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إىل كل من طرق اإلميان ابب قلبه ،وسكن حب هللا واالستئناس به شغاف قلبه،
إىل أمي الرؤوم اليت ربتنا على اجلد واملثابرة وحب العلم،
إىل إخويت احملبني املخلصني الذين كانت والتزال حمبتهم الصادقة ودعواهتم املخلصة رونق حيايت،
إىل أبنائي الربرة إشراقات النور يف حيايت الذين حتملوا انشغايل عنهم وخاصة قرة عيّن جمد،
إىل كل من كان يل عوان فأسدى يل النصح ودلّن على اخلري وبصرين ابحلق،
أهدي هذه الصفحات املتواضعة لعلها تكون قربة يل وهلم
إىل إهلنا املعبود حبق السميع البصري العليم احلكيم ،وسببا لنيل شفاعة نيب الرمحة املسداة والنور املبني،
عليه أفضل الصالة والتسليم.
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امللخص
لقد جاءت مقاصد األحاديث النبوية الشريفة دالة على كل خري انفع ،حمذرة من كل شر واقع ،ولقد
أوىل السلف من علماء األمة السنة اهتماما عظيما ،مجعا وحتقيقا وحتراي لألسانيد ،من منطلق احلرص
السلف يف عنايتهم أبحاديث النيب
على احلفاظ على املصدر الثاين لتعاليم الدين احلنيف ،واقتفاء آلاثر ّ
ﷺ قمت بدراسة أحاديث كتاب (رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني) ،بطريقة البحث والتحليل
تلكم األصول
للتنقيب عن أصول اإلميان العظيمة اليت يقوم عليها الدين اإلسالمي احلنيف والتعرف إىل ُ
اليت ذكرها املصنف -رمحه هللا ،-ملعرفة هللا عز وجل ،والتعرف إىل حقوق التوحيد والسبل لتحقيقها،
والعلم ابملالئكة عليهم السالم وخلقهم العظيم ،والعلم بكتب هللا املنزلة،ورسله عليهم السالم ،والتعرف
إىل تفاصيل اليوم اآلخر ،وما يسبقه به من مسائل املوت والقرب ،وحياة الربزخ ،واملوقف ،واحلساب،
والعرض ،وامليزان ،والصراط ،والشفاعة ،واجلنة ،والنار ،وكرامات األولياء ،والطرق املوصلة للوالية احلقيقة،
والفرق بينها وبني والية الشيطان ،و التعرف إىل الفرق بني املالئكة والكرامة ،ومعرفة حقوق أهل القبلة
من املسلمني ،وكيفية حتقيق واجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وفق درجاته وأساليبه الشرعية.
والتعرف إىل كل ما يهم املسلم من أصول اإلميان ،ووافق البحث عن هذه األصول البحث يف شروح
النووي لألحاديث الدالة عليها ،وعرض آرائه واختياراته العقدية وعرضه ألقوال العلماء يف املسائل
املرتبطة هبا ،ومقارنتها أبقوال العلماء من أئمة السلف ،وأيضا أقوال علماء الفرق األخرى.
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ABSTRACT
After a long journey onboard Sunnah's ship، we reached the end. Now it is time to breathe a
great sigh of relief under the shades of those brilliant Ahadith that our Imam-Alnawawi -may
Allah rest his soul in peace- had complied in the book of Riyadh Alsalheen. Considered one of
the best Islamic references، the book had significantly contributed to establish a proper
construction rules of the religion in all its chapters addressing all Islam's Pillars. First، believing
in Allah above all else and agreeing to the way Allah is described through Quran and hadith
and his ninety-nine names. Second، believing in Allah's angels as his soldiers on earth، and
having faith in his books that sent by him to the messengers. Third، believing in all messengers
without segregation، however believing in their prophecy and all their books. Fourth،
believing in the Last Day، and Qadar wether good or bad، knowing the rights of prophets and
companions. Fifth، believing in the Awliya Allah (friends of Allah)، and their Karama
(Miracles). Believing that the excellence of Amar bil Maroof and Nahi Anil Munkar (enjoining
good and forbidding wrong) is verifier by Allah's willing for this Ummal (nation). Believing in
what Allah command people to obey their superior. Believing in avoidance of Ahlul-Bid'ah
(people who do things which prophet has not performed and believe it). Committing to what
Allah instructs to do as a duty for other Muslims from ahlul qiblah. In addition ، believe that
Mash Al Khoufayn (wipping the socks) is a permit and Sunnah.We looked carefully at the
saying of Imam Alnawawi about all these subjects and found that it matches the saying of the
respectable Imams however he is excused of what he did by construed Allah's attributes for that
he lived in an era when all the teachers he learnt from where believing so.
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ث

املقدمة
احلمد هلل املنعم املنان الذي اص ط ط طططفاان بكرمه ومنته ،وأكرمنا هبدايتنا لدينه وش ط ط ططرعه ،واتباع نبيه اجملتىب،
أمحده جل وعال على ما أانر يف قلوبنا من نور معرفته ،وعلى ما أيقظ به عقولنا من غفلة اجلهل به
سبحانه ،وعلى ما حفظ به جوارحنا من أن تتذلل وتتأله( )1غريه جل شأنه وعظم سلطانه ،وأشهد أن
ال إله إال هللا وحده ال ش طريك له ،احلي احلميد ،ذو العرش اجمليد ،وأشططهد أن حممداً عبده ورس طوله ،ذو
القول السديد والرأي الرشيد ،مبلغ الرسالة ،ومقيم التوحيد.
أما بعد:
فإن من نعم هللا اجلليلة على أهل الس ط ط ط ط ط ططنة واجلماعة اتفاقهم على أص ط ط ط ط ط ططول اثبتة يف العقيدة،
اجتمعوا عليها ومتيزوا هبا ،فس ط ط ططلمهم هللا من البدع والض ط ط ططالالت اليت هت فيها الفرق ،وض ط ط ططلت فيها
النفوس املكابرة ،والعقول املتحجرة ،وهذه األص ط ططول العظيمة الراس ط ططخة يف قلوب أهل الس ط ططنة واجلماعة
هي مجاع الدين ومالك أمره العظيم.
ومن هذه األص ط ططول العظيمة اليت امنت هبا ربنا عز وجل علينا ،معاش ط ططر أهل الس ط ططنة ،واليت يقوم
عليها الدين اإلس ططالمي االعتص ططام بكتاب هللا وس ططنة رسط طوله ﷺ ،فإن االعتص ططام ابلكتاب والس ططنة هلو
أس ط ط ط ط ط ططاس الدين وأص ط ط ط ط ط ططل النجاة يف الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل:
واالعتصططام :هو االسططتمسططاك ،قال ابن منظور رمحه هللا:ااالعتصططام :االسططتمسططاك ابلشططيء( )2قال عليه
الصططالة والسططالم( :تَطرْك ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
اَ .ِ.وأَنْطتُ ْم تُ ْس طأَلُو َن َع ِّىن فَ َما
اب َّ
َ ُ
ت في ُك ْم َما لَ ْن تَض طلوا بَط ْع َدهُ إِن ْاعتَ َ
ص ط ْمتُ ْم به كتَ َ
ن»( ،)3فمن اعتصم بكتاب هللا فقد اعتصم ابهلل ،قال تعاىل﴿ :ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
أَنْطتُ ْم قَائِلُو َ
ﱑ ﱒ﴾(.)4
﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾

،



حديث زيد بن أ رض ط ططي هللا عنه -الذي س ط ططبق يف ابب إكرام أهل بيت رس ط ططول هللا ﷺ قال:
( )1التأله مبعىن التعبد.

( )1ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،3ج 12ص .404
( )3أخرجه أبو داوود يف سننه :كتاب احلج ،ابب صفة حجة النيب ﷺ.1905 ،
( )4سورة آل عمران اآلية.101 :
1

قام رسطول هللا ﷺ فينا خطيباً ،فحمد هللا ،وأثىن عليه ،ووعظ وذكر ،مث قال :اأما بعدا أال أيها الناس
إمنا أان بش ط ططر يوش ط ططك أن أييت رس ط ططول هللا ريب فأجيب ،وأان رك فيكم ثقلني :ا أوهلما :كتاب هللا ،فيه
اهلدى والنور ،فخذو بكتاب هللا ،واس ط ط ط ط ط ططتمس ط ط ط ط ط ططكوا بها ،فحث على كتاب هللا ،ورغب فيه-وقد أورد
النووي يف رايض الصططاحلني كتاب األدب ابب وداع الصططاحب ووصططيته عند فراقه لسططفر وغريه والدعاء
له وطلب الدعاء منه -وابب إكرام أهل بيت رسول هللا ﷺ وبيان فضلهم.
وكذلك فإن احلق تبارك وتعاىل قد أرشدان إىل مكانه السنة يف التشريع ،وأوجب علينا سبحانه
متابعة النيب ﷺ ،قال تعاىل:

﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲘ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ﴾( ،)1وقال س ط ط ططبحانه:
ﲙ
ﲓﲔﲕﲖﲗ
﴿ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ﴾( ،)2ومن اآلايت اليت رتبت اإلميان على طاعة رسوله ﷺ ،والرضا حبكمه قوله


تعاىل﴿ :ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ﴾( ،)3كما تنوعت اآلايت اليت تبني أن السنة يف حقيقتها وحي ،وأن
النيب ﷺ ال أييت بتشط طريع من عنده ،وأن ما حرم رس ططول هللا ﷺ بس ططنته ،مثل ما حرم هللا يف كتابه قال


تعاىل﴿ :ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾(.)4
وأما الس ط ط ط ططنة ففيها دالالت قاطعة على حجية الس ط ط ط ططنة ولزوم العمل هبا،حنو قوله ﷺ :اأال إين
أوتيت الكتاب ومثله معه ،أال يوشططك رجل شططبعان على أريكته يقول :عليكم هبذا القرآن ،فما وجد
فيه من حالل فأحلوه ،وما وجد فيه من حرام فحرموها )5(،وقوله ﷺ :اإمنا مثلي ومثل ما بعثّن هللا
بططه ،كمثططل رجططل أتى قومططا فقططال :اي قوم ،إين رأيططت اجليش بعيّن ،وإين أان النططذير العراين ،فططالنجططاء،
فأطاعه طائفة من قومه ،فأدجلوا ،فانطلقوا على مهلهم فنجوا ،وكذبت طائفة منهم ،فأصبحوا مكاهنم،
( )1سورة األنعام اآلية.122 :
( )2سورة األنفال ،اآلية.20 :
( )3سورة النساء ،اآلية.65 :
( )4سورة النجم ،اآلية.4-3 :

( )5أخرجه أبو داود يف السنن ،كتاب السنة ،ابب لزوم السنة ،ص.4604 ،831
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فص ط ط ططبحهم اجليش فأهلكهم واجتاحهم ،فذلك مثل من أطاعّن فاتبع ما جئت به ،ومثل من عص ط ط ططاين
وكذب مبا جئت به من احلق ا(.)1
قططال اإلمططام ابن بطططة( :)2افططإن هللا عز وجططل بعططث حممططدا ﷺ رمحططة للعططاملني ،ومهيمن طا على
النبيني ،بكتاب أحكمت آايته ،وفص ط ط ط ط ط ططلت بيناته ،بني فيه مناهج حقوق افرتض ط ط ط ط ط ططها ،ومعامل حدود
أوجبها؛ إيض ط ط ط ط ط ط ططاحا لوظائف دينه ،وإكماال لش ط ط ط ط ط ط طرائع توحيده ،كل ذلك يف آايت أمجلها ،وأبلفاظ
اختصرها ،أدرج فيها معانيها ،ومن مث أمر نبيه ﷺ :بتبيني ما أمجل ،وتفصيل ما أدرج ا(.)3
وقد هدى هللا علماء السططلف منذ بدء تدوين مصططادر التشطريع ،إىل احلرص على توضططيح وبيان
مكانة السططنة يف التشطريع وبياهنا ،وتبصططري الناس بعظم شططأن التمسططك هبا واالنقياد لنصططوصططها ( ،)4وجند
هذا احلرص واضحا جليا يف أقواهلم:
يقول اإلمام الش ططافعي( )5رمحه هللا :اأمجع الناس على أن من اس ططتبانت له س ططنة رس ططول هللا ﷺ مل
يكن له أن يدعها لقول أحد من الناسا( ،)6ويقول :امل أمسع أحداً نسط ط ط ططبه الناس أو نسط ط ط ططب نفسط ط ط ططه إىل
علم ،خيالف يف أن فرض هللا عز وجل ،اتباع أمر رسط ططول هللا ﷺ ،والتسط ططليم حلكمه ،وأن هللا عز وجل مل
جيعل ألحد بعده إال اتباعه ،وأنه ال يلزم قول بكل حال إال بكتاب هللا أو س ط ط ط ط ططنة رسط ط ط ط ط طوله ﷺ ،وأن ما
س ط ط طوامها تبع هلما ،وأن فرض هللا علينا وعلى من بعدان وقبلنا يف قبول اخلرب عن رسط ط ططول هللا ﷺ واحد ال

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة ،ابب االقتداء بسنن رسول هللا ﷺ.7283 ،
( )2ابن بطة ( 304ه ط ط ط ط  387-ه ط ط ط ط  997- 917 -م) ،عبيد هللا بن حممد بن حممد بن محدان ،أبو عبد هللا العكربي ،املعروف
اببن بطة :عامل ابحلديث ،فقيه من كبار احلنابلة .سري أعالم النبالء ،ط ،3ج  16ص.529
( )3العكربي ،اإلابنة الكربى ،ط ،2ج 1ص .215
( )4وقد بوب النووي يف رايض الص ط ط ط ططاحلني ابب ابألمر ابحملافظة على الس ط ط ط ططنة ،وابب يف وجوب االنقياد حلكم هللا تعاىل ،أودع فيه
أحاديث وآايت تعزز هذا األمر.
( )5أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشط ططافعي املطليب القرشط ططي اثلث األئمة األربعة عند أهل السط ططنة واجلماعة150 ،ه204-ه ،أهم
مؤلفاته كتااب األم والرسالة ،انظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ط ،3ج 10ص.5

( )6انظر :ابن القيم إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ط 1ج 2ص.201
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خيتلف يف أن الفرض والواجططب قبول اخلرب عن رس ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ فيططها( ،)1ويقول اإلمطام ابن حزم( )2يف
تعليقه على قوله تعاىل:

ﳍﳏﳐﳑﳒﳓ
ﳎ
﴿ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

ﳜ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﴾( :)3ااألمة جممعة على أن هذا
ﳝ
ﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛ
اخلطاب متوجه إلينا وإىل كل من خيلق ويركب روحه يف جسده إىل يوم القيامة من اجلنة والناس ،كتوجهه
إىل من كان على عهد رسول هللا ﷺ وكل من أتى بعده عليه السالم وال فرقا( ،)4ويقول شيخ اإلسالم
ابن تيمية( :)5اوليعلم أنه ليس أحد من األئمة املقبولني عند األمة قبوال عاماً يتعمد خمالفة رس ط ط ط ط ط ططول هللا
ﷺ يف شيء من سنته دقيق وال جليل ،فإهنم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع هدي النيبا(.)6
ويقول أيب املظفر الس ط ططمعاين( :)7اكل فريق من املبتدعة يعتقد أن ما يقوله هو احلق الذي كان
عليه رس ططول هللا ﷺ وأص ططحابه؛ ألهنم كلهم يدعون ش طريعة اإلس ططالم ملتزمون يف الظاهر ش ططعارها ،يرون
أن ما جاء به حممد ﷺ هو احلق ،غري أن الطرق تفرقت هبم بعد ذلك ،وأحدثوا يف الدين ما مل أيذن
به هللا ورسطوله ﷺ فزعم كل فريق أنه هو املتمسططك بشطريعة اإلسططالم ،وأن احلق الذي قام به رسططول هللا
ﷺ هو الذي يعتقده وينتحله،غري أن هللا تعاىل أىب إال أن يكون احلق والعقيدة الص ط ط ط ط ط ططحيحة مع أهل
احلديث واآلاثر ...وال طريق إىل معرفة ما دعا إليه رس ططول هللا ﷺ الناس من الدين املسط طتقيم والصط طراط
القومي إال هذا الطريق الذي سططلكه أصططحاب احلديث ،وأما سططائر الفرق فطلبوا الدين بغري طريقه ألهنم
( )1الشافعي ،مجاع العلم ،ط ،1ج 1ص.3
( )2أبو حممد علي بن حزم األندلسي ( 30رمضان  384هط ط ط ط ط  7نوفمرب 994م.قرطبة  28-شعبان  456هط ط ط ط ط  15أغسطس
1064م) ،يعد من أكرب علماء األندلس وأكرب علماء اإلس ططالم تص ططنيفا و ليفا بعد الطربي ،وهو إمام حافظ .فقيه ظاهري،
وجمدد القول به ،بل حميي املذهب بعد زواله يف الشرق .انظر سري أعالم النبالء ،ط ،3ج 18ص.184
( )3سورة النساء :اآلية .59

( )4انظر :ابن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ط ،2ج 1ص.97
( )5إمام األئمة اجملتهد ،احلراين الدمش ططقي احلنبلي تقي الدين أبو العباس ش ططيخ اإلس ططالم728-661( ،ه ط ط ط ط ط ط ط ط ط \)1328-1236
أش ططهر مؤلفاته :اقتض ططاء الصط طراط املس ططتقيم ،درء تعارض العقل والنقل ،العقل والنقل ،اجلواب الص ططحيح ملن بدل دين املس ططيح،
الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان .انظر :اهليلة .حممد احلبيب ،املعجم املختص ابحملدثني ،ط ،1ج 1ص.25

( )6ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ط األوقاف السعودية  20ص.232
( )7أبو املظفر السمعاين ( 489- 426ه ط ط ط ط ط ط ط  1096- 1035 -م) منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزي السمعاين
التميمي احلنفي مث الشط ططافعي ،أبو املظفر :مفسط ططر ،من علماء احلديث ،مفيت خراسط ططان ،قدمه نظام امللك على أقرانه يف مرو،
انظر الذهيب ،سري أعالم النبالء ط .3ج 19ص 114
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رجعوا إىل عقوهلم وخواطرهم وآرائهم ،فإذا مسعوا شططيئا من الكتاب والسططنة عرضططوه على معيار عقوهلم،
فإن اس ط ططتقام هلم قبلوه ،وإن مل يس ط ططتقم يف ميزان عقوهلم ردوه ،فإن اض ط طططروا إىل قبوله حرفوه ابلتأويالت
البعيدة واملعاين املستكرهة فحادوا عن احلق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهما(.)1
أسباب اختيار موضوع البحث:
من الكتططب العظيمططة اليت مجعططت اهلططدي النبوي وأولتططه االهتمططام الفططائق كتططاب عظيم ال يكططاد
يهمله مس ط ططلم وال يكاد خيلو منه بيت من بيوت املس ط ططلمني أال وهو كتاب (رايض الص ط ططاحلني من كالم
س ط ططيد املرس ط ططلني) الذي ألفه اإلمام الفذ حيىي بن ش ط ططرف النووي الدمش ط ططقي ،حيث مجع فيه األحاديث
الصط ط ططحيحة املروية عن رسط ط ططول هللا ﷺ ،يف مجيع شط ط ططؤون العقيدة واحلياة ،وقد متيز عن الكتب احلديثية
السط ططابقة له ،أبنه مرجع حديثي مهم ال يس ططتغتّن عنه أي مس ططلم ،فهو مرشط ططد للمس ططلمني اللتزام هدي
س ط ط ط ط ط ططيد العاملني ،وس ط ط ط ط ط ططلوكه يف األقوال واألفعال واالعتقادات ،وقد القى من القبول بني كافة طوائف
املسط ط ط ط ططلمني من طلبة علم وعوام على حد س ط ط ط ط طواء،الكتاب ،وإظهارا هلذه املنزلة العظيمة للسط ط ط ط ططنة كوهنا
األص ط ط ططل الثاين يف التش ط ط ط طريع ،وتقديرا من الباحث بفض ط ط ططل هذا الكتاب العظيم يف بيان فض ط ط ططل الس ط ط ططنة
وأمهيتها ،وكونه مرجعا علميا ذا قيمة عالية يف املكتبة اإلسططالمية ،وألناإلمام النووي رمحه هللا صططاحب
ص ط ططنعة حديثية ،اوكل علم يس ط ططأل عنه أهلها(،)2كما قال اإلمام مالك رمحه هللا فقد اختار الباحث أن
تكون رسط ططالته لبحث الدكتوراه :دراسط ططة املباحث العقدية اعتقاد أهل السط ططنة واجلماعة الواردة يف كتاب
رايض الصاحلني لإلمام حيي بن شرف النووي رمحه هللا تعاىل.
مشكلة البحث
ال شط ط ط ط ططك يف أن البحث يف أحاديث النيب ﷺ حبث موسط ط ط ط ططع ،وله أطراف وذيول كثرية ،ولقد
كتب فيه املتقدمون ،و بعهم املتأخرون ،بش ط ط ط ط ط ططروحات وتصط ط ط ط ط ط ططانيف وتفريعات فقهية وعقدية ،إال أن
شروحات كتاب رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني مل خذ حقها من البحث والتحليل العلمي،
وما زال هناك متسططع لبحث أحاديثه العظيمة ودراسططتها ،خصططوصططا يف البحث التحليلي يف عقيدة أهل
السنة وأصوهلم.
( )1انظر :السمعاين ،أبو املظفر ،االنتصار ألصحاب احلديث ،ط 1ص .44
( )2اجلزري ،غاية النهاية يف طبقات الفوائد ،د.ط .ج 2ص.333
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إشكالية البحث:
 هل حياتنا قائمة على النهج العقدي الص ط ط ط ط ط ططحيح ،وعلى األص ط ط ط ط ط ططول الثابتة ألهل الس ط ط ط ط ط ططنةواجلماعة؟
 ماذا ميثل كتاب رايض الصاحلني لقارئيه ،وماذا يقدم هلم من ثقافة عقدية؟فيه؟

 -ما هو مض ططمون أحاديث كتاب رايض الص ططاحلني وما الس ططمة الغالبة على األحاديث املنتقاة

 ما مدى ثري كتاب رايض الصططاحلني يف تصططحيح عقائد املسططلمني ،حيث إنه أشططهر مؤلفحديثي متداول بني كافة شرائح اجملتمع اإلسالمي؟
 هل ابإلمكان تصنيف كتاب رايض الصاحلني كتااب عقداي يبّن عليه املسلم أصول عقيدته؟املسلم؟

 كيف عاجل كتاب رايض الص ط ط ططاحلني أص ط ط ططل توحيد هللا عز وجل كركيزة أس ط ط ططاس ط ط ططية يف عقيدة -هل قدم كتاب رايض الصاحلني تصورا واضحا عن أركان اإلميان الستة؟

 هططل عططاجل كتططاب رايض الص ط ط ط ط ط ط ططاحلني املبططاحططث العقططديططة املتعلقططة أبحكططام أهططل القبلططة ،ووالةاألمور ،وكرامات األولياء ،ومس ط ططائل البدع ،وحنوها من املس ط ططائل العقدية اليت متيز أهل الس ط ططنة واجلماعة
عمن خالفهم من الفرق األخرى؟
أهداف البحث
إننا أعظم ما نكون حباجة إىل تص ط ط ط ططور وفهم واض ط ط ط ططح ألحاديث النيب ﷺ واس ط ط ط ططتخالص العرب
والتوجيهات منها ،فهي مبثابة اجلدول الذي يس ط ط ط ط ط ططقي إمياننا ابهلل ويروي عطش ط ط ط ط ط ططنا للعلم به جل وعال،
والتعرف إىل أوامره وتوجيهاته كي نتوجه إليه جل وعال حبسن القصد وصحة العمل.
وإن كتاب رايض الص ططاحلني من كالم س ططيد املرس ططلني لإلمام النووي ،ملن أعظم كتب احلديث،
وأمشلها وأمهها يف بيان التوجيهات النبوية واملقاصططد الرابنية ،فهو كتاب خمتصططر لألحاديث الصططحيحة،
6

مجع ابقات زاهرة وأنوارا ابرقة من أحاديث املصطفي يف أهم أبواب الدين ،وهو كما وصفه مؤلفه رمحه
هللا وأجزل له الثواب فقال :اكتاب مشتمل على ما يكون طريقا لصاحبه إىل اآلخرة ،حمصال لآلداب
الظاهرة وسائر أنواع آداب السالكنيا(.)1
وهدف الباحث هو التنقيب عن الدرر الكامنة من الوحي النبوي اليت تؤصط ط ط ط ط ط ططل لنا عقيدتنا،
وترسخ ارتباطنا خبالقنا عز وجل.
وس ط ططيس ط ططعى الباحث بعونه تعاىل أن يكون هذا البحث ،كما نوى اإلمام النووي رمحه هللا عند
تص ط ططنيف كتابه ،س ط ططائقا للمعتّن به إىل اخلريات ،حاجزا له عن أنواع القبائح واملهلكات ،فاالس ط ططرتش ط ططاد
بنور الوحي يبصط ط ط ط طران بكل خري مطلوب فعله ،وجينبنا كل ش ط ط ط ططر مطلوب تركه ،وهذا هو مكمن الفالح
والنجاح.
الدراسات السابقة:
من األمور األس ططاس ططية الختيار عنوان البحث وموض ططوعه ،أنه خالل س ططنوات البحث املتواض ططع
لكتاب رايض الص ططاحلني واالطالع على ش ططروحه وحتقيقاته ،مل يطلع الباحث على كتاب أو حبث اهتم
ابس ططتخالص األحاديث اليت أبتص أبص ططول اإلميان عند أهل الس ططنة واجلماعة يف هذا الكتاب العظيم،
أو حماولة تبويبه وفق هذا النسق.
وإمنا جاءت معظم الدراسات السابقة واليت تعد قليلة يف دراسة الكتاب ،دراسة حتقيق وشرح
ألحاديثه ،ونسأل هللا ملن قام به األجر والثواب ،ومن هذه الدراسات:
مالحظة :أول طبعة لكتاب رايض الصاحلني هي طبعة املطبعة األمريية مبكة عام 1302ه.
حتقيقات الكتاب:
 رايض الص ط ط ط ط ط ططاحلني حتقيق :عبد العزيز رابح -أمحد يوس ط ط ط ط ط ططف الدقاق ،وراجعه :ش ط ط ط ط ط ططعيباألرانؤوط -دار املأمون للرتاث -عمل على أبريج األحاديث ،مع توض ط ططيح بعض املفردات والتعليقات
اللطيفة.
( )1مقدمة اإلمام النووي يف كتاب رايض الصاحلني.
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 رايض الص ط ط ططاحلني حتقيق :عبد هللا بن عبد احملس ط ط ططن الرتكي -أوض ط ط ططح بعض املفردات وذكرتعليقات لطيفة.
 رايض الص ط ططاحلني حتقيق :ماهر بن ايس ط ططني الفحل -دمش ط ططق -دار ابن كثري 1428 -ه-عمل على أبريج أحاديث وتوضيح مفردات.
 رايض الص ططاحلني حتقيق :عص ططام موس ططى هادي ،وزارة األوقاف والش ططؤون اإلس ططالمية دولةقطر  -خرج أحاديثه وفق أبريج اإلمام األلباين ،ذكر فوائد من كالم العلماء ،وشرح غريب احلديث.
 رايض الص ططاحلني حتقيق :األلباين -املكتب االس ططالمي  -الطبعة اجلديدة 1412ه-خرجاألحاديث وذكر استدراكات مهمة.
 صحيح رايض الصاحلني بتحقيق األلباين ،دار غراس للنشر والتوزيع. رايض الص ط ط ط ط ط ط ط ططاحلني حتقيق :علي حس ط ط ط ط ط ططن عب ططد احلمي ططد احلليب  -دار ابن اجلوزي ،ط11421ه -خرج األحاديث وعمل فهرسة علمية دقيقة ،وذكر فوائد.
إضافة إىل حتقيقات أخرى مثل :حتقيق حمي الدين اجلراح.
شروحات الكتاب:
 ش ط ط ططرح رايض الص ط ط ططاحلني ،املس ط ط ططمى (الفوائد املرتعة احلياض يف ش ط ط ططرح كتاب الرايض) ،البنكمال ابشا ،من إصدارات وزارة األوقاف القطرية حتقيق جلنة من احملققني ،إبشراف نور الدين طالب،
مؤلفه من أبرز علماء القرن العاشططر وهو ماتريدي العقيدة ،لكنه رمحه هللا وافق السططلف يف بعض أفعال
هللا تعاىل ،ووافق املاتريدية يف خلق أفعال العباد .وافق املاتريدية يف إثبات  8صفات ،ووافق السلف يف
إثبات الص ط ط ط ط ط ططفات الذاتية والفعلية .وترك التأويل يف هناية حياته ،دافع عن عقيدة أهل الس ط ط ط ط ط ططنة ض ط ط ط ط ط ططد
الروافض وشططرحه يعد من أقدم شططروح الرايض ،فيه شططرح واف لآلايت واألحاديث معانيها وشططروحها.
النسخة اخلطية-مكتبة عارف حكمت  -املدينة املنورة  997املنقولة من أصل عليه خط املؤلف.
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 كنوز رايض الصاحلني:ويعد من أوس ط ططع ش ط ططروح الرايض ،ويقع يف  22جملدا ،وقد ش ط ططرحه ثلة من العلماء وطلبة العلم
برائسط ط ططة الدكتور محد العمار ،وقد دون أبسط ط ططلوب عصط ط ططري يناسط ط ططب كافة مسط ط ططتوايت القراء ،واسط ط ططتفاد
الباحث من االطالع عليه.
 تطريز رايض الص ط ط ط ططاحلني ،املؤلف :فيص ط ط ط ططل بن عبد العزيز آل مبارك ،احملقق :عبد العزيز بنعبد هللا بن إبراهيم الزبري آل محد-دار العاصط ط ط ط ططمة ،واسط ط ط ط ططتفدت منه يف البحث ،وفيه شط ط ط ط ططرح مبسط ط ط ط ططط
للمفردات واملعاين ،وذكر بعض الفوائد.
 دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن علي البكريوهو من أوائل الشططروح لرايض الصططاحلني ،طبع للمرة األوىل عام  ،1928وقد سططلك يف شططرح
آايت وأحاديث الكتاب مسلك األشاعرة فهو من كبار علمائهم ،وجتد هذا واضحا يف ويله لصفات
هللا سبحانه وتعاىل الواردة يف الكتاب.
 هبجة الناظرين بشرح رايض الصاحلني للهالل ططي  -دار ابن اجلوزي 1415 -ه،وفيه أبريج لألحاديث مع ذكر فوائد وشرح مبسط.
شططرح رايض الصططاحلني ،للشططيخ :حممد بن صططاحل العثيمني-دار الوطن للنشططر1415-ه ،ويعد
من الشططروح الواسططعة النافعة للكتاب مع الرتكيز على صططيل املنهج العقدي ألهل السططنة واجلماعة وقد
استفاد منه الباحث.
 شط ط ط ططرح رايض الصط ط ط ططاحلني ،الدكتور احلسط ط ط ططيّن عبد اجمليد هاشط ط ط ططم دار اجليل للنشط ط ط ططر والطبعوالتوزيع1390-ه وفيه شرح فيه مفردات ولغوايت األحاديث مع تعليقات بسيطة.
 منهل الواردين شط ط ط ططرح رايض الصط ط ط ططاحلني ،ليف صط ط ط ططبحي الصط ط ط ططاحلني-دار العلم للماليني-1390ه.
 -دليل الراغبني إىل رايض الص ط ط ط ط ط ططاحلني ،ليف الدكتور فاروق محادة -املغرب ،دار الثقافة -

9

 ،1409وهي شروح معاصرة تشرح فقط بعض مفردات احلديث وال تعد شروحا وافية للكتاب.
 نزهة املتقني ش ط ط ططرح رايض الص ط ط ططاحلني ،مص ط ط طططفي س ط ط ططعيد اخلن ،مص ط ط طططفي البغا ،حمي الدينمسط ط ططتو ،على الشط ط ططرجبي ،مؤس ط ط طسط ط ططة الرسط ط ططالة  ،1398 -وهذا الشط ط ططرح فيه اضط ط طططراب عقدي يف ابب
الصفات ،فال يوجد هنج واضح يف مسألة الصفات ،فتارة تؤول و رة يسكت عنها.
 قطوف من رايض الس ططنة ص ططاحل أمحد رض ططا (دراسط ططة حتليلية ألحاديث خمتارة) -دمش ططق -.1410
 نواهي سيد املرسلني من كتاب رايض الصاحلني ،أمحد ابدويالن ،الرايض 1414ه. كتاب (شططرح رايض الصططاحلني من كالم سططيّد املرسططلني) حممد علي الصططابوين1398 ،ه -ُ
1978م.
 رايض الص ططاحلني ،املؤلف :مص طططفي حممد عمارة ،اعتمد فيه على ش ططرح ابن عالن املالكي(دليل الفاحلني).
 روح ورايحني ش ططرح رايض الص ططاحلني ،لعبداهلادي بن س ططعيد البس ططتاين ،وزايد بن حممد ،دارالرسالة العاملية.
 روضة املتقني شرح رايض الصاحلني ،املؤلف :عبد القادر عرفان بن سليم حسونة ،معاصر،وهو على طريقة األشاعرة.
 شرح رايض الصاحلني ،حتقيق يوسف علي بديوي ،فيه شروح منتقاة من مصنفات النووي،ومن شروح العلماء دار نور الصباح.
 دليل املس ط ط ط ط ططلمني ش ط ط ط ط ططرح رايض الص ط ط ط ط ططاحلني ،لعلي أمحد عبد العال الطهطاوي ،دار الكتبالعلمية 2003م ،يتضط ط ط ط ط ططمن شط ط ط ط ط ططرحا وافيا للكتاب ،وقام املؤلف بتخريج األحاديث واآلايت القرآنية،
واعتمد على كتب التفاسري.
 -تنبيه الالهي شط ط ط ط ط ططرح كتاب املناهي للكاتب -علي أمحد عبد العال الطهطاوي ،وهو كتاب
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يف املنهيات أخذه املؤلف من كتاب رايض الص ط ط ط ط ططاحلني ،وقد تض ط ط ط ط ططمن املنهيات واحملرمات واملكروهات
وامتاما للفائدة أضاف املؤلف بعض الفتاوى للشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف هذا الشأن.
 أنس احملبني شرح خمتصر رايض الصاحلني يوسف النبهاين  -دار الرواد 1402-ه ،وقاماملؤلف ابنتداب مجل من اآلايت واألحاديث النبوية من رايض الصاحلني.
 إحتاف املس ططلمني يف تس ططهيل اختص ططار رايض الص ططاحلني مع تفس ططري اآلايت القرآنية وش ططرحاألحاديث النبوية  -ليف حممد عبد احلميد مرداد  -القاهرة 1389-ه.
ابإلضافة إىل أن الكتاب شرحه يف دروس عدة من قبل عدد من العلماء ،لكنها مل تطبع.
وبعد هذا العرض املختص ط ططر للدراس ط ططات الس ط ططابقة ،يتبني أهنا مل أبدم كتاب الرايض من منطلق
اهلدف املنش ط ط ط ط ططود من البحث الذي تناولته ،وهو اس ط ط ط ط ططتقص ط ط ط ط ططاء مباحث عقيدة أهل الس ط ط ط ط ططنة واجلماعة
واالس ط ط ططتدالل عليها بش ط ط طواهد من كتاب رايض الص ط ط ططاحلني ،وقد تتبعت أقوال وأراء النووي يف ش ط ط ططروحه
خاصة شرحه ألحاديث اإلمام مسلم يف كتاب :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج.
والكتاب بفضط ط ط ط ط ط ططل هللا خمدوم من انحية الش ط ط ط ط ط ططرح والتخريج والتحقيق ،ولذلك فإن عملي يف
البحث هو اسط ط ططتخالص املباحث العقدية فيه من دون احلكم على أحاديثه ،اليت اعتمد فيها املصط ط ططنف
على أحاديث البخاري ومسلم ،والكتب الستة.
منهج البحث :اعتمد الباحث يف كتابة البحث املنهج التارخيي التقوميي النقدي من خالل:
 تفحص الدراسات السابقة لكتاب رايض الصاحلني. حتليل الشروح واستنباط ما يتعلق ابعتقادات أهل السنة واجلماعة. مجع ش ططروح النووي ألحاديث رايض الص ططاحلني من خالل ش ططرحه لص ططحيح مس ططلم ،وش ططرحهلص ط ط ط ط ط ططحيح البخاري إىل هناية كتاب اإلميان .حيث أن جل أحاديث رايض الصط ط ط ط ط ط ططاحلني أص ط ط ط ط ط ططلها يف
الصحيحني.
 -تتبع تعليقات النووي وآراءه االعتقادية يف كتبه األخرى اليت توفرت لدى الباحث.
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 اس ط ط ط ط ط ططتقراء أبرز أقوال أئمة أهل الس ط ط ط ط ط ططنة يف مباحث العقيدة يف م باحث العقيدة املتناولة يفالبحث.
 استقراء أبرز أقوال الفرق املخالفة ألهل السنة يف مباحث العقيدة املتناولة يف البحث. أبريج األحاديث واآلايت الواردة يف البحث. الرتمجة للعلماء الواردة أمساؤهم يف البحث. التوسط ط ط ط ط ططط يف سط ط ط ط ط ططرد املباحث قيد البحث بني االختصط ط ط ط ط ططار واإلطالة اللتزام الباحث بدليلالدراسات الفنية واإلجرائية للجامعة.
خطة البحث:


يتكون البحث من مقدمة وثالثة أبواب.
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الباب األول :عقيدة أهل السنة وخصائصها وكتاب رايض الصاحلني
وفيه فصالن:
الفصل األول :عقيدة أهل السنة واجلماعة
وفيه مباحث:

املبحث األول :التعريف ابلعقيدة.
املبحث الثاين :خصائص العقيدة اإلسالمية.
املبحث الثالث :مفهوم أهل السنة واجلماعة.
الفصل الثاين :التعريف بكتاب رايض الصاحلني ومؤلفه اإلمام النووي
وفيه مبحثان:
املبحث األول :وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف بكتاب رايض الصاحلني
املطلب الثاين :منزلة كتاب رايض الصاحلني وثناء العلماء عليه
املبحث الثاين :وفيه مطالب:
املطلب األول :ترمجة اإلمام النووي

املطلب الثاين :منهج اإلمام النووي يف العقيدة.
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املبحث األول :التعريف ابلعقيدة
العقيططدة لغططة :مططادة اعقططدا يف اللغططة تططدور حول الثبوت على الش ط ط ط ط ط ططيء ،عقططدت احلبططل والبيع
والعهد فانعقد ،وعقد الرب وغريه ،أي غلظ ،فهو عقيد .وأعقدته أان وعقدته تعقيدا ،قال الكس ط ططائي:
ايقال للقطران والرب وحنوه :أعقدته حىت تعقد ،والعقدة ابلض ط ط ط ط ططم :موض ط ط ط ط ططع العقد ،وهو ما عقد عليه
اوعقد قلبه على الشيء لزمه وهو مبعىن مفعول يعّن معقودا عليها(.)1
العقيدة اص طططالحا :هو علم يتعلق ابإلميان مبا جيب هلل تعاىل من ص ططفات الكمال واجلالل ،وما
يسط ط ط ط ططتحيل عليه عما ال يليق به جل وعال ،وما جيوز يف حقه من األفعال ،وعما جيب للرسط ط ط ط ططل واألنبياء
عليهم الس ط ط ط ط ططالم ،ويس ط ط ط ط ططتحيل عليهم وما جيوز يف حقهم ،وما يتص ط ط ط ط ط طل بذلك من اإلميان ابلكتب املنزلة
واملالئكة األطهار ويوم البعث واجلزاء والقدر والقض ط ط ططاء ،ومبا يتفرع عن هذه األص ط ط ططول ويلحق هبا،مما هو
من أصط ططول الدين ،فهو مبثابة األسط ططاس ملا يتبعه من فروع الدين واألحكام العملية ،،وعلى هذا األسط ططاس
أطلق بعض أهل العلم على العقيدة مص ط ط ط ط طططلح (أص ط ط ط ط ططول الدين) ،وابلرغم من تعدد تعريفات العقيدة يف
مصط ط طططلح أهل العلم ،لكنها يف جمملها تتفق يف اخلطوط العريضط ط ططة لتعريف العقيدة أبهنا ا األمور الذهنية
اليت مل تتعلق بكيفية عمل( ،)2وهو علم قائم على الس ط ططمعيات ويعّن ذلك ما كان طريق العلم به الس ط ططمع
الوارد يف الكتاب أو السط ط ط ط ط ططنة واآلاثر ،مما ليس للعقل فيه جمال ،وهو ما يتوقف اإلميان به على جمرد ورود
السماع أو الوحي به ،مستمد من الكتاب املنزل والتفسري واحلديث الثابت والفقه واإلمجاع والنظرا (.)3
كما أطلق علماء الس ط ط ططلف على العقيدة الص ط ط ططحيحة اس ط ط ططم (الس ط ط ططنة) ،لتتميز عن عقائد الفرق
املخالفة وظهرت مؤلفات يف العقيدة ابسططم السططنة حنو :السططنة لإلمام أمحد بن حنبل ،والسططنة البن أيب
عاصم ،وغريمها.

( )1انظر :اجلوهري ،الصــحاات ا الل ة وصــحاات الل ة العربية ،د.ط ،ص ،510انظر أيض طاً :ابن منظور ،لســان العرب ،ط،3
ج 3ص.298
( )2فهي األمور العلمية اخلربية املتعلقة ابلغيبيات.
( )3انظر :الشرتي :األصول والفروع ،ط 1ص -40السفاريّن :لوامع األنوار ،د.ط ،ج 1ص .4
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املبحث الثاين :خصائص العقيدة اإلسالمية
إ ّن العقيدة اإلسططالمية الصططحيحة هي اليت حيكمها ضططابط االسططتدالل ابلكتاب العظيم ،وبقول
النيب الكرمي عليه أفضططل الصططالة والتسططليم ،واالقتفاء ابلصططحابة الكرام رضطوان هللا تعاىل عنهم ،وما درج
ص ط ط ط ط ط ط طلوه يف
عليه الرعيل األول من القرون املفض ط ط ط ط ط ططلة مما تلقاه أئمة الدين ابلقبول ،وأثبتوه ابلنقول ،وأ ّ
األصول( ،)1وهي أبتص خبصائص متيزها وتتفرد هبا( )2فهي:
 عقيدة غيبية :فجميع مس ط ط ططائل االعتقاد الواجب على العبد اإلميان هبا هي أمور الغيب اليتمسط ططتمدها ما جاء يف كتاب هللا وس ططنة رس ط طوله ﷺ ،واإلميان ابلغيب هو معرض للثناء من رب العاملني
ِ ِ
ِ
ك الْ ِكتَاب الَ ري ِ ِ
ني الَّ ِذين يطُ ْؤِمنُو َن ِابلْغَْي ِ
ب) (.)3
قال تعاىل( :امل َذل َ
ب فيه ُه ًدى لّْل ُمتَّق َ َ
ُ َْ َ
 الشط ططمولية :فهي تتلمس كل ما حتتاجه الفطر السط ططليمة ،وتقدمه يف قالب ديّن يناسط ططب كلمتطلبات النفس البشرية.
وجل ،وما صط ططح من سط ططنة رس ط طوله حممد ﷺ ،وال
 التوقيفية :فهي موقوفة على كتاب هللا ّعز ّ
جمال فيها لالجتهاد؛ ألن مصط ط ططادرها توقيفية ،ومل تظهر يف األمة البدع والضط ط ططالالت إال بسط ط ططبب تقدمي
القياس والعقل على النصوص املنزلة والوحي املعصوم.
 الثبوت :فحياة اإلنسان املسلم تتطور وتنمو ،بدون اخلروج عن إطار العقيدة الثابت الذياستوعب حركة اإلنسان ومنوه مع االلتزام ابلثبات وعدم التبدل.

( )1انظر :السفاريّن ،لوامع األنوار البهية ،د.ط ج ،1ص .27

( )2وانظر :األشقر :عمر سليمان ،املدخل إىل دراسة العقيدة اإلسالمية ،ط-1عثمان بن علي حسن ،منهج االستدالل على
مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة ،ط .6حممد ابكرمي ،وسطية أهل السنة بني الفرق ،ط.1
( )3سورة البقرة :اآلية.1 :
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 عقيدة فطرية :العقيدة اإلس ط ط ط ط ططالمية ص ط ط ط ط ططاغها رب العباد جل وعال وارتض ط ط ط ط ططاها لعباده ،فهوخالقهم الذي شرع هلم ما يناسب الفطرة اليت فطرهم عليها سبحانه وتعاىل ،قال جل وعال:
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾

﴿ﯠ ﯡ

()1

 الوض ط ططوح :فهي عقيدة واض ط ططحة ال غموض فيها وال تعقيد ،توض ط ططح لإلنس ط ططان حقيقة احلياةوالوجود ،وأن هذا الكون ميلكه إله واحد أحد فرد صمد ،وكل املخلوقات تصمد إليه.
 الوس طططية :فهي وس ططط يف كل ابب من أبواب العقيدة ال إفراط فيها وال تفريط فأهل الس ططنةوسط أي عدول خيار بني طرفني منحرفني ،يف مجيع أمورهم.

( )1سورة الروم :اآلية.30 :
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املبحث الثالث :مفهوم أهل السنة واجلماعة
جاءت هذه التسططمية لتدل على وصططف دقيق مييز أهل العقيدة الصططحيحة وأتباع الرسططول ﷺ
عن الفرق األخرى اليت سارت على خالف طريقة النيب ﷺ ،فتمايزت الفرق ،وتباينت امللل ،وارتفعت
راية أهل السنة واجلماعة شاخمة بني ذلك التنوع واالختالف،حني سلكت الطريق الذي أرشد إليه من
ال ينطق عن اهلوى ﷺ بقوله:ا ليأتني على أميت ما أتى على بّن إس طرائيل حذو النعل ابلنعل ،حىت إن
كان منهم من أتى أمه عالنية لكان يف أميت من يص ط ط ط ط ط ططنع ذلك ،وإن بّن إس ط ط ط ط ط طرائيل تفرقت على ثنتني
وس ط ططبعني ملة ،وتفرتق أميت على ثالث وس ط ططبعني ملة ،كلهم يف النار إال ملة واحدة ،قالوا :ومن هي اي
رسططول هللا؟ قال :ما أان عليه وأصططحايب)( ،)1فقوله عليه الصططالة والسططالم( :هي ما أان عليه وأصططحايب)
تعّن أن :اجلماعة هي ما وافقت طريقة النيب ﷺ ،سواء كانت مجاعة أو فرد واحد.
من هم أهل السنة :يرجع هذا االصطالح إىل صدر اإلسالم وعهد النبوة ،فقد ورد يف تفسري
ابن عباس لقوله تعاىل﴿ :ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ﴾ قال :افأما الذين ابيض ط ط ططت وجوههم فأهل الس ط ط ططنة
واجلماعة وأولو العلم ،وأما الذين اسودت وجوههم :فأهل البدع والضاللةا(.)2
فهم املتبعون للعقيدة الصط ط ط ط ططحيحة وفق منهج الرسط ط ط ط ططول ﷺ ،وأصط ط ط ط ططحابه والتابعني ومن بعهم
إبحسان إىل يوم الدين(.)3
قال اإلمام أبو حا الرازي يف توض ط ط ط ط ططيح مس ط ط ط ط ططمى أهل الس ط ط ط ط ططنة ومتيزهم به عن ابقي الفرق(:)4
اوعالمة أهل البدع الوقيعة يف أهل األثر ،وعالمة الزاندقة تسططميتهم أهل السططنة حشططويه يريدون إبطال

( )1سنن الرتمذي ،أبواب اإلميان ،ابب ما جاء يف افرتاق هذه األمة ،ب .2641
( )2الاللكائي ،شرات أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،ط ،9ج 1ص .79

( )3انظر :الربيكان :املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية ،ط 2ص.18
( )4أبو حا الرازي ( 277- 195ه ط ط ط ط ط ط ط ط  890- 810م) حممد بن إدريس بن املنذر بن داود ،بن مهران احلنظلي ،أبو حا :
حافظ للحديث ،من أقران البخاري ومسلم ،ولد يف الري ،وإليها نسبته .سري أعالم النبالء ج 13ص.247

=
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اآلاثر ،وعالمة اجلهمية( )1تسطميتهم أهل السطنة مشطبهة( ،)2وعالمة القدرية تسطميتهم أهل السطنة خمالفة
ونقص ططانية( ،)3وعالمة الرافضط ططة تسط ططميتهم أهل الس ططنة انص ططبة( ،)4وال يلحق أهل الس ططنة إال اس ططم واحد
ويستحيل أن جتمعهم هذه األمساءا(.)5
وقد بش ططر عليه الص ططالة والس ططالم هذه اجلماعة أبهنا وحدها على احلق بقوله :اال تزال عص ططابة
حىت تيهم السططاعة وهم على
من أميت يقاتلون على أمر هللا ،قاهرين لعدوهم ،ال يضططرهم من خالفهمّ ،
()6
ذلكا  ،وهم الذين بني هللا س ط ططبحانه وص ط ططفهم عند وقوع االختالف فقال س ط ططبحانه﴿ :ﱮ ﱯ
ﲁ
ﲀ
ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
ﲎﲐﲑﲒﲓﲔﲕ
ﲏ
ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ

ﲙ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ﴾(.)7
ﲚ
ﲖﲗﲘ
يقول ش ططيخ اإلس ططالم ابن تيمية :اوأهل الس ططنة هم أهل اجلماعة ،فإن الس ططنة مقرونة ابجلماعة،

( )1اجلهمية إحدى الفرق الكالمية املنسط ططبة لإلسط ططالم ،تنسط ططب إىل مؤس ط طسط ططها اجلهم بن صط ططفوان الرتمذي ومن مجلة اعتقادهم نفي
مجيع صفات هللا عز وجل وال يثبتون إال صفة الوجود املطلق ،وأما األمساء احلسىن فإهنم يثبتوهنا كدالالت على الذات كأمساء
أعالم فقط وأهنا من ابب اجملاز ،فهم على احلقيقة ينفون األمساء والصط ط ط ط ط ط ططفات ،وهم على عقيدة اإلرجاء يف مسط ط ط ط ط ط ططمى ومعىن
اإلميان ويقولون:يكفي يف اإلميان املعرفة فقط ،وأما يف القدر فهم جربية يرون أن اإلنسط ط ط ط ط ططان يف أفعاله هو كالريشط ط ط ط ط ططة يف مهب
الريح ال تص ط ط ط ط ط ططرف وال حيلة له،كما أهنم ينكرون الغيبيات اليت ال توافق العقل ،ينكرون الص ط ط ط ط ط طراط وامليزان وينكرون دوام اجلنة
والنار ،وكالم هللا عندهم خملوق...يراجع :فرق معاصرة غالب عواجي  -1138 3مقاالت اإلسالميني 238 1
( )2هذا اللفظ يطلقه أهل البدع على أهل الس ططنة ويرموهنم بفرية التش ططبيه التمثيل والتجس ططيم ،مع أهنم هم املعطلني للص ططفات ،والنافني عن
هللا عز وجل ما أثبته لنفس ططه فهم عطَّلوا ص ططفات هللا تعاىل ،ولذا نس ططبوا من أثبت تلك الص ططفات هلل تعاىل إىل التجس ططيم ،وهذا حمض
افرتاء ،وكذب .وانظر:انظر االتبصري يف الدينا لإلسفراييّن (ص ،)121-119و االفرق بني ِ
الفرقا (ص.)219-214
( )3فأهل السنة يعتقدون أبن اإلميان يزيد وينقص ،وأما املرجئة فيزعمون أن اإلميان ال يتجزأ فال يزيد وال ينقص وهلذا يسمون أهل
السنة أبهنم نقصانية.
( )4فالرافض ط ط ططة تزعم أبن تقدمي الش ط ط ططيخني أيب بكر وعمر رض ط ط ططي هللا عنهم يف اخلالفة هو عداء منص ط ط ططوب لعلي رض ط ط ططي هللا عنه وآل
البيت.
( )5الاللكائي ،شرات أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،ط ،9ج 1ص.202

( )6أخرجه مسلم :كتاب اإلمارة ،ابب قوله ﷺ :التزال طائفة من أميت.1924 ،
( )7سورة البقرة :اآلية .213

=
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كما أن البدعة مقرونة ابلفرقة فيقال :أهل الس ط ط ط ططنة واجلماعة ،كما يقال :أهل البدعة والفرقةا( ،)1وقال
رمحه هللا :اوأما أهل احلديث والس ططنة واجلماعة فقد اختصط طوا ابتباعهم الكتاب والس ططنة الثابتة عن نبيهم
()3
ﷺ يف األص ط ط ط ط ططول والفروع ،وما كان عليه أص ط ط ط ط ططحاب رس ط ط ط ط ططول هللا ﷺ خبالف اخلوارجا( )2واملعتزلةا
والروافضا ومن وافقهم يف بعض أقواهلم ،فططإهنم ال يتبعون األحططاديططث اليت رواهططا الثقططات عن النيب ﷺ
اليت يعلم أهل احلديث صحتهاا(.)4
وقال رمحه هللا :افإذا كان وصف الفرقة الناجية أتباع الصحابة على عهد رسول هللا ﷺ وذلك
شعار السنة واجلماعة ،كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة واجلماعة ،فالسنة ما كان ﷺ هو وأصحابه
عليه يف عهده ،مما أمرهم به،أو أقرهم عليه ،أو فعله هو ،واجلماعة هم اجملتمعون الذين ما فرقوا دينهم
وكانوا شط ط ططيعا ،فالذين فرقوا دينهم وكانوا شط ط ططيعا خارجون عن اجلماعة ،قد برأ هللا نبيه منهم؛فعلم بذلك
أن هذا وصط ط ططف أهل السط ط ططنة واجلماعة ،وأن هذا احلديث وصط ط ططف الفرقة الناجية ابتباع سط ط ططنته اليت كان
عليها هو وأصحابه وبلزوم مجاعة املسلمنيا(.)5
ولذا فإن من عالمات أهل الس ط ط ط ط ط ططنة واجلماعة العناية ابحلديث رواية ودراية ،والكالم يف الرجال،
واحملافظة على السططنة ،وعلى ما كان عليه رسططول هللا ﷺ وأصططحابه ،من غري ابتداع ،ومن عالماهتم أيضططا
احملافظة على اجلماعة ابالتباع والسري على املنهج احلق ،وعدم اخلروج على اجلماعة اليت هلا إمام شرعي.

( )1ابن تيمية ،االستقامة ،ط ،1ج 1ص.24
( )2يطلق هذا املصطططلح على كل من خرج على اإلمام وعلى اجلماعة املسططلمة ابلسططيف للدعاء إىل معتقده وكان خروجه انبعا من
خمالفة األصول يف الشريعة ،وهم يكفرون صاحب املعصية،واخلوارج فرق متعددة ،عدها بعضهم وأوصلها إىل العشرين ،وانظر
فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها  ،227 1مقاالت اإلسالميني ،86 1امللل والنحل .18 1
( )3املعتزلة هي فرقة ظهرت يف اإلس ططالم يف أوائل القرن الثاين ،وس ططلكت املنهج العقلي املتطرف ،تنتس ططب لواص ططل بن عطاء الغزال
الذي اعتزل عن جملس احلسططن البصططري ،واعتزلوا قول األمة أبسططرها يف مرتكب الكبرية ،فهو عندهم ال مؤمن مطلق ،وال كافر
مطلقا؛ بل هو يف منزلة بني املنزلتني ،ال مؤمن وال كافر ،وانظر يف ترمجتهم ابلتفصيل :فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان
موقف اإلسالم منها  ،1175 3مقاالت اإلسالميني  ،155 1امللل والنحل .43 1
( )4ابن تيمية ،منهاا السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ،ط ،1ج 3ص .463
( )2املرجع السابق ج ،3ص .458
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الفصل الثاين :التعريف بكتاب رايض الصاحلني ومؤلفه اإلمام النووي
وفيه مبحثان:
املبحث األول
وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف بكتاب رايض الصاحلني:
يعد كتاب (رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني) لإلمام النووي ،من أشهر الكتب اجلامعة
لسط ط ط ط ط ططنة النيب ﷺ وأصط ط ط ط ط ططحها ،وهو من من كتب اجلوامع ،فاجلامع هو ما يوجد فيه من احلديث مجيع
األنواع احملتاج إليها من العقائد واألحكام والرقاق وآداب األكل والشط ط ط ط ططرب والسط ط ط ط ططفر واملقام وما يتعلق
ابلتفس ط ط ط ط ط ططري والتططاريخ والس ط ط ط ط ط ططري والفنت واملنططاقطب واملثططالطب وغري ذلطك ،وقطد انتقى املؤلف رمحطه هللا هطذه
األحاديث بعناية فائقة ،ليحقق اهلدف املنش ططود ،والرجاء املبتغى ،والنية املقص ططودة من هذا العمل واليت
عرب عنها رمحه هللا يف مقدمة كتابه بقوله :افرأيت أن أمجع خمتصطرا من األحاديث الصططحيحة ،مشططتمال
على ما يكون طريقا لص ط ططاحبه إىل اآلخرة ،وحمص ط ططال آلدابه الباطنة والظاهرة ،جامعا للرتغيب والرتهيب
وس ط ط ططائر أنواع آداب الس ط ط ططالكني ،من أحاديث الزهد ورايض ط ط ططات النفوس ،وهتذيب األخالق وطهارات
القلوب وعالجها ،وصيانة اجلوارح وإزالة اعوجاجها ،وغري ذلك من مقاصد العارفنيا(.)1
لقد مجع اإلمام النووي أحاديث الرسط ططول ﷺ الواردة يف مجيع شط ططؤون العقيدة واحلياة والرتغيب
والرتهيب والزهد والرقائق واآلداب يف كتابه رايض الص ط ط ط ط ططاحلني على أبواب ،كل ابب خيتص مبوض ط ط ط ط ططوع
معني وفق املنهج الذي يصط ط ط طططلح عليه يف عص ط ط ط طران احلديث املوضط ط ط ططوعي حبيث مجع األحاديث املتعلقة
ابملوضط ط ط ط ططوع الواحد يف مكان واحد من مصط ط ط ط ططادر احلديث ،وقد حرص رمحه هللا وأويف بعهده يف التزامه
بنقل الص ط ط ط ط ط ططحيح من احلديث ،فبالرغم من أن أحاديث الكتاب بلغت  -1905-أحاديث إال أهنا مل
حتو إال حنو عدد  46حديثا ض ط ط ط ط ط ططعيفا ال أبرج عن حد القبول( ،)2وهبذا حاول اإلمام جهده يف تنفيذ
( )1مقدمة النووي يف رايض الصاحلني.

( )2انظر :احلداد ،اإلمام النووي وأثره يف احلديث وعلومه ط ،1ص .289
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وعده الذي أخذه على نفسططه عند تصططنيف الكتاب بقوله:ا وألتزم فيه أن ال أذكر إال حديثا صططحيحا
من الواضحات ،مضافا إىل الكتب الصحيحة املشهوراتا(.)1
وجاء تقسط ط ططيم الكتاب إىل تسط ط ططعة عشط ط ططر كتااب ،حتتوي على ( )289اباب ،متضط ط ططمنة لعش ط ط طرين
ومائتني وألف حديث ( ،)1220مسطبوقة بثالثة ومثانني اباب ( )83يف فضطائل شطىت ،أخذت حنو ثلث
الكتاب ،إذ بلغت أحاديثها مخسة ومثانني وستمائة حديث (.)685
املطلب الثاين :منزلة كتاب رايض الصاحلني وثناء العلماء عليه:
كتاب رايض الص ط ط ط ططاحلني من أهم الكتب اليت تص ط ط ط ططلح أن تكون منهجا عمليا لرتبية املس ط ط ط ططلم،
حيث أثىن على هذا الكتاب املبارك أئمة العلم واهلدى منذ ليفه ،واهتموا بش ط ط ططرحه والنيل من فوائده،
ملا احتواه من نصط ط ططوص صط ط ططحيحة وبناء منهجي يؤصط ط ططل العقيدة واألخالق واآلداب الشط ط ططرعية حبسط ط ططن
تبويب ومتيز يف عرض األحاديث.
وهو حمط إشط ط ططادة واهتمام العلماء قدميا وحديثا قال السط ط ططخاوي يف معرض سط ط ططرده ملصط ط ططنفات
النووي :ا ورايض الصطاحلني ،واألذكار ومها جليالن ال يُسطتغىن عنهما ،بل قال الشطيخ النووي  -يف
أثناء النكاح من رواية ا الروضط ط ط ط ططة ا عن :ا األذكار ا ما نصط ط ط ط ططه :وهو الكتاب الذي ال يُسط ط ط ط ططتغىن عنه
متديِّن ،انتهى كالمه .وكان فراغه منه ا كما رأيته بنس ط ططخة مقروءة عليه ا يف احملرم س ط ططنة س ط ططبع وس ط ططتني
وستمائة ،قال :سوى أحرف أحلقهاا(.)2
وقال الذهيب( :)3افعليك اي أخي بتدبر كتاب هللا ،وإبدمان النظر يف الص ط ط ط ط ط ططحيحني وس ط ط ط ط ط ططنن

( )1مقدمة النووي يف رايض الص ــاحلني  .وقد علق العالمة األلباين على هذا بقوله :إهنا :أي التزام الصط ططحة دعوى أغلبية وليسط ططت
مطردة وعذره أن اعتماده رمحه هللا يف األغلب على تص ططيح أو حتس ططني الرتمذي للحديث ،وس ططكوت أيب داوود عنه ،ومل يتفر
هو بنفس ط ه إلجراء التحقيق عليها ،وهو طريق أكثر املشططتغلني ابحلديث من الفقهاء املتأخرين .انظر :النووي :حيىي بن شططرف،
رايض الصاحلني ،أبريج انصر الدين األلباين ،ط ،1ص.11-10
( )2السخاوي :املنهل العذب الروي ،ط ،1ص.7
( )3مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَا ْمياز الذهيب املقرئ ،اإلمام ،احلافظ ،حمدث العصط ط ط ط ط ط ططر ،خامتة احلفاظ
ومؤرخ اإلسالم 673( ،هط 748-هط1275 ،م 1347-م).
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النسائي ورايض النواوي وأذكاره تفلح وتنجح ا( .)1وعندما سئل الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني(،)2
وهو من علماء السنة الذين اهتموا بشرح هذا الكتاب املبارك ونشر فوائده وخرياته ،عن طالب مبتدئ
يف العلم عنده كتاب رايض الص ط ط ططاحلني وكتاب فقه السط ط ط ططنة فبأيهما يبدأ؟ فأجاب بقوله :الذي أرى أن
ض ط ط طا مشط ط ططتمل على فقه كثري يف
يبدأ بكتاب رايض الص ط ططاحلني ففيه فوائد قل إن توجد يف غريه ،وهو أي ً
العبادات واملعامالت ،فليبدأ به أوالا(.)3
وقد متىن رمحه هللا أن جيعل هللا له كتااب يلقى من القبول مثل ما لقي كتاب رايض الص ط ط ط ط ط ططاحلني
حيث قال :ااآلن كتاب رايض الصط ط ط ططاحلني يقرأ يف كل جملس ،ويقرأ يف كل مسط ط ط ططجد ،وينتفع الناس به
انتفاعا عظيما ،وأمتىن أن جيعل هللا يل كتااب مثل هذا الكتاب ا(.)4
ويقول الشط ططيخ عبد هللا بن عبد احملس ط طن الرتكي( )5عن حسط ططن تص ططنيف وتبويب النووي لكتابه:
اجاء عمله نسيج وحده بديعا يف تنسيق موضوعاته ،وترتيب أبوابه ،وغزر نفعه حىت عم احلاضر والباد
وطبقت شهرته اآلفاق ،فسارت به الركبان يف األغوار واألجناد وأقبل الناس عليه حفظا وقراءة ،واأبذوه
مادة للتذكري واملوعظة يف املساجد واجملالسا(.)6
وإىل متيز الكتاب يشري األستاذ محد بن انصر العمار( )7بقوله يف مقدمة كنوز رايض الصاحلني إىل
متيزه احبسططن االختيار وجودة االنتقاء وروعة الرتاجم فكان لبااب لذوي األلباب ونفعا للعامة واخلاصططة وأ ح
نشر السنة الصحيحة ،فكان من أنفع كتب السنة وأيسرها تناوال وحبثا وترتيبا وتنسيقاا(.)8
( )1الذهيب :سري أعالم النبالء ،ط ،3ج 19ص
( )2حممد بن صاحل بن حممد بن سليمان بن عبد الرمحن العثيمني الوهييب التميمي (1421 - 1347ه ط ط ط ط ط ط طط) العامل ،احملقق ،الفقيه،
املفسر.
( )3السلمان ،جمموع فتاوى ورسائل العثيمني ،د.ط.1413 ،

( )4ابن عثيمني ،لقاء الباب املفتوات ،دروس ص ططوتية قام بتفريغها موقع الش ططبكة اإلس ططالمية ،لقاءات كان يعقدها الش ططيخ مبنزله كل
مخيس .بدأت يف أواخر شوال 1412هط وانتهت يف اخلميس  14صفر ،عام 1421هط ،ج34ص  .15اجلزء هو اللقاء.
( )5أمني عام سابق لرابطة العامل اإلسالمي ،ومستشار يف الديوان امللكي السعودي برتبة وزير.
( )6انظر :العمار ،كنوز رايض الصاحلني ،ط ،1ص .13
( )7انئب املشرف العام وانئب رئيس اهليئة التأسيسية جلامع وجممع امللك فهد الثقايف واالجتماعي ابلسعودية.
( )8انظر :العمار ،كنوز رايض الصاحلني ،ص .31
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املبحث الثاين
وفيه مطالب:
املطلب األول :ترمجة اإلمام النووي
امسه ونسبه:
حيىي بن ش ططرف بن مري بن حس ططن بن حس ططني ،مفيت األمة ،ش ططيخ اإلس ططالم ،حميي الدين ،أبو
زكراي النواوي( ،)1احلافظ ،الفقيه ،الشط ط ط ططافعي ،الزاهد ،أحد األعالم ،صط ط ط ططاحب املصط ط ط ططنفات املشط ط ط ططهورة،
والنووي نسبة إىل نوى ،وهي قرية من قرى اجلوالن يف سورية(.)2
والدته:
يف العشر األوسط من احملرم سنة إحدى وثالثني وست مئة(.)3
مبدأ أمره واشت اله ابلعلم:
ذكر ابن العطار( :)4اذكر يل الشط ط ططيخ ايسط ط ططني بن يوسط ط ططف املراكشط ط ططي( )5ويل هللا رمحه هللا قال:
ارأيت الشط ط ططيخ حميي الدين وهو ابن عشط ط ططر سط ط ططنني بنوى ،والصط ط ططبيان يكرهونه على اللعب معهم ،وهو
يهرب منهم ،ويبكي إلكراههم ،ويقرأ القرآن يف تلك احلال ،فوقع يف قليب حمبته ،وجعله أبوه يف دكان،
( )1نس ط ط ط ططبة إىل نوى ،فيقال نووي ،ويقال نواوي ،قال الس ط ط ط ططخاوي :إبثباهتا وحذفها ،قرأته خبط الش ط ط ط ططيخ واأللف اليت هي بدل الم
الكلمة ،تقلب واوا يف النسبة كما يقال فىت وفتوي .وذكره الذهيب يف تذكرة احلفاظ ج4ص  ،185 174ويف السري بقوله:ا
ِ
ِ
ِ ِ
ص ط ط ط ط ط ط ِحْي َح ْ ِ
ني) و( ُس ط ط ط ط ط طنَن النَّ َس ط ط ط ط ط طائِ ّي)َ ،و( ِرَايض النط ََّوا ِوي) َوأَذ َكاره ،تُط ْفلِ ْح
دمان النَّظَر ِيف (ال َّ
فَط َعلَْيك َاي أَخي بتدبر كتَاب هللاَ ،وإب َ
َوتُطْن ِج ْحا .انظر :الذهيب :سري أعالم النبالء ،ط ،3ج 19ص  .340وانظر :حتفة الطالبني ص .165
( )2الذهيب ،ريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،ط ،2ج 50ص.247
( )3املرجع السابق ،وانظر :السيوطي ،جالل الدين أبو الفضل ،املنهاا السوي يف ترمجة اإلمام النووي ،ط ،1ص.30
( )4علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان ،أبو احلسن ،عالء الدين ابن العطار (724-654هط ط 1324-1256 -م)
تلميذ النووي الذي الزمه ويسططمى مبختصططر النووي ،كان أبوه عطارا وجده طبيبا .ابشططر مشططيخة املدرسططة النورية مدة  30سططنة
وفلج سنة  701فكان حيمل يف حمفة ،وكتب بشماله مدة.
( )5ايسني بن عبدهللا بن يوسف املراكشي ،املقرئ تويف عام 687ه.
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فجعل ال يشططتغل ابلبيع والش طراء عن القرآنا .قال :افأتيت الذي يقرئه القرآن ،فوصططيته به ،وقلت له:
()1
هذا الصيب يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه ،وأزهدهم ،وينتفع الناس به.
مهته يف طلب العلم:
لقد كان اإلمام ش ط ط ط ططديد النهم يف طلب العلم ،أخذه أخذ املدرك الواعي لوظيفته اليت ذرأه هللا
من أجلها،وندرك ذلك بوضط ططوح حينما نقرأ هذه السط طططور اليت يقول فيها :اأما بعد فقد قال هللا تعاىل
العظيم العزيز احلكيم﴿ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾( ،)2وه ططذا نص يف أن العب ططاد خلقوا
للعبادة ،ولعمل اآلخرة ،واإلعراض عن الدنيا ابلزهادة ،فكان أوىل ما اش ط ط ط ططتغل به احملققون ،واس ط ط ط ططتغرق
األوقات يف حتصططيله العارفون ،وبذل الوسططع يف إدراكه املشططهورون ،وهجر ما سطواه لنيله املتيقظون ،بعد
معرفة هللا ،وعمل الواجبات ،التش ط ط ط ط ط ططمري يف تبيني ما كان مص ط ط ط ط ط ططححا للعبادات ،اليت هي دأب أرابب
العقول ،وأص ططحاب األنفس الزكيات ،إذ ليس يكفي يف العبادات ص ططور الطاعات ،بل ال بد من كوهنا
على وفق القواعد الش ططرعيات وهذا يف هذه األزمان ،وقبلها أبعص ططر خياليات ،قد احنص ططرت معرفته يف
الكتب الفقهيات ،املصنفة يف أحكام الدايانت ،فهي املخصوصة ببيان ذلك ،وإيضاح اخلفيات منها،
واجلليططات ،وهي اليت أوض ط ط ط ط ط ططح فيهططا مجيع أحكططام الططدين ،والوقططائع الغططالبططات ،والنططادرات ،وحرر فيهططا
الواض ط ط ط ططحات ،واملش ط ط ط ططكالت ،وقد أكثر العلماء رض ط ط ط ططي هللا عنهم التص ط ط ط ططنيف فيها من املختص ط ط ط ط طرات،
واملبس ط ط ط ططوطات ،وأودعوا فيها من املباحث ،والتحقيقات ،والنفائس اجلليالت ،ومجع ما حيتاج إليه ،وما
يتوقع وقوعططه ،ولو على أنططدر االحتمططاالت ،البططدائع وغططاايت النهططاايت ،حىت لقططد تركوان منهططا على
اجلليات الواض ططحات ،فش ططكر هللا الكرمي هلم س ططعيهم ،وأجزل هلم املثوابت ،وأحلهم يف دار كرامته أعلى
املقططامطات ،وجعطل لنططا نص ط ط ط ط ط ططيبططا من ذلطك ،ومن مجيع أنواع اخلريات ،وأدامنططا على ذلطك يف ازدايد حىت
املمات ،وغفر لنا ما جرى ،وما يرى منا من الزالت ،وفعل ذلك بوالدينا ،ومشط ططاخينا ،وسط ططائر من حنبه
()3
وحيبنا ،ومن أحسن إلينا ،وسائر املسلمني ،واملسلمات ،إنه مسيع الدعوات جزيل العطيات.ا
كان رمحه هللا ذا مهة عالية ،وطموح اندر ،فقد كان يقرأ كل يوم اثّن عشر درسا على املشايخ
( )3الدقر ،اإلمام النووي شيخ احملدثني ،ط ،4ص .23
( )2سورة الذارايت آية.56:

( )3النووي ،اجملموع شرات املهذب،مع تكملة املطيعي والسبكي،ط:اإلرشاد ،د.ط ،د.ت ،ج 1ص.2
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ش ط ط ط ططرحا وتص ط ط ط ططحيحا ،درس ط ط ط ططني يف االوس ط ط ط ططيطا(،)1ودرس ط ط ط ططني يف ااملهذبا(،)2ودرس ط ط ط ططا يف ااجلمع بني
الصططحيحنيا( )3ودرسططا يف اصططحيح مسططلما( ،)4ودرسططا يف االلمعا( )5البن جّن ،ودرسطاً يف اإصططالح
املنطق البن الس ط ط ططكيت ( ،)6ودرس ط ط ططا يف االتصط ط ط طريفا،ودرسط ط ط طاً يف أص ط ط ططول الفقه :رة يف االلمعا أليب
إسط ط ططحاق( ،)7و رة يف ااملنتخبا فخر الدين الرازي( ،)8ودرس ط ط طاً يف أمساء الرجال ،ودرسط ط ططا يف أصط ط ططول
الدين ،و يقول عن طريقة مدارسططته:اكنت أعلق مجيع ما يتعلق هبا من شططرح مشططكل ،ووضططوح عبارة،
وضبط لغة ،وابرك هللا يل يف وقيت (.)9
مسع احلديث ،فس ط ط ط ط ططمع اص ط ط ط ط ططحيح مس ط ط ط ط ططلما من الرض ط ط ط ط ططى ابن الربهان( ،)10ومسع اص ط ط ط ط ططحيح
البخاريا( )11و امسط ط ط ط ط ططند أمحدا( ،)12و اسط ط ط ط ط ططنن أيب داودا( ،)13والنسط ط ط ط ط ططائي ،وابن ماجه ،و اجامع
الرتمذيا و امس ططند الش ططافعيا و اس ططنن الدارقطّنا واش ططرح الس ططنةا للبغوي( ،)14وامعامل التنزيلا يف

( )1الوسيط يف املذهب الشافعي أليب حامد الغزايل.
( )2املهذب يف فقه اإلمام الشافعي أليب إسحاق الشريازي .وقد شرح النووي جزءا منه يف كتابه اجملموع.
( )3كتاب اجلمع بني الصحيحني للحميدي األندلسي ،حممد بن فتوح بن عبدهللا احملدث املؤرخ تويف عام .488
( )4هو كتاب املسططند الصططحيح املختصططر بنقل العدل عن العدل إىل رسططول هللا ﷺ لإلمام مسططلم بن احلجاج أبو احلسططن القشططريي
النيسابوري تويف عام 261ه.
( )5كتاب يف النحو أليب الفتح عثمان بن جّن املوصلي تويف عام 392ه.
( )6البن السكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحاق املتويف عام 244ه.
( )7اللمع يف أصول الفقه أليب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي املتويف عام 476ه.
( )8منتخب احملصول يف األصول لفخر الدين حممد بن عمر بن احلسن املتويف عام 606ه.

( )9ابن العطار ،حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حميي الدين ،ط ،1ج 1ص.50
( )10رضي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أيب حفص املضري الواسطي التاجر اببن الربهان تويف عام 664ه.
( )11اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ﷺ وسننه وأايمه لإلمام حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي
املتويف عام 256ه.
( )12لإلمام أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين املتوىف241 :هط،
( )13لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي املتويف عام275:ه.
( )14حملي السنة أبو حممد بن احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي املتويف عام 516ه.
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التفسططري له ،وكتاب ااألنسططاب اللزبري بن بكار( ،)1و ااخلطب النباتيةا( ،)2وارسططالة القشططرييا( ،)3و
اعمل اليوم والليلةا( )4البن الس ِّّن ،وكتاب اآداب السامع والراويا للخطيب (.)5
شيوخه:
قططال النووي حمططداث عن بعض ش ط ط ط ط ط ططيوخططه ومنهجططه يف التفقططه واألخططذ من العلمططاء:ا وهططذا من
املطلوابت املهمات ،والنفائس اجلليالت اليت ينبغي للمتفقه والفقيه معرفتها ،وتقبح به جهالتها ،فإن
شططيوخه يف العلم آابء يف الدين ،وصططلة بينه وبني رب العاملني ،وكيف ال يقبح جهل اإلنسططان والوصططلة
بين ططه وبني رب ططه الكرمي الوه ططاب ،مع أن ططه م ططأمور ابل ططدع ططاء هلم ،وبرهم ،وذكر م ططهثرهم ،والثن ططاء عليهم،
وشطكرهم ،فأذكرهم مىن إىل رسطول هللا ﷺ ،وحينئذ يعرف من كان يف عصطران وبعده طريقه ابجتماعها
هي وطريقيت قريبا ،فأما أان فأخذت الفقه قراءة ،وتص ططحيحا ،ومساعا ،وش ططرحا ،وتعليقا ،عن مجاعات،
أوهلم شيخي اإلمام املتفق على علمه ،وزهده ،وورعه ،وكثرة عبادته ،وعظم فضله ،ومتيزه يف ذلك على
أشططكاله ،أبو إبراهيم إسططحاق بن أمحد بن عثمان املغريب مث املقدسططي( ،)6رضططى هللا عنه وأرضططاه ،ومجع
بيّن وبينه وبني س ططائر أحبابنا يف دار كرامته مع من اص طططفاه ،مث ش ططيخنا أبو حممد عبد الرمحن بن نوح
بن حممد بن إبراهيم بن موس ط ط ط ططى املقدس ط ط ط ططي مث الدمش ط ط ط ططقي( ،)7اإلمام العارف ،الزاهد ،العابد ،والورع،
املتقن ،مفىت دمش ط ط ط ط ط ططق يف وقتططه ،رمحططه هللا ،مث ش ط ط ط ط ط ططيخنططا أبو حفص عمر بن أس ط ط ط ط ط ط طعططد بن أىب غططالططب
الربعي،األربلي( ،)8اإلمام املتقن ،رضى هللا عنه ،مث شيخنا أبو احلسن سالر بن احلسن الربلي مث احللىب
( )1الزبري بن بكار بن عبد هللا القرش ط ططي األس ط ططدي املكي ،من أحفاد الزبري بن العوام ،أبو عبد هللا :عامل ابألنس ط ططاب وأخبار العرب،
راوية .تويف عام 256ه.
( )2ملؤلفها عبدالرحيم بن حممد بن نباتة خطيب اخلطباء املتويف عام 374ه.
( )3الرسالة القشريية يف علم التصوف ملؤلفها عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك القشريي املتوىف465 :ه.
( )4عمل اليوم والليلة سططلوك النيب مع ربه عز وجل ومعاشطرته مع العباد ملؤلفه أمحد بن حممد بن إسططحاق بن إبراهيم بن أسططباط بن
عبد هللا بن إبراهيم بن بُ َديْح ،ال ِّديْطنَط َوري ،املعروف بط «ابن الس ِّّن» املتوىف364 :هط.
( )5اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت بن مهدي اخلطيب البغدادي املتويف عام463 :ه.
( )6كمال الدين أبو إبراهيم بن أمحد بن عثمان املغريب املتويف عام 650ه وهو أول ش ططيوخه وأخذ عنه الفقه ،انظر هتذيب األمساء
ج 1ص.46
( )7املتويف عام 654ه.انظر ترمجته يف الشذرات ج 5ص.265
( )8املتويف عام 675ه.انظر :طبقات السبكي ج 8ص ،308الدارس يف ريخ املدارس ج 1ص.208
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مث الدمشقي( ،)1اجملمع على إمامته ،وجاللته ،وتقدمه يف علم املذهب على أهل عصره هبذه النواحي،
رضى هللا عنه(.)2
ذكر مؤلفاته يف احلديث الشريف وعلومه:
 -1شرح صحيح اإلمام مسلم ،وهو املعروف بط ااملنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاجا.
 -2األذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار ﷺ.
 -3رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني ﷺ ،وهو مدار حبثنا.
 -4األربعون النووية.
 -5التقريب والتيس ططري ملعرفة س ططنن البش ططري النذير ﷺ ،وهو اختص ططار لكتاب ااإلرش ططادا الذي
هو خمتصر كتاب اعلوم احلديثا؛ لإلمام أيب عمرو بن الصالح.
 -6إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق ﷺ ،وهو اختصار كتاب امعرفة علوم
احلديثا؛ لإلمام أيب عمرو بن الصالح.
 -7اإلرشط ط ط ط ط ط ططاد إىل بيان األمساء املبهمات ،وهو اختصط ط ط ط ط ط ططار كتاب ااألمساء املبهمة يف األنباء
احملكمةا؛ لإلمام اخلطيب البغدادي.
وصل فيه إىل الزكاة.
 -8اخلالصة يف أحاديث األحكامَ ،
وصل فيه إىل الوضوء.
 -9شرح سنن أيب داودَ ،
وصل فيه إىل العلم.
 -10التلخيص شرح صحيح اإلمام البخاريَ ،
 -11اإلمالء على حديث إمنا األعمال ابلنيات.

( )1املتويف عام 670ه .انظر ترمجته يف الشذرات ج 5ص ،331طبقات السبكي ج 8ص ،194العرب ج  3ص.321
( )2النووي ،هتذيب األمساء والل ات ،د.ط،د.ت ،ج 1ص.20
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مناقبه:
قال ابن العطار واص ط ططفا س ط ططريته العطرة :ا كان ال يض ط ططيع له وقتاً يف ليل وال هنار؛ إال يف وظيفة
من االش ط ططتغال ابلعلم ،حىت يف ذهابه يف الطرق وجميئه يش ط ططتغل يف تكرار حمفوظه ،أو مطالعة ،وأنه بقي
على التحص ط ططيل على هذا الوجه حنو س ط ططت س ط ططنني ،مث إنه اش ط ططتغل ابلتص ط ططنيف ،واإلش ط ططغال ،واإلفادة،
واملناص ط ططحة للمس ط ططلمني ووالهتم ،مع ما هو عليه من اجملاهدة لنفس ط ططه ،والعمل بدقائق الفقه ،واالجتهاد
على اخلروج من خالف العلماء وإن كان بعيدا ،واملراقبة ألعمال القلوب وتص ط ططفيتها من الش ط طوائب(،)1
حياسططب نفسططه على اخلطرة بعد اخلطرة ،فلم أيكل من فاكهة دمشططق تورعا عما فيها من األوقاف ،بل
ولقد أمرين مرة ببيع كراريس حنو ألف كراس خبطه ،وأمرين أبن أقف على غس ط ط ط ط ط ططلها يف الوراقة ،وخوفّن
إن خالفت أمره يف ذلك ،فما أمكنّن إال طاعته - ،وال أرى هذه إال داللة خشط ط ط ططيته وإخالصط ط ط ططه رمحه
هللا -حافظا حلديث رس ططول هللا ﷺ ،عارفا أبنواعه كلها من ص ططحيحه وس ططقيمه( ،)2وكان قوي املدرك،
حاضط ططر البديهة ،تنثال عليه املعاين وقت احلاجة إليها يتعمق يف املسط ططائل العلمية وال يكتفي بظواهرها،
واليتقلد قول الغري إال بعد التحقق من ص ط ط ططحة دليله ،وكان يعتض ط ط ططد ابحلديث الص ط ط ططحيح فص ط ط ططار لديه
استقالل فكري ورمبا عارض قوله إمامه ،أو رجحه وفقا للدليل(.)3
وفاته:
تويف يف الثلث األخري ليلة األربعاء الرابع والعشط طرين من رجب ،س ططنة س ططت وس ططبعني وس ططتمائة،
وارجتت دمشق وماحوهلا ابلبكاء ،و سف املسلمون عليه أسفا شديدا (.)4

( )1ومما يذكر يف هذا الش ططأن أنه رمحه هللا كان يكره أن يبالغ يف مدحه ،وأن يطلق عليه لقب حمي الدين وكان يقول :ليس يف حل
من قال عّن حمي الدين.
( )2النووي ،هتذيب األمساء والل ات ،د.ط،د.ت ،ج 1ص .64

( )3انظر :التفتازاين ،شرات التفتازاين على األحاديث األربعني النووية ،ط ،1ص .9
( )4الدقر ،اإلمام النووي ،ط ،4ص .197
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املطلب الثاين :منهج اإلمام النووي يف العقيدة:
وفيه مسائل:
أوال :اشط ط ط ططتهر اإلمام النووي ابنشط ط ط ططغاله بعلم احلديث الش ط ط ط طريف ،وابتعاده عن االشط ط ط ططتغال بعلم
الكالم وذم أهله.
اثنيا :موافقة النووي ألهل السنة:
وافق النووي أهل الس ط ططنة واجلماعة يف جل مس ط ططائل العقيدة ،فهو يؤص ط ططل منهج أهل الس ط ططنة يف
التمس ططك ابهلدي النبوي ومنهج الس ططلف ،ونرى هذا واض ططحا جليا يف كالمه حيث يقول :اوأما أص ططل
واجب اإلس ط ط ططالم وما يتعلق ابلعقائد فيكفي فيه التص ط ط ططديق بكل ما جاء به رس ط ط ططول هللا ﷺ ،واعتقاده
اعتقادا جازما س ط ططليما من كل ش ط ططك ،وال يتعني على من حص ط ططل له هذا تعلم أدلة املتكلمني ،هذا هو
الصط ططحيح الذي أطبق عليه السط ططلف والفقهاء واحملققون من املتكلمني من أصط ططحابنا وغريهم ،فإن النيب
ﷺ مل يطالب أحدا بش ططيء س ططوى ماذكرانه،وكذلك اخللفاء الراش ططدون ومن س ط طواهم من الص ططحابة من
بعدهم يف الصططدر األول ،بل الصطواب ،للعوام ومجاهري املتفقهني والفقهاء الكف عن اخلوض يف دقائق
الكالم خمافة من اختالل يتطرق إىل عقائدهم ،مث يص ط ططعب عليهم إخراجه بل الص ط ط طواب هلم االقتصط ط ططار
على ما ذكرانه من االكتفاء ابلتصديق اجلازم ،وقد نص على هذه اجلملة مجاعات من حذاق أصحابنا
وغريهم ،وقد ابلغ إمامنا الش ططافعي -رمحه هللا -يف حترمي االش ططتغال بعلم الكالم أش ططد مبالغة وأطنب يف
حترميه وتغليظ العقوبة ملتعاطيه وتقبيح فعله وتغليظ اإلمث فيه فقال :ألن يلقى هللا العبد بكل ذنب ما
خال الشرك خري من أن يلقاه بشيء من الكالما (.)1
اثلثا :منهج النووي يف التفويض والتأويل:
فجوز فيها التفويض أو
خالف النووي منهج السط ط ط ططلف يف تفسط ط ط ططري بعض نصط ط ط ططوص الصط ط ط ططفات ّ
التأويل ،ولبيان هذه املسالة البد من التطرق ملعىن التفويض والتأويل فنقول:

( )1النووي ،حيىي بن شرف ،اجملموع ،مع تكملة املطيعي والسبكي ،ط:اإلرشاد،د.ت ،د.ط ،ج 1ص.49
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التفويض على نوعني :األول هو تفويض املعىن ،وتفويض الكيفيططة ،وهو إثبططات اللفظ ومعنططاه
الذي يدل عليه.
وأهل السنة واجلماعة يثبتون معىن نصوص اآلايت الواردة يف الصفات ،ويفوضون علم كيفيتها
إىل هللا ،فقوهلم يف ص ط ططفات هللا تعاىل:ا أمروها كما جاءتا وهو لفظ ورد ي معرض رد السط ططلف على
كالم املعطلة ويقص ط ط ط ط ط ططد به :إبقاء داللتها على ما جاءت به من املعاين ،وهي دالالت جاءت إلثبات
املعاين الالئقة ابهلل تعاىل ،وأما قوهلم :ابال كيفا ،فيقصد به إثبات حقيقة املعىن وهو رد على املمثلة.
وأما التأويل فهو على ثالثة أقس ط ط ط ططام :األول مبعىن التفس ط ط ط ططري وهو التأويل احملمود وهو املراد عند
الس ططلف ،والقس ططم الثاين هو التأويل مبعىن ص ططرف اللفظ عن ظاهره من املعىن الراجح إىل املعىن املرجوح
وهو التأويل املذموم وهو مس ط ط ط ططلك أهل البدع جبميع طوائفهم لتعطيل النص ط ط ط ططوص عن معناها احلقيقي،
والثالث هو التأويل مبعىن احلقيقة اليت يؤول إليها املعىن وهو معىن شرعي معروف عند السلف.
واملتتبع لش ططروح النووي ملس ططائل العقيدة جيد فيها مايوحي ابختياره ملنهج التأويل ،والتفويض يف
معاين صططفات هللا جل وعال- ،والذي كان يف جممله نقال وليس حتقيقا منه  ،-فلم يكن له يف التأويل
منهج اثب ططت وقواع ططد مطردة يس ط ط ط ط ط ططري عليه ططا إمن ططا هو يف ه ططذا الب ططاب بع لغريه غري حمقق ،كم ططا ذكر
اإلس ط ططنوي( )1إنه :اجعل تص ط ططنيفه حتص ط ططيالا( ،)2ومما يؤيد قولنا هذا ما كتبه النووي يف هناية حياته رمحه
هللا مفنططدا القول ابجملططاز حيططث يقول:ا ودعوى اجملططاز مردود إذ هو خالف األص ط ط ط ط ط ط ططل ،مث كيف يظن
ابلصططحابة رضططي هللا عنهم وهم أصططحاب العربية واهل اللغة تواطؤهم على اسططتعمال اجملاز يف صططور ال
تعد وال حتصى ا(.)3
ومن خالل فصططول البحث سططتتضططح هذه املنهجية من خالل إيرادان ألقول النووي يف مباحث
ومسائل البحث.
( )1اإلسط ططنوي :اإلمام مجال الدين اإلسط ططنوي هو اإلمام عبد الرحيم بن احلسط ططن بن على بن عمر بن على بن ابراهيم األموي الفقيه
الشافعي األصويل النحوي العروضى772-704،ه ،انظر :األعالم للزركلي ،اجلزء  ،3صفحة .344
( )2انظر :السيوطي :املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي،ط 1ص.53
( )3النووي ،جزء فيه اعتقاد السلف يف احلروف واألصوات ،ط ،1ص.45
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رابعا :موقف النووي من األشاعرة (:)1
ابلرغم مما نقله النووي من التأويل -وهو ويل إمجايل وليس تفص ط ط ط ط ططيلي( -خمالف ملذهب أهل
السططنة وكالمهم يف الصططفات) ،إال أن هللا سططبحانه قد عصططمه من الوقوع يف مزالق األشططاعرة ،بل إنه -
رمحه هللا -قد صططرح مبخالفتهم وانتصططر ملذهب السططلف يف أكثر من موضططع حيث يقول يف معرض رده
ملعتقدهم يف كالم هللا:ا والعجب أن كتب األش ططاعرة مش ططحونة ألن كالم هللا منزل على نبيه ،ومكتوب
يف املصاحف ،ومتلو ابأللسنة على احلقيقة ،مث يقولون :املنزل هو عبارة ،واملكتوب غري الكتابة ،واملتلو
غري التالوة ،ويش ط ط ط ط ط ططرعون يف مناقض ط ط ط ط ط ططات ظاهرة وتعقبات ابردة ركيكة ،ويكفي يف دحض هذا املعتقد
كوهنم ال يستطيعون على التصريح به بل هم فيه على حنو من املراءا(.)2
بينما جنده قد حشط ط ط ط ططد األدلة من الكتاب والسط ط ط ط ططنة وأقوال األئمة يف إثبات الكالم واللفظ هلل
تعاىل وأن القرآن كالم هللا غري خملوق وقد نقل أقواالً عن اإلمام أمحد-إمام أهل الس ط ط ط ط ط ططنة-وعن عبد
الرمحن بن منده-والقاض ط ط ططي حممد اهلامشي  -من أص ط ط ططحاب اإلمام أمحد  -والبخاري وحيىي بن س ط ط ططعيد
القطان وعبد هللا بن املبارك وإسحاق بن راهويه مث قال بعد هذه النقول الواضحة يف نصرة احلق( :فال
س ط ط ططبيل إىل اخلروج عما اعتقدوه فهم القدوة لإلس ط ط ططالم واألجنم يف الظالم) ،مما يدل على قوة انتصط ط ط ططاره
ملذهب أهل السنة واجلماعة (.)3

( )1األشاعرة :فرقة تنتسب إىل أيب احلسن األشعري يف االعتقاد ،ومن أهم خصائص مذهبهم :تقدمي العقل على األدلة العقلية يف
مسائل االعتقاد وسلوك طريق التأويل يف النصوص اليت أبالف العقل ،وهم على قسمني منهم :املتقدمني مثل أبو احلسن إمام
املذهب ،وابن جماهد وأيب احلس ط ط ط ط ط ططن الباهلي ،وأيب احلس ط ط ط ط ط ططن الطربي والباقالين ،وأبن فورك  -أما املتأخرين فهم الذين زادوا يف
التأويل يف املذهب األش ط ط ط ط ططعري ،وتوس ط ط ط ط ططعوا يف إدخال القواعد الكالمية والتص ط ط ط ط ططوف ،وأمههم :أبو املعايل اجلويّن ،وابن العريب،
والشط ططهرسط ططتاين ،والرازي ،واآلمدي -انظر :عقيدة األشط ططاعرة دراسط ططة نقدية ملنظومة جوهرة التوحيد حسط ططان الرديعان،ط،،1دار
التوحيد للنشر ،الرايض.2011 -1432،
( )2املرجع السابق ،ط ،1ص .39
( )3النووي ،جزء فيه اعتقاد السلف يف احلروف واألصوات ،ط،1ص .39
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خامسا آراء العلماء يف عقيدة النووي:
عند البحث عن عقيدة اإلمام النووي جند أن هناك أطرافا متعددة تتجاذب اإلمام -رمحه هللا-
كل إىل انحيتها ،كما تالحظ أيض ط ط ططا تذبذب العلماء يف احلكم عليه ،فبينما يص ط ط ططفه الس ط ط ططبكي يف طبقات
الشط ط ط ططافعية الكربى أبنه :امل يزل -رمحه هللا -طول عمره على طريقة أهل السط ط ط ططنة واجلماعة ( ،)1ويشط ط ط ططيد به
قائال:اكان حيىي رمحه هللا سيدا وحصورا وليثا على النفس هصورا وزاهدا مل يبال خبراب الدنيا إذا صري دينه
ربعا معمورا له الزهد والقناعة ومتابعة السططالفني من أهل السططنة واجلماعةا ( ،)2بينما جنده يف اجلزء الثاين من
نفس الكتاب يثبت أشعريته ( ،)3كما صرح هبذا السخاوي يف ترمجته بقوله :اصرح اليافعي والتاج السبكي
رمحهما هللا -أنه أش ط ط ط ططعريا( .)4بينما ينقل اإلمام الس ط ط ط ططيوطي ( )5عن العارف احملقق أيب عبد احلليم حممداألمخيّن ثناءه عليه بقوله :اكان الش ط ط ططيخ حمي الدين س ط ط ططالكا منهج الص ط ط ططحابة ،وال أعلم أحد يف عصط ط ط طران
س ط ط ط ط ط ططالكا منهاجهم غريها( .)6وأما الذهيب فقد قال يف اإلمام كلمة منص ط ط ط ط ط ططفة وهي قوله :اوكان مذهبه يف
الصفات السمعية السكوت وإمراراها كما جاءت ،ورمبا ول قليال يف شرح مسلم ا(.)7

( )1السط ط ط ط ط ط ططيوطي ،املنهاا الس ـ ـ ـ ـ ــوي يف ترمجة اإلمام النووي ،ط 1ص  - 53السط ط ط ط ط ط ططبكي ،طبقات الش ـ ـ ـ ـ ــافعية الكربى ،ط،2
ج  8ص  - 395ج 2ص19
( )2السبكي ،طبقات الشافعية الكربى ،ط ،2ج 8ص.395
( )3السبكي ،املرجع السابق،ج 2ص19

( )4السخاوي ،املنهل العذب الروي يف ترمجة قطب األولياء النووي ،ط 1،ص 17وص .44
( )5عبد الرمحن بن كمال الدين أيب بكر بن حممد سططابق الدين خضططر اخلضططريي األسططيوطي املشططهور ابسططم جالل الدين السططيوطي،
(849ه911-ه) ،من كبار علماء املسلمني انظر ترمجته يف مقدمة كتاب ريخ اخللفاء ،ط ،2ص.29
( )6السيوطي ،املرجع السابق ،ص .47

( )7الذهيب ،ريخ اإلسالم ،ط ،2ج 50ص .256
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وخالص ـ ـ ــة القول :إن اإلمام النووي كان حريص ط ط ط ططا على االلتزام مبنهج الس ط ط ط ططلف ومذاهبهم يف
تصططانيفه كما يقول يف مقدمة اجملموع:ا وأذكر يف هذا الكتاب -إن شططاء هللا تعاىل -مذاهب السططلف
من الص ط ط ططحابة والتابعني فمن بعدهم من فقهاء االمص ط ط ططار رض ط ط ططى هللا عنهم أمجعني أبدلتها من الكتاب
والسطنة واإلمجاع والقياسا( ،)1وهذا الصطالح يف القصطد كان -بتوفيق هللا -سطببا يف أن هللا جل وعال-
جعل القبول ملؤلفاته ،كما مل جيعلها ألحد مثله يف مص ط ط ط ط ط ططنفاته ،فاألربعون النووية قد ص ط ط ط ط ط ططنف كثري من
العلماء على شططاكلتها ومل يكتب هللا القبول هلا كما كتب لألربعني ،وشططرحه ألحاديث مسططلم قد شططرح
حنوه عشرات العلماء،كاملازري ،وابن الصالح ،وأيب العباس القرطيب ،والسنوسي ،والسيوطي ،وغريهم،
ومل يكتب هلذه الش ط ط ط ط ط ططروح ما كتب للمنهاج الذي قال عنه الس ط ط ط ط ط ططخاوي إنه عظيم الربكة (ترمجة اإلمام
النووي) ،وكتابنا الرايض من أبرز الدالالت على حمبته لس ط ط ط ط ططنة النيب ﷺ وحرص ط ط ط ط ططه على أن يكون هنج
املسط ططلم قائمة عليها ،رمحه هللا رمحة واسط ططعة ،ومما يذكر يف بركة مؤلفات هذا اإلمام ماذكره السط ططبكي يف
معرض اإلش ط ط ططادة هبا يف الطبقات بقوله:ا ال خيفى على ذي بص ط ط ططرية أن هلل تبارك وتعاىل عناية ابلنووي
ومبصنفاته ،وأستدل على ذلك مبا يقع يف ضمنه فوائد حىت ال أبلو ترمجته عن الفوائد فنقول
رمبا غري لفظا من ألفاظ الرافعي إذا مله املتأمل اس ط ط ط ططتدركه عليه وقال مل يف ابالختص ط ط ط ططار وال
جاء ابملراد مث جنده عند التنقيب قد وافق الص ط ط ط ط ط طواب ونطق بفص ط ط ط ط ططل اخلطاب وما يكون من ذلك عن
قص ط ط ططد منه ال يعجب منه فإن املختص ط ط ططر رمبا غري كالم من خيتص ط ط ططر كالمه ملثل ذلك وإمنا العجب من
تغيري يشهد العقل أبنه مل يقصد إليه مث وقع فيه على الصواب()2ا.

( )1النووي ،اجملموع(( ،مع تكملة السبكي واملطيعي)) ط :اإلرشاد ،د.ط ،د.ت ،ج 1ص.19
( )2السبكي ،طبقات الشافعية الكربى ،ط ،2ج 8ص.398
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الباب الثاين :دالئل أركان اإليـمان يف رايض الصاحلني
وفيه فصول:
الفصل األول :مسائل اإلميان يف رايض الصاحلني وفيه مباحث:
املبحث األول :تعريف اإلميان وأدلته وفيه مطالب:
املطلب األول :اإلميان ل ة واصطالحا.
املطلب الثاين :دالئل اإلميان يف رايض الصاحلني وفيه مسائل:
املسألة األوىل :فضل اإلميان
املسألة الثانية :مسمى اإلميان وحقيقته
املسألة الثالثة :تعدد شعب اإلميان

املسألة الرابعة :أثر اإلميان على العمل
املسألة اخلامسة :اإلميان يزيد وينقص
املبحث الثاين :مسائل الكفر والتكفري وفيه مطالب:
املطلب األول :الكفر ل ة واصطالحا
املطلب الثاين :أقسام الكفر
املطلب الثالث :مذهب أهل السنة يف معاملة صاحب الكبرية
املطلب الرابع :منهج النووي يف احلكم على صاحب الكبرية
املطلب اخلامس :البدع وحكم صاحب البدعة ،وفيه مسائل:
املسألة األوىل :تعريف البدعة
املسألة الثانية :منهج أهل السنة يف معاملة املبتدع
املسألة الثالثة :اآلاثر الواردة عن علماء السنة يف ذم البدع واملبتدعة

املسألة الرابعة :اآلاثر الواردة يف رايض الصاحلني يف ذم البدعة والتحذير
منها ومن أهلها
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تـمهيد:
نالحظ يف تقس ط ط ط ططيم اإلمام النووي وتبويبه لألحاديث يف كتاب رايض الص ط ط ط ططاحلني،أن الكتاب
شططامل جلميع مباحث عقيدة أهل السططنة واجلماعة من األصططول اليت أمجع عليها أهل السططنة واجلماعة،
ونالحظ أن املص ط ط ط ط ط ططنف رمحطه هللا قطد يكرر احلطديطث يف عطدة أبواب وعطدة مبطاحطث إذا كطان لطه ارتبطاط
بعنوان وموض ط ط ططوع الباب اآلخر واملبحث اجلديد ،وله رمحه هللا يف هذا أس ط ط ططوة أبمري املؤمنني يف احلديث
اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري حيث ذكر يف منهجه يف تبويب كتاب اجلامع الص ط ط ط ط ط ططحيح:اأنه قد
صح أنه أعاد احلديث الواحد وكرره يف صحيحه أكثر من مرة ،وإمنا يلجأ إىل ذلك ملرامي وأمور تتعلق
ابإلس ططناد أو ابملنت أو هبما معا ،على أن الص ططحيح يف األمر أنه ال يكرر ،بل هو أس ططلوب اأبذه اإلمام
البخاري ملا كان يرومه ويقصط ط ط ط ططده من ترمجة أو معىن أو اسط ط ط ط ططتدالل ،وقلما يكون هناك حديث ورد يف
صططحيحه أكثر من مرة كما هو إسططنادا ومتنا ،وإمنا خيتلف من حيث راويه أو اختصططاره أو االسططتدالل
كامالا(.)1
به ً

( )1ابن امللقن ،التوضيح لشرات اجلامع الصحيح ،ط ،1ج 1ص.92
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الفصل األول :مسائل اإليـمان يف رايض الصاحلني
وفيه مباحث:
املبحث األول :تعريف اإلميان وأدلته
وفيه مطالب:
املطلب األول :اإليـمان ل ة واصطالحا.
اإليـمان ل ة :أمنت فأان آمن ،وآمنت غريي ،إذا أعطيته األمان ،وآمنت ابهلل :صدقت.
واإلميان :التص ط ططديق ،أي إذعان حلكم املخرب وقبوله وجعله ص ط ططادقا وهو إفعال من األمن :كأن
حقيقة آمن به آمنه التكذيب واملخالفة ،ويتعدى ابلالم كما يف قوله تعاىل﴿ :ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ
ﳫ﴾( ،)1وابلباء كما يف قوله ﷺ« :اإلميان أن تؤمن ابهلل »...احلديث .وحقيقته :آمنه التكذيب
واملخالفة .ورجل أمني وأمان وهللا تعاىل املؤمن ،ألنه آمن عباده من أن يظلمهم .وأصط ط ط ط ط ط ططل آمن أأمن
هبمزتني ،لينت الثانية .ومنه املهيمن ،وأصله مؤأمن ،لينت الثانية وقلبت ايء ،وقلبت األوىل هاء.
واألمن :ض ط ط ططد اخلوف ،واألمنة ابلتحريك :األمن ،ومنه قوله عز وجل( :أمنة نعاس ط ط ططا) .واألمنة
()2
أيضا :الذي يثق بكل أحد .واإلميان يف اللغة التصديق.
اإلميان اصـ ــطالحا :حد اإلميان وتفس ط ططريه اص ط طططالحا هو التص ط ططديق اجلازم ،واالعرتاف التام،
جبميع ما أمر هللا به ورسط ط ط ط طوله واالنقياد لذلك ظاهرا وابطنا ،فهو تص ط ط ط ططديق القلب واعتقاده املتض ط ط ط ططمن
ألعمال القلوب وأعمال البدن ،وهلذا كان أئمة السططلف يقولون( :اإلميان قول القلب واللسططان ،وعمل
القلب واللسططان واجلوارح ،وهو قول وعمل واعتقاد يزيد ابلطاعة ،وينقص ابملعصططية .فهو يشططمل عقائد
اإلميان ،وأخالقه ،وأعماله).
تعريف النووي اإلميان :ااإلميططان قول وعمططل ونيططة ،ويزيططد وينقص ،ومعىن هططذا أنططه يطلق على
التصططديق ابلقلب ،ويطلق على النطق ابللسططان ،وعلى األعمال ابجلوارح كالصططالة وغريها ،ويزيد بزايدة
( )1سورة الشعراء ،اآلية.111:

( )2وانظر :اجلوهري ،الصحاح ا الل ة وصحاات الل ة العربية ،د.ط ،ص.2071
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هذه ،وينقص بنقصهاا ( .)1وهذا التعريف موافق ملا أمجع عليه أهل السنة يف معىن اإلميان.
قال احلميدي (:)2ا اإلميان قول وعمل ،يزيد وينقص ،وال ينفع قول إال بعمل ،وال عمل وقول
إال بنية ،وال قول وعمل بنية إال بسنةا(.)3
فأص ططل اإلميان هو التص ططديق ،الذي يتبعه اإلقرار ،ويالزمه االنقياد التام،قال املروزي( )4يف بيان
املعىن احلقيقي لإلميان( :فأصط ط ططله اإلقرار ابلقلب عن املعرفة ،وهو اخلضط ط ططوع هلل ابلعبودية ،واخلضط ط ططوع له
ابلربوبية ،وكذلك خضط ط ططوع اللسط ط ططان ابإلقرار ابإلهلية ،واإلخالص له من القلب واللسط ط ططان ،أنه واحد ال
شريك له)( ،)5وهذا املعىن قد اتفق عليه أئمة السلف رمحهم هللا ،قال :أبو عبد هللا احلليمي( )6رمحه هللا
تعاىل :ااإلميان مشط ططتق من األمن الذي هو ضط ططد اخلوف ا كما قال هللا عز وجل﴿ :ﱊ ﱋ ﱌ
ﱎ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾( ،)7ومعناه والغرض الذي يراد به عند إطالقه هو التصط ط ط ط ط ط ططديق
ﱏ
ﱍ
والتحقيق؛ ألن اخلرب هو القول الذي يدخله الصط ط ط ط ط ط ططدق والكذب واألمر والنهي كل واحد منهما قول
يرتدد بني أن يطاع قائله وبني أن يعصطي؛ فمن مسع خربا فلم يسططتشططعر يف نفسططه جواز أن يكون كذاب،
()8
واعتقد أنه حق وصدق ،فكأمنا أمن نفسه ابعتقاده ما اعتقد فيما مسع أن يكون مكذواب.

( )1النووي :شرات صحيح البخاري ،ط ،1ص .295
( )2أبو بكر عبد هللا بن الزبري بن عيس ط ط ط ط ططى بن عبيد هللا القرش ط ط ط ط ططي األس ط ط ط ط ططدي احلميدي املكي .اإلمام احلافظ الفقيه ش ط ط ط ط ططيخ احلرم.
(219هط834- ،م) .صاحب املسند انظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ط 3ج 10ص.616

( )3احلميدي ،أصول السنة ،د.ط ،ص.38 ،37
( )4حممد بن نص ط ط ط ط ططر املروزي 294- 202( ،ه ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط  906- 817م) أبو عبد هللا :إمام يف الفقه واحلديث .كان من أعلم الناس
ابختالف الصط ططحابة فمن بعدهم يف األحكام .ولد ببغداد .ونشط ططأ بنيسط ططابور ،ورحل رحلة طويلة اسط ططتوطن بعدها مسرقند وتويف
هبا ،انظر :سري أعالم النبالء ،ط ،3ج 14ص.33
( )5املروزي تعظيم قدر الصالة ،ط ،1ج ،2ص.700
( )6الذهيب ،سري أعالم النبالء ط 3ج 17ص،231
( )7سورة البقرة :اآلية.239:
( )8البيهقي ،شعب اإلميان ،ط ،1ص .90
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قال ش ط ططيخ اإلس ط ططالم ابن تيمية:ا وإن كان أص ط ططل اإلميان هو ما يف القلب واللس ط ططان ،فالبد أن
يكون يف قلبه التصديق ابهلل واإلسالم له ،وهذا هو قول قلبه ،وهذا عمل قلبه ،وهو اإلقرار ابهللا(.)1
وذكر البيهقيا( )2يف كتابه ش ط ط ططعب اإلميان يف ابب االدليل على أن التص ط ط ططديق ابلقلب واإلقرار
ابللسططان أصططل اإلميان ،وأن كالمها شططرط يف النقل عن الكفر عند عدم العجزا ،قول هللا تعاىل:

﴿ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ اآلية .افأمر املؤمنني أن يقولوا :آمنا ابهلل ا
()3
ﱿ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ﴾ ا
ﲀ
وقال هللا عز وجل﴿ :ﱽ ﱾ
فأخرب س ط ط ط ططبحانه أن القول العاري عن االعتقاد ليس إبميان ،وأنه لو كان يف قلوهبم إميان لكانوا مؤمنني
جلمعهم بني التصديق ابلقلب والقول ابللسان ،ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتابا(.)4


(

( )1ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ط األوقاف السعودية ،ج ،2ص .382
( )2هو أمحد بن احلسططني بن علي بن موسططى اخلراسططاين البيهقي املشططهور ابلبيهقي ،ولد يف بيهقي ( )458 - 384اإلمام احملدث
املتقن صط ط ط ططاحب التصط ط ط ططانيف اجلليلة واآلاثر املنرية تتلمذ على جهابذة عصط ط ط ططره وعلماء وقته وشط ط ط ططهد له العلماء ابلتقدم ،انظر:
الذهيب ،سري أعالم النبالء ط 3ج  18ص166
( )3سورة احلجرات ،اآلية.14 :
( )4البيهقي ،شعب اإلميان ط 1ج 1ص.92
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املطلب الثاين :دالئل اإلميان يف رايض الصاحلني
وفيه مسائل:
املسألة األوىل :فضل اإلميان:
أورد اإلمططام النووي مجلططة من األحططاديططث املتعلقططة مببططاحططث اإلميططان والكفر( )1جططاءت مبثوثططة يف
أبواب عدة من الكتاب ،والباحث يذكر شط ط ط ط ططيئا منها ،يف أجزاء حبسط ط ط ط ططب املطلب املراد ذكره ،مع ذكر
الباب الذي ذكر فيه احلديث:
 عن أيب هريرة ،رضططي هللا عنه ،قال :سططئل رسططول هللا ﷺ :أي األعمال أفضططل؟ قال :اإميانابهلل ورس ط ط ط طوله اقيل :مث ماذا؟ قال :ااجلهاد يف س ط ط ططبيل هللا اقيل :مث ماذا؟ قال :احج مربور ا( .)2ابب
وجوب احلج وفضله  -وابب فضل اجلهاد.
 وعنه ﷺ أنه قال :اثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان :أن يكون هللا ورسطوله أحبإليه مما ،س ط طوامها وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل ،وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه هللا منه ،كما
يكره أن يقذف يف النار ا( .)3ابب فضل احلب يف هللا واحلث عليه.
ويف هذا احلديث أص ططل عظيم من أص ططول اإلس ططالم وهو تقدمي حمبة النيب ﷺ ،وفض ططل اإلميان
عندما خيالط القلب ،وض ط ططحه النووي بقوله :امعناه ال تص ط ططدق يف حب النيب ﷺ حىت تفّن يف طاعته
نفس ط ططك وتؤثر رض ط ططاه على هواك ،وإن كان فيه هالكك وال يص ط ططح اإلميان إال بتحقيق إعالء قدر النيب
ﷺ ومنزلته على كل والد وولد وحمس ط ط ططن ومفض ط ط ططل ،ومن مل يعتقد هذا واعتقد س ط ط طواه فليس مبؤمن،وهبا
يذوق املسلم حالوة اإلميان اليت تعّن استلذاذ الطاعات وحتمل املشقات يف رضى هللا عز وجل ورسوله
ﷺ و وإيثار ذلك على عرض الدنيا ،وحمبة العبد ربه سبحانه وتعاىل بفعل طاعته وترك خمالفته وكذلك
( )1انظر أيضط ططا :اآلايت واألحاديث يف ابب الفضط ططل املشط ططي إىل املسط ططاجد ،ابب فضط ططل العتق ،ابب اسط ططتحباب العزلة عند فسط ططاد
الناس ،ابب بيان كثرة طرق اخلري ،ابب األمر أبداء األمانة ،ابب ما يقرأ يف صالة اجلنازة ،ابب فضل اجلوع وخشونة العيش.
( )2أخرجه البخاري :يف كتاب اإلميان ،ابب من قال إن اإلميان هو العمل.26 ،
( )3أخرجه البخاري :كتاب اإلميان ،ابب حالوة اإلميان ،16 ،ومس ططلم :كتاب اإلميان ،ابب خص ططال من اتص ططف هبن وجد حالوة
اإلميان .43
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حمبة رسول هللا ﷺ.

()1

املسألة الثانية :مسمى اإلميان وحقيقته:
()2

مسططتند التعريف االصطططالحي لإلميان عند السططلف هو تعريف النيب ﷺ لإلميان يف حديث
جربيل عليه السالم ،حني سأل رسول هللا ﷺ( :فأخربين عن اإلميان؟ قال :أن تؤمن ابهلل ،ومالئكته،
وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن ابلقدر خريه وشره) ( .)3ابب املراقبة
وقوله ﷺ :امن قال حني يس ط ط ططمع املؤذن :أش ط ط ططهد أن ال إله إال هللا وحده ال شط ط ط طريك له ،وأن
حممدا عبده ورس طوله ،رض ططيت ابهلل راب ،ومبحمد رس ططوال ،وابإلس ططالم دينا ،غفر له ذنبها( .)4ابب فض ططل
األذان.
وكل هذه األحاديث عرف فيها اإلميان رة ابالعتقادات الباطنة ،و رة ابألعمال الظاهرة.
حقيقة اإلميان:
بناء على التنوع الوارد يف األحاديث الش ط ط ط ط ط ط طريفة لتعريف اإلميان فقد اختلف الناس يف حقيقة
اإلميان ،كما ذكر السط ط ط ط ط ططفاريّن قائال :ا اعلم وفقك هللا  -تعاىل  -أن الناس اختلفوا يف حقيقة اإلميان
لغة واصطططالحا ،واملشططهور أن اإلميان لغة التصططديق ،واصطططالحا تصططديق الرسططول ﷺ فيما جاء به عن
ربه وهذا القدر متفق عليه ،مث وقع االختالف هل يش ط ط ط ط ط ططرتط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا
التصططديق ابللسططان املعرب عما يف القلب ،إذ التصططديق من أفعال القلوب ،أو من جهة العمل مبا صططدق
به من ذلك كفعل املأمورات وترك احملظورات ،وهذا هو الذي اش ط ططتهر من مذهب الس ط ططلف ،ولذا قال:
( )1انظر :النووي ،املنهاا ش ــرات ص ــحيح مس ــلم بن احلجاا ،ط ،2ج2ص.16-15-13قال القاض ططي عياض:وهذا احلديث
قد اش ط ططتمل على مجيع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود اإلميان وأعمال اجلوارح ،وإخالص الس ط ط طرائر ،والتحفظ من
آفات األعمال حىت إن علوم الش طريعة كلها راجعة إليه ومتش ططعبة منه ،انظر :اهلرري الش ططافعي:الكوكب الوهاج ش ططرح ص ططحيح
مسلم ،ط 1ج 2ص.49
( )2املرجع السابق ،ط ،2ج 1ص.158
( )3أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،ابب اإلميان واإلسالم واإلحسان وأشراط الساعة.8 ،
( )4أخرجه مسلم :كتاب الصالة ،ابب استحباب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه .386
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((إمياننا قول وقصد وعمل ...تزيده التقوى وينقص ابلزلل))ا(.)1
وأما أصوله:
فاإلميان يقوم على األصط ط ط ط ططول السط ط ط ط ططتة وهي :اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسط ط ط ط ططله واليوم اآلخر
ول ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي ِه ِم ْن َربِِّه َوالْ ُم ْؤِمنُو َن ل ُكلَ َآم َن
الر ُس ط ط ُ
والقدر خريه وش ططره قال تعاىل يف س ططورة البقرةَ ﴿ :آم َن َّ
ِ
ِاب َّ ِ.وم َالئِ َكتِ ِه وُكتبِ ِه ورس ط ط ط ط ط ط طلِ ِه َال نطُ َف ِر ُق بني أ ِ
ك
ك َربطَّنَا َوإِلَْي َ
َحد ِم ْن ُر ُس ط ط ط ط ط ط طل ِه ل َوقَالُوا َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا ۖ غُ ْفَرانَ َ
ّ َْ َ َ
ََ
َ ُ َُ ُ
الْ َم ِصريُ﴾ [ ،]285واإلميان يطلق ويراد به مسائل االعتقاد كلها ،وتدل هذه األحاديث على أن أصل
اإلميان ومفتاح الدخول يف اإلسط ططالم هو اإلقرار ابلشط ططهادتني مع وجوب النطق هبما وأن هذا شط ططرط يف
ص ط ط ططحة اإلميان،كما قرره أئمة الس ط ط ططلف ،وهذا هو ماقرره النووي يف هذه املس ط ط ططألة حيث قال:ا اإلميان
شرطه اإلقرار ابلشهادتني مع اعتقادمها،واعتقاد مجيع ما أتى به رسول هللا ﷺ ،وال حيكم ابإلسالم إال
ابلنطق ابلش ط ططهادتني ،فإذا اقتص ط ططر على قوله ال إله إال هللا ومل يقل حممد رس ط ططول هللا ال يكون مس ط ططلما،
فمذهب أهل احلق أنه ال ينفع اعتقاد التوحيد من دون النطق وال النطق من دون االعتقاد بل ال بد
من اجلمع بينهمططا ،فطاإلميططان املنجي من اخللود يف النططار ال بططد فيططه من االعتقططاد والنطق ،وإن فمططذهططب
أهل الس ط ط ط ط ط ططنة قائم على أن املعرفة مرتبطة ابلش ط ط ط ط ط ططهادتني ال تنفع إحدامها وال تنجي من النار من دون
األخرى إال ملن مل يقدر على الشط ط ط ط ط ططهادتني آلفة بلسط ط ط ط ط ططانه أو مل متهله املدة ليقوهلا بل اخرتمته املنية ،وال
()2
حجة ملخالف اجلماعة هبذا اللفظا.
كما أقر النووي بعص ططمة املال والنفس ملن قال ال إله إال هللا تعبريا عن اإلجابة إىل اإلميان ،وأش ططار
إىل أن هذا خيتص به مشط ط ططركو العرب وأهل األواثن ومن ال يوحد ،وهم أول من دعي إىل اإلسط ط ططالم وقوتل
عليه ،وأما غريهم ممن يقر ابلتوحيد فال يكتفي يف عص ط ططمته بقوله ال إله إال هللا إذ كان يقوهلا يف كفره وهي
من اعتقاده وزاد النووي اأنه ال بد مع هذا من اإلميان جبميع ما جاء به رسول هللا ﷺ كما جاء يف الرواية

( )1السفاريّن ،السفاريّن ،لوامع األنوار البهية ،ج 1ص .403
( )2النووي :شرات مسلم ،ط ،2ج ،1ص.212ص.240
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األخرى ألىب هريرة وهي( :حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا ويؤمنوا يب ومبا جئت به)( )1ا(.)2
كما قرر اتفاق أهل الس ط ط ط ططنة على أن:ا املؤمن الذي حيكم أبنه من أهل القبلة وال خيلد يف النار ال
يكون إال من اعتقد بقلبه دين اإلس ططالم اعتقادا جازما خاليا من الش ططكوك،ونطق ابلش ططهادتني فإن اقتص ططر
على إحدامها ،مل يكن من أهل القبلة أصط ططال ،إال إذا عجز عن النطق خللل يف لسط ططانه أو لعدم التمكن منه
ملعاجلة املنية أو لغري ذلك فإنه يكون مؤمنا ،وأما من كان منقادا يف الظاهر مظهرا للش ط ط ططهادتني غري معتقد
()4
لإلس ططالم بقلبه فهذا منافق ابق على كفره إبمجاع املس ططلمني ،كما أنه رد قول الكراميةا( )3وغالة املرجئةا
يف قوهلم أبن اإلقرار وحده يكفي ،وبني أن هذا خطأ ظاهر يراه إمجاع املسلمنيا(.)5
وقد أمجع أئمة أهل السنة على وجوب النطق واإلقرار ابلشهادتني.
وأورد هنا بعض أقواهلم يف هذه املسألة:
قال العالمة السفاريّن( :)6افيمتنع أن يكون اإلنسان حمبا هلل ورسوله مريدا ملا حيبه هللا ورسوله
( )1أخرجه مسططلم يف صططحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسططول هللا ،ويقيموا الصططالة
ويؤتوا الزكاة ،ويؤمنوا جبميع ما جاء به النيب ﷺ ،وأ ّن من فعل ذلك عصط ط ط ط ططم نفسط ط ط ط ططه وماله إال حبقها ،ووكلت س ط ط ط ط طريرته إىل هللا
تعاىل ،وقتال من منع الزكاة أو غريها من حقوق السالم ،واهتمام اإلمام بشعائر اإلسالم.21 ،

( )2انظر :النووي ،املرجع السابق ط ،2ج ،1ص.207
( )3املرجئة فرقة ظهرت يف أواخر عهد الصططحابة،وأصططل اعتقادهم الذي خالفوا فيه أهل السططنة يقوم على إخراج العمل من مسططمى
اإلميان ،وهم طوائف وفرق تصل إىل اثنا عشرة فرقة ،منهم من يقول أن اإلميان هو املعرفة فقط ،ومنهم من يقول أنه التصديق
ابلقول دون العمل ،وأن اإلميان ال يزيد والينقص ،وأنه ال يضط ط ط ط ططر مع اإلميان معصط ط ط ط ططية ،فاألعمال عندهم ليس ط ط ط ط طت من حقيقة
اإلميان،انظر :امللل والنحل  ،108 1مقاالت اإلسط ط ط ط ططالميني  ،132 1فرق معاصط ط ط ط ططرة  ،1076 3وقد بني علماء السط ط ط ط ططلف
بطالن مذهبهم يف عدة مواض ططع من مص ططنفاهتم قال اآلجري :أص ططول البدع أربع الروافض ،واخلوارج والقدرية واملرجئة .الشط طريعة
لآلجري  ،303 1وانظر :اإلابنة الكربى  ،779 2السنة لعبدهللا بن أمحد .305 1
( )4الكرامية فرقة من فرق املرجئة أصططحاب حممد بن كرام يزعمون أن اإلميان هو اإلقرار والتصططديق ابللسططان دون القلب وأنكروا أن
يكون معرفة القلب أو شط ط ططيء غري التصط ط ططديق ابللسط ط ططان إمياانً ،وزعموا أن املنافقني الذين كانوا على عهد رسط ط ططول هللا ﷺ كانوا
مؤمنني على احلقيقة ،وزعموا أن الكفر ابهلل هو اجلحود واإلنكار له ابللسان .انظر :مقاالت اإلسالميني .141 1

( )5النووي :شرات مسلم ،ط ،2ج 1ص ،149ج 2ص ،136ج 2ص .181
( )6حممد بن أمحد بن سامل بن سليمان السفاريّن النابلسي احلنبلي1114،ه ط1188-ه طط .عامل ابحلديث واألصول واألدب ،حمقق.
انظر األعالم للزركلي.
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إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو ال يفعله ،فإذا مل يتكلم ابإلميان مع قدرته دل على أنه ليس يف
()1
قلبه اإلميان الواجب الذي فرضه هللا عليها.
وبوب اإلمام القرطيب( )2يف كتابه املفهم على صحيح مسلم ابب عنوانه (ال يكفي جمرد التلفظ
ابلشط ططهادتني) وقال :ابل ال بد من اسط ططتيقان القلب ابلشط ططهادتني ،شط ططهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً
رسول هللا ،فمن نطق هبما فهو مسلم ،فإذا عمل وأدى الواجبات وترك احملرمات فهو املؤمنا(.)3
ويقول ش ط ططيخ اإلس ط ططالم ابن تيمية :اوقد اتفق املس ط ططلمون على أنه من مل أيت ابلش ط ططهادتني فهو
كافرا(.)4
ولذلك فقد أحل النيب ﷺ على عمه أيب طالب ابلنطق ابلشهادتني ،بقوله ا اي عم ،قل :ال إله
إال هللا ،كلمة أشط ط ططهد لك هبا عند هللاا ( ،)5ومات أبو طالب وهو يقول :ابل على ملة عبد املطلبا،
فلم ينفع أاب طالب تصديقه بنبوة النيب مع رفضه اإلتيان ابلشهادتني.
قال النووي :اوأما قوله عز

وجل﴿ :ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ

ﲊ ﲋ ﲌ﴾( )6فقد أمجع املفس ط ط ططرون على أهنا نزلت يف أىب طالبا( ،)7واإلميان املقبول هو
ما كان قبل النزع ومعاينة املوت مص ط ططداقا لقوله تعاىل

﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘ ﲙ﴾(.)8
واليش ط ط ططكل على أحد أننا ركزان هنا على مس ط ط ططألة النطق ابلش ط ط ططهادة وأن اإلميان إمنا هو ابلنطق
( )1السفاريّن ،لوامع األنوار البهية ،ط ،2ج ،1ص.407
( )2اإلمام الفقيه احملدث أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم بن عمر األنصاري األندلسي القرطيب املالكي578 ،هط 656-هط.
( )3القرطيب ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،ط ،1ج ،1ص.120
( )4ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ط األوقاف السعودية ،ج 7ص.302

( )5أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلنائز ،ابب إذا قال املشرك عند املوت ال إله إال هللا ،برقم.1360 :
( )6سورة القصص اآلية.56 :
( )7النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج ،1ص.215
( )8سورة النساء ،اآلية.18 :
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ابلشهادتني فحسب ،فقد أمجع سلف األمة على أن اإلميان :تصديق ابلقلب ،وقول ابللسان ،وعمل
ابجلوارح فهذا األمر مبس ط ط ط ط ط ططوط يف كتب العقائد ،مثل كتاب الس ط ط ط ط ط ططنة لإلمام أمحد ،والس ط ط ط ط ط ططنة للخالل،
والشريعة لآلجري ،واإلميان البن مندة ،وشرح أصول السنة لاللكائي،كما تتابع العلماء يف نقل إمجاع
الس ط ط ططلف على هذا األمر منهم البغوي يف ش ط ط ططرح الس ط ط ططنة ،وابن كثري يف تفس ط ط ططريه ،وابن رجب يف ش ط ط ططرح
البخاري ،وأنقل هنا قول اآلجري يف كتابه األربعني حديثا حيث قال -رمحه هللا :-افاألعمال ابجلوارح
تص ططديق على اإلميان ابلقلب واللس ططان فمن مل يص ططدق اإلميان بعمله جبوارحه مثل :الطهارة ،والص ططالة،
والزكاة ،والص ط ططيام ،واحلج ،واجلهاد وأش ط ططباه هلذه ومن رض ط ططي لنفس ط ططه ابملعرفة والقول دون العمل مل يكن
مؤمنا ومل تنفعه املعرفة والقول ،وكان للعمل منه تكذيبا إلميانه وكان العمل مبا ذكران تص ط ط ط ط ط ط ططديقا منه
إلميانه ،فاعلم ذلك ،هذا مذهب العلماء قدميا وحديثا فمن قال غري هذا فهو مرجئ خبيث احذره
على دينك(.)1
املسألة الثالثة :تعدد شعب اإلميان
من األصط ط ط ط ططول املعتربة يف عقيدة أهل السط ط ط ط ططنة واجلماعة ومن القواعد املتقررة عندهم أن اإلميان
مركب من ش ط ططعب وأجزاء ،وبتفرع هذه الش ط ططعب يتفاض ط ططل اإلميان ،بتفاض ط ططل ما يف القلوب من اإلميان
واليقني ،ومبا تقوم به اجلوارح من أعمال الرب والتقوى وترك ما هني عنه هللا تعاىل من املنهيات احملرمات
واملكروهات وما بينهما من املتشاهبات.
ونس طتدل حبديث أيب هريرة رضططي هللا عنه عن النيب ﷺ أن :ااإلميان بضططع وسططبعون ،أو بضططع
وس ط ط ط ططتون ش ط ط ط ططعبة :فأفض ط ط ط ططلها قول ال إله إال هللا ،وأدانها إماطة األذى عن الطريق ،واحلياء ش ط ط ط ططعبة من
اإلميانا( ،)2بيان كثرة طرق اخلري وابب احلياء وفض ط ططله واحلث على التخلق به .وهو أهم وأمشل حديث
ورد يف ش ط ططعب اإلميان ،وهو من جوامع الكلم ،حيث مجع يف كلمات معدودة جممل مطالب الش ط ط طريعة
( )1اآلجري ،كتاب األربعني حديثا ،ط2ج 1ص.108
( )2أخرجه مسط ططلم يف صط ططحيحه :كتاب اإلميان ،ابب شط ططعب اإلميان ،برقم .35 :وانظر أيضط ططا يف رايض الصط ططاحلني األحاديث يف:
ابب احلياء وفض ططله واحلث على التخلق به ،ابب بر الوالدين وص ططلة األرحام ،ابب فض ططل اجلهاد ،ابب إكرام الض ططيف ،كتاب
السالم ،اآلايت يف ابب اليقني والتوكل ،ابب حسن اخللق ،ابب النهي عن اإليذاء ،ابب حق اجلار والوصية به ،ابب الصرب،
ابب االستقامة.
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يف حتقيق اإلميان ،واإلميان ابهلل ورسط طوله أص ططل اإلميان الذي يكمل ابلطاعات املتدرجة يف الكمال حىت
تكتمل شعب اإلميان(.)1
والنووي يدين هبذا االعتقاد يف تعدد ش ط ط ط ط ط ططعب اإلميان ،وننقل هنا بعض أقوال أهل العلم اليت
استدل هبا النووي يف هذه املسألة:
 قول اإلمام اخلطايب( )2أبن اإلميان الشط ط ط ططرعي اسط ط ط ططم ملعىن ذي شط ط ط ططعب وأجزاء له أدىن وأعلىواالس ط ط ططم يتعلق ببعض ط ط ططها كما يتعلق بكلها ،وأن احلقيقة تقتض ط ط ططي مجيع ش ط ط ططعبه وتس ط ط ططتويف مجلة أجزائه،
كالص ط ططالة الش ط ططرعية هلا ش ط ططعب وأجزاء واالس ط ططم يتعلق ببعض ط ططها بعض ط ططا واحلقيقة تقتض ط ططي مجيع أجزائها
وتس ط ط ططتوفيها ،وقال ويدل عليه قوله ﷺ (احلياء ش ط ط ططعبة من اإلميان ) ،وفيه إثبات التفاض ط ط ططل يف اإلميان
وتباين املؤمنني يف درجاته (،)3
 قول اإلمططام البغوي(:)4ا يف حططديططث جربيططل،جعططل النيب ﷺ اإلس ط ط ط ط ط ططالم امسططا ملططا ظهر مناألعمططال ،وجعططل اإلميططان امسططا ملططا بطن من االعتقططاد ،وليس ذلططك ألن األعمططال ليس ط ط ط ط ط ط ططت من اإلميططان
والتص ط ططديق ابلقلب ليس من اإلس ط ططالم بل ذلك تفص ط ططيل جلملة هي كلها ش ط ططيء واحد ومجاعها الدين،
ولذلك قال ﷺ (ذاك جربيل أ كم يعلمكم دينكم)؛ والتصديق والعمل يتناوهلما اسم اإلميان واإلسالم
مجيعا يدل عليه قوله س ط ط ط ط ط ططبحانه وتعاىل:
ﱠﱡﱢ

﴿ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ﴾( ،)5وقوله عز وجل:

﴿ﱟ

ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾( ،)6وقوله س ط ططبحانه﴿ :ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ﴾( )7فأخرب

سط ط ططبحانه وتعاىل أن الدين الذي رضط ط ططيه ويقبله من عباده هو اإلسط ط ططالم،وال يكون الدين يف حمل القبول
( )1وانظر :البيهقي ،شـ ــعب اإلميان ط ،1ج 1ص  .86وانظر ايض ط ططا :احلكمي ،معارا القبول بشـ ــرات سـ ــلم الوصـ ــول إىل علم
األصول ،ط ،1ج 3ص.1011

( )2الذهيب ،سري أعالم النبالء ط 3ج 17ص.23

( )3انظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 1ص ،145ج 2ص.4
( )4أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء البغوي 436،ه ط ط516-ه ،على خالف بني املؤرخني يف التاريخ .اإلمام العالمة،
القدوة ،احلافظ ،شيخ اإلسالم ،امللقب مبحي السنة وركن الدين ،انظر :سري أعالم النبالء ،ط 3ج 19ص.441
( )5سورة آل عمران :ال آية.19
( )6سورة آل عمران :اآلية .85
( )7سورة املائدة اآلية.3:
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والرضا إال ابنضمام التصديق إىل العمل.

()1

 قول اإلمام األص ط ط ططبهاين الش ط ط ططافعي( )2رمحه هللا ،فقد فرق يف مس ط ط ططألة زايدة اإلميان ونقص ط ط ططانهحبسططب الفرق يف مسططمى اإلميان لغة ومسططماه اصطططالحا فقال:ااإلميان يف اللغة هو التصططديق فإن عىن
به ذلك فال يزيد وال ينقص؛ ألن التص ط ططديق ليس ش ط ططيئا يتجزأ حىت يتص ط ططور كماله مرة ونقص ط ططه أخرى،
واإلميان يف لس ط ط ط طان الش ط ط ططرع هو التص ط ط ططديق ابلقلب والعمل ابألركان ،وإذا فس ط ط ططر هبذا تطرق إليه الزايدة
والنقص ،وهو مذهب أهل السنة فاخلالف يف هذا على التحقيق إمنا هو أن املصدق بقلبه إذا مل جيمع
إىل تص ط ططديقه العمل مبوجب اإلميان :هل يس ط ططمى مؤمنا مطلقا أم ال ،واملختار عندان أنه ال يس ط ططمى به،
قال رس ط ططول هللا ﷺ ا ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن؛ ألنه مل يعمل مبوجب اإلميان فيس ط ططتحق هذا
اإلطالقا(.)3
 قول اإلمام ابن بطال( :)4امذهب مجاعة أهل الس ط ط ططنة من س ط ط ططلف األمة وخلفها أن اإلميانقول وعمل يزيد وينقص ،فإميان من مل حتص ط ط ط ططل له الزايدة انقص ،فإن قيل:اإلميان يف اللغة التص ط ط ط ططديق،
فاجلواب أن التص ططديق هو أول منازل اإلميان ،ويوجب للمص ططدق الدخول فيه وال يوجب له اس ططتكمال
منازله وال يسطمى مؤمنا مطلقا وهذا مذهب مجاعة أهل السطنة أن اإلميان قول وعمل يكمل ابلطاعات
كلها،فمىت ازداد املؤمن من أعمال الرب كان إميانه أكمل ،وهبذه اجلملة يزيد اإلميان وبنقص ط ططاهنا ينقص،
فمىت نقصت أعمال الرب نقص كمال اإلميان ومىت زادت زاد اإلميان ا(.)5
 قول ابن الصالح(:)6اإن أصل اإلميان هو التصديق الباطن ،وأصل اإلسالم هو االستسالم( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 1ص.146
( )2أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن حممد بن الفضل التميمي457،ه535-ه.اإلمام احلافظ شيخ اإلسالم امللقب بقوام السنة.
كان إماما يف التفسري واحلديث واللغة وهو من شيوخ السمعاين يف احلديث.انظر :سري أعالم النبالء ط3ج 20ص.80

( )3النووي :املرجع السابق ،ط ،2ج 1ص.146
( )4أبو احلس ط ططن علي بن خلف بن بطال املالكي املغريب ،ش ط ططارح ص ط ططحيح البخاري .انظر س ط ططري أعالم النبالء ،ط3ج 18ص،47
تويف يف 449ه.
( )5النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج ،1ص.147
( )6أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان الش ط ط ططهرزوري ،اإلمام احلافظ العالمة ،أحد علماء احلديث ،ولد عام 576ه وتويف
سنة (643هط) انظر :سري أعالم النبالء ط3ج23ص .140
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واالنقياد الظاهر ،وأن حكم اإلس ططالم يف الظاهر يثبت ابلش ططهادتني وإمنا تض ططاف الص ططالة والزكاة واحلج
والص ططوم يف أركان اإلس ططالم كما يف حديث جربيل لكوهنا أظهر ش ططعائر اإلس ططالم وأعظمها ،وبقيامه هبا
يتم استسالمه وتركه هلا يشعر ابحنالل قيد انقياده أو اختالله ،والطاعات مثرات للتصديق الباطن الذي
هو أص ط ططل اإلميان ومقوايت ومتممات وحافظات له،وهلذا ال يقع اس ط ططم املؤمن املطلق على من ارتكب
كبرية أو بدل فريضطة؛ ألن اسطم الشطيء مطلقا يقع على الكامل منه وال يسطتعمل يف الناقص ظاهرا إال
بقيد ولذلك جاز إطالق نفيه عنه يف قوله ﷺ( :ال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن )( ،)1واسم
اإلسالم يتناول أيضا ما هو أصل اإلميان ،وهو التصديق الباطن ويتناول أصل الطاعات فإن ذلك كله
اسط ط ططتسط ط ططالم فخرج مما ذكرانه وحققناه أن اإلميان واإلسط ط ططالم جيتمعان ويفرتقان ،وأن كل مؤمن مسط ط ططلم،
وليس كل مسلم مؤمناا(.)2
وهكذا نرى اتفاق علماء أهل الســنة على هذه املســألة اهلامة املرتبطة بشــعب اإلميان وأثر
العمل على اإلميان.
املسألة الرابعة :أثر اإلميان على العمل:
يف بيان أثر العمل على اإلميان  -وهو من املسائل اهلامة يف موضوع اإلميان -يشري النووي إىل
أن كمال اإلميان يكون ابألعمال ومتامه ابلطاعات،والتزام الطاعات ،وض ط ط ط ط ط ططم هذه الش ط ط ط ط ط ططعب من مجلة
التص ط ططديق ودالئل عليه ،وقد نبه ﷺ على أن أفض ط ططلها التوحيد املتعني على كل أحد والذي ال يص ط ططح
ش ططيء من الش ططعب إال بعد ص ططحته ،وأدانها ما يتوقع ض ططرره ابملس ططلمني من إماطة األذى عن طريقهم،
وبقي بني هذين الطرفني أعداد لو تكلف اجملتهد حتصط ط ططيلها بغلبة الظن وشط ط ططدة التتبع ألمكنه ...،وقرر
رمحه هللا أن إطالق اسط ط ط ططم اإلميان على األعمال متفق عليه عند أهل احلق ودالئله يف الكتاب والسط ط ط ططنة
أكثر من أن حتص ططر وأش ططهر من أن تش ططهرا وأن الطاعات تس ططمى إمياان ودينا وأن من كثرت عبادته زاد
إميانه ودينه ،ومن نقص ط ط ط ط ط ط ططت عبادته نقص دينه ،ونقص الدين قد يكون على وجه أيمث به كمن ترك
الص ططالة أو الص ططوم أو غريمها من العبادات الواجبة عليه بال عذر ،وقد يكون على وجه ال إمث فيه كمن
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب احلدود ،ابب ما ُحيذر من احلدود-ابب الزان وشرب اخلمر ،برقم6772 :
( )2النووي :شرات مسلم ،ط ،2ج ،1ص.148
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ترك اجلمعططة أو الغزو أو غري ذلططك ممططا ال جيططب عليططه لعططذر وقططد يكون على وجططه هو مكلف بططه كرتك
احلائض الص ط ططالة والص ط ططوما )1(.وذكر النووي كالم ابن الص ط ططالح يف هذا وهو أن الكالم يف تعيني هذه
الشعب يتشعب ،ويطول ،وقد صنفت يف ذلك مصنفاتا(.)2
ويف احلديث إش ط ط ططارة إىل مس ط ط ططألة تفاوت اإلميان وتنوع درجاته ،يقول النووي:ا اإلميان أفضط ط ط ططل
الطاعات مطلقا والباقيات متس ط ططاوية يف كوهنا من أفض ط ططل األعمال واألحوال ،مث يعرف فض ط ططل بعض ط ططها
على بعض بدالئل تدل عليها وأبتلف ،وقوله ﷺ وقد س ط ط ط ططئل (أي األعمال أفض ط ط ط ططل فقال :إميان ابهلل
ورس ط ط ط طوله)( - )3كتاب احلج ،ابب وجوب احلج وفض ط ط ط ططله .فيه تص ط ط ط طريح أبن العمل يطلق عليه اإلميان،
واملراد به وهللا أعلم اإلميان الذي يدخل به يف ملة اإلس ط ططالم ،وهو التص ط ططديق بقلبه والنطق ابلش ط ططهادتني
فالتص ط ط ططديق عمل القلب،والنطق عمل اللس ط ط ططان ،وال يدخل يف االميان ها هنا األعمال بس ط ط ططائر اجلوارح
كالص ط ط ط ططوم والص ط ط ط ططالة واحلج واجلهاد وغريها،لكونه جعل قس ط ط ط ططما للجهاد واحلج ،ولقوله ﷺ إميان ابهلل
ورس ط ط ط ط ط ط طوله ،وال يقال هذا يف األعمال وال مينع هذا من تس ط ط ط ط ط ططمية األعمال املذكورة إمياان ا( ،)4قال ابن
عالن( :)5اإذا كان اإلميان ذا شعب متفاوتة فأفضلها (قول ال إله إال هللا ) إلنبائها عن التوحيد املتعني
على كل مكلف والذي ال يصح غريه من الشعب إال بعد صحته فهو األصل املبّن عليه سائرهاا(.)6
كما اس ط ط ططتدل النووي بقوله تعاىل:

﴿ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾( )7أبن األم ططان ططة هن ططا هي عني
اإلميان ،وأهنا مىت اس ط ط ط ط ط ططتمكنت من قلب العبد قام أبداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد يف
( )1وانظر :املرجع السط ط ط ط ط ط ط ط ططابق ،ط ،2ج1ص .149ج 2ص.68ج 1ص.145وانظر :البكري ،دلي ــل الف ــاحلني لطرق رايض
الصاحلني ،ط ،4ج 2ص.364

( )4ابن الصالح ،صيانة صحيح مسلم ،ط2ج 1ص.196
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب اإلميان ،ابب كون اإلميان ابهلل تعاىل أفضل األعمال ،برقم.83 :

( )4النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج ،2ص.79
( )5حممد علي بن حممد عالن بن إبراهيم البكري الصططديقي الشططافعي 1057- 996 ،ه ط ط ط ط ط ط ط ط  1647- 1588م .مفسططر ،عامل
ابحلديث ،من أهل مكة .له مصنفات ورسائل كثرية.
( )6البكري ،دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ،ط ،4ج 2ص364
( )7سورة األحزاب ،اآلية .72
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إقامتهاا ،ومثل على ذلك بوصططف النيب ﷺ للصططدقة اأهنا برهان ا ،فهي حجة على إميان فاعلها فإن
املنافق ميتنع منها لكونه ال يعتقدهاا(.)1
املسألة اخلامسة :هل اإلميان يزيد وينقص؟
ممططا متيز بططه أهططل الس ط ط ط ط ط ط طنططة واجلمططاعططة ابمتنططان هللا عليهم ،مفططارقتهم لكططل الطوائف الض ط ط ط ط ط ط ططالططة يف
اعتقادهم ،وقوهلم يف اإلميان ،فمقالتهم يف اإلميان هي :أن اإلميان يزيد ابلطاعة وينقص ابملعص ط ططية ،وأن
الناس ليسوا فيه سواء ،بل يتفاوت إمياهنم حبسب أعماهلم ،فكلما زاد إقبال العبد على الطاعة ،وحافظ
على مرضاة هللا زاد إميانه ،وإذا غفل عن ذكره سبحانه ،أو جترأ على معصيته نقص إميانه حبسب ذلك


واس ططتدلوا على ذلك أبدلة كثرية منها من القرآن الكرمي قوله تعاىل يف س ططورة البقرة ،قال تعاىل:
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ ،فهو عليه السالم كان
مؤمنا ولكنه أراد أن يزداد إمياان؛ ولذا حينما سأل بطاكيفا وهو سؤال عن الكيفية فقط ،وليس شك؛
﴿ﱁ ﱂ

ألن الشططك إمنا يكون أبداة ا اهلمزةا أو اهلا ،ومن األدلة من القرآن الكرمي أيضططا قوله

تعاىل ﴿ ﳀ

ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ سورة حممد.
إن موضططوع اإلميان هو أول موضططوع اختلفت فيه طوائف األمة ،وأول فرقة خرجت عن مجاعة
املسلمني وشقت صفوفهم هي فرقة اخلوارج ،اليت حكمت ابلكفر على مرتكب الكبرية فكفرت أعيان
املسلمني بسبب الكبائر ،فكانت أول فرقة خرجت عن اجلماعة ومرقت عن السنة يف موضوع اإلميان.
ويف حططديططث أنس رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنططه عن النيب ﷺ قططال :اثالث من كن فيططه وجططد هبن حالوة
اإلميان :أن يكون هللا ورس طوله أحب إليه مما ،س طوامها ،وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل ،وأن يكره أن يعود
يف الكفر بعد أن أنقذه هللا منه ،كما يكره أن يقذف يف النار ا(.)2
يتبني لنا إنه مما ال مرية فيه أن الناس يتفاوتون ويتفاض ط ط ط ططلون يف فروع اإلميان ودالئله كحب هللا
ورس ط ط ط ط طوله،وخش ط ط ط ط ططيته جل وعال واإلانبة إليه ،والتوكل عليه ،واإلخالص له س ط ط ط ط ططبحانه ،كما يتمايزون يف
س ط ط ط ط ططالمة القلوب من الرايء والكرب والعجب وحنو ذلك من أمراض القلوب ،ويتفاض ط ط ط ط ططلون يف األخالق
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 2ص.168
( )2أخرجه البخاري :كتاب اإلميان ،ابب حالوة اإلميان ،16 ،ومسلم كتاب اإلميان ،ابب خصال من اتصف هبن حالوة.43 :
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اإلميطانيطة اليت هي نواتج اإلميطان ودالئلطه من الرمحطة للخلق والنص ط ط ط ط ط ططح هلم وحنو ذلطك ،فجميع األعمطال
اإلميانية الدينية كما يقول ش ط ط ططيخ اإلس ط ط ططالم ابن تيمية:اال تص ط ط ططدر إال عن احملبة احملمودة ،وأص ط ط ططل احملبة
احملمودة هي حمبة هللا سبحانه وتعاىل ،وهذه اخلصال املذكورة هي من أعلى خصال اإلميان ،من كملها
فقططد وجططد حالوة اإلميططان وطعم طعمططها ،فططاإلميططان كمططا يقول العالمططة ابن رجططب(:)1الططه حالوة وطعم
يذاق ابلقلوب كما يذاق حالوة الطعا م والشراب ابلفما(.)2
منهج النووي يف زايدة اإلميان ونقصانه:
إن عقيدة زايدة اإلميان ونقصططانه أصططل من أصططول اإلميان اليت دان هبا النووي ،وأشططار إىل ذلك
يف ثنااي ش ط ط ط ط ط ططرحه كثريا ،ونص يف فتاويه على أن:ا مذهب مجاهري الس ط ط ط ط ط ططلف من احملدثني وطائفة من
املتكلمني أن اإلميان يزيد ابلطاعات وينقص ابملعصط ططية ،وأن نفس التصط ططديق يزيد وينقص النقص تردد
وشك بل زايدته مبعىن بعده عن قبول الشك والتزلزل والشبهة ،ونقصه مبعىن تطرق ذلك إليه ،واليشك
عاقل يف أن إميان أيب بكر الص ط ط ططديق رض ط ط ططي هللا عنه كان أرس ط ط ططخ من إميان آحاد الناس ،حىت قال ليلة
اإلسراء ما قال ،وقال يف احلديبية ما قال حىت كاد غريه أن يتحري يف ذلكا(.)3
وقال يف ش ط ط ططرحه لقول النيب ﷺ (وال تؤمنوا حىت حتابوا) :امعناه ال يكمل إميانكم وال يص ط ط ططلح
حططالكم يف اإلميططان إال ابلتحططاب .ومثلططه قولططه ﷺ اال تططدخلون اجلنططة حىت تؤمنوا ا فهو على ظططاهره
وإطالقه حيث أال يدخل اجلنة إال من مات مؤمنا وإن مل يكن كامل اإلميان"( ،)4ومثله قوله ﷺ :اال
يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفس ط ط ط ططها يف ابب النص ط ط ط ططيحة ،فيه نفي اإلميان التام ،حيث أن
أصل اإلميان حيصل ملن مل يكن هبذه الصفة ،واملراد حيب ألخيه من الطاعات واألشياء املباحاتا(.)5
( )1زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الرمحن بن احلس ط ط ططن بن حممد بن أيب الربكات مس ط ط ططعود الس ط ط ططالمي البغدادي الدمش ط ط ططقي
احلنبلي أبو الفرج الشهري اببن رجب ،من أعالم املذهب احلنبلي ( 736ه ط  795-ه طط) .له مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة
وكانت جمالسه تذكرة للقلوب وللناس عامة مباركة انفعة.
( )2انظر :اإلميــان األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،ط ،1ص  ،106ابن تيميططة أمحططد بن عبططد احلليم .التحفططة العراقيــة يف األعمــال القلبيــة ،ط،2
ج 1ص .59ابن رجب ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد ،فتح الباري شرات صحيح البخاري ط ،1ج 1ص.50

( )3النووي :حيي بن شرف ،فتاوى النووي ،ط 1ص .275-274
( )4النووي شرات مسلم ،ط ،2ج2ص.36

( )5انظر :النووي شرات مسلم ،ط ،2ج ،2ص.16
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اتفاق مجاهري األمة على زايدة اإلميان ونقصانه:
من املسائل املشهورة واملتفق عليها بني علماء األمة من عهد الصحابة أن اإلميان يزيد وينقص
وأورد هنا بعض أقواهلم:
الصحايب اجلليل أبو الدرداء:
امن فقه العبد أن يتعاهد إميانه وما نقص منه ،ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص.
وكان عمر رض ططي هللا عنه يقول ألص ططحابه :هلموا نزدد إمياان ،فيذكرون هللا عز وجل .وكان ابن مس ططعود
رضي هللا عنه يقول يف دعائه :اللهم زدان إمياان ويقينا وفقهاا(.)1
الصحايب اجلليل معاذ بن جبل:
كان معاذ بن جبل رض ططي هللا عنه يقول لرجل :اجلس بنا نؤمن س ططاعة ،ومثله عن عبد هللا بن
رواحة رضي هللا عنه(.)2
اإلمام أبو احلسن األشعري:
قال أبو احلسط ط ط ط ططن األشط ط ط ط ططعري( )3يف بيان عقيدته :اقولنا الذي نقول به ،وداينتنا اليت ندين هبا،
التمسط ططك بكتاب هللا ربنا عز وجل ،وبسط ططنة نبينا حممد ﷺ ،وما روى عن السط ططادة الص ط طحابة والتابعني
وأئمة احلديث ،وأن اإلميان قول وعمل ،يزيد وينقصا(.)4

( )1انظر :الاللكائي ،شرات اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،ط 9وج ،3ص.1014
( )2املرجع السابق.
( )3هو أبو احلسن علي بن إمساعيل بن أيب بشر إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد هللا بن موسى 206ه ط ط ط ط ط936-874-م صاحب
الكتب والتصانيف يف الرد على امللحدة ،وغريهم من املعتزلة ،والرافضة ،واجلهمية ،واخلوارج ،وسائر أصناف املبتدعة ،قال عنه شيخ
اإلسطالم ابن تيمية :ملا رجع عن مذاهب املعتزلة سطلك طريقة ابن كالب ،ومال إىل أهل السطنة واحلديث ،وانتسطب إىل اإلمام أمحد،
كما قد ذكر ذلك يف كتبه كلها ،كاإلابنة ،واملوجز ،واملقاالت ،ابن تيمية جمموع الفتاوى ،ج 3ص.228
( )4انظر :أبو احلسن األشعري ،اإلابنة عن أصول الداينة ،ط ،1ص .27
51

شيخ اإلسالم ابن تيمية:
وقال ش ططيخ اإلس ططالم ابن تيمية رمحه هللا :اوأمجع الس ططلف أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص،
ومعىن ذلك أنه قول القلب وعمل القلب مث قول اللسان وعمل اجلوارحا(.)1
خالصة املبحث:
اإلميان عند مجهور أهل الس ططنة مش ططتمل على ش ططعب متعددة ،ومتفاوتة ،منها ش ططعب أص ططلية ال
يتم اإلميان إال بوجودها كالشهادتني وهي األركان ،ومنها شعب فرعية هي واجبات على قدر نقصاهنا
يس ط ططتحق ص ط ططاحبها العقوبة ،ومنها مس ط ططتحبات تعلو هبا الدرجات ،كما تتنوع أيض ط ططا دالئل اإلميان من
األعمال الظاهرة والباطنة ،واملؤمنون متفاوتون يف اإلميان بتفاوهتم يف اإلتيان هبا ،ولقد تواترت النصوص
الدالة على أن اإلميان يقبل التبعيض والتجزئة.
قال ابن القيم :اوش ط ط ططعب اإلميان قس ط ط ططمان :قولية وفعلية ،وكذلك ش ط ط ططعب الكفر نوعان :قولية
وفعلية .ومن شط ط ط ططعب اإلميان القولية شط ط ط ططعب يوجب زواهلا زوال اإلميان ،فكذلك من شط ط ط ططعبه الفعلية ما
يوجب زواهلا زوال اإلميان ،وكذلك ش ط ط ط ط ط ططعب الكفر القولية والفعلية ،فكما يكفر ابإلتيان بكلمة الكفر
اختياراً  -وهي شط ططعبة من شط ططعب الكفر  -فكذلك يكفر بفعل شط ططعبة من شط ططعبه كالسط ططجود للصط ططنم،
واالسططتهانة ابملصططحف فهذا أصططل ،وها هنا أصططل آخر :وهو أن حقيقة اإلميان مركبة من قول وعمل.
والقول قسطمان :قول القلب وهو االعتقاد وقول اللسطان وهو التكلم بكلمة اإلسطالم ،والعمل قسطمان:
عمل القلب وهو نيته وإخالص ط ط ط ططه ،وعمل اجلوارح ،فإذا زالت هذه األربعة زال اإلميان بكماله وإذا زال
تصديق القلب مل تنفع بقية األجزاء فإن تصديق القلب شرط يف اعتقادها وكوهنا انفعة ،وإذا زال عمل
القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع املعركة بني املرجئة وأهل السنةا.
قال الزبيدي( :)2تلك الش ط ط ط ط ط ططعب -على كثرهتا -ترجع إىل أص ط ط ط ط ط ططول ثالثة :إميان ابهلل ،وإميان
ابملعاش ،وإميان ابملعادا(.)3
( )1ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ط األوقاف السعودية ،ج ،7ص 672
( )2مرتض ططى الزبيدي (1205-1145ه ط ط ط ط ط ط ط ط ط 1790-1732م) حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلس ططيّن الزبيدي ،أبو
الفيض ،امللقب مبرتضى :عالمة ابللغة واحلديث والرجال واألنساب ،من كبار املصنفني.
( )3الزبيدي ،عقد اجلمان يف بيان شعب اإلميان ،ط ،1ص.47
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املبحث الثاين :مسائل الكفر والتكفري
وفيه مطالب:
املطلب األول :الكفر ل ة واصطالحا:
الكفر ل ة :هو السرت والت طية.
الكفر اص ـ ـ ــطالحا :نقيض اإلميان ،قال ابن حزم :اهو يف الدين ص ط ط ط ططفة من جحد ش ط ط ط ططيئا مما
افرتض هللا تعاىل اإلميان به بعد قيام احلجة عليه ببلو احلق إليه بقلبه دون لس ططانه أو بلسط ططانه دون قلبه
أو هبما معا أو عمل جاء النص أبنه خمرج له بذلك عن اسم اإلميانا(.)1
تعريف النووي للكفر:
قال النووي :اواعلم أن من جحد ما يعلم من دين اإلسالم ابلضرورة ،كوجوب الصالة والزكاة
والص ططوم وحنوها حكم بكفره إال أن يكون قريب عهد ابإلس ططالم ،أو نش ططأ ببادية بعيدة ،وحنوه مما خيفى
عليه ذلك ،فيعرف ذلك ،فإن اسططتمر على جحده حكم بكفره ،وكذا حكم من اسططتحل الزان واخلمر،
أو القتل ،وحنوها من احملرمات اليت يعلم حترميها ضرورةاا(.)2

( )1ابن حزم :اإلحكام يف أصول األحكام ،ط ،2ج 1ص.49
( )2النووي :شرات صحيح البخاري ،ط ،1ص .305
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املطلب الثاين :أقسام الكفر:
قسم النووي الكفر إىل ثالثة أقسام من جهة متعلقه:
أحدها ابالعتقاد :أبن يعتقد ش ططيئا يكفر ،أو ينكر بقلبه ش ططيئا مما يعلم من الدين ابلض ططرورة -
مما سبق ذكره.
والثاين :ابللفظ ،أبن يتكلم بكالم الكفار ،واليقصد معناه ،فهذا كفر.
والثالث :ابلفعل ،أبن يس ط ططجد لص ط ططنم أو حنوه ،أو يلقي املص ط ططحف يف القاذورات ،أو يض ط ططمخ
الكعبة ابلعذرة والعياذ ابهلل تعاىل.
فكل من فعل من هذه وأشباهها كفر بال خالف ،وحكم فاعله حكم سائر املرتدين(.)1
وسيأيت بيان دالئل أنواع الكفر الحقا يف مبحث نواقض توحيد األلوهية.

( )1النووي :شرات صحيح البخاري ،ط ،1ص.306
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املطلب الثالث :مذهب أهل السنة يف معاملة صاحب الكبرية
أهل الس ط ط ط ط ط ططنة وس ط ط ط ط ط ططط يف ابب الوعد والوعيد بني املرجئة الذي غلبوا جانب الوعد وأمهلوا جانب
الوعيد ،وقالوا :إنه ال يضط ط ط ط ططر مع اإلميان ذنب ،كما ال ينفع مع الكفر طاعة ،واخلوارج واملعتزلة الذين غلبوا
جانب الوعيد وأمهلوا جانب الوعد ،فجعلوا مرتكب الكبرية خارجاً من اإلميان يف الدنيا ،خالداً خملداً يف
النار يف اآلخرة ،لكن أهل السط ط ط ط ططنة واجلماعة أخذوا جبميع نصط ط ط ط ططوص الوعد ونصط ط ط ط ططوص الوعيد ،فقالوا إبن
ص ط ططاحب الكبرية مؤمن انقص اإلميان ،مؤمن إبميانه فاس ط ططق عندهم ليس خارجاً من اإلميان يف الدنيا ،وهو
يف اآلخرة حتت املش ط ططيئة ،إن ش ط ططاء هللا عذبه وإن ش ط ططاء عفا عنه ،وإذا عذبه فإنه ال خيلده يف النار كتخليد
الكافر ،بل خيرج منها ويدخل اجلنة،قال ش ططيخ اإلس ططالم يف وص ططفه ألهل الس ططنة اوهم مع ذلك ال يكفرون
أهل القبلة مبطلق املعاصي والكبائر كما يفعله اخلوارج بل األخوة اإلميانية اثبتة مع املعاصيا(.)1
وقد جيتمع يف العبد الكفر واإلميان ،والش ط ط ط ط ط ططرك والتوحيد والتقوى والفجور ،والنفاق واإلميان،
ولكن كما قال حرب األمة ،عبدهللا بن عباس( :كفر دون كفر)( ،)2وهذا من أعظم أصططول أهل السططنة،
اليت خالفهم فيها أهل البدع كاخلوارج واملعتزلة ،والقدرية ،وتنبّن على هذا األص ط ططل :مس ط ططألة هامة وهي
خروج أهل الكبائر من النار وأبليدهم فيها ،وش ط ط طواهد القرآن والسط ط ططنة والفطرة وإمجاع الصط ط ططحابة ،تدل
على هذا األصل وتؤيده .ويف رايض الصاحلني أحاديث يستدل هبا على هذا املعىن منها:
حديث عن جرير بن عبد هللا رض ط ط ط ط ططي هللا عنه قال :قال يل رس ط ط ط ط ططول هللا ﷺ يف حجة الوداع:
ااسططتنصططت الناسا مث قال :اال ترجعوا بعدي كفارا يضططرب بعضططكم رقاب بعض( )3لذي أورده النووي
يف ابب إصغاء اجلليس حلديث جليسه
وقوله ﷺ :افإن دماءكم وأموالكم وأعراض ططكم عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا
يف ش ططهركم هذا ،وس ططتلقون ربكم فيس ططألكم عن أعمالكم ،أال فال ترجعوا بعدي كفارا يض ططرب بعض ططكم
رقاب بعض( )4متفق عليه ،أورده النووي يف ابب األمر أبداء األمانة.
( )1انظر :ابن تيمية ،العقيدة الواسطية ،ج 1ص.113

( )2البيهقي ،السنن الكربى ،ط 3ابب حترمي القتل من السنة ،ج ،8ص.38
ِ
ِ
( )3أخرجطه البخطاري يف صط ط ط ط ط ط ططحيحطه :كتطاب الفنت ،ابب ابب األمر أبداء األمطانطة َاب ُ ِ ِ
َّارا،
َّيب ﷺ« :الَ تَط ْرج ُعوا بطَ ْعطدي ُكفط ً
ب قَط ْول الن ِّ
اب بطَ ْع ِ
ض» برقم.7080 :
يَ ْ
ب بطَ ْع ُ
ض ُك ْم ِرقَ َ
ض ِر ُ
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب القسامة واحملاربني والقصاص ،ابب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال ،برقم.1679:

=
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املطلب الرابع :دالئل رايض الصاحلني على مذهب أهل السنة يف معاملة صاحب الكبرية
بوب النووي يف الرايض اباب بعنوان :ابب إجراء أحكام الناس على ظواهرهم وس ط ط طرائرهم إىل
هللا تعاىل ،أورد فيه آايت وأحاديث عظيمة تتعلق هبذا األصط ط ط ط ططل الذي زلت فيه الكثري من األقدام،
فأورد قوله تعاىل﴿ :ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾( ،)1وقوله
ﷺ قال :اأمرت أن أقاتل الناس حىت يش ط ط ط ططهدوا أن ال إله إال هللا ،وأن حممدا رس ط ط ط ططول هللا ،ويقيموا
الص ططالة ،ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك ،عص ططموا مّن دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلس ططالم ،وحس ططاهبم
على هللا تعاىلا(.)2
وحططديططث أيب بكرة نفيع بن احلططارث الثقفي رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنططه يف ابب اإلخالص( :إذا التقى
املس ططلمان بس ططيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار)  -الذي علق عليه ابن كمال الباش ططا بقوله :ا فيه دليل
ألهل السططنة يف أهنم ال يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب؛ إذا مسيا مسططلمني مع ارتكاب هذا الذنب
العظيما (.)3
وقوله ﷺ( :من قال ال إله إال هللا ،وكفر مبا يعبد من دون هللا ،حرم ماله ودمه ،وحسططابه على
هللا تعاىل)( .)4الذي أورده النووي يف ابب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إىل هللا تعاىل.
فهذه األحاديث العظيمة هي اليت أص ط ط ط ط ط ططلت ألهل الس ط ط ط ط ط ططنة هذا املنهج العظيم يف معاملة أهل
القبلة ،وحفظ حقوقهم وفقا ملا أقروا به من توحيد هللا جل وعال ،واإلقرار لنبيه ﷺ ابلرسالة.
ويف بيان اعتقاد أهل السطنة يف هذه املسطألة يقول اإلمام أمحد( :من أتى هذه األربعة أو مثلهن
أو فوقهن -يريد الزان والسط ط ططرقة وشط ط ططرب اخلمر واالنتهاب -فهو مسط ط ططلم وال أمسيه مؤمناً ،ومن أتى دون
ذلك -يريد دون الكبائر -مسيته مؤمناً انقص اإلميان)(.)5
( )1سورة التوبة اآلية.5 :
( )2أخرج ططه البخــاري يف ص ـ ـ ـ ـ ــحيحــه ،كت ططاب اإلمي ططان ،ابب﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [التوب ططة،]5:
برقم.25 :
( )3البيهقي ،السنن الكربى ،ط 3ابب حترمي القتل من السنة ،ج ،8ص.38

( )4أخرجه مسلم يف صحيحه  ،كتاب اإلميان ،ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا :ال إله إال هللا حممد رسول هللا ،برقم.23 :
( )5ابن تيمية ،اإلميان ط 5ج ،1ص.199
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وقد جيتمع يف اإلنس ططان خص ططال نفاق فيكون ص ططاحبها فيه ش ططبه ابملنافقني يف هذه اخلص ططال
فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خالفه فيتحقق هذا املعىن يف ص ط ططاحب هذه اخلص ط ططال ويكون نفاقه
يف حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس ال أنه منافق يف اإلسالم فيظهره وهو
يبطن الكفر ،ومل يرد النيب ﷺ هبذا أنه منافق نفاق الكفار املخلدين يف الدرك األسط ط ط ططفل من النار،
وإخبار النيب ﷺ يف احلديث أبنه منافقا خالصا معناه شديد الشبه ابملنافقني بسبب هذه اخلصال،
قال أهل العلماء :وهذا فيمن كانت هذه اخلصططال غالبة عليه فأما من يندر ذلك منه فليس داخال
فيه فهذا هو املختار يف معىن احلديث ،وقد نقل اإلمام أبو عيس ططى الرتمذي( )1رض ططي هللا عنه معناه
عن العلماء مطلقا فقال :إمنا معىن هذا عند أهل العلم نفاق العمل وقال مجاعة من العلماء :املراد
به املنافقون الذين كانوا يف زمن النيب ﷺ فحدثوا إبمياهنم وكذبوا واؤمتنوا على دينهم فخانوا ووعدوا
يف أمر الدين ونصططره فأخلفوا وفجروا يف خصططوماهتم وهذا قول سططعيد بن جبري وعطاء بن أيب رابح
ورجع إليه احلس ط ططن البص ط ططري رمحه هللا بعد أن كان على خالفه وهو مروى عن ابن عباس وابن عمر
رضططي هللا عنهم وروايه أيضططا عن النيب ﷺ قال القاضططي عياض رمحه هللا وإليه مال كثري من أئمتنا،
وحكى اخلطايب رمحه هللا قوال آخر أن معناه التحذير للمسط ط ط ط ططلم أن يعتاد هذه اخلصط ط ط ط ططال اليت خياف
()2
عليه أن تفضي به إىل حقيقة النفاق.

( )1الرتمذي ،أبو عيسططى (279- 209هط ط ط ط ط ط ط طط892- 824 ،م) .محد بن عيسططى بن سططورة بن موسططى بن الضططحاك ،الرتمذي ،أبو
عيس ططى .مص ططنّف كتاب اجلامع .حافظ ،علم ،إمام ،ابرع ،عامل متقن .ومن تص ططانيفه :كتابه الش ططهري اجلامع؛ العلل؛ الش ططمائل
النبوية وغريها .سري أعالم النبالء ط 3ج 13ص 270
( )2النووي ،شرات مسلم ط 2ج ،2ص.47
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املطلب اخلامس :منهج النووي يف احلكم على صاحب الكبرية:
النووي يوافق أهل الس ط ط ط ططنة يف مذهبهم يف أص ط ط ط ططحاب الكبائر حيث يقول :ا واعلم أن مذهب
أهل الس ط ط ط ط ططنة وما عليه أهل احلق من الس ط ط ط ط ططلف واخللف أن من مات موحدا دخل اجلنة قطعا على كل
حال ،فإن كان ساملا من املعاصي كالصغري واجملنون والذي اتصل جنونه ابلبلو والتائب توبة صحيحة
من الشرك أو غريه من املعاصي إذا مل حيدث معصية بعد توبته واملوفق الذي مل يبتل مبعصية أصال فكل
هذا الص ط ططنف يدخلون اجلنة وال يدخلون النار أص ط ططال ،لكنهم يردوهنا على اخلالف املعروف يف الورود،
والصط ططحيح أن املراد به املرور على الص ط طراط وهو منصط ططوب على ظهر جهنم أعاذان هللا منها ومن سط ططائر
املكروه ،وأما من كانت له معصية كبرية ومات من غري توبة فهو يف مشيئة هللا تعاىل فإن شاء عفا عنه
وأدخله اجلنة أوال وجعله كالقس ط ططم األول وإن شط ط ططاء عذبه القدر الذي يريده سط ط ططبحانه وتعاىل مث يدخله
اجلنة ،فال خيلد يف النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من املعاص ط ط ط ط ط ططي ما عمل ،كما أنه ال يدخل
اجلنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال الرب ما عمل ،هذا خمتص ط ط ط ط ططر جامع ملذهب أهل احلق
يف هذه املس ط ط ط ط ططألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والس ط ط ط ط ططنة وإمجاع من يعتد به من األمة على هذه القاعدة
وتواترت بططذلططك نص ط ط ط ط ط ططوص حتص ط ط ط ط ط ط ططل العلم القطعيا ،واملراد بتحرمي النططار حترمي اخللود خالفططا للخوارج
واملعتزلة ،وأن من مات على شيء حكم له به من خري أو شر إال أن أصحاب املعاصي غري الكفر يف
املشيئة وهللا أعلم(.)1ا
وهذا الرأي موافق ألقوال علماء األمة:
قال ابن املديّن:اومن مات من أهل القبلة موحداً مصططلياً صططلينا عليه واسططتغفران له ال حنجب
االستغفار وال ندع الصالة عليه لذنب صغري أم كبري وأمره إىل هللا عز وجلا(.)2
قال البخاري:اومل يكونوا يكفرون أحداً من أهل القبلة ابلذنب لقوله:

ﲗﲘﲙﲚﲛ

﴿ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲜ ﲝ ﲞ ﴾(.)3

( )1النووي ،شرات مسلم ،د.ط ،ج.220-217 1ج 3ص .137ج 2ص .49،59،132ج 16ص.192 ،174
( )2اإلمساعيلي ،اعتقاد أئمة السلف أهل احلديث ص.62
( )3سورة النساء اآلية.48:
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قال األش ط ططعري :اوأمجعوا على أن املؤمن ابهلل تعاىل وس ط ططائر ما دعاه النيب ﷺ إىل اإلميان به ال
خيرجه عنه شططيء من املعاصططي ،وال حيبط إميانه إال الكفر ،وأن العصططاة من أهل القبلة مأمورون بسططائر
الشط ط ط طرائع غري خارجني عن اإلميان مبعاص ط ط ططيهم،وقد مسى هللا عص ط ط ططاة أهل القبلة مؤمنني بقوله:

﴿ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱏ ﱐ ﱑ﴾ فلو كانوا خرجوا من اإلميان مبعاص ط ط ط ط ط ططيهم كما قالت القدرية ملا تعلق عليهم
فرض الطهارة ،وكان خطاب هللا تعاىل منص طرفاً إىل املؤمنني دوهنم ،وكذلك قال:
ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾

العاصنيا(.)1

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ومل خيص ابحلض على ذل ط ط ططك الط ط ط ططائعني دون

وقال يف مقاالت اإلس ططالميني:اوال نقول إن املؤمن ال تض ططره الذنوب ،وال نقول إنه ال يدخل
النار وال نقول إنه خيلد فيها ،وإن كان فاس ط ط ط ط ط ططقا بعد أن خيرج من الدنيا مؤمنا وال نقول إن حس ط ط ط ط ط ططناتنا
مقبولة وسططيئاتنا مغفورة كقول املرجئة ،ولكن نقول من عمل حسططنة جبميع ش طرائطها خالية عن العيوب
املفسدة ومل يبطلها ابلكفر والردة واألخالق السيئة حىت خرج من الدنيا مؤمنا فإن هللا تعاىل ال يضيعها
بل يقبلها منه ويثيبه عليها ،وما كان من السط ط ططيئات دون الشط ط ططرك والكفر ومل يتب عنها صط ط ططاحبها حىت
مات مؤمنا فإنه مؤمن يف مش ط ط ططيئة هللا تعاىل إن ش ط ط ططاء عذبه ابلنار وإن ش ط ط ططاء عفا عنه ومل يعذب ابلنار
أصال ا(.)2
قال الص ططابوين :اويعتقد أهل الس ططنة أن املؤمن وإن أذنب ذنواب كثرية ،ص ططغائر كانت أو كبائر،
فإنه ال يكفر هبا ،وإن خرج من الدنيا غري ئب منها ،فقد مات على التوحيد واإلخالص وأمره إىل
هللا إن شاء عفا عنه وأدخله اجلنة ساملا غامنا غري مبتلى ابلنار ،والمعاقب على ما ارتكب من الذنوب
مث استصحبه إىل يوم القيامة من الذنوب واألوزار ،وإن شاء عذبه وعاقبه مدة بعذاب النار ،وإذا عذبه
مل خيلده فيها ،بل أعتقه وأخرجه منها إىل نعيم دار القرار ا(.)3

( )1األشعري ،رسالة إىل أهل الث ر د.ط .157

( )2األشعري ،مقاالت اإلسالميني ،ط ،3ص.49

( )3الصابوين ،عقيدة السلف وأصحاب احلديث ،ط ،1ص.82
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قال السط ط ط ط ط ططفاريّن :االقول الذي مل يوافق اخلوارج واملعتزلة عليه أحد من أهل السط ط ط ط ط ططنة هو القول
بتخليد أهل الكبائر يف النار ،فإن هذا القول من البدع املشط ط ط ططهورة ،وقد اتفق الص ط ط ططحابة ،والتابعون هلم
إبحسان ،وسائر أئمة املسلمني على أنه ال خيلد يف النار أحد ممن يف قلبه مثقال ذرة من إميان ،واتفقوا
أيضا على أن نبينا ﷺ يشفع فيمن أيذن هللا له ابلشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمتها(.)1
قال ص ططديق خان :افال يش ططهد على أحد من أهل القبلة أنه يف النار ،لذنب عمله ،وال لكبرية
أ ها ،وال خنرجه عن اإلسط ط ط ططالم بعمل إال أن يكون ذلك يف حديث كما جاء ،وكما روي ،فيصط ط ط ططدقه،
ويقبله ،ويعلم أنه كما روي ،حنو ترك الصططالة ،وشططرب اخلمر ،وما أشططبه ذلك ،أو يبتدع بدعة ،ينسططب
صاحبها إىل الكفر ،واخلروج من اإلسالم ،فيتبع ذلك وال جياوزه ا(.)2

( )1السفاريّن ،لوامع األنوار ،ط ،2ج ،1ص .410

( )2القنوجي ،قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر ،ط ،1ص.85
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املطلب السادس :البدع وحكم صاحب البدعة
وفيه مسائل:
املسألة األوىل :تعريف البدعة:
البدعة ل ة :بدع ،اإلبداع :إنشاء صنعة بال احتذاء واقتداءا(.)1
البدعة اص ــطالحا :إيراد قول مل يس ططنت قائلها وفاعلها فيه بص ططاحب الشط طريعة وأماثلها املتقدمة
وأصوهلا املتقنة( ،)2وروي« :كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار».
تعريف البدعة عند النووي :االبِدعة بكس ط ططر الباء يف الش ط ططرع هي إحداث ما مل يكن يف عهد

رسول هللا ،فهي كل شيء عمل على غري مثال سابقا(.)3

فأصل هذه الكلمة من االخرتاع ،وهو الشيء حيدث من غري أصل سبق ،وحمداثت األمور ما
ال أصل له يف الكتاب والسنة ،وكل ما ليس له أصل يف الشرع فهو ضاللة فمنشأ الذم يف البدعة ليس
جمرد لفظ حمدث أو بدعة بل ما اقرتن من خمالفته للسنة ورعايته للضاللة (.)4
قال الشاطيب( :)5االبدعة :طريقة يف الدين خمرتعة ،تضاهي الشرعية ،يقصد ابلسلوك عليها ما
يقص ط ططد ابلطريقة الش ط ططرعية ،وإمنا قيدت ابلدين ،ألهنا فيه أبرتع ،وإليه يض ط ططيفها ص ط ططاحبها ،وأيض ط ططا؛ فلو
كانت طريقة خمرتعة يف الدنيا على اخلصططوص ،مل تسططم بدعة؛ كإحداث الصططنائع والبلدان اليت ال عهد
هبا فيما تقدم ،وملا كانت الطرائق يف الدين تنقس ط ط ططم ،فمنها ما له أص ط ط ططل يف الشط ط ط طريعة ومنها ما ليس له
أصل فيها ،خص منها ما هو املقصود ابحلد ،وهو القسم املخرتع ،أي :طريقة ابتدعت على غري مثال
( )1األصفهاين :مفردات القرآن ،ط ،1ص .110
( )2املرجع السابق ،ص .111

( )3النووي ،هتذيب األمساء والل ات ،د.ط د.ت ،ج 3ص.22وانظر :النووي شرات مسلم ،ط 2ج 6ص.154

( )4انظر :الطرطوش ط ط ططي ،احلوادث والبدع ،ط 3ص.40البكري ،ط 4ج 2ص ،418آل مبارك ،تطريز رايض الصــ ــاحلني ،ط1
ص .138
( )5أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب 538 ،هط 790-هط.
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تقدمها من الشارع ،إذ البدعة إمنا خاصتها أهنا خارجة عما رمسه الشارعا(.)1
وعلى هذا فكل الفرق املخالفة يف مذاهبها للكتاب والسنة هي فرق بدعية.
املسألة الثانية :منهج أهل السنة يف معاملة املبتدع:
نناقش هذه املسألة وفق الفروع التالية:
أوال :منهج أهل السط ط ططنة يف االعتقاد والعمل هو االتباع ،ونبذ االبتداع ،مصط ط ططداقا لقوله تعاىل:
﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﴾

وقوله عز وجل:

()2

﴿ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌ ﳍ ﳎ﴾( ،)3قال شططيخ اإلسططالم ابن تيمية :اطريقة أهل السططنة واجلماعة اتباع آاثر رسططول
هللا ﷺ ،ابطناً ،وظاهراً ،واتباع سبيل السابقني األولني من املهاجرين واألنصار ،واتباع وصية رسول هللا
ﷺ ،حيث قال :ا عليكم بس ططنيت ،وس ططنة اخللفاء الراش ططدين املهديني من بعدي ،متس ططكوا هبا ،وعضط طوا
عليها ابلنواجذ ،وإايكم وحمداثت األمور ،فإن كل بدعة ضاللة ( )4ا (.)5
فهم ال يتبعون األهواء ،وال حيكمون العقول ،وال يقدمون قول أحد على قول هللا وقول رسط ط ط طوله
ص ططلى هللا عليه وآله وس ططلم كائنا من كان ،ويف هذا يقول ابن القيم :اوملا كان التلقي عنه ص ططلى هللا عليه
وآله وس ططلم على نوعني :نوع بواس طططة ،ونوع بغري واس طططة ،وكان التلقي بال واس طططة حظ أص ططحابه الذين
حازوا قص ططبات الس ططباق ،واس ططتولوا على األمد فال طمع ألحد من األمة بعدهم يف اللحاق ،ولكن املربز
من اتبع صراطهم املستقيم ،واقتفي منهاجهم القومي ،واملتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمني وذات
الشط ط ط ط ططمال ،مث سط ط ط ط ططار على آاثرهم الرعيل األول من أتباعهم ،ودرج على آاثرهم املوفقون من أشط ط ط ط ططياعهم،
زاهدين يف التعصط ط ط ططب للرجال ،واقفني مع احلجة واالسط ط ط ططتدالل ،يسط ط ط ططريون مع احلق أين سط ط ط ططارت ركائبه،
( )1الشاطيب ،االعتصام ،ط 1ج 1ص.50
( )2سورة احلشر ،اآلية .7
( )3سورة األحزاب ،اآلية.21:
( )4احلديث يف مسند أمحد ب 17144

( )5ابن تيمية ،العقيدة الواسطية ،ط 2ج 1ص.126
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ويسططتقلون مع الصطواب حيث اسططتقلت مضططاربه ،إذا بدا هلم الدليل أبخذته ،طاروا إليه زرافات ووحداانً،
وإذا دعاهم الرس ط ططول إىل أمر انتدبوا إليه ،وال يس ط ططألونه عما قال برهاانً ،ونص ط ططوص ط ططه أجل يف ص ط ططدورهم،
وأعظم يف نفوسهم ،من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس ،أو يعارضوها برأي أو قياسا (.)1
وقوله ﷺ( :وأصطحايب أمنة ألميت فإذا ذهب أصطحايب أتى أميت ما يوعدون) كيد هلذا النهج
القومي يف وجوب اتباع آاثر الس ط ططلف الص ط ططاحل من ص ط ططحابة هذه األمة ،ومن تبعهم إبحس ط ططان ،وااللتزام
مبنهجهم االعتقطادي والعلمي ،وأن هطذا هو طريق احلق والنجطاة ،قطال النووي :امعنطاه من ظهور البطدع
واحلوادث يف الططدين والفنت فيططها ،فططإن البططدع واالختالفططات يف الططدين اليت أخرب عنهططا النيب ﷺ بقولططه:
ا«افرتقت اليهود على إحدى وس ط ططبعني فرقة ،والنص ط ططارى مثل ذلك ،وتفرتق أميت على ثالث وس ط ططبعني
فرقة» ،ما ظهرت ،وال استفحلت إال بعد مضي عهد الصحابةا(.)2
اثنيا :إن أساس منهج أهل السنة هو الوحدة واالئتالف ،ونبذ الفرقة واالختالف امتثاال لقوله
تعاىل﴿ :ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ
ﱻﱼﱽ

ﱾ ﱿ ﲀ﴾( ،)3وقوله س ط ططبحانه وتعاىل:

﴿ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ

ﳄ ﳅ﴾(.)4
قال شططيخ اإلسططالم ابن تيمية واصططفا ملنهجهم:ا وحيافظون على اجلماعات ،ويدينون ابلنصططح
لألمة ،ويعتقدون معىن قوله ﷺ :ا املؤمن للمؤمن كالبنيان ،يشد بعضه بعضاً ،وشبك بني أصابعه اا
وقوله ﷺ :ا مثل املؤمنني يف توادهم ،وترامحهم ،وتعاطفهم ،كمثل اجلسط ط ططد ،إذا اشط ط ططتكى منه عضط ط ططو،
تداعى له س ططائر اجلس ططد ابحلمى والس ططهر ( )5ا( .)6وعلى هذا فإن خالفهم مع الفرق األخرى جاء تبعا
لنبذ تلك الفرق لس ط ط ط ططنة النيب ﷺ ،وعدم التزامهم بش ط ط ط ططرعه وحكمه يف املطالب املذكورة ،مما حدا أبهل
السنة إىل وضع ضوابط حتفظ الشرع احلق ،واملنهج القومي الذي أمر به هللا ورسوله.
( )1ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ط 1ج 1ص.5
( )2انظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 16ص.83
( )3سورة الشورى ،اآلية.13 :
( )4سورة املائدة ،اآلية12 :

( )5أخرجه مسلم يف صحيحه  ،كتاب الرب والصلة واألدب ،ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم ،برقم.2586 :
( )6ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،العقيدة الواسطية ،ط 2ج 1ص.129
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املسألة الثالثة اآلاثر الواردة عن علماء السنة يف ذم البدع واملبتدعة:
اش ططتهر أهل الس ططنة ابلوقوف س ططدا منيعا أمام البدع واحملداثت ،والتحذير من أهلها وص ططار هذا
األص ط ط ط ط ط ططل رمزا هلم ،مدون يف كتب عقائدهم ،وترى موقفهم يف نبذ أهل البدع واحلذر من األخذ منهم
صرحيا يف مقاالهتم:
قال إمام أهل السنة واجلماعة أمحد بن حنبل رمحه هللا:
«أصططول السططنة عندان التمسططك مبا كان عليه أصططحاب رسططول هللا ﷺ واالقتداء هبم وترك البدع
وكل بدعة فهي ضاللةا(.)1
وإن تشططدد أهل السططنة يف التحذير من البدع إمنا هو حلفظ الدين ،وصططيانة الش طريعة من تلبيس
الشططيطان ،واتباع األهواء ،فإمنا أهل البدع هم أهل األهواء الذين حكموا عقوهلم وأهواءهم الفاسططدة يف
نص ططوص الكتاب والس ططنة كما قال س ططيدان عمر رض ططي هللا تعاىل عنه :ا أص ططحاب الرأي أعداء الس ططنن
أعيتهم األحاديث أن حيفظوها وتفلتت منهم أن يعوها ،واس ط ط ط ط ط ططتحيوا حني س ط ط ط ط ط ططئلوا أن يقولوا ال نعلم،
فعارضوا السنن برأيهم فإايكم وإايهما(.)2
منهج النووي يف معاملة املبتدع:
النووي من علماء الس ط ططنة الذين يتمس ط ططكون ابلس ط ططنة ويش ط ططددون على املبتدعة،ومن يتتبع اآلاثر
املنقولطة عنططه رمحطه هللا يف  -فتططاوي النووي ،وش ط ط ط ط ط ططرحطه ألحطاديطث مس ط ط ط ط ط ططلم،وكتططاب اجملموع ،وروض ط ط ط ط ط ط ططة
الطالبني،وغريها من مؤلفاته  ،-يتعرف بوض ط ططوح على هنجه القائم على التمس ط ططك ابلس ط ططنة ،وعدم الزيغ
عنها ،وقمعه للبدعة وتشديده على أهلها.

( )1الشيباين ،أصول السنة ،ط ،1ج 1ص.15

( )2ابن القيم ،إعالم املوقعني ،ط 1ج 1ص.44
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وكان رمحه هللا حيذر كثرياً من الفرق املبتدعة كالقدرية( )1واملعتزلة ( ،)2واخلوارج( ،)3والروافض(.)4
وأما يف مسط ط ططألة التعامل مع املبتدع فقد فصط ط ططل يف ذلك بقوله:اإن مذهب العلماء من احملدثني
والفقهاء وأص ط ط ط ط ط ططحاب األص ط ط ط ط ط ططول أن املبتدع الذي يكفر ببدعته ال تقبل روايته ابالتفاق ،وأما الذي ال
يكفر هبا فاختلفوا يف روايته فمنهم من ردها مطلقا لفسططقه وال ينفعه التأويل ومنهم من قبلها مطلقا إذا
مل يكن ممن يسط ط ط ط ططتحل الكذب يف نصط ط ط ط ططرة مذهبه أو ألهل مذهبه س ط ط ط ط طواء كان داعية إىل بدعته أو غري
داعية" ،فالواجب على كل أحد عرف التمييز بني ص ط ططحيح الرواايت وس ط ططقيمها وثقات الناقلني هلا من
املتهمني أن ال يروي منها إال ما عرف صط ط ط ط ططحة خمارجه والسط ط ط ط ططتارة يف انقليه وأن يتقي منها ما كان عن
أهل التهم واملعاندين من أهل البدعا(.)5
وهذا املنهج يوافق إمجاع علماء السنة يف معاملة أهل البدع.
قال أهل العلم :ليس الدين ابلكالم إمنا الدين ابآلاثر ،وألجل هذا جعل من عالمات املبتدعة
اليت تدل عليهم ،بغض احلديث ،ولذلك فإن من عالمات أهل السط ط ط ط ط ططنة االهتمام ابألحاديث واآلاثر،
قال ابن اجلوزي :اوال ريب يف أن أهل النقل واألثر املتبعني آاثر رس ططول هللا ﷺ هم أهل الس ططنة؛ ألهنم
على تلطك الطريق اليت مل حيططدث فيهططا حططادث ،وأمططا أهططل البططدع فططأكثرهم جططاهططل ابألحططاديططث وكتبهططا،
واآلاثر ومص ط ططنفاهتا ،عامل بكالم أهل الكالم ،كما قال هارون الرش ط ططيد :طلبت أربعة فوجدهتا يف أربعة:
طلبططت الكفر فوجططدتططه يف اجلهميططة ،وطلبططت الكالم والش ط ط ط ط ط ط طغططب فوجططدتططه يف املعتزلططة ،وطلبططت الكططذب
فوجدته عند الرافضة ،وطلبت احلق فوجدته مع أصحاب احلديث)(.)6

( )1انظر :النووي شرح مسلم ،ط ،2ج 1ص.154
( )2انظر :املرجع السابق:ج 1ص.109
( )3بل تربأ رمحه هللا من مذهبهم وقال:ا وحنن نتربأ إىل هللا تعاىل من هذا املذهباانظر :املرجع السابق:ج 1ص.54
( )4انظر :املرجع السابق:ج 1ص.83
( )5النووي ،شرات مسلم ط 2ج 1ص.60

( )6انظر :الغامدي ،حقيقة البدعة وأحكامها ،ط 3ج 1ص .271
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قال صططديق حسططن خان :امن السططنة هجران أهل البدع ،ومباينتهم ،وترك اجلدال واخلصططومات
يف الدين والسططنة ،وكل حمدثة يف الدين بدعة ،وترك النظر يف كتب املبتدعة ،واإلصططغاء إىل كالمهم ،يف
أصول الدين وفروعه كالرافضة واخلوارج واجلهمية والقدرية واملرجئة والكراميةواملعتزلة فهذه فرق الضاللة
وطرائق البدع ا(.)1
قال ابن كمال ابشا :ال يسلم على املبتدعة (.)2
وملخص القول هو أن أهل السنة ال يتهاونون يف صد البدع والتشنيع على أهلها حىت لو أدى
األمر إىل هجران أهل البدع واملعاص ط ططي الظاهرة وترك الس ط ططالم عليهم ( ،)3قال الش ط ططيخ حممد بن ص ط ططاحل
العثيمني رمحه هللا :اواملراد هبجران أهل البدع االبتعاد عنهم وترك حمبتهم ،ومواالهتم والس ط ط ط ط ط ططالم عليهم
وزايرهتم وعيططادهتم وحنو ذلططك ،وهجران أهططل البططدع واجططب لقولططه تعططاىل:
ﱆﱇﱈﱉ

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱊ ﱋ ﱌ﴾(.)4

ولكنهم دائما أهل العدل واإلنص ط ط ططاف والرمحة ابلبش ط ط ططر ،فأهل البدع عند أهل الس ط ط ططنة هم أهل
القبلة ،مامل ينتقلوا ببدعتهم إىل الكفر ،بدليل وبرهان (.)5

( )1القنوجي ،قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر ط 1ص .144س

( )2انظر :ابن كمال الباشا ،الفوائد املرتعة احلياض يف شرات كتاب الرايض ،ط ،1ج ،1ص .142

( )3انظر :النووي ،شرات مسلم ،ط 2ج7ص ،170ج16ص  ،218ج ،17ص  ،100-92ج 13ص .106العثيمني ،شرات
ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد ،ط 2ص.110
( )4سورة اجملادلة ،اآلية.22:

( )5انظر النووي ،شرات مسلم ط2ج 1ص ،150ج 2ص ،50ج 3ص.137
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املسألة الرابعة :اآلاثر الواردة يف رايض الصاحلني يف ذم البدعة والتحذير منها ومن أهلها:
اعتىن النووي رمحه هللا ببيان اآلاثر الواردة يف هذا الشططأن يف الكتاب والسططنة فأفرد أبوااب عظيمة
يف هذا الشأن حنو:
ابب األمر ابحملافظة على السنة وآداهبا.
ابب يف النهي عن البدع وحمداثت األمور.
ابب يف وجوب االنقياد حلكم هللا.
ابب من سن سنة حسنة وسيئة.
ابب يف الداللة على خري ،والدعاء إىل هدى أو ضاللة.
ابب النهي عن خماطبة الفاسق واملبتدع وحنومها بسيد وحنوه.
ابب حترمي اهلجران بني املسط ط ط ططلمني فوق ثالثة أايم إال لبدعة يف املهجور ،أو تظاهر بفسط ط ط ططق أو
حنو ذلك.
وقد ذكر النووي مجلة آايت وأحاديث حتذر من البدعة وحتث على التمسك ابلسنة حنو:
قوله تعاىل:
قال العلماء :الصراط املستقيم :اإلسالم ،والسبل املتفرقة :هي البدع (.)2

﴿ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ﴾(،)1

وقال تعاىل﴿ :ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ﴾( .)3قال النووي :أي :الكتاب والسنة.
وأورد النووي يف هذا الباب حديث عظيم هو قوله ﷺ( :من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه

( )1سورة األنعام اآلية.153 :

( )2انظر ،آل مبارك ،تطريز رايض الصاحلني ،ط 1ص.138
( )3سورة النساء ،اآلية .59:ابب النهي عن البدع وحمداثت األمور
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فهو رد)( )1وهذا احلديث ك ما قال النووي قاعدة عظيمة من قواعد اإلس ط ط ط ط ط ططالم ،وهو من جوامع كلمه
ﷺ فإنه صريح يف رد كل البدع واملخرتعات ،والتصريح برد كل احملداثت سواء أحدثها الفاعل أو سبق
إبحداثهاا( ،)2والرد هنا مبعىن املردود ،ومعناه فهو ابطل غري معتد ،وقد اعتد به علماء الس ط ط ط ط ط ططنة يف رد
البدع واحملداثت وأنه مما ينبغي حفظه وإش ططهاره يف إبطال املنكرات وإش ططاعة االس ططتدالل به لذلك ،قال
احلافظ العس ط ط ط ط ط ططقالين :هذا احلديث معدود من أص ط ط ط ط ط ططول الدين وقاعدة من قواعده ،وقال الطويف :هذا
احلديث يصح أن يسمى نصف أدلة الشرعا(.)3
وقد أخرب النيب ﷺ عما سط ططيكون من بعده من البدع واحملداثت يف الدين ،وأنه سط ططيحال بينهم
وبينه عند مورد احلوض ،ملا أحدثوا بعده ،وذلك كل حدث يف الدين ال يرض ط ططاه هللا من خالف مجاعة
()4
املسلمني ،ومجيع أهل البدع كلهم فيهم مبدلون حمدثون
يقول النيب ﷺ يف حديث العرابض بن س ط ط ططارية :اوإنه من يعش منكم فس ط ط ططريى اختالفا كثريا.
فعليكم بس ططنيت وس ططنة اخللفاء الراش ططدين املهديني ،عضط طوا عليها ابلنواجذ ،وإايكم وحمداثت األمور فإن
كل بدعة ضاللةا( .)5أورده النووي يف ابب األمر ابحملافظة على السنة وآداهبا.

( )1أخرجه مس ط ططلم يف ص ط ططحيحه :كتاب األقض ط ططية ،ابب رد األحكام الباطلة وحمداثت األمور  ،1718والبخاري :كتاب الص ط ططلح،
ابب ما جاء يف اإلصالح بني الناس ،برقم.2697 :
( )2النووي شرات مسلم ط 2ج 12ص.16

( )3انظر :املرجع السابق ج 12ص ،16البكري ،دليل الفاحلني ،ط 4ج 2ص.440
( )4انظر :ابن بطال ،شرات صحيح البخاري ط 2ج 10ص.6
( )5أخرجه ايب داود يف سننه ،أول كتاب السنة ،ابب يف لزوم السنة ،برقم .4607
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الفصل الثاين :دالئل توحيد هللا عز وجل يف رايض الصاحلني
وفيه مباحث:
املبحث األول :مسائل التوحيد
وفيه مطالب:
املطلب األول :التوحيد ل ة واصطالحا
التوحيد ل ة :مص ط ط ط ط ط ط ططدر من وحطد ،ووحطده توحيطدا :جعلطه واحطدا ،وهو اإلميطان ابهلل وحطده ال
ش طريك له( ،)1فهو احلكم أبن الش ططيء واحد ،والعلم أبنه واحد ،والتوحيد ثالثة أش ططياء :معرفة هللا تعاىل
ابلربوبية ،واإلقرار ابلوحدانية ،ونفي األنداد عنه مجلة( ،)2ومتوحد :أي منفرد(.)3
والتوحيد هو ثالثة أش ط ط ط ط ط ططياء :معرفة هللا تعاىل ابلربوبية ،واإلقرار ابلوحدانية ،ونفي األنداد عنه
مجلة ،وهللا األوحد واملتوحد :ذو الوحدانية(.)4
التوحيد اصـ ـ ـ ـ ــطالحا :هو إفراد هللا س ط ط ط ط ط ططبحانه مبا خيتص به جل وعال من الربوبية واأللوهية

واألمساء والصط ططفات .وبني النووي أن التوحيد هو أصط ططل اإلميان وأسط ططاسط ططه حيث قال يف معرض حديثه
عن شعب اإلميان :اوقد نبه ﷺ على أن أفضلها التوحيد املتعني على كل أحد والذي ال يصح شيء
من الشعب إال بعد صحتها(.)5
ويقول يف داللة األذان على التوحيد :اواعلم أن األذان كلمة جامعة لعقيدة اإلميان مش ط ط ط ط ط ططتملة
على نوعيه من العقليات والس ط ط ط ط ط ططمعيات فأوله إثبات الذات وما يس ط ط ط ط ط ططتحقه من الكمال والتنزيه عن
أض ططدادها وذلك بقوله هللا أكرب وهذه اللفظة مع اختص ططار لفظها دالة على ما ذكرانه مث ص ططرح إبثبات
( )1الفراهيدي كتاب العني ،ابب احلاء والدال ،ج 3ص.281
( )2اجلرجاين ،التعريفات ،ط ،1ج ،1ص.69

( )3الزبيدي ،ا العروس من جواهر القاموس ،د.ط (وحد) ،ج ،9ص.266
( )4انظر :الفريوزآابدى ،القاموس احملي  ،ط  ،8فصل الواو ج 1ص.324
( )5النووي :شرات مسلم ،ط ،2ج 2ص.4
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الوحدانية ونفي ض ط ططدها من الش ط ططركة املس ط ططتحيلة يف حقه س ط ططبحانه وتعاىل وهذه عمدة اإلميان والتوحيد
املقدمة على كل وظائف الدين(.)1
ويف شط ط ططرح النووي حلديث عن عمرو بن عبسط ط ططة رضط ط ططي هللا الذي يقول فيه :دخلت على النيب
ﷺ مبكة ،يعّن يف أول النبوة ،فقلت له :ما أنت؟ قال :انيب افقلت :ومانيب؟ قال :اأرس ط ط ط ط ط ططلّن هللا
تعاىل ،فقلت :أبي ش ط ططيء أرس ط ططلك؟ قال :اأرس ط ططلّن بص ط ططلة األرحام ،وكس ط ططر األواثن ،وأن يوحد هللا ال
يشرك به شيءا ،بيان ألصل الدين الذي جاء به النيب وأساسه وهو إفراد هللا تعاىل ابلعبادةا(.)2
وحنوه احلديث يف ابب النصط ط ططيحة ،وهو قول النيب ﷺ :االدين النصط ط ططيحة اقلنا :ملن؟ قال اهلل
ولكتابه ولرس ط ط ط ط طوله وألئمة املس ط ط ط ططلمني وعامتهم ا( ،)3ويف هذه األحاديث يوض ط ط ط ططح النووي معىن التوحيد
بقوله :النصيحة هلل هي إىل اإلميان به سبحانه ،ونفي التشريك عنه وترك اإلحلاد به يف صفاته ،ووصفه
بص ططفات الكمال واجلالل كلها ،وتنزيهه س ططبحانه وتعاىل عن مجيع النقائص ،والقيام بطاعته ،واجتناب
معص ط ط ط ط ط ط طيتططه ،واحلطب فيططه والبغض فيططه ،ومواالة من أططاعطه ،ومعططادة من عص ط ط ط ط ط ط ططاه ،وجهططاد من كفر بطه،
واالعرتاف بنعمته وشططكره عليها ،واإلخالص له يف مجيع األمور ،والدعاء إىل مجيع األوصططاف املذكورة
واحلث عليها ،والتلطف يف مجع الناس أو من أمكن منهم عليها(.)4
كما اسط ط ططتشط ط ططهد النووي بقوله

تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [الذارايت ]57 ،56على وجوب إفراد هللا ابلعبادة بقوله :اوهذا تص ط ط ط ط ط ط طريح أبهنم
خلقوا للعبادةا(.)5
وهذا التعريف االصطالحي للتوحيد جممع عليه بني أهل السنة ونستعرض هنا بعض أقواهلم يف
هذه املسألة:
( )1النووي :شرات مسلم ،ط ،2ج 4ص.89

( )2النووي ،شرات مسلم ،ط 2ج 1ص.162
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب بيان أن الدين النصيحة ،برقم.55 :
( )4النووي املرجع السابق،ج 2ص.38
( )5النووي ،مقدمة رايض الصاحلني.
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يقول الص ط ططابوين( :)1اإن أص ط ططحاب احلديث املتمس ط ططكني ابلكتاب والس ط ططنة يش ط ططهدون هلل تعاىل
ابلوحدانية وللرسول ابلرسالة والنبوةا(.)2
واإلمام الش ط ط ط ط ط ططافعي يس ط ط ط ط ط ططتش ط ط ط ط ط ططهد على توحيد املوىل عز وجل وعظيم أفعاله جل وعال بقوله:ا
احملرك واحداً :دليل على أنه واحد ،وعدم الض ط ططد يف الكالم
اختالف األص ط طوات من املص ط ط ّطوت إذا كان ّ
على الدوام ،دليل على أن هللا واحد،وأربع نريات خمتلفات ،يف جسط ط ط ط ط ط ططد واحد ،متفقات الدوام على
تركيبه يف اسط ط ططتقامة الشط ط ططكل ،دليل على أن هللا واحد ،وأربع طبائع خمتلفات يف اخلافقني ،أضط ط ططداد غري
أش ط ططكال ،مؤلفات على إص ط ططالح األحوال ،دليل على أن هللا واحد ،قال تعاىل﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ ﱦﱧ

ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾( )3كل ذلك :دليل على أن هللا واحد ال شريك له ،وتفسري هذا هو أن
يف البدن نرياانً أربعة :أحدها :انر الشط ططهوة ،وهي احلرارة اليت تثور يف بدن اإلنسط ططان عند قضط ططاء شط ططهوة
اجلماع ،واثنيها :حرارة الغض ططب ،وهي احلرارة اليت تثور عند اس ططتيالء الغض ططب .واثلثها :احلرارة القائمة
أبعضططاء الغذاء ،وهي احلرارة املؤثرة يف هضططم األغذية ،ورابعها :احلرارة الغريزية املتولدة يف قلب احليوان،
وهي احلرارة اليت هب ططا يتم أمر احلي ططاة ،فه ططذه األنواع األربع ططة من احلرارة نريان خمتلف ططة ابمل ططاهي ططة ،مث إهن ططا
اجتمعت يف بدن اإلنسان ،وبقي كل واحد منها على صفتها املخصوصة ،وطبيعتها املخصوصة ،وهي
كامنة يف بدن اإلنس ط ط ط ط ططان ،ال تظهر إال عند وقت احلاجة إليها ،مث إهنا ،مع اختالفها وتباينها ،متوافقة
متعاونة ،على حتصيل مصلحة اإلنسان ،وموجبة الستقامة ذلك اجلسدا (.)4

( )1إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل أبو عثمان الص ططابوين النيس ططابوري .الص ططابوين إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد بن
إمساعيل ،أبو عثمان الص ططابوين :مقدم أهل احلديث يف بالد خراس ططان 449- 373( .ه ط ط ط ط ط ط ط ط ط  1057- 983م) .الواعظ،
املفسططر ،احملدث ،األسططتاذ شططيخ اإلسططالم إمام املسططلمني ،أوحد وقته شططهدت له أعيان الرجال ابلكمال يف احلفظ ،والتفسططري،
وغريمها ،وكان كثري السط ط ططماع والتصط ط ططنيف وممن رزق العز ،واجلاه ،يف الدين ،والدنيا ،عدمي النظري ،وسط ط ططيف السط ط ططنة ،ودافع أهل
البدعة انظر سري أعالم النبالء ط  3ج 18ص -40طبقات املفسرين ،ط 1ج 1ص.36
( )2الصابوين ،عقيدة السلف وأصحاب احلديث ،ط ،1ص .62
( )3البقرة اآلية164 :
( )4البيهقي ،مناقب الشافعي ،ط ،1ج 1ص.400
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املطلب الثاين :أنواع التوحيد
التوحيد هو ركيزة الدين وأص ط ططله ،وهلذا فإن ص ط ططيله وبيانه وتوض ط ططيحه هو مض ط ططمون جل آايت
القرآن العظيم ،فهي تبني أنواعه اليت استقى منها العلماء تقسمهم ألنواع التوحيد حنو ما نقرأه يف فاحتة
الكتاب يف قوله تعاىل﴿ :ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ﴾.
وابستقراء النصوص الشرعية قسم العلماء التوحيد إىل ثالثة أنواع:
 توحيد الربوبية وهو توحيد الذات. توحيد األلوهية وهو التوحيد العملي ،القصط ط ططدي ،الطليب ،اإلرادي ،وهذا القسط ط ططم يقابل منجهة العباد إما ابلتصديق أو التكذيب.
 توحيد األمساء والص ط ط ططفات وهو التوحيد العلمي اخلربي االعتقادي الثبويت ،وهو الذي يقابلابلقبول أو ابلرفض.
وفيه مسائل:
املسألة األوىل :توحيد الربوبية
أوال  -توحيد الربوبية ل ة:
كلمة (رب) أصلها من ثالثة أحرف الراء والباء املشددة وهذه األحرف الثالث تدل على إصالح
الشيء والقيام عليه ،والرب :املصلح للشيء .وهللا جل ثناؤه الرب؛ ألنه مصلح أحوال خلقها(.)1
فالرب :املالك ،واخلالق ،والصططاحب .والرب ،ابلالم :ال يطلق على غري هللا

﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ

ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ

ﳀ ﳁﳂ﴾ ه عز وجل.

( )1ابن فارس ،معجم مقاييس الل ة ،ج ،2ص ،382كتاب الراء ،ابب الراء وما معها يف الثنائي واملطابق.
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اثنيا  -توحيد الربوبية اصطالحا:
هو توحيد هللا سبحانه أبفعاله من اخللق والرزق والتدبري ،واإلقرار أبنه خالق كل شيء ومالكه،
وإليه وحده التصريف والتدبري .قال تعاىل:

﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁﳂ﴾(.)1
ويوض ط ط ط ططح النووي حقيقة الربوبية بقوله:ا والربوبية إمنا حقيقتها هلل تعاىل؛ ألن الرب هو املالك
أو القائم ابلش ططيء وال يوجد حقيقة هذا إال يف هللا تعاىل ،وهو جل وعال املالك والس ططيد واملدبر واملريب
فإن وصططف هللا تعاىل برب؛ ألنه مالك أو سططيد فهو من صططفات الذات ،وإن وصططف ألنه مدبر خلقه
ومربيهم فهو من صططفات فعله .وللرب ثالث معان يف اللغة السططيد املطاع فشططرط املربوب أن يكون ممن
يعقل وإليها(.)2
قال البخاري :اوكل شط ططيء سط ططوى هللا بقضط ططائه فهو مفعول ،فتخليق السط ططماوات فعله؛ ألنه ال
ميكن أن تقوم مساء بنفسها من غري فعل الفاعل وإمنا تنسب السماء إليه حلال فعله ،ففعله من ربوبيته،
حيث يقول﴿ :ﲯ ﲰ﴾ البقرة ،117 :ولكن من ص ط ط ط ط ط ططفته وهو املوص ط ط ط ط ط ططوف به كذلك قال :رب
السماوات ورب األشياء ا ،وقال النيب ﷺ :رب كل شيء ومليكها(.)3
فالتوحيد هو تفرده جل وعال أبفعاله واليقني أنه ال خالق إال هو عز وجل ،فكل املوجودات
يف الكون ،وكل مايسططتجد فيه من أحداث ومايقع من أفعال املخلوقني هو من خلقه سططبحانه وتعاىل،
()4
قال النووي :االشاك يف قدرة هللا تعاىل كافرا .
وقد اختص النيب مناداة الرب تبارك وتعاىل إبضافته إىل ما هو عظيم يف خلقه وذلك أنه أضافه
إىل بعض املالئكططة ،فكططان ﷺ يقوم يف جوف الليططل يص ط ط ط ط ط ططلي ويقول :اللهم رب جربيططل وميكططائيططل
وإس ط ط ط ط ط ط طرافيل ويف ذلك يقول النووي :اوإن كان هللا تعاىل رب كل املخلوقات فإنه كما تقرر يف القرآن
( )1سورة يونس :اآلية 31

( )2النووي ،شرات مسلم ،ط 2ج 15ص.6

( )3البخاري ،خلق أفعال العباد ،د.ط ،ج 1ص.113
( )4النووي ،شرات مسلم،ط ،2ج 17ص.71
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والسططنة من نظائره من اإلضططافة إىل كل عظيم املرتبة وكبري الشططأن دون ما يسططتحقر ويسططتصططغر فيقال له
سط ططبحانه وتعاىل :رب السط ططماوات واألرض رب العرش الكرمي ورب املالئكة والروح رب املش ط طرقني ورب
املغربني رب الناس مالك الناس إله الناس رب العاملني رب كل شط ط ط ط ط ططيء رب النبيني خالق السط ط ط ط ط ططماوات
واألرض فاطر السططماوات واألرض جاعل املالئكة رسططال فكل ذلك وشططبهه وصططف له سططبحانه بدالئل
العظمة وعظيم القدرة وامللك ومل يسططتعمل ذلك فيما حيتقر ويسططتصططغر فال يقال :رب احلش طرات وخالق
القردة واخلنازير وشبه ذلك على اإلفراد ،وإمنا يقال خالق املخلوقات ،وخالق كل شيء ،وحينئذ تدخل
هذه يف العموما(.)1
اثلثا  -أدلة توحيد الربوبية يف رايض الصاحلني:
كتاب رايض الصط ط ططاحلني من الكتب اهلامة يف إحكام بناء قواعد أصط ط ططول االعتقاد الصط ط ططحيح،
القائم على توحيد هللا عز وجل بربوبيته وألوهيته وأمسائه وصط ط ط ططفاته ،وقد أورد النووي رمحه هللا فيه الكثري
من األحاديث واآلايت اليت تقعد هذا األصل العظيم ،وأشري هنا إىل بعضها:
كل اآلايت الواردة يف ابب املراقبة تشط ط ط ططري إىل توحيد الربوبية مثل قوله تعاىل:
ﱢ﴾( )3وقوله تعاىل:
ﱣ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ﴾( )2وقوله تعاىل﴿ :ﱟ ﱠ ﱡ

﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ﴾( )4وقوله تعاىل﴿ :ﲒ ﲓ ﲔ﴾( )5وقوله تعاىل:
ﱥ ﱦ ﱧ﴾ كذلك اآلايت يف ابب االستقامة حنو منها قوله تعاىل:

﴿ﲇ ﲈ ﲉ

﴿ﱢ ﱣ ﱤ

﴿ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ

ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ﴾ .
.

وكذلك اآلايت يف:
 ابب التفكر يف عظيم خملوقات هللا تعاىل وفناء الدنيا وأهوال اآلخرة وس ططائر أمورمها وتقص ططري( )1النووي ،املرجع السابق ،ج 6ص.57
( )2سورة الشعراء اآلية.219 ،218 :
( )3سورة احلديد اآلية4 :
( )4سورة آل عمران اآلية5 :
( )5سورة الفجر اآلية14 :

=
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النفس وهتذيبها ومحلها على االستقامة.
 -ابب فض ط ط ط ط ط ططل الدعاء قوله تعاىل:

﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ﴾(.)1
وقطول ط ط ططه تطع ط ط ططاىل:

﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ﴾(.)2
وقوله تعاىل﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾(.)3
وقوله تعاىل﴿ :ﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱ ﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ﴾(.)4
كلها تدل على وحدانية الرب جل وعال وتفرده ابمللك والتدبري.
وكذلك قوله تعاىل:

﴿ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ

ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ﴾ ،ابب النفقة على العيال.
وقوله جل وعال
ﱜ﴾ س ط طورة البقرة اآلية ،155 :ابب الصط ططرب .وإيراد النووي هلذه اآلايت يف األبواب املذكورة يدل
على غزارة فهمه ،وعمق رسوخه يف اإلقرار بربوبيته سبحانه ،فنجده يستدل يف ابب النفقة على العيال
أبن الرزق بيد هللا وحده ،ويف ابب الص ط ط ط ط ط ططرب اس ط ط ط ط ط ططتدل أبن هللا بيده مقادير األرزاق كلها من األنفس
والثمرات واألمن ،فما جيري على العبد من نقص يف شيء فهو أبمر هللا وتقديره.
﴿ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ

كما أورد يف ابب اجملاهدة قوله تعاىل﴿ :ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾ س ط ط ط ط ط ط طورة املزمل،8 :
وقوله تعاىل﴿ :ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ﴾ سطورة احلجر ،99 :وهو اسططتدالل مهم يف هذا الباب
( )1سورة النمل اآلية62 :
( )2سورة غافر اآلية60 :
( )3سورة األعراف اآلية55 :
( )4سورة البقرة اآلية186 :

=
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فمن جماهدة النفس ذكر هللا تعاىل ابلتوحيد والتعظيم والدوام على ذلك ،واليقني بلقائه (.)1
ويف حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،قال :قرأ رسول هللا ﷺ﴿ :ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [الزلزلة:
 ]2مث قال :اتدرون ما أخبارها؟ اقالوا :هللا ورسطوله أعلم .قال :افإن أخبارها أن تشططهد على كل عبد
أو أمططة مبططا عمططل على ظهرهططا ،تقول :عملططت كططذا وكططذا يف يوم كططذا وكططذا ،فهططذه أخبططارهططاا( )2ابب
اخلوف .وهذا بيان لربوبية هللا العامة يف خلقه وقدرته جل وعال يف إنطاق ما شاء من خلقه سبحانه.
اثنيا األحاديث:
وردت الكثري من األحاديث يف رايض الص ط ط ط ط ططاحلني تربهن على إثبات الربوبية هلل عز وجل منها
مططا يلي :احلططديططث القططدس ط ط ط ط ط ططي يف قولططه ﷺ عن ربططه تبططارك وتعططاىل :ااي عبططادي كلكم ض ط ط ط ط ط ط ططال إال من
هديته .......احلديثا( .)3ابب اجملاهدة.
 احلديث الوارد يف ابب الص ط ط ط ططرب عن قص ط ط ط ططة الغالم والس ط ط ط ططاحر وفيه( :فقال له امللك :من ردعليك بصرك؟ قال :ريب .قال :ولك رب غريي؟ ،قال :ريب وربك هللا)( .)4ابب الصرب.
 عن النيب ﷺ .فيمططا حيكى عن ربططه ،تبططارك وتعططاىل ،قططال :ا أذنططب عبططد ذنبططا ،فقططال :اللهماغفر يل ذنيب ،فق طال هللا تب ططارك وتع ططاىل :أذن ططب عب ططدي ذنب ططا ،فعلم أن ل ططه راب يغفر ال ططذن ططب ،وأيخططذ
ابلذنب ،مث عاد فأذنب ،فقال :أي رب اغفر يل ذنيب ،فقال تبارك وتعاىل :أذنب عبدي ذنبا ،فعلم
أن لطه راب يغفر الطذنطب ،وأيخطذ ابلطذنطب ،مث عطاد فطأذنطب ،فقططال :أي رب اغفر يل ذنيب ،فقططال تبططارك
وتعاىل :أذ نب عبدي ذنبا ،فعلم أن له راب يغفر الذنب ،وأيخذ ابلذنب ،قد غفرت لعبدي .فليفعل
ما شاءا( )5ابب الرجاء
 وقولططه ﷺ( :ال ينبغي أن يعططذب ابلنططار إال رب النططار) .ابب حترمي التعططذيططب ابلنططار يف كططل( )1انظر ،البكري ،دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ،ط ،4ج 2ص.308
( )2أخرجه الرتمذي يف السنن ،أبواب صفة القيامة ،ابب منه تفسري قوله تعاىل﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ﴾ ب2429:
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب حترمي الظلم ،برقم .2577
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب الزهد والرقائق ،ابب قصة أصحاب األخدود :برقم .3005
( )5أخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب التوبة ،ابب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت برقم.2758:
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حيوان حىت النملة وحنوها.
 دعططاء أهططل اجلنططة يف قولططه تعططاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [يونس-9 : ،]10ابب االستغفار.
رابعا -العالقة بني التوحيد والعبادة:
من عالمططات التوحيططد التعبططد هلل بربوبيتططه يف الططدعططاء ،قططال النووي يف ش ط ط ط ط ط ططرحططه لبططاب الططدعوات
والتعوذ يف صحيح مسلم :اواستعاذته ﷺ من هذه األشياء لتكمل صفاته يف كل أحواله وشرعه أيضا
تعليما ويف هذه األحاديث دليل الستحباب الدعاء واالستعاذة من كل األشياء املذكورة وما يف معناها
وهذا هو الصحيح الذي أمجع عليه العلماء وأهل الفتاوى يف األمصار ا(.)1
ودليل هذه املسألة من رايض الصاحلني:
 دعاء النيب ﷺ بقوله :االلهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة ،رب كل شيءومليكه .ابب الذكر عند الصباح واملساء.
 وس ط ط ط طؤاله جل وعال بربوبيته يف قوله( :رب أسط ط ط ططألك خري ما يف هذه الليلة ،وخري ما بعدها،وأعوذ بك من ش ط ططر ما يف هذه الليلة وش ط ططر ما بعدها ،رب أعوذ بك من الكس ط ططل ،وس ط ططوء الكرب ،رب
أعوذ بك من عذاب يف النار) .ابب الذكر عند الصباح واملساء.
 وكذلك ما أثر عنه ﷺ عند الكرب أنه يقول :اال إله إال هللا العظيم احلليم ،ال إله إال هللارب العرش العظيم ،ال إله إال هللا رب السموات ،ورب األرض ،ورب العرش الكرمي ا .ابب يف مسائل
يف الدعاء.
 ما ورد يف اسط ط ططتغفاره ﷺ بقوله( :رب اغفر يل ،وتب علي إنك أنت التواب الرحيم) .ابباالستغفار.

( )1انظر :النووي شرات مسلم ،ط 2ج 17ص.30
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خامسا -الرد على منكري الدعاء ومن قال إن الدعاء قدات يف التوكل:
الدعاء من أوس ط ططع أبواب التعبد هلل وحتقيق التوحيد وإظهار التذلل هلل عز وجل واإلقرار له جل
وعال بصات الرمحة والتوسل إليه جلوعال بصفاته العال وأمسائه احلسىن.
والنووي من علماء الس ط ط ط ط ط ططنة املقرين مبنزلة الدعاء من العبادة ومذهبه يف هذا أن الدعاء عبادة
مستقلة ،وأنه اليستجاب من إال ماسبقه القدر.
وهو موافق ملذهب القاضي عياض الذي رد قول بعض املتصوفة يف أن الدعاء قدح يف التوكل،
وقول املعتزلة أنه ال فائدة يف الدعاء مع سط ط ط ططبق القدر ،وذكر النووي أن دليل الفقهاء هو ظواهر القرآن
والس ط ططنة يف األمر ابلدعاء وفعله واإلخبار عن األنبياء ص ط ططلوات هللا وس ط ططالمه عليهم أمجعنيا( .)1بل إن
النيب ﷺ علم أمته أن الدعاء هو العبادة كما جاء يف حديث النعمان بن بش ططري رض ططي هللا عنهما ،عن
النيب ﷺ قال :االدعاء هو العبادةا .أورده النووي يف كتاب الدعوات ،ابب فضل الدعاء.
كمططا أورد النووي األدلطة على متثططل توحيططد الربوبيططة يف دعطاء النيب ﷺ ،حنو مطا ورد يف ابب مطا
يدعى به للمريض منها:
 قوله ﷺ :ابسم هللا ،تربة أرضنا ،بريقة بعضنا ،يشفي به سقيمنا ،إبذن ربناا وقوله ﷺ :االلهم رب الناس ،أذهب البأس ،واش ططف ،أنت الش ططايف ال ش ططفاء إال ش ططفاؤك،شفاء ال يغادر سقماا
 وقوله ﷺ :اللهم رب الناس ،مذهب البأس ،اشططف أنت الشططايف ،ال شططايف إال أنت ،شططفاءال يغادر سقماا.

( )1انظر :النووي شرات مسلم ،ط 2ج 17ص.30ج 9ص150
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سادسا :استصحاب التوحيد إىل املمات:
اإلقرار بتوحيد الربوبية يصطحب اإلنسان طوال حياته وبعد مماته ،ومنه:
 دعاء النيب ﷺ يف الص ط ط ط ط ط ططالة على اجلنازة :االلهم أنت رهبا ،وأنت خلقتها ،وأنت هديتهالإلسالم ،وأنت قبضت روحها ،وأنت أعلم بسرها وعالنيتها( .)1ابب ما يقرأ يف صالة اجلنازة.
سابعا :من لوازم اإلقرار بتوحيد الربوبية:
من لوازم توحيطد الربوبيطة ومتطامطه يف القلطب ،اعتقطاد خلقطه جطل وعال ألعمطال العبطاد ،مع خلقطه
جل وعال إلرادهتم ومشيئتهم وذلك انطالقا من قوله تعاىل ﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ الصافات.96 :
قال تعاىل﴿ :ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ ،ابب األمر ابملعروف والنهي
عن املنكر.
قال النووي مقررا مذهب أهل الس ط ط ططنة يف هذه املس ط ط ططألة اهلامة :ا أفعال العباد خملوقة هلل تعاىل،
واألمور كلها مبش ططيئة هللا تعاىل وتقديره واإلنس ططان مص ططرف مربوبا ،وهذا مذهب أهل الس ططنة واجلماعة
خالفا للمعتزلة ،ومذهب أهل الس ططنة أن اهلدى واإلض ططالل واخلري والش ططر كله إبرادة هللا تعاىل وهو فعله
خالفا للمعتزلة فهو سبحانه خالق النوازل واحلوادث وخالق الكائنات.
َّه ُر)،ا أي :ال تس ط ط ط ططبوا فاعل
َّهَر فَِإ َّن َّ
اُ َ.ه َو الد ْ
وقال يف ش ط ط ط ططرح قول النيب ﷺَ( :ال تَ ُس ط ط ط طبوا الد ْ
النوازل فإنكم إذا سططببتم فاعلها وقع السططب على هللا تعاىل ألنه هو فاعلها ومنزهلا وأما الدهر الذي هو
الزمان فال فعطل له بل هو خملوق من مجلطة خلق هللا تعطاىل ومعىن فإن هللا هو الدهر أي فاعل النوازل
واحلوادث وخالق الكائنات وهللا أعلم ا(.)2
بل إن من دالئل ربوبيته وتصــرفه يف خلقه جل وعال جعله ســبحانه ،كما يقول النووي هو
يف بعض اجلمادات إدراكا ،خيلقه فيها سـ ــبحانه ،فمنها ما يسط ط ططبح حبمده ،مصط ط ططداقا لقوله عز وجل:
﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ﴾ سطورة اإلسطراء 44 :وحنو قوله تعاىل ﴿ﲣ ﲤ
( )1رواه أبو داود يف سننه :كتاب اجلنائز ،ابب الدعاء للميت ،برقم.3200 :
( )2النووي :شرات مسلم ،ط 2ج 15ص.2

79

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ يف س ط ططورة البقرة ،والص ط ططحيح يف معىن هذه اآلية أن كل ش ط ططيء يس ط ططبح حقيقة
حبس ط ط ططب حاله ولكن ال نفقهه ،ومنها ما يتكلم حنو احلجر الذي كان يس ط ط ططلم على النيب عليه الص ط ط ططالة
والس ط ط ط ط ط ططالم قبططل البعثططة .ويف حنو هططذا املعىن خلق هللا االعتقططادات يف قلططب النططائم وهي مططا تس ط ط ط ط ط ططمى
األحالم(.)1
وحنو ذلك أيض ط ط ططا ما ذكره من التمييز الذي خلقه هللا يف جبل أحد بقوله :االص ط ط ططحيح املختار
أن معناه أن أحدا حيبنا حقيقة جعل هللا تعاىل فيه متييزا حيب به ،قال تعاىل:

﴿ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [البقرة ،]74 :وجند
أيضط ططا من متييز اجلمادات حنني اجلذع اليابس -وتسط ططبيح احلصط ططى -وفرار احلجر بثوب موسط ططى ﷺ -
وقول نبينا ﷺ إين ألعرف حجرا مبكة كان يسط ط ط ط ططلم علي  -ومن ذلك أيضط ط ط ط ططا دعاءه ﷺ الشط ط ط ط ططجرتني
املفرتقتني واجتمطاعهمططا -ارجتططاف جبططل أحططد وقول النيب ﷺ :أثبططت أحططد فططإمنططا عليططك نيب وص ط ط ط ط ط ط ططديق
وشططهيدان -وذراع الشططاة الذي كلم النيب ﷺ ،قال النووي :وهذا وما أشططبهه شطواهد ملا اخرتانه واختاره
احملققون ،ويف معىن احلديث جند أن اأحدا حيبنا حقيقةا( ،)2وقوله ﷺ ( :حتاجت اجلنة والنار( )3إىل
آخره هذا احلديث على ظاهره وأن هللا تعاىل جعل يف النار واجلنة متييزا تدركان به فتحاجتا واليلزم من
هذا أن يكون ذلك التمييز فيهماا(.)4
ويف قوله ﷺ( :واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله) قالوا :وال أنت اي رس ط ط ط ط ط ططول هللا؟ قال:
«وال أان إال أن يتغمدين هللا برمحة منه وفض ط ط ط ط ططل»( )5يف ابب االس ط ط ط ط ططتقامة ،إقرار بربوبية هللا تعاىل العامة
خللقه ونفاذ إرادته الكونية والشرعية يف مجيع خلقه.

( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 15ص.17

( )2انظر :النووي ،شرات مسلم ،ط،2ج 9ص139و.163
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب التفسري ،ابب قوله تعاىل﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ ،برقم.4850 :

( )4النووي :املرجع السابق ،ط ،2ج 17ص .181
( )5أخرجه مسط ط ط ط ط ط ططلم يف صط ط ط ط ط ط ططحيحه :كتاب اجلنة وصط ط ط ط ط ط ططفة نعيمها وأهلها ،ابب لن يدخل اجلنة أحد بعمله بل برمحة هللا تعاىل،
برقم.2816 :
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واسط ط ططتشط ط ططهد النووي بداللة احلديث على أنه ليس أحد من اخللق يقدر على توفية حق الربوبية
على ما جيب هلاا(.)1
واسططتدل النووي بقول النيب ﷺ البن عباس رضططي هللا عنه :اواعلم أن األمة لو اجتمعت على
أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لكا(- )2يف ابب املراقبة ،أبن هذا بيان تصرف هللا
يف خلقه ،وأنه س ط ط ط ط ط ططبحانه بيده امليزان خيفض ويرفع ،يوزن أرزاق العباد النازلة ،فهو جل وعال من بيده
الرزق ومقاديره س طواء مجلة املقادير أو تقدير الرزق ،يقرته على من يشططاء ويوسططعه على من يشططاء وبيده
سبحانه تصرف املقادير ابخللق ابلعز والذل وهللا أعلم (.)3
وهكذا نالحظ موافقة النووي ألهل الس ططنة من الس ططلف واخللف يف ماذكران من مس ططائل توحيد
الربوبيططة يف :انفراد هللا تعططاىل ابلربوبيططة ،وعططدم جواز إطالق لفظ (رب) إبطالق من دون قيططد إالّ على
هللا تعاىل ،وأن معرفة هللا متأصط ططلة فطراي يف البشط ططر ،ووافق السط ططلف يف صط ططحة إميان املقلد إذا سط ططلم من
الشططبهات والشططكوك ،كما أنه رد على املتكلمني يف قوهلم أبن معرفة هللا تعاىل تكون ابلنظر ويف إجياهبم
النظر على العبيد ،وزعمهم أن إميان املقلد ال يصح.
املسألة الثانية :توحيد األلوهية وهو توحيد هللا مبا قصده وطلبه وأراده من عباده
أوال :توحيد األلوهية ل ةً
(أله) إالهة ،ابلكسط ط ط ط ط ططر( ،وألوهة) وألوهية :عبد عبادة ،ومنه لفظ اجلاللة ،والتأله :التنسط ط ط ط ط ططك،
والتعبد .وأهله :أجاره ،وآمنه .مص ط ط ط ط ططدر أَلَه أيلَه :ألوهة وألوهية) ( )4وأله :أله إالهة كعبد عبادة .واملتأله:

املتعبد ،وبذلك مسي اإلله .وكان ابن عباس يقرأ﴿ :ﮜ ﮝ﴾ [أي :عبادتك] ،كان يقول :إن
()5
فرعون كان يعبد وال يعبد ).فاإلله هللا تعاىل ،ومسي بذلك ألنه معبود.
( )1انظر :البكري ،دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ،ط ،4ج 2ص.291
( )2أخرجه الرتمذي يف السنن ،أبواب صفة القيامة ،ابب يف عظم الوعيد على البغي وقطيعة الرحم ،ب.2516:
( )3انظر :النووي ،املرجع السابق ،ط ،2ج 3ص ،13ج 7ص.81

( )4الفريوزآابدى ،القاموس احملي  ،ط ،8ابب اهلاء ،فصل اهلمزة ،ج ،1ص.1242
( )5ابن فارس ،جممل الل ة ،ط ،2ابب اهلمزة والالم وما يثلثهما ،ج ،1ص.101
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الفرق بني لفظ (إله) ولفظ (هللا):
الس ط ط ط ط ط ططتخراج معىن التعبيد من لفظ (إله) والتفريق بينه وبني غريه قيل« :هللا» فأدخلت األلف
والالم عليه وحذفت اهلمزة ،وفخم اللفظ به ،وألزم هذا البناء ليدل على أنه اإلله املس ط ط ط ط ط ططتحق لأللوهية
وجمازا،
من دون ما سط ط ط ط ط طواه ،كما اس ط ط ط ط ططتعمل لفظ (إله) يف احلديث عن عبادة غري هللا عز وجل حكاية ً
كقول الس ط ط ط ط ط ططامري﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ ومل يقل هلم« :هذا هللا» .ومثل قوهلم:

﴿ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ﴾ ومث ططل قول ططه﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ ومث ططل قول ططه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ وق ططد
ادعى فرعون أنه رب وإله فقال﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ﴾ ،وقال﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ ،ومل يدع مع
كبريا.
علوا ً
هذا أنه هللا ،تعاىل هللا عما يقول الظاملون ً
فهذا يدل على أن إدخال األلف والالم يف «هللا» وحذف اهلمزة منه وإلزامه هذا البناء إمنا هو
ليدل على أنه ال يس ط ط ط ط ط ططتحق األلوهية يف احلقيقة غريه ،وخص ببناء ال يش ط ط ط ط ط ططرك فيه سط ط ط ط ط ط طواه ،وال يدعيه
أحدا(.)1
فالفرق بني قولنا هللا وبني قولنا إله :أن قولنا هللا اسططم مل يسططم به غري هللا ومسي غري هللا إهلا على
وجه اخلطأ وهي تس ط ط ط ططمية العرب االص ط ط ط ططنام آهلة ،وأما قول الناس ال معبود إال هللا فمعناه أال يس ط ط ط ططتحق
()2
العبادة إال هللا تعاىل
اثنيا :توحيد األلوهية اصطالحا
هو االعتقاد اجلازم أبن هللا هو املستحق للعبادة وحده مع التزام ذلك والعمل به ،وعرف أيضا
أبنه :إفراد هللا جبميع أنواع العبادة ولفظ األلوهية يف كلمة (هللا) يدل على كون العباد يتخذونه سبحانه
حمبواب مألوها ،ويفردونه ابحلب واخلوف والرجاء واإلخبات ،والتوبة والنذر والطا عة ،والطلب والتوكل
وحنوها من العبادات القلبية قال النووي :فحقيقة العبودية إمنا يستحقها هللا تعاىل(.)3

( )1انظر الزجاجي ،اشتقاق أمساء هللا ،ط ،2ج ،1ص.31

( )2ابن العسكري :الفروق الل وية ،د.ط،د.ت ،ج 1ص.68

( )3انظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 15ص7
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ويعرف النووي العبادة أبهنا :االعبادة مع خضوع

()1

.

قال العالمة السط ططعدي( :)2احقيقة تفسط ططري التوحيد العلم واالعرتاف بتفرد الرب جبميع صط ططفات
الكمططال وإخالص العبططادة لططه يرجع إىل أمرين األمر األول :نفي األلوهيططة كلهططا عن غري هللا ،أبن يعلم
ويعتقد أنه ال يستحق األلوهية وال شيئا من العبودية أحد من اخللق ال نيب مرسل ،وال ملك مقرب وال
غريمها ،وأنه ليس ألحد من اخللق يف ذلك حظ وال نصيب.
واألمر الثاين :إثبات األلوهية هلل تعاىل وحده ال ش ط ط ط طريك له ،وتفرده مبعاين األلوهية كلها ،وهي
نعوت الكمال كلها ،وال يكفي هذا االعتقاد وحده حىت حيققه العبد إبخالص الدين كله هلل ،فيقوم
ابإلسالم واإلميان واإلحسان وحبقوق هللا وحقوق خلقه ،قاصدا بذلك وجه هللا ،وطالبا رضوانه وثوابه.
ويعلم أن من متام تفسريها وحتقيقها الرباءة من عبادة غري هللا ،وأن اأباذ أنداد حيبهم كحب هللا
أو يطيعهم كطاعة هللا ،أو يعمل هلم كما يعمل هلل ينايف معىن ال إله إال هللا أشد املنافاةا(.)3
فإن روح التوحيد إذا ملئت القلب مل تكن فيه خمالفة وال تعارض بل اس ط ط ططتس ط ط ططالم م ،مع قطع
االلتفات لغري املعبود سبحانه ،فريى املوحد أن مالك أمره كله إمنا بيد خالقه وحده جل وعال ،واملوحد
يس ط ط ط ط ط ططلم من إتباع اهلوى؛ ألن كل من اتبع هواه فقد اأبذ هواه معبوده ،كما قال هللا تعاىل

﴿ﲽ ﲾ

ﲿ ﳀ ﳁ﴾( ،)4وأما التس ط ط ط ط ط ططخط على اخللق ،وااللتفات إليهم ،يناقض التوحيد فإن من يرى
الكل من هللا كيف يسخط على غريه أو أيمل سواه ا(.)5
فحقيقة التوحيد هو تنزيهه س ط ططبحانه عن مش ط ططاهبة أحد من خلقه بش ط ططيء من خص ط ططائص ط ططه جل
وعال ،وإفراد هللا عز وجل جبميع أنواع العبطادة الظطاهرة والبطاطنطة قوال وعمال ،ونفي العبطادة عن كل ما
( )1انظر :املرجع السابق ط ،2ج 1ص .126
( )2الس ط ططعدي :هو الش ط ططيخ أبو عبد هللا عبد الرمحن بن انص ط ططر بن عبد هللا بن انص ط ططر آل س ط ططعدي من قبيلة متيم 23مجادي األخرة
ت 1376ه -علماء جند خالل مثانية قرون-عبد هللا البسام ( 1423- 1346هط).
( )3السعدي ،القول السديد شرات كتاب التوحيد ،ط ،3ج ،1ص .98
( )4سورة الفرقان :اآلية .43
( )5وانظر :املقريزي ،رسائل املقريزي ط ،1ج.1ص.7:
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س ط ط ط ط ط ططوى هللا تعططاىل كططائنططا من كططان ،كمططا قططال تعططاىل﴿ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ﴾( )1وقططال تعططاىل:
﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ﴾( )2وقال تعاىل:

﴿ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ﴾( ،)3وتتمثل حقيقة التوحيد يف جترد القلب من العالئق ،وإفراد تعلقه برب اخلالئق،
فهو مقام التوكل والتسليم لرب العاملني ،ومقام اخلوف منه ،ورجاء رمحته(.)4
اثلثا :أدلة توحيد األلوهية يف رايض الصاحلني:
وهي متفرعة على النحو اآليت:
أوال :أدلة فضل التوحيد:
التخلص من داء الشط ط ط ططرك هو لب التوحيد ،وتربية النفس املؤمنة على حتقيق التوحيد والتخلص
من الشرك هو القاسم املشرتك جلميع أبواب رايض الصاحلني بشكل خاص.
ونتلمس هذا املعىن بوضوات يف األحاديث الواردة يف ابب اخلوف حنو:
 قوله ﷺ :امن شط ططهد أن ال إله إال هللا وحده ال ش ط طريك له ،وأن حممدا عبده ورس ط طوله ،وأنعيسط ططى عبد هللا ورس ط طوله ،وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه ،وأن اجلنة حق والنار حق ،أدخله هللا اجلنة
على ما كان من العملا
 قوله ﷺ :افإن هللا قد حرم على النار من قال :ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجه هللاا.مغفرةا

 قوله يف احلديث القدسي :اومن لقيّن بقراب األرض خطيئة ال يشرك يب شيئا ،لقيته مبثلها -إجابته عليه الص ططالة والس ططالم لألعرايب حني س ططأل :اي رس ططول هللا ،ما املوجبتان؟ فقال :امن

( )1سورة اإلسراء :اآلية .23
( )2سورة النساء :اآلية .36
( )3سورة طه :اآلية .14

( )4وانظر :البكري ،دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ،ط 4ج 1ص.260
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مات ال يشط ططرك ابهلل شط ططيئا دخل اجلنة ،ومن مات يشط ططرك به شط ططيئا ،دخل النار()1ا .قال النووي:ا وأما
حكمه ﷺ على من مات يش ط ط ط ططرك بدخول النار ومن مات غري مش ط ط ط ططرك بدخوله اجلنة فقد أمجع عليه
املس ط ط ط ط ططلمون ،فأما دخول املش ط ط ط ط ططرك النار فهو على عمومه فيدخلها وخيلد فيها وال فرق فيه بني الكتايب
اليهودي والنص ط ط طراين وبني عبدة األواثن وس ط ططائر الكفرة ،وال فرق عند أهل احلق بني الكافر عنادا وغريه
وال بني من خالف ملة اإلس ط ططالم وبني من انتس ط ططب إليها مث حكم بكفره جبحده ما يكفر جبحده وغري
ذلك؛ وأما دخول من مات غري مش ط ططرك اجلنة فهو مقطوع له به لكن إن مل يكن ص ط ططاحب كبرية مات
مصرا عليها دخل اجلنة أوال وإن كان صاحب كبرية مات مصرا عليها فهو حتت املشيئة فإن عفي عنه
دخل أوال وإال عذب مث أخرج من النار وخلد يف اجلنة وهللا أعلم ،وأما قوله ﷺ وإن زىن وإن س ط ط ط ط ط ططرق
فهو حجة ملذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر ال يقطع هلم ابلنار ،وأهنم إن دخلوها أخرجوا منها،
وختم هلم ابخللود يف اجلنةا(.)2
وحديث أنس ،رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنه ،أن النيب ﷺ ،ومعاذ رديفه على الرحل قال :ااي معاذ اقال:
لبييك اي رس ططول هللا وس ططعديك ،قال:ااي معاذ اقال :لبيك يراس ططل هللا وس ططعديك .قال:ااي معاذ اقال:
لبيك اي رسول هللا وسعديك ثالاث ،قال:اما من عبد يشهد أن ال إله إال هللا ،وأن حممدا عبده ورسوله
ص ططدقا من قلبه إال حرمه هللا على النار اقال :اي رس ططول هللا أفال أخرب هبا الناس فيس ططتبش ططروا؟ قال:إذا
يتكلوا فأخرب هبا معاذ عند موته مثاا( )3ابب الرجاء.
قططال ابن حجر( )4نقال عن ابن التني ( :)5يريططد بقولططه ا حق العبططاد على هللا ا حقططا علم من
( )1أخرجه مســلم يف صــحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب الدليل على من مات ال يش ططرك ابهلل ش ططيئا دخل اجلنة ،وإن من مات مشططركا
دخل النار ،برقم .92
( )2النووي ،شرح مسلم ،ط ،2ج 2ص.97
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه :كتاب الرقاق ،ابب من جاهد نفسه يف طاعة هللا ،برقم6500:
( )4ابن حجر العسقالين (773ه ط ط ط 852-هط ط طط1372 ،م 1448-م) شهاب الدين أبو الفضل ،أمحد بن علي بن حممد بن حممد
بن علي ،الكناين ،العسقالين ،الشافعي .صاحب أشهر شرح لصحيح اإلمام البخاري أ صله من عسقالن بفلسطني ،ومولده
ووفاته ابلقاهرة عرف أبسلوبه العلمي الرصني ،وقدرته على تلخيص املعلومات ،ونقدها ،وجودة كتبه.
( )5عبدالواحد بن التني الصفاقسي احملدث املالكي ،شارح البخاري ،من تصانيفه املخرب الفصيح يف شرح البخاري الصحيح ،تويف
يف حدود س11ه.
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جهة الش ط ط ط ط ط ططرع ال إبجياب العقل فهو كالواجب يف حتقيق وقوعه أو هو على جهة املقابلة واملش ط ط ط ط ط ططاكلة،
كقوله تعاىل افيسخرون منهم سخر هللا منهما(.)1
اثنيا :أدلة لوازم التوحيد يف رايض الصاحلني:
قوله ﷺ قال :اأمرت أن أقاتل الناس حىت يش ط ططهدوا أن ال إله إال هللا ،وأن حممدا رس ط ططول هللا،
ويقيموا الص ط ط ط ط ط ططالة ،ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك ،عص ط ط ط ط ط ططموا مّن دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلس ط ط ط ط ط ططالم،
وحس ططاهبم على هللا تعاىلا( ،)2أورده النووي يف ابب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسط طرائرهم إىل هللا
تعاىل ،ابب األمر ابحملافظة على الصططلوات املكتوابت والنهي األكيد والوعيد الشططديد يف تركهن ،وابب
كيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق هبا.
وفيططه بيططان للوازم توحيططد األلوهيططة ووجوب إفراد هللا عز وجططل ابلعبططادة ،قططال ابن رجططب:ا فمططا
عصم الدم واملال فهو حقيقة التوحيدا(.)3
وقول أيب سططفيان صططخر بن حرب رضططي هللا عنه يف حديثه الطويل يف قصططة هرقل ،قال هرقل:
فماذا أيمركم يعّن النيب ﷺ قال أبو سططفيان :قلت :يقول ااعبدوا هللا وحده ال تشططركوا به شططيئا ،واتركوا
ما يقول آابؤكم ابب الصدق.
واألبواب اليت أفردهططا النووي يف ذكر األحططاديططث املرتبطططة ابألعمططال القلبيططة كلهــا دالئــل على
لوازم التوحيد حنو أبواب :التوبة ،الص ــرب ،الص ــدق ،املراقبة ،التقوى ،اليقني ،التوكل ،االس ــتقامة،

املبادرة إىل اخلريات ،اجملاهدة ،احلث على اخلري ،اخلوف ،الرجاء ،البكاء من خشـ ـ ـ ـ ــية هللا ،وابب
عالمات حب هللا تعاىل للعبد.
وألن توحيد األلوهية ال يتحقق إال إبخالص القلب هلل يف كل ما يصدر منه فقد صدر النووي
كتابه رايض الص ط ط ط ط ط ططاحلني بباب اإلخالص وإحض ط ط ط ط ط ططار النية يف مجيع األعمال واألقوال واألحوال البارزة
واخلفية ،حيث عرض فيه عدة أحاديث إذا تدبرها املؤمن اس ط ط ططتش ط ط ططعر مدى أمهية اإلخالص ومدى أثر
( )1انظر :ابن حجر ،فتح الباري شرات صحيح البخاري ،د.ط ،ج 13ص.355
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه :كتاب األميان ،ابب احلياء من اإلميان :برقم .25
( )3ابن رجب ،فتح الباري شرات صحيح البخاري ،ط ،1ج 7ص.232
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استصحابه يف كل وقت،على عادة العلماء يف افتتاح مصنفاهتم ،فاملقرر يف عقيدة أهل السنة واجلماعة
أن األعمال ابلنيات ،لذلك فقد صدر الباب أبربع آايت بينات حتض على اإلخالص يف العبادة ،ويف
إقامة الش ط ط ططعائر ،ويف اإلنفاق ،والقرابت وحىت يف أحاديث النفس ،وحص ط ط ططائد األلس ط ط ططن( ،)1وبدأ الباب
حبديث س ط ط ط ط ططيدان عمر بن اخلطاب(:إمنا األعمال ابلنيات ،وإمنا لكل امرئ ما نوى) قال النووي:ا نقل
مجاعة أن السط ط ط ط ططلف كانوا يسط ط ط ط ططتحبون افتتاح الكتب هبذا احلديث تنبيها للطالب على تصط ط ط ط ططحيح النية
وإرادته وجه هللا تعاىل جبميع أعماله البارزة واخلفيةا(.)2
أثر النية على العمل:
يف إشارة هامة الرتباط العمل ابلنية يقول النووي :ااإلنسان إمنا يثاب على عمله بنيته ،واملباح
إذا قص ط ط ط ط ط ططد به وجه هللا تعاىل ص ط ط ط ط ط ططار طاعة ،ويثاب عليه؛ بداللة قوله ﷺ احىت اللقمة جتعلها يف يف
()4
امرأتك()3ا ألن زوجة اإلنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته ومالذه املباحة ا.
فعلى اإلنس ططان اس ططتحض ططار نية اخلري مطلقا ،فهو مثاب على مجيع نياته الص ططاحلة ،قال العلماء
تعيني املنوي ش ط ط ط ط ط ططرط ،والنية جعل اهلم يف تنفيذ العمل للمعمول له ،فمن نوى فعل عبادة فمات قبل
فعله ططا ال يتوجط طه علي ططه من ال ططذم م ططا يتوج ططه على من م ططات ومل ينوه ططا ،وأن من نوى الغزو وغريه من
الطاعات فعرض له عذر منعه حص ط ط ط ط ططل له ثواب نيته ،وأنه كلما أكثر من التأس ط ط ط ط ططف على فوات ذلك
()5
ومتىن كونه مع الغزاة وحنوهم كثر ثوابه وهللا أعلما.
فالنيات أبتلف ابختالف اإلميان يف القلوب ،وحبسط ط ط ط ط ط ططب قوة اإلخالص ونية التقرب والطاعة
تتعاظم الطاعات وتعلو الدرجات ،ففي احلديث الوارد يف كتاب رايض الصط ط ط ط ط ط ططاحلني يف ابب املنثورات
وامللح :يف قوله ﷺ( :من قتل وزغة يف أول ض ط طربة فله كذا وكذا حس ط ططنة) ....قال النووي يف اختالف
عدد احلسططنات:ا أنه خيتلف ابختالف قاتلي الوز حبسططب نياهتم واخالصططهم ،ويقال أحواهم ونقصططها
( )1وانظر :العمار ،كنوز رايض الصاحلني ط ،1ج 1ص.73

( )2النووي ،اجملموع،مع تكملة املطيعي والسبكي ،ط:اإلرشاد،د.ط ،د.ت ،ج ،1ص.16
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب مناقب األنصار ،ابب قول النيب ﷺ :اللهم ْأم ِ
ض ألصحايب هجرهتم ،برقم .3936
( )4النووي شرات مسلم ،ط ،2ج11ص.77

( )5انظر النووي :شرات مسلم ،ط ،2ج 13وص 8و49و54و.56
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فتكون املائة للكامل منهم ،والسبعني لغريه ،وهللا أعلما(.)1
ويف قوله ﷺ يف حديث يزيد بن معن :الك ما نويت اي يزيد ،ولك ما أخذت اي معن ا(- )2
ابب اإلخالص ،داللة واض ط ط ط ط ططحة على أثر النية يف العمل ،وأن اإلخالص هلل وابتغاء وجهه س ط ط ط ط ططبب يف
قبول العمل وإن وقع خالف ما نوى اإلنس ط ط ط ططان ،قال أهل العلم :إن للمتص ط ط ط ططدق أجر ما نواه ،س ط ط ط طواء
ص ططادف املس ططتحق أو ال .قال القرطيب :ا األعمال ال تكون حمس ططوبة وال مس ططقطة إال إذا كانت مقرونة
ابإلخالص ،مبعدة عن الرايء ا قال البيهقي:ا القول والعمل يدخلهما الفسط ط ط ط ط ط ططاد ابلرايء ،خبالف النية
ا،وقال اخلطايب :اومما جيب عليك أن حتكمه يف هذا الباب :أن تعرف الش ط ططيء الذي تعبدت به ،وأن
تعلم أنك مأمور به ،وأن تطلب موافقة اآلمر فيما تعبدك بها(.)3
وقوله ﷺ البن عباس يف احلديث :اي غالم ،إين أعلمك كلمات :احفظ هللا حيفظك احفظ
هللا جتده جتاهك ،إذا س ط ططألت فاس ط ططأل هللا ،وإذا اس ط ططتعنت فاس ط ططتعن ابهلل ،واعلم :أن األمة لو اجتمعت
على أن ينفعوك بشططيء مل ينفعوك إال بشططيء قد كتبه هللا لك ،وإن اجتمعوا على أن يضططروك بشططيء مل
يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك ،رفعت األقالم وجفت الصحف ( .)4ابب املراقبة
والذي يعد من األحاديث اليت عليها مدار اإلس ط ططالم كما قال النووي ،فهو ش ط ططامل لكل معاين
الربوبية من اخللق والرزق والتدبري ،وتفرده جل وعال هبذه األمور ،وأنه س ططبحانه ال راد حلكمه وقض ططائه،
والشريك له يف ملكه ،وهو أصل عظيم يف مراقبة هللا ،ومراعاة حقوقه ،والتفويض ألمره ،والتوكل عليه،
وش ططهود توحيده وتفرده ،وعجز اخلالئق كلهم وافتقارهم إليه فهو س ططبحانه الض ططار النافع ليس معه أحد
يف ذلك ملا تقرر أنه القادر ال سواه ،فأزمة املخلوقات بيده يتصرف فيها مبا يشاء(.)5

( )1املرجع السابق ،ج.14ص.236

( )2أخرجه البخاري :كتاب الزكاة :ابب إذا تصدق على ابنه وهو ال يشعر.1422 ،

( )1انظر :ابن كمال الباشا :الفوائد املرتعة احلياض يف شرات كتاب الرايض ،ط ،1ج ،1ص .27 ،26 ،20
( )4سنن الرتمذي ،أبواب صفة القيامة ،ابب يف عظم الوعيد على البغي وقطيعة الرحم ،ب .2516

( )5انظر :آل مبططارك ،تطريز رايض الصـ ـ ـ ـ ـ ــاحلني ،ط 1ص .61انظر ،البكري ،دليــل الفــاحلني لطرق رايض الصـ ـ ـ ـ ـ ــاحلني ،ط4
ج 1ص ،51ج 3ص ،249احلكمي ،معارا القبول ،ط ،1ج 2ص .445
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قال ابن قدامة:ا اعلم :أن كل شيء يتصور أن يشوبه غريه ،فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه،
مسي إخالصاً.
واإلخالص يضططاده اإلش طراك ،فمن ليس خملص طاً فهو مشططرك ،إال أن الشططرك درجات وذلك أن
اإلخالص يف التوحيد يض ط ططاده الش ط ططرك يف اإلهلية ،والش ط ططرك منه جلى ،ومنه خفي ،وكذلك اإلخالص،
ومن الرايء ما هو أخفي من دبيب النمل ،وحاصط ط ط ططله أن مادام العامل ،يفرق بني مشط ط ط ططاهدة اإلنسط ط ط ططان
والبهيمة يف حالة من العمل ،فهو خارج عن صفو اإلخالص ،وال يسلم من الشيطان إال من دق نظره
وسعد بعصمة هللا تعاىل وتوفيقه.
وقد قيل :ركعتان من عامل أفض ط ط ط ط ططل من س ط ط ط ط ططبعني ركعة من جاهل ،وأريد به العامل بدقائق آفات
األعمال حىت خيلص عنها ،واجلاهل ينظر إىل ظاهر العبادة ،وقرياط من الذهب الذي يرتضط ط ط ط ط ططيه الناقد
()1
خري من دينار يرتضيه الغر الغيبا.
يقول ابن القيم :افال تتم حقيقة التوحيد إال مبباش ط ط ط ططرة األس ط ط ط ططباب اليت نص ط ط ط ططبها هللا تعاىل ،وإن
تعطيلها يقدح يف نفس التوكل ،وإن تركها عجز ينايف التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على هللا يف
حص ط ط ط ط ططول ما ينفع العبد يف دينه ودنياه ،ودفع ما يض ط ط ط ط ططره يف دينه ودنياه ،وال بد من هذا االعتماد من
()2
مباشرة األسباب ،وإال كان معطال للحكمة والشرع ،فال جيعل العبد عجزه توكال وال توكله عجزا.
اثلثا :نواقض التوحيد:
نواقض التوحيد هي :كل األمور اليت تنايف توحيد هللا عز وجل حق التوحيد ،فتخرج العبد من دائرة
اإلسالم إىل دائرة الكفر والعياذ ابهلل ،من الشرك ابهلل يف ألوهيته أو ربوبيته أو أمسائه وصفاته جل وعال.
قال الدهلوي ( :)3ا الشرك هو :إثبات الصفات اخلاصة ابهلل -تعاىل  -لغريها (.)4

( )1وانظر :ابن قدامة ،خمتصر منهاا القاصدين ،د .ط ،ج 1ص.366
( )2ابن القيم ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ط ،27ج ،4ص.14
( )3الدهلوي أمحد بن عبد الرحيم 1176- 1114،ه.

( )4الدهلوي أمحد بن عبد الرحيم ،الفوز الكبري يف أصول التفسري ،ط 2ج 1ص.35
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وهو على قسمني:
الشرك األكرب ،والشرك األصغر ،يقول الراغب األصفهاين :اوشرك اإلنسان يف ال ّدين ضرابن:
أحدمها :الش ططرك العظيم ،وهو :إثبات شط طريك هلل تعاىل .يقال :أَ ْشط طَرَك فالن ابهلل ،وذلك أعظم

كفر .قال تعاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧﮨ﴾ [النسط ط ططاء  ،]48وقال سط ط ططبحانه:

﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ﴾ [النساء ،]116 :وقال جل وعال ﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [املائدة]72 :
الرايء والنّفاق املش ط ططار
والثاين :الش ط ططرك ال ّ
ص ط طغري ،وهو مراعاة غري هللا معه يف بعض األمور ،وهو ّ

إليه بقوله﴿ :ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [األعراف ،]190 :وقال س ط ططبحانه

﴿ﭩ

ﭪ ﭫﭬﭭ ﭮﭯ﴾ [يوس ططف ،]106 :وقال بعض ططهم :معىن قوله﴿ :ﭭ ﭮﭯ﴾ أي:
واقعون يف شرك ال ّدنيا ،أي :حبالتها ،قال :ومن هذا ما قال عليه السالم:
الصفا»(.)1
« ّ
الشرك يف هذه األمة أخفى من دبيب النّمل على ّ
والش ططرك من حيث مقابلته للتوحيد فإنه يقع على أنواع التوحيد الثالثة - ،فالش ططرك يف حقيقته
هو اأباذ الند مع هللا:
أوال :الشرك فيما يتعلق بذات هللا جل وعال ،وأمسائه وصفاته وأفعاله

()2

وهو على نوعني:
 ش ــرك يف الربوبية :ابلتعطيل واإلحلاد واألنداد :قال الدهلوي :اوهؤالء املشط ططركون ال يعرفونمع هللا  -تعاىل  -ش طريكاً ،يف خلق اجلواهر (أي أصططول املادة) وتدبري األمور العظام ،ويعرتفون أبنه ال
قدرة ألحد إذا أبرم هللا  -تعاىل  -شيئاً وقضى به أن ميانعه ويقف دونه ،إمنا إشراكهم يف أمور خاصة
ببعض العباد ،إذ أهنم يظنون أن س ط ططلطاانً عظيماً من الس ط ططالطني العظام ،كما يرس ط ططل عبيده وأص ط ططحابه
الزلفى لديه إىل بعض نواحي مملكته للقيام ببعض األمور اجلزئية ،وجيعلهم متص ط ط ط ط ط ط طرفني فيها  -إىل أن
يصط ططدر عنه قرار آخر  -ابختيارهم وس ططلطتهم ،وأنه ال يقوم بش ططئون الرعية وأمورهم اجلزئية بنفس ططه ،بل
( )1األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ط 1ج 1ص.452

( )2وانظر :الشرك يف القدمي واحلديث ،أبوبكر حممد زكراي ،الرايض ،مكتبة الرشد.
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يكل ذلك إىل الوالة واحلكام ،ويقبل منهم شططفاعتهم وتزكيتهم للموظفني الذين يعملون حتت إشطرافهم،
واملتص ط ط ط ط ططلني هبم ،واملتزلفني لديهم ،كذلك قد خلع ملك امللوك على اإلطالق  -تعاىل ش ط ط ط ط ططأنه  -على
بعض عباده املقربني خلعة األلوهية ،وجعل سخطهم ورضاهم مؤثراً يف عباده األخرين.
وقال الدهلوي يف بيان هذا الش ط ط ط ططرك :امثل إثبات التص ط ط ط ططرف املطلق يف الكون ابإلدارة املطلقة
اليت يعرب عنها ابكن فيكونا أو إثبات العلم الذايت الذي ال حيصط ط ط ط ططل ابالكتسط ط ط ط ططاب عن طريق احلواس
والدليل العقلي ،واملنام واإلهلام وأمثال هذه الوسط ططائل املادية أو الروحية ،أو إثبات إجياد شط ططفاء املريض،
أو إثبات اللعنة على شط ط ططخص أو السط ط ططخط عليه حبيث ينقلب نتيجة هذا اللعن والسط ط ططخط معدما ،أو
مريضط ط طاً أو ش ط ططقياً ،أو الرمحة لش ط ططخص والرض ط ططا عنه حبيث ينقلب هو بس ط ططبب هذه الرمحة والرض ط ططا غنياً
صحيحاً ،معاىف ،سعيداًا(.)1
 شرك يف األمساء والصفات :ابلتعطيل ،أوالتشبيه ،أوالتمثيل.اثنيا :الشرك يف العبادة ،وهو الشرك يف األلوهية:
وهو األكثر انتشارا بني املسلمني الذين يشهدون هلل ابلربوبية ،واالختصاص أبفعاله جل وعال،
لكنهم كما قال تعاىل عنهم﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾( )2فمع إقرارهم بربوبية
هللا فإهنم يشركون به جل وعال غريه ،يف احملبة والتعظيم والعبادة.
ولتوضيح هذا البد أن نعرف العبادة:
العبادة ل ة :الطاعة واخلضوع ،وعبادة وعبودية انقاد له وخضع وذل

()3

العبادة اصـ ــطالحا :ما مجع بني كمال احملبة واخلوف واخلض ط ططوع ،وهو تعريف ش ط ططيخ املفس ط طرين
اإلمام ابن كثري ( .)4والعبادة ال تكون إال للخالق (.)5
( )1الدهلوي أمحد بن عبد الرحيم ،الفوز الكبري يف أصول التفسري ،ط 2ج 1ص.35
( )2سورة الشعراء :اآلية .97
( )3انظر املعجم الوسيط ،ابب العني ،ج 2ص.572
( )4ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط ،1ج 1ص.48

( )5انظر :ابن العسكري :الفروق الل وية ،د.ط ،ج 1ص.221
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وهي تشمل مجيع أمور الداينة من االعتقادات واإلرادات واألقوال ،واألعمال (.)1
أدلة نواقض التوحيد يف رايض الصاحلني وهي على قسمني:
أدلة نواقض التوحيد:
بوب النووي فيها أبوااب هامة هي كالتايل:
 ابب يف التغليظ يف حترمي الس ط ط ط ط ط ططحر ،وذكر اآلايت واألحاديث الدالة على أنه من الكبائر،كما أنه بني حكمه يف ش ط ططرحه ابب الس ط ططحر يف ص ط ططحيح مس ط ططلم فقال:ا عمل الس ط ططحر حرام وهو من
الكبائر ابإلمجاع ( )2وعده من السبع املوبقات ،وفصل يف احلكم عليه أبنه قد يكون كفرا وقد ال يكون
كفرا بل معص ط ط ططيته كبرية ،فإن كان فيه قول أو فعل يقتض ط ط ططي الكفر كفر ،وإال فال ،وأما تعلمه وتعليمه
فحرام فإن تضط ططمن ما يقتضط ططي الكفر كفر وإال فال ،وإذا مل يكن فيه ما يقتضط ططي الكفر عزر واسط ططتتيب
منه ،وال يقتل فإن ب قبلت توبته (.)3
 ابب يف النهي عن إتيان الكهان واملنجمني والعراف وأص ط ط ط ط ط ططحاب الرمل والطوارق .أورد فيهاألحاديث اليت تبني حرمة هذا األمر مثل قوله ﷺ« :العيافة ،والطرية ،والطرق ،من اجلبت» .وقوله:
«من اجلبت» ،أي :من الكفر ،إن استحل ذلك أو من السحر والكهانة ،قال اجلوهري يف الصحاح:
اجلبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر وحنو ذلك.
وقد بني النووي أص ط ط ط ططل الكهانة وأن مردها أمر جاهلي فقال :اكانت الكهانة يف العرب ثالثة
أضططرب أحدها يكون لإلنسططان ويل من اجلن خيربه مبا يسططرتقه من السططمع من السططماء ...،كلها تسططمى
كهانة وقد أكذهبم كلهم الشط ططرع وهني عن تصط ططديقهم وإتياهنم ،وقد بني النيب ﷺ بطالن أفعاهلم بقوله
ﷺ( :ليسوا بشيء) أي أنه الحقيقة لها(.)4
( )1انظر :الشرك يف القدمي واحلديث ،أبوبكر حممد زكراي ،ط ،3ج 1ص .153

( )2وانظر :النووي ،اجملموع(( ،مع تكملة السبكي واملطيعي)) ط :اإلرشاد ،د.ط ،د.ت ،ج 1ص.52

( )3النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 14ص ،176وانظر :الشوكاين حممد بن علي ،نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار ،ط،1
ج 13ص ،470ابب ما جاء يف حد الساحر وذم السحر والكهانة.
( )4النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 14ص.223
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كمططا بني رمحططه هللا وجططه حترمي إتيططاهنم بقولططه :اإمنططا هني عن إتيططان الكهططان؛ ألهنم يتكلمون يف
مغيبات قد يص ططادف بعض ططها اإلص ططابة فيخاف الفتنة على اإلنس ططان بس ططبب ذلك؛ ألهنم يلبس ططون على
الناس كثريا من أمر الش طرائع ،وقد تظاهرت األحاديث الصططحيحة ابلنهي عن إتيان الكهان وتصططديقهم
فيما يقولون وحترمي ما يعطون من احللوان وهو حرام إبمجاع املسط ططلمني وقد نقل اإلمجاع يف حترميه مجاعة
منهم أبو حممد البغوي رمحهم هللا تعاىل ،قال البغوي :ااتفق أهل العلم على حترمي حلوان الكاهن وهو
()1
مطا أخطذه املتكهن على كهطانتطه ألن فعطل الكهطانطة ابططل ال جيوز أخطذ األجرة عليطها ،وقطال املطاوردي
رمحه هللا تعاىل يف األحكام الس ط ططلطانية:ا ومينع احملتس ط ططب الناس من التكس ط ططب ابلكهانة واللهو ويؤدب
عليطه اآلخطذ واملعطيا ،وقطال اخلططايب رمحطه هللا تعطاىل:احلوان الكطاهن مطا أيخطذه املتكهن على كهطانته
وهو حمرم وفعله ابطل وحلوان العراف حرام أيضططا ،والفرق بني العراف والكاهن أن الكاهن إمنا يتعاطى
األخبار عن الكوائن يف املستقبل ويدعي معرفة األسرار والعراف يتعاطى معرفة الشيء املسروق ومكان
الض ط ط ط ط ططالة وحنومها وحديث (من أتى كاهنا فص ط ط ط ط ططدقه مبا يقول فقد برئ مما أنزل هللا على حممد ﷺ)...
يشتمل على النهي عن إتيان هؤالء كلهم والرجوع إىل قوهلم وتصديقهم فيما يدعونها(.)2
قال الص ططابوين :اومن س ططحر واس ططتعمل الس ططحر واعتقد أنه يض ططر وينفع بغري إذن هللا تعاىل فقد
كفر ابهلل جل جاللها(.)3
قال ابن عثيمني:ا ومن أ هم وسأهلم وصدقهم فقد كفر مبا أنزل على حممد ﷺ يعّن كفر ابلقرآن
ووجه كفره أن هللا تعاىل قال ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ﴾ فإذا ادعى هؤالء علم الغيب
وصططدقهم اإلنسططان صططار مضططمون تصططديقه إايهم تكذيب قول هللا ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟ ﱠ﴾ أما املنجمون فهم الذين يتعاطون علم النجوم وعلم النجوم قسط ط ط ط ططمان :قسط ط ط ط ططم ال أبس به وهو ما
يسمى بعلم التسيري يعّن علم سري النجوم يستدل به على الفصول وعلى طول النهار وقصر النهار حاجة
ال أبس هبا وال حرج هبا ألن الناس يهتدون به ملصاحلهم ومن ذلك علم جهات النجوما(.)4
( )1املاوردي :علي بن احلسن بن حبيب الشافعي صاحب التصانيف ،انظر :سري أعالم النبالء ،ط 3ج 18ص .64
( )2النووي املرجع السابق ،ط ،2ج 5ص.22

( )3الصابوين ،عقيدة السلف وأصحاب احلديث ،ط 1ص .105
( )4ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ،ج 6ص.406
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ومن نواقض التوحيد الذبح لغري هللا :ويف ابب حترمي الذبح لغري هللا تعاىل ولعن فاعله يف شط ط ططرح
مس ط ط ططلم ذكر النووي حكم الذبح لغري هللا وقال :ا فإن قص ط ط ططد مع ذلك تعظيم املذبوح له غري هللا تعاىل
والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار ابلذبح مرتدا ا(.)1
أدلة منقصات التوحيد:
منقصطات التوحيد هي كل األمور اليت تنايف كمال التوحيد ،وال تنقصطه ابلكلية ،فهي تقدح يف
التوحيد لكنها ال أبرج من اإلس ط ط ط ططالم ،وهي كل املعاص ط ط ط ططي اليت التص ط ط ط ططل إىل الش ط ط ط ططرك األكرب أو الكفر
األكرب ،أو النفاق األكرب مثل الشرك األصغر ،والكفر األصغر ،والنفاق األصغر ،والبدعة ،والشرك يف
أصط ط ط ططله ،هو تشط ط ط ططبيه اخلالق ابملخلوق ،وتشط ط ط ططبيه املخلوق ابخلالق ،فإذا شط ط ط ططبه العبد املخلوق ابخلالق يف
خصط ط ط ط ط ط ططائص الربوبية من التفرد مبلك الض ط ط ط ط ط ططر والنفع ،والعطاء واملنع وخصط ط ط ط ط ط ططائص األلوهية من الدعاء
واالس ط ط ط ططتعانة والتوكل وحنوها من األعمال القلبية اليت ال يتحقق الوحيد إال بتجريدها للخالق س ط ط ط ططبحانه
وتعاىل ،أو صط ط ططرف شط ط ططيئا من صط ط ططفات احلق سط ط ططبحانه للمخلوق ،فقد وقع يف الشط ط ططرك حبسط ط ططب درجته
ونوعه،فمن خص ط ط ططائص األلوهية الكمال املطلق من مجيع الوجوه ،الذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه،
وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقال وشرعا وفطرة ،فمن جعل ذلك لغريه فقد شبه الغري مبن
()2
ال شبيه له ،ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخرب من كتب على نفسه الرمحة أنه ال يغفره أبدا.
وقد بوب النووي يف بيان هذه املنقصات والتحذير منها أبوااب منها:
 ابب عن احللف مبخلوق كالنيب والكعبة واملالئكة والس ط ط ط ط ط ططماء واآلابء واحلياة والروح والرأسوحياة الس ط ط ططلطان ونعمة الس ط ط ططلطان وتربة فالن واألمانة ،وهي من أش ط ط ططدها هنيا والنهي هنا إمنا هو على
سطبيل التحرمي ،إن قصطد احلالف هبا تعظيما هلا يف اجلملة وقصطد تعظيمها كتعظيم هللا تعاىل فهذا كفر،
لكن إن جرى على لسانه القسم هبا بقصد إدغام الكالم كره ،وإن جرى عليه من غري قصد فال كراهة
بل هو من لغو اليمني(.)3
( )1النووي :شرات مسلم ،ط 2ج 13ص.141

( )2وانظر :املقريزي ،رسائل املقريزي ،ط1،ج 1ص.99

( )3انظر :البكري ،دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ،ط ،4ا 8ص.528
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قال أهل العلم :من حلف بغري هللا مطلقا مل تنعقد ميينه ،س ط ط ط ط ط ط طواء كان احمللوف به يس ط ط ط ط ط ططتحق
التعظيم ملعىن غري العبادة ،كاألنبياء عليهم الس ط ط ط ط ط ططالم واملالئكة ،والعلماء والص ط ط ط ط ط ططلحاء ،وامللوك ،واآلابء
والكعبة أو كان ال يس ط ططتحق التعظيم كاآلحاد .أو يس ط ططتحق التحقري واإلذالل كالش ط ططياطني ،واألص ط ططنام،
وسائر من عبد من دون هللا (.)1
ومن األحاديث الواردة يف هذا ما يلي

:

وعن ابن عمر رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنهما أنه مسع رجال يقول :ال والكعبة ،فقال ابن عمر :ال حتلف
()2
بغري هللا ،فإين مسعت رسول هللا ﷺ يقول :امن حلف بغري هللا ،فقد كفر أو أشرك .
 -ابب حترمي قوله شاهنشاه للسلطان وغريه؛ ألن معناه ملك امللوك ،وال يوصف بذلك غري

هللا س ط ط ط ططبحانه وتعاىل ،فهذا الوص ط ط ط ططف ال يص ط ط ط ططح قيامه بغريه س ط ط ط ططبحانه ،ووص ط ط ط ططف العبد إمنا هو ابلذلة
واخلضوع.

 ابب يف كراهة قول :ما شاء هللا وشاء فالن ،ملا فيه من توهم مشاركة املخلوق للخالق يفاملشيئة ،بل إن مشيئته سبحانه سابقة على مشيئة خلقه.
والدليل على هذا ماورد يف احلديث عن الص ططحايب اجلليل حذيفة بن اليمان رض ططي هللا عنه عن
()3
.
النيب ﷺ قال :اال تقولوا :ماشاء هللا وشاء فالن ،ولكن قولوا :ما شاء هللا ،مث شاء فالنا
قال ابن عثيمني:ا الكراهة هنا يراد هبا التحرمي فإن الواو تقتضططي التسططوية إذا قلت ما شططاء هللا
وشط ط ططاء فالن كأنك جعلت فالان مسط ط ططاواي هلل عز وجل يف املشط ط ططيئة ،وهللا تعاىل وحده له املشط ط ططيئة التامة
يفعل ما يشططاء هللا ،وقد أرشططد النيب ﷺ ملا هني عن ذلك إىل قول مباح فقال :ولكن قولوا ما شططاء هللا
مث شططاء فالن ،ألن مث تقتضططي الرتتيب مبهلة يعّن أن مشططيئة هللا فوق مشططيئة فالن وكذلك قول ما شططاء
هللا وشئتا(.)4
( )1انظر :آل مبارك ،تطريز رايض الصاحلني ،ط ،1ا 1ص.961
( )2أخرجه أبوداود يف سننه ،كتاب األميان والنذور ،ابب كراهة احللف ابآلابء برقم3251 :
( )3سنن أيب داوود ،كتاب األدب ،برقم .4980
( )4ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ،ج 6ص.493
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 ابب يف النهي عن التطري:والتطري هو التش ط ططاؤم مبرئي أو مس ط ططموع أو زمان أو مكان ،وهو عارض قد مير ابلقلب بس ط ططبب
نقص التوكل واليقني ابهلل ،ويس ططبب احلزن وقد عاجله النيب ﷺ بقوله :االلهم ال خري إال خريك وال طري
إال طريك وال إله غريك يعّن أن األمر كله بيدك وال إله غريك ا ،قال النووي:اوقد تظاهرت األحاديث
الصحيحة يف النهي عن التطري والطرية وهي حممولة على العمل هبا ال على ما يوجد يف النفس من غري
عمل على مقتضاه عندهما(.)1
 ابب النهي عن قول اإلنسان :مطران بنوء كذا:أورد النووي احلديث املروى عن زيد بن خالد رض ط ط ططي هللا عنه قال :ص ط ط ططلى بنا رس ط ط ططول هللا ﷺ
ص ط ط ط ططالة الص ط ط ط ططبح ابحلديبية يف إثر مساء كانت من الليل ،فلما انص ط ط ط ططرف أقبل على الناس ،فقال :اهل
تدرون ماذا قال ربكم؟ اقالوا :هللا ورس طوله أعلم .قال :اقال :أصططبح من عبادي مؤمن يب ،وكافر ،فأما
من قال مطران بفضط ط ط ط ط ط ططل هللا ورمحته ،فذلك مؤمن يب كافر ابلكواكب ،وأما من قال :مطران بنوء كذا
وكذا ،فذلك كافر يب مؤمن ابلكوكبا( .)2ابب بيان من قال مطران ابلنوء.
قال ابن عثيمني :االباء هنا للسط ط ط ططببية؛ يعّن معناه أنك إذا أضط ط ط ططفت املطر إىل النوء فقلت هذا
النجم جنم بركة وخري أييت ابملطر فهذا حرام عليك وكفر ابهلل عز وجل وإض ط ططافة الش ط ططيء إىل س ط ططببه من
نسططيان املسططبب وهو هللا عز وجل ،وأما إذا قلت مطران بفضططل هللا ورمحته يف هذا النوء ،فال أبس؛ ألن
هذا اعرتاف منك أبن املطر بفضط ط ططل هللا ،ولكنه صط ط ططار يف هذا ابلنوء ،...مث إن اعتقد أن الكوكب هو
الذي أييت ابملطر فهذا كفر أكرب خمرج عن امللة ،وإن اعتقد أن الكوكب س ط ط ططبب وأن اخلالق هو هللا عز
وجل فهذا كفر بنعمة هللا وليس كفرا خمرجا عن امللة ويف هذا احلديث نعرف أنه ينبغي لإلنس ط ط ط ط ط ططان إذا
جاء املطر أن يقول مطران بفضل هللا ورمحتها(.)3
وقد أشار النووي إىل خالف العلماء يف كفر من قال مطران بنوء كذا وأهنم يف املسألة على قولني:
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 5ص.23
( )2أخرجه البخاري :كتاب املغازي ،ابب غزوة احلديبية رقم.4147 :
( )3ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ،ج 6ص.476
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االقول األول :أنه كفر ابهلل سبحانه وتعاىل سالب ألصل اإلميان خمرج من ملة اإلسالم ،وهذا
فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر كما كان بعض أهل اجلاهلية يزعم ،ومن
اعتقد هذا فال ش ط ط ططك يف كفره ،وهذا القول هو الذي ذهب إليه مجاهري العلماء والش ط ط ططافعي منهم وهو
ظططاهر احلططديططث ،وأمططا من قططال مطران بنوء كططذا معتقططدا أنططه من هللا تعططاىل وبرمحتططه وأن النوء ميقططات لططه
وعالمططة اعتبططارا ابلعططادة فكططأنططه قططال:مطران يف وقططت كططذا ،فهططذا ال يكفر ،واختلفوا يف كراهتططه ،واألظهر
كراهته لكنها كراهة تنزيه ال إمث فيها ،وس ط ططبب الكراهة أهنا كلمة مرتددة بني الكفر وغريه فيس ط ططاء الظن
بصط ططاحبها وألهنا شط ططعار اجلاهلية ومن سط ططلك مسط ططلكهم،والقول الثاين يف أصط ططل ويل احلديث أن املراد
كفر نعمة هللا تعاىل القتصاره على إضافة الغيث إىل الكوكب،وهذا فيمن ال يعتقد تدبري الكوكب(.)1
قال البيهقي يف شططعب اإلميان :اوإذا أوجبنا أن تكون الطاعات كلها إمياان مل نوجب أن تكون
املعاصط ططي الواقعة من املؤمنني كفرا ،وذلك أن الكفر ابهلل أو برس ط طوله مقابل لإلميان به ،فإذا كان اإلميان
ابهلل أو برس ط ط ط ط ط ط طولططه :االعرتاف بططه ،واإلثبططات لططه ،كططان الكفر جحوده ،والنفي لططه والتكططذيططب بططه ،وأمططا
األعمال فإهنا إميان هلل وللرس ط ط ط ط ططول بعد وجود اإلميان به ،واملراد به إقامة الطاعة على ش ط ط ط ط ططرط االعرتاف
املتقدم ،فكان الذي يقابله هو الشقاق ،والعصيان دون الكفر ا(.)2
ويشططري النووي إىل أن املراد حببط األعمال هو نقصططان اإلميان وإبطال بعض العبادات ال الكفر
()3
ألن اإلنسان ال يكفر إال مبا يعتقده إمياان ويفعله عاملاً أبنه يوجب الكفرا

( )1انظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج ،2ص61
( )2البيهقي ،شعب اإلميان ،ط ،1ج 1ص .92

( )3انظر :النووي شـرات مسـلم ،ط ،2ج2ص  40الشططنقيطي ،كوثر املعاين الدراري يف كشـف خبااي صـحيح البخاري ،ط،1
ج 2ص.313
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ومن األحاديث األخرى الواردة يف بيان منقصات التوحيد مايلي:
قوله ﷺ قال :اتعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة واخلميص ططة ،إن أعطي رض ططي ،وإن مل يعط
()1
مل يرضا
قوله ﷺ قال :ااي معشر النساء تصدقن ،وأكثرن من االستغفار ،فإين رأيتكن أكثر أهل النارا
قططالططت امرأة منهن :مططالنططا أكثر أهططل النططار؟ قططال :اتكثرن اللعن ،وتكفرن العش ط ط ط ط ط ططري .احلططديططث يف ابب
االس ط ط ط ط ط ططتغفطار،قطال النووي معلقطا عليطه:ا فيطه جواز إطالق الكفر على كفران احلقوق وإن مل يكن ذلطك
الش ط ط ط ططخص كافرا ابهلل تعاىلا( )2وأوض ط ط ط ططح يف ش ط ط ط ططرحه ملس ط ط ط ططلم أنه ليس املراد الكفر الذي خيرج من ملة
()3
اإلسالما
وقوله ﷺ :اس ططباب املس ططلم فس ططوق ،وقتاله كفرا( .)4أورده النووي يف ابب حترمي س ططب املس ططلم
بغري حق.
ويف بيان حكم هذا القتال وأنه ليس كرا من امللة يقول النووي :اوأما قتاله بغري حق فال يكفر
به عند أهل احلق كفرا خيرج به من امللة(.)5
ومن خالل ماسططبق ذكره يف مسططائل توحيد األلوهية ،نالحظ مدى اهتمام النووي ببيان دقائق
هذا األصط ططل العظيم من أصط ططول الدين،وموافقته ألهل السط ططنة يف تلك املسط ططائل ،وحرصط ططه الشط ططديد على
محاية جناب التوحيد من أي شائبة.

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلهاد والسري،ابب احلراسة يف الغزو يف سبيل هللا برقم .2886
( )2النووي شرات مسلم ،ط ،2ج 6ص213
( )3املرجع السابق ج 2ص.50
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب األدب ،ابب ماينهى عن السباب واللعن ،برقم.6044:
( )5النووي املرجع السابق،ج 2ص.54
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املسألة الثالثة توحيد األمساء والصفات
أوال :وجوب العلم ابألمساء والصفات:
إن العلم ابألمساء والصط ططفات من لوازم حتقيق اإلميان والتوحيد ،فبالعلم الصط ططحيح ابهلل سط ططبحانه
وتعاىل ،وأبمسائه احلسط ططىن ،وصط ططفاته العلى يقوم اإلميان الصط ططحيح وتبىن مجيع مطالب الرسط ططالة( ،)1فهذا
التوحيد أساس اهلداية واإلميان وأصل الدين الذي يقوم عليه ،ولذلك فإنه ال يتصور إميان صحيح انبع
من القلب بيقني ممن ال يعرف ربه ،فهذه املعرفة الزمة النعقاد أصل اإلميان ،وهي ضالة املؤمن يف هذه
احلياة ،فبها تتحقق سط ططالمة قلبه وصط ططالح معتقده واسط ططتقامة عمله؛ وهي اليت توجب للعبد التمييز بني
اإلميان والكفر ،والتوحيد والشططرك ،واإلقرار والتعطيل ،وتنزيه الرب عما ال يليق به ،ووصططفه مبا هو أهله
من اجلالل واإلكرام؛ وذلك يتم كما هو معلوم بتدبر كالم هللا تعاىل وما تعرف به س ط ط ط ط ططبحانه إىل عباده
على ألسنة رسله من أمسائه وصفاته وأفعاله ،وما نزه نفسه عنه مما ال ينبغي له وال يليق به سبحانه (،)2
ويف إثبات األمساء احلسط ططىن هلل تعاىل يقول أبو احلسط ططن األشط ططعري :اومن زعم أن أمساء هللا غريه
()3
كان ضاالا .
وقال :ااملتفرد ابلتوحيد ،واملنفرد ابلتمجيد ،الذي ال تبلغه ص ط ط ط ط ط ططفات العبيد ،ليس له مثل وال
نديد ،وهو املبدئ املعيد ،الفعال ملا يريد ،جل عن اأباذ الص ط ط ط ط طواحب واألوالد ،وتقدس عن مالبسط ط ط ط ططة
()4
األجناس واألرجاسا .
قال ابن القيم :افإحص ططاء أمساء هللا احلس ططىن والعلم هبا أص ططل العلم بكل معلوم ،فإن املعلومات
سط ط طواه إما أن تكون خلقا له تعاىل أو أمرا ،والعلم إما علم مبا كونه ،أو علم مبا ش ط ططرعه ،ومص ط ططدر اخللق
واألمر عن أمسائه احلسط ططىن ،ومها مرتبطان هبا ارتباط املقتضط ططى مبقتضط ططيه ،فاألمر كله مصط ططدره عن أمسائه

( )1وال تكون العبادة إال مع املعرفة ابملعبود ،انظر :ابن العسكري :الفروق اللغوية ،د.ط ،ج 1ص.221
( )2انظر :التميمي ،اآلاثر املروية يف صفة املعية ،ط ،1ج 1ص.6
( )3انظر :األشعري ،اإلابنة عن أصول الداينة ،ط 1ج 1ص.22
( )4املرجع السابق ص .1
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احلس ططىن ...فالعلم أبمسائه وإحص ططاؤها أص ططل لس ططائر العلوم ،فمن أحص ططاها دخل اجلنةا )1( .وقال اوإمنا
توحيده إثبات صفات كماله وتنزيهه عن التشبيه والنقائصا(.)2
ويتحقق هذا العلم ابعتقاد تفرد احلق جل وعال ابلكمال املطلق من مجيع الوجوه واختص ططاص ططه
بنعوت العظمة واجلالل ،وهو جزء من التوحيد العلمي اخلربي ،وإبثبات ما أثبته هللا س ط ططبحانه لنفس ط ططه،
أو أثبته له رسطوله ﷺ من األمساء احلسططىن والصططفات العلى من غري حتريف وال تعطيل ،وال تكييف وال
متثيل ،بل نعتقد أن هللا ﴿ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾( ،)3واعتقاد أن كل ما خطر ببالك
فاهلل خالف ذلك ،فال نفي لشط ط ططيء وصط ط ططف به نفسط ط ططه ،وال حتريف للكلم عن مواضط ط ططعه ،وال إحلاد يف
أمسائه وص ط ط ط ط ططفاته ،فوجوب العلم هبذه األمساء والص ط ط ط ط ططفات املتعلقة ابإلله املعبود من لوازم حتقيق اإلميان
والتوحيد التام وهذه املعرفة الزمة النعقاد أصططل اإلميان ،فيجب اإلميان هبذا الوصططف الذي أخرب هللا به
عن أمسائه وذلك ابالعتقاد اجلازم أن أمساء هللا هي أحسن األمساء وأمتها وأكملها معىن ،حيث اتفقت
مجيع الشط طرائع والكتب الس ططماوية على بيان ص ططفات الرب جل وعال ،وتوض ططيح نعوت العظمة واجلالل
اليت يتص ط ططف هبا خالق الس ط ططماوات واألرض مدبر األمر ،مص ط ططرف الكون ،قال ابن القيم يف الصط ط طواعق
املرس ط ط ططلة :اوهذه املس ط ط ططألة يقوم عليها قريب من ألف دليل عقلي ومسعي والكتب اإلالهية والنص ط ط ططوص
النبوية انطقة بذلك ،وإنكار ملا علم ابلض ط ط ط ط ططرورة من دين الرس ط ط ط ط ططل أهنم جاءوا به ا )4(.وهذا البيان الزم
جلميع العباد املكلفني بعبادة الواحد األحد سبحانه وتعاىل ،وهبذه املعرفة حتصل زايدة اإلميان ورسوخه،
فكلما ازداد العبد علما ابهلل زاد إميانه وخشيته وحمبته لربه وتعلقه به.
ويف قولطه ﷺ( :فليكن أول مطا تطدعوهم إليطه عبطادة هللا ،فطإذا عرفوا هللا فطأخربهم .إىل آخره)،5
قال القاضي عياض(:)6اهذا يدل على أهنم ليسوا بعارفني هللا تعاىل ،وهو مذهب حذاق املتكلمني من
( )1ابن القيم ،بدائع الفوائد ،د.ط ،ج 1ص.286

( )2ابن القيم ،مدارا السالكني ،ط ،3ج 1ص.50
( )3سورة الشورى :اآلية 11
( )4ابن القيم ،الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ،ط ،3ج 4ص 1222
( )5أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان ،ابب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم’.19:
( )6أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض السبيت احلصيب ( 476ه ط ط ط  544-ه ط ط ط 1083م -
1149م) .قاض مالكي ،كان إمام وقته يف احلديث وعلومه والنحو واللغة وكالم العرب وأايمهم وأنس ططاهبم .انظر :س ططري أعالم
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اليهود والنصط ط ط ططارى حيث إهنم غري عارفني هللا تعاىل وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لداللة السط ط ط ططمع
عندهم على هذا،وإن كان العقل ال مينع أن يعرف هللا تعاىل من كذب رس ط ططوال،فما عرف هللا تعاىل من
ش ططبهه وجس ططمه من اليهود أو أجاز عليه البداء( )1أو أض ططاف إليه الولد منهم أو أض ططاف إليه الص ططاحبة
والولد وأجاز احللول عليه واالنتقال واالمتزاج من النصط ط ط ططارى أو وصط ط ط ططفه مبا ال يليق به أو أضط ط ط ططاف إليه
الشط ط ط ط طريك واملعاند يف خلقه من اجملوس والثنويةا( )2فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو هللا وإن مسوه به إذ
ليس موصوفا بصفات اإلله الواجبة له فإذا :ما عرفوا هللا سبحانه ا(.)3
اثنيا :قواعد العلم ابألمساء والصفات:
ينبّن منهج أهل السط ط ططنة واجلماعة على االعتصط ط ططام أبلفاظ الكتاب والسط ط ططنة ومحلها على املعاين
األص ط ططلية لأللفاظ العربية ال على مص ط طططلحات املتكلمني املس ط ططتحدثة اليت أرادوا هبا معاين أبالف املعىن
الشرعي ،فوقعوا يف املخالفات العقدية (.)4
يقول اإلمام الصططابوين :اأصططحاب احلديث املتمسططكني ابلكتاب والسططنة ،يعرفون رهبم بصططفاته
النبالء ط  3ج 20ص212
( )1البداء :معناه الظهور بعد اخلفاء ،كما يف قوله تعاىل﴿ :ﯻﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ أي ظهر.
ومعناه أيضاً :حدوث رأي جديد مل يكن من قبل ،كما يف قوله تعاىل﴿ :ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓ﴾ وهي
معان تس ططتلزم س ططبق اجلهل وحدوث العلم تبعاً حلدوث املس ططتجدات لقص ططور العقول عن إدراك املغيبات ،واعتقادها يف هللا جل
وعال الذي وس ططع علمه الس ططموات واألرض كفر خمرج من امللة ،أول ادعى البداء على هللا تعاىل هم اليهود ،قالوا :إن هللا تعاىل
خلق اخللق ،ومل يكن يعلم هل يكون فيهم خري أو شر ،وهل تكون أفعاهلم حسنة أم قبيحة،وأول من قال ابلبداء يف اإلسالم
مدونة يف كتبهم احملرفة ،ونفس هذه األفكار مدونة يف كتب الشط ط ط ط ططيعة.
وأظهره هو املختار بن أيب عبيد،فالبداء عقيدة يهودية ّ
انظر :فرق معاصرة .443 1
( )2الثنوية :داينة فارسية وثنية متأثرة بدايانت اهلند ،من أهم معتقداهتم القول إبهلني غري متساويني ،ومها إله النور وإله الظلمة ،وأن
األصطل هو إله اخلري واليصطدر عنه إالماهو خري ،وإله الظلمة يصطدر منه أنواع الشطر ،وبينهما صطراع مسطتمر ،ويؤمنون بتناسخ
األرواح ،ويقدسون النار ألهنا مصدر النور ،ويعتقدون بنهاية العامل ابنتصار إله اخلري على إله الشر .وهؤالء قالوا بتساويهما يف
الق ططدم ،واختالفهم ططا يف اجلوهر ،والطبع ،والفع ططل ،واحليز ،واملك ططان واألجن ططاس ،واألب ططدان واألرواح ،وهم أربع فرق :امل ططانوي ططة،
الديصانية ،املزدكية ،واملرقونية.
( )3النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 1ص.200

( )4انظر :الشيخ عليو حممد ،مناهج الل ويني يف تقرير العقيدة إىل هناية القرن الرابع اهلجري ،ط ،1ص .59
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اليت نطق هبا وحيه وتنزيله ،أو ش ط ططهد له هبا رسط ط طوله على ما وردت األخبار الص ط ططحاح به ونقلته العدول
الثقات عنه ،ويثبتون له عز وجل ما أثبته لنفسه يف كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ ا(.)1
ويقول اخلطيب البغدادي ( )2مبينا قاعدة أهل السنة يف األمساء والصفات:
اأما الكالم يف الص ططفات ،فإن ما روي منها يف الس ططنن والص ططحاح مذهب الس ططلف رض طوان هللا
عنهم إثباهتا ،وإجراؤها على ظواهرها ،ونفي الكيفية والتشط ططبيه عنها ،وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته هللا
س ططبحانه ،وحققها من املثبتني قوم،فخرجوا يف ذلك إىل ض ططرب من التش ططبيه والتكييف ،والقص ططد أن ما
هو سط ططلوك الطريقة املتوسط طططة بني األمور ،ودين هللا بني الغايل فيه واملقصط ططر عنه ،واألصط ططل يف هذا :أن
الكالم يف الص ط ط ط ط ط ططفات فرع عن الكالم يف الذات...وكتاب هللا تعاىل آايت حمكمات ،يفهم منها املراد
بظاهرها ،وآايت متشط ططاهبات ال يوقف على معناها إال بردها إىل احملكم ،وجيب تص ططديق الكل واإلميان
ابجلميع ،وكذلك أخبار الرس ططول ﷺ جارية هذا اجملرى ،ومنزلة على هذا التنزيل ،يرد املتش ططابه منها إىل
احملكم ،ويقبل اجلميع (.)3
وليس يف كتططاب هللا مططاال يفهم معنططاه قططال القرايف (:)4اوالظططاهر أن خالفهم فيمططا لططه معىن وال
نفهمه ،أما ما ال معىن له أصال فمنعه حمل وفاق.
قال ابن عبد الرب:ا ومن حق الكالم أن حيمل على حقيقته حىت تتفق األمة أنه أريد به اجملاز
إذ ال س ط ط ط ط ططبيل إىل اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إال على ذلك وإمنا يوجه كالم هللا عز وجل إىل األش ط ط ط ط ططهر
واألظهر من وجوهه ما مل مينع من ذلك ما جيب له التس ط ط ططليم ولو س ط ط ططا ادعاء اجملاز لكل مدع ما ثبت
ش ط ط ط ط ط ططيء من العبارات ،وجل هللا عز وجل عن أن خياطب إال مبا تفهمه العرب يف معهود خماطباهتا مما
يصح معناه عند السامعني ا (.)5
( )1الصابوين ،عقيدة السلف وأصحاب احلديث ،ط 1ص.36
( )2اخلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي البغدادي ،املعروف ابخلطيب :أحد احلفاظ املؤرخني
املقدمني 463- 392( .هط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط  1072- 1002م) ،كان فصط ط ططيح اللهجة عارفا ابألدب ،يقول الشط ط ططعر ،ولوعا ابملطالعة
والتأليف ،ذكر ايقوت أمساء  56كتااب من مصنفاته ،من أفضلها ( ريخ بغداد -ط) أربعة عشر جملدا.
( )3الذهيب ،العلو للعلي ال فار يف إيضاات صحيح األخبار وسقيمها ،ط ،1ج 1ص.253
( )4شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي املصري املشهور ابلقرايف املتوىف سنة 684هط.
( )5ابن عبد الرب :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،ج 7ص.131
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قال ابن قتيبة الدينوري (:)1اوتعمق آخرون يف النظر وزعموا أهنم يريدون تص ط ط ط ط ط ططحيح التوحيد
بنفي التش ط ططبيه عن اخلالق فأبطلوا الص ط ططفات مثل احللم والقدرة واجلالل والعفو وأش ط ططباه ذلك ،فقالوا هو
احلليم وال نقول حبلم ،وهو القادر وال نقول بقدرة ،وهو العامل وال نقول بعلما(.)2
اثلثا :ضواب أهل السنة يف مسألة العلم ابألمساء والصفات:
 -1أمساء هللا تعاىل توقيفية نقف فيها عند حدود النقل والسط ط ط ط ططمع ،والنتجاوز القرآن والسط ط ط ط ططنة يف
إثبات أو نفي يتعلق أبمسائه تعاىل وص ط ط ط ط ططفاته ،قال الاللكائي(:)3ا معرفة هللا تعاىل وص ط ط ط ط ططفاته ابلس ط ط ط ط ططمع ال
ابلعقلا ،قال العالمة الس ط ط ط ط ط ططجزي(:)4اوقد اتفقت األئمة على أ ّن الص ط ط ط ط ط ططفات ال تؤخذ إال توقيفاً ،وكذلك
ش ط ط ط ط ط ططرحها ال جيوز إال بتوقيف ،واتفق الس ط ط ط ط ط ططلف على أن معرفة هللا من طريق العقل ممكنة غري واجبة ،وأن
()5
فلما
الوجوب من طريق الس ط ط ط ط ط ططمع ألن الوعيد مقرتن بذلك قال تعاىل﴿ :ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ا ّ
علمنا بوجود العقل قبل ا ِإلرس ط ط ط ططال وأن العذاب مرتفع عن أهله ،ووجدان من خالف الرس ط ط ط ططل والنص ط ط ط ططوص
احلجة هي ما ورد به ()6ا .قال النووي :اقد اختلف أهل الس ططنة يف تس ططمية هللا
مس ططتحقا للعذاب بينا وأن ّ
تعاىل ووصفه من أوصاف الكمال واجلالل واملدح مبا مل يرد به الشرع وال منعه فأجازه طائفة ومنعه آخرون
إال أن يرد به شططرع مقطوع به من نص كتاب هللا أو سططنة متواترة أو إمجاع على إطالقه فإن ورد خرب واحد
فقططد اختلفوا فيططه فططأجططازه طططائفططة وقططالوا الططدعططاء بططه والثنططاء من ابب العمططل وذلططك جططائز خبرب الواحططد ومنعططه
آخرون لكونه راجعا إىل اعتقاد ما جيوز أو يس ط ط ط ط ط ططتحيل على هللا تعاىل وطريق هذا القطع قال القاض ط ط ط ط ط ططي
والصواب جوازه الشتماله على العمل ولقوله هللا تعاىل وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وهللا أعلما(.)7

(ِّ )1
الدينَوري ،عبد هللا بن مسلم بن قتيبة (276- 213هط889- 828 ،م) .عامل وفقيه وأديب وانقد ولغوي.

( )2الدينوري ،االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة ،ط1ج 1ص.36
( )3الاللكائي ،اإلمام احلافظ اجملود املفيت ،أبو القاسط ط ط ططم هبة هلل بن احلسط ط ط ططن بن منصط ط ط ططور الطربي الشط ط ط ططافعي الاللكائي ،املتويف عام
 ،748انظر :سري أعالم النبالء الطبقة ،23ج17ص.417
( )4عبيد هللا بن سططعيد بن حا بن أمحد ،بن حممد بن حا بن علوية ،بن سططهل بن عيسططى بن طلحة الوايلي البكري السططجزي،
نشأ أبو نصر السجزي يف بيت له عناية ابلعلم ،فقد كان أبوه فقيها على مذهب الكوفيني تويف سنة 444هط.
( )5سورة اإلسراء آية15 :
( )6السجزي :عبدهللا بن سعيد ،رسالة إىل من أنكر احلرف والصوت ،ط ،2ج 1ص.178-138-137
( )7النووي :شرات مسلم ،ط 2ج 2ص.90
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 -2وجوب إثبات نصوص الصفات وإجراؤها على ظاهرها:
فإن هللا تعاىل أنزل كتابه بلسط ط ط ط ط ط ططان عريب مبني ،فوجب فهم مقتض ط ط ط ط ط ططى كالمه جل وعال على
مايقتضطيه لسطان العرب ،قال اإلمام الشطافعيا :فإمنا خاطب هللا بكتابه العرب بلسطاهنا ،على ما تعرف
من معانيها ()1ا.
قال اإلمام أمحد ملا س ط ط ط ط ططئل عن أحاديث الص ط ط ط ط ططفات:ا منرها كما جاءتا ،وذلك إبثباهتا على
ظاهرها بال كيف وال مثل.
قال العالمة السططجزي :ا هللا تعاىل إذا وصططف نفسططه بصططفة هي معقولة عند العرب ،واخلطاب
ورد هبا عليهم مبا يتعارفون بينهم ومل يبني سبحانه أهنا خبالف ما يعقلونه ،وال فسرها النيب ﷺ ملا أداها
بتفسري خيالف الظاهر فهي على يعقلونه ويتعارفونه.
وأنبطه هنطا إىل أن لفظ الظطاهر هو الظطاهر يف عرف س ط ط ط ط ط ططلف األمطة حبيطث ال حيرف الكلم عن
مواضط ط ط ططعه ،وال يلحد يف أمسائه جل وعال وصط ط ط ططفاته بل جترى النصط ط ط ططوص وفق دالئل الكتاب والسط ط ط ططنة،
واليقصد ابلظاهر الذي هو من خصائص املخلوقني فهذا ضالل (.)2
 -3ص ط ط ط ط ط ططفات هللا كلها عليا ،وهي ص ط ط ط ط ط ططفات كمال ومدح ،ال نقص فيها بوجه من الوجوه:
كاحلياة ،والعلم ،والقدرة ،والس ط ططمع ،والبص ط ططر ،وغري ذلك ،لقوله

تعاىل﴿ :ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ

ﲌ﴾(.)3
فكذا أمساؤه سبحانه وتعاىل كلها حسىن ،ليس فيها اسم إال وهو حسن.
 -4كل صططفة فيها نقص وال كمال فيها ،فهي ممتنعة يف حقه جل وعال :كاملوت واجلهل ،مع
مالحظة أنه مع التنزيه احملض فال بد مع التنزيه إثبات الض ط ط ط ططد ،إذ ال كمال يف العدم احملض وص ط ط ط ططفات
السططلب احملض ال تدخل يف أوصططافه سططبحانه و تعاىل إال أن تكون متضططمنة لثبوت ،كاألحد املتضططمن
( )1الشافعي :الرسالة ،ط 1ج 1ص.50

( )2انظر :أمحد النجار ،القواعد والضواب السلفية يف أمساء وصفات رب الربية ،ط ،1ص.40
( )3سورة النحل :اآلية 60
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النفراده ابلربوبية واأللوهية ،والسطالم املتضطمن لسطالمته من كل نقص ،وبراءته من كل ما يضطاد كماله،
وكذلك اإلخبار عنه ابلسططلب إمنا هو لتضططمنها ثبو  ،كقوله تعاىل:

﴿ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ

ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ

ﳋ ﳌ﴾( ،)1فإن هذه اآلية تثبت كمال حياته وقيوميته س ط ط ط ط ط ططبحانه وتعاىل ،وكذلك قوله تعاىل:
﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾( )2متضططمنة كمال قدرته،
وكذلك قوله﴿ :ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ

ﳟ ﳠ﴾(.)3
 -5إذا كانت الص ط ط ط ط ط ططفة جتمع بني الكمال من وجه ،والنقص من وجه ،ومل تكن اثبتة هلل ،وال
ممتنعة عليه على سبيل اإلطالق ،فهنا البد من التفصيل:
مثال ،كما
فتثبت الصططفة هلل تعاىل يف حال كماهلا وتنفي عنه سططبحانه يف حمل النقص :كاملكر ً
يف قولططه تعططاىل﴿ :ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ﴾( .)4فال جيوز أن نقول إن هللا ميكر
ونس ط ططكت ،وإمنا البد أن نثبت الص ط ططفة للكفار مث نعقبها بص ط ططفة هللا عز وجل اليت إمنا جاءت ردا على
فعلهم ،فتكون عندئذ صفة كمال هلل تعاىل.
 -6ابب اإلخبار عن الرب سبحانه وتعاىل واحلديث عن صفاته على أقسام:
أ :ما يرجع إىل الذات نفسها ،كقولنا ذات ،وموجود ،وشيء.
ب :ما يرجع إىل صفات معنوية ،كالعليم والقدير ،والسميع والبصري.
ج :ما يرجع إىل األفعال ،كاخلالق والرازق.
( )1سورة البقرة :اآلية .255
( )2سورة ق :اآلية .38
( )3سورة يونس :اآلية .61
( )4سورة األنفال :اآلية .30
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 -7ابب اإلخبار عن هللا تعاىل أوس ط ط ط ط ط ططع من ابب أمسائه وص ط ط ط ط ط ططفاته فليس كل ما خيرب به عنه
سبحانه يسمى به أو يوصف به جل وعال.
 -8أمساء هللا احلسط ط ططىن أعالم وأوصط ط ططاف ،وكل اسط ط ططم من أمسائه له دالالت :داللة على الذات
والصفة ابملطابقة ،وداللة على أحدمها ابلتضمن ،وداللة على الصفة األخرى ابللزوم ،وألمسائه احلسىن
اعتباران( :أحدمها) من حيث الذات( ،والثاين) من حيث الص ط ط ط ط ط ططفات ،فهي ابالعتبار األول مرتادفة،
وابالعتبار الثاين متباينة.
رابعا :مثرة العلم ابألمساء والصفات:
إن هذا العلم العظيم هو فتح على من امنت به هللا عز وجل على من ش ط ط ط ط ططاء ،بل إن من أعظم
نعم هللا تعاىل على املؤمن أن وفقه وفتح عليه من أنوار العلم به جل وعال فعلم التوحيد هو أش ط ط ط ط ط ططرف
العلوم وأعلى املقاص ططد على اإلطالق ،ودائما نقول إن ش ططرف العلم يكون بش ططرف املعلوم .واملعلوم عنه
يف هذا العلم هو ربنا تبارك وتعاىل.
ومثاله يف كتابنا :حديث عائش ططة رض ططي هللا عنها ،أن رس ططول هللا ﷺ ،بعث رجال على سط طرية،
فكان يقرأ ألصط ططحابه يف صط ططالهتم ،فيختم ب ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾ فلما رجعوا ،ذكروا ذلك لرسط ططول هللا
ﷺ ،فقال :اسلوه ألي شيء يصنع ذلك؟ افسألوه ،فقال :ألهنا صفة الرمحن ،فأان أحب أن أقرأ هبا،
فقال رسول هللا ﷺ :اأخربوه أن هللا تعاىل حيبها( .)1ابب عالمات حب هللا تعاىل للعبد.


وهو حديث عظيم تتجلى فيه ص ط ط ط ط ط ططورة هبية لداللة توحيد هللا أبمسائه يف قلوب املوحدين الذين
أقروا أبمسائه احلسىن وصفاته العال فأحبوا رهبم وتعبدته قلوهبم وجوارحهم.
ويف هذا يقول اإلمام أبو حامد الغزايل(:)2امعرفة الصفات واألمساء سبيل مفتوح للخلق ،وفيه
تتفاوت مراتبهم فليس من يعلم أنه عز وجل عامل قادر على اجلملة كمن ش ط ط ط ط ط ط ططاهد عجائب آايته يف
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه :كتاب التوحيد ،ابب ما جاء يف دعاء النيب ﷺ ،7375 ،ومسلم :كتاب صالة املسافرين ،ابب
فضل قراءة قل هو هللا أحد برقم .813
الغزايل الطوس ط ط ططي النيس ط ط ططابوري ،أحد أعالم عص ط ط ططره وأحد أش ط ط ططهر علماء املس ط ط ططلمني يف القرن اخلامس اهلجري،
( )2أبو حامد حممد ّ
( 450هط  505-هط 1058م 1111-م).

=
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ملكوت السط ططموات واألرض وخلق األرواح واألجسط ططاد...،ويف تفاصط ططيل ذلك ومقاديره يتفاوت األنبياء
عليهم الس ططالم واألولياء ،فتفاوت اخللق يف معرفة هللا تعاىل بقدر ما انكش ططف هلم من معلومات هللا عز
وجل وعجائب مقدوراته وبدائع آايته يف الدنيا واآلخرة،وامللك وامللكوت تزداد معرفتهم ابهلل عز وجل
وتقرب معرفتهم من معرفة احلقيقة من معرفة هللا تعاىلا(.)1
يقول العالمة ابن القيم جمسططدا صططورة اإلميان يف قلب املوحد املثبت ألمساء هللا احلسططىن وصططفاته
العال :ا فإذا حتقق للعبد علو هللا املطلق على كل شيء بذاته وأنه ليس فوقه شيء البتة وأنه قاهر فوق
عباده يدبر األمر من السططماء إىل األرض مث يعرج إليه ،إليه يصططعد الكلم الطيب والعمل الصططاحل يرفعه،
صط ط ططار لقلبه أمما يقصط ط ططده وراب يعبده وإهلا يتوجه إليه خبالف من ال يدري أين ربه فإنه ضط ط ططائع مشط ط ططتت
القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه حنوها وال معبود يتوجه إليه قصده ا(.)2
قال اإلمام اجلويّن(:)3ا العبد إذا أيقن أن هللا تعاىل فوق الس ط ططماء عال على عرش ط ططه بال حص ط ططر
وال كيفية وأنه اآلن يف ص ططفاته كما كان يف قدمه ،ص ططار لقلبه قبلة يف ص ططالته وتوجهه ودعائه ،ومن ال
يعرف ربه أبنه فوق مساواته على عرش ططه فإنه يبقى ض ططائعا ال يعرف وجهة معبوده لكن لو عرفه بس ططمعه
وبصط ططره وقدمه ،وتلك بال هذا معرفة انقصط ططة خبالف من عرف أن إالهه الذي يعبده فوق األشط ططياء...
ومىت شططعر قلبه بذلك يف الصططالة أو التوجه أشططرق قلبه واسططتنار وأضططاء أبنوار املعرفة واإلميان وغشططيت
أش ططعة العظمة على عقله وروحه ونفس ططه فانش ططرح لذلك ص ططدره وقوى إميانه ونزه ربه عن ص ططفات خلقه
من احلص ط ط ط ط ط ططر واحللول وذاق حينئذ ش ط ط ط ط ط ططيئا من أذواق الس ط ط ط ط ط ططابقني املقربني خبالف من ال يعرف وجهة
معبودها(.)4

( )1الغزايل ،املقصد األسىن يف شرات معاين أمساء هللا احلسىن ،ط 1ص .56

( )2ابن القيم ،طريق اهلجرتني وابب السعادتني ،ط ،2ج ،1ص.20
( )3أبو حممد عبدهللا بن يوسط ططف اجلويّن والد إمام احلرمني املتوىف سط ططنة 438ه ط ط ط ط ط ط ط ط طط ،شط ططيخ الشط ططافعية ،كان فقيها مدققا حمققا حنواي
مفسرا ،انظر :سري أعالم النبالء ط 3ج 17ص.617

( )4اجلويّن ،رسالة يف إثبات االستواء والفوقية ومسألة احلرف والصوت يف القرآن اجمليد ،ط ،1ص .80
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خامسا :نواقض توحيد األمساء والصفات وفيه مسائل:
املسألة األوىل :اإلحلاد ل ة واصطالحا:
اإلحلاد ل ة :من حلد ،جاء يف الص ط ط ط ط ط ططحاح :أحلد يف دين هللا ،أي حاد عنه وعدل .وحلد ،لغة
فيه .وقرئ ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ﴾( ،)1والتحد مثله .وأحلد
الرجل ،أي ظلم يف احلرم ،وأص ططله من قوله تعاىل:
ﱤ﴾ أي إحلاد بظلم ،والباء فيه زائدة.

﴿ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

()2

اإلحلاد اصـ ـ ـ ـ ــطالحا :اإل حلاد يف أمساء هللا تعاىل والعدول هبا وامليل هبا عن حقيقتها وتبديل
معانيها إبدخال ما ليس فيها ،وهذا هو التأويل الفاسد املذموم ،وهو أن يراد ابللفظ ما خيالف ظاهره،
ونقططل الطربي يف تفس ط ط ط ط ط ططريه عن ابن عبططاس ،قولططه( :وذروا الططذين يلحططدون يف أمسططائططه) قططال :اإلحلططاد:
التكذيب(.)3
فاإلحلاد يف أمسائه سبحانه تعاىل هو كما بينه جل وعال
ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ﴾(.)4

بقوله﴿:ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

وأخرج ابن أيب حا عن ابن عباس رضططي هللا عنهما يف قوله﴿ :ﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ﴾ قال:
هو أن يوض ططع الكالم على غري موض ططعه ،وأخرج عبد بن محيد وابن املنذر عن جماهد رض ططي هللا عنه يف
قوله﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ قال :هو أن يوضع الكالم على غري موضعه ا

()5

.

قال أبو احلسن األشعري:ا والقرآن العزيز على ظاهره ،وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إال حبجة،
وإال فهو على ظاهرها (.)6


( )1سورة النحل :اآلية .103

( )2اجلوهري ،الصحاح ا الل ة وصحاات الل ة العربية اجلوهري ،ص .534
( )3الطربي:جامع البيان يف أتويل القرآن ،ط 1ج21ص 478
( )4سورة األعراف :اآلية .180
( )5السيوطي :الدر املنثور د.ط ج 7ص.330

( )6األشعري:اإلابنة عن أصول الداينة ط 1ج 1ص40

=
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فإن كثريا من الزائغني عن احلق من املعتزلة وأهل القدر مالت هبم أهواؤهم إىل تقليد رؤس ططائهم
ومن مضى من أسالفهم ،فتأولوا القرآن على آرائهم ويال مل ينزل به هللا سلطاان ،وال أوضح به برهاان،
وال نقلوه عن رسول رب العاملني ،وال عن السلف املتقدمني (.)1


قال الزركش ط ط ط ط ط ططي :اال جيوز أن يعّن بكالمه جل وعال خالف ظاهره مطلقا ،وال يدل عليه دليل
خالفا للمرجئة ،ألن اللفظ ابلنسبة إىل غري ظاهره ال يدل عليه فهو كاملهمل ،واخلطاب ابملهمل ابطل(.)2
املسألة الثانية :أنواع اإلحلاد يف أمساء هللا وصفاته:
 من أنواع اإلحلاد يف أمساء هللا تبارك وتعاىل تس ط ط ط ط ط ططمية األص ط ط ط ط ط ططنام هبا كتس ط ط ط ط ط ططمية الالت مناأللوهية ،والعزى من العزيز ،وتسمية الصنم إهلا.
 تسميته جل وعال مبا ال يليق جبالله ،كتسمية النصارى له أاب ،وتسمية الفالسفة له موجبابذاته أو العلة الفاعلة ابلطبع ،وحنو ذلك.
 وصفه سبحانه وتعاىل ابلنقائص تعاىل هللا عنها علوا كبريا ،كقول اليهود إنه فقري ،وقوهلم إنهاسرتاح بعد أن خلق خلقه ،وقوهلم يد هللا مغلولة ،وأمثال ذلك مما هو إحلاد يف أمسائه وصفاته.
 تعطيل األمساء عن معانيها ،وإثباهتا من دون إثبات الص ط ط ط ط ط ططفات ،وجحد حقائقها ،كقولاجلهمية ومن تبعهم :إن أمساءه س ططبحانه وتعاىل ألفاظ جمردة ،ال تتض ططمن ص ططفات وال معاين ،فيطلقون
عليه اسططم السططميع والبصططري واحلي والرحيم ،واملتكلم واملريد ،ويقولون :ال حياة له ،وال مسع ،وال بصططر،
وال كالم ،وال إرادة تقوم به ،وهذا من أعظم اإلحلاد فيها عقال ولغة وش ط ططرعا وفطرة ،وهو مقابل إلحلاد
املشركني (.)3
وإنه من الباطل أن نتعدى على النص ط ط ط ط ط ططوص ونعطل معانيها وكأهنا وض ط ط ط ط ط ططعت يف كتاب هللا
عبثا ،تعاىل هللا عن ذلك ،وكما يقول الزركشط ططي :اإن واضط ططع اللغة ال جيوز عليه العبث ،فليس فيها
( )1املرجع السابق ،ج 1ص.14
( )2الزركشي :البحر احمليط يف أصول الفقه ،ط ،1ج 2ص.202

( )3انظر :السفاريّن ،لوائح األنوار السنية ،ط ،1ج ،1ص.128
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لفظ زائد ال لفائدة ا

()1

وهؤالء كما قال شططيخ اإلسططالم اولكنهم من أهل اجملهوالت املش طبَّهة ابملعقوالت ،يسططفسطططون
()2
يف العقليات ،ويقرمطون يف السمعياتا.
قططال العالمططة ابن القيم مفنططدا تلططك املقولططة البططاطلططة :الو مل تكن أمسططاؤه مش ط ط ط ط ط ططتملططة على معططان
وصططفات مل يسططغ أن خيرب عنه أبفعاهلا ،فال يقال :يسططمع ويرى ،ويعلم ويقدر ويريد ،فإن ثبوت أحكام
الصططفات فرع ثبوهتا ،فإذا انتفي أصططل الصططفة اسططتحال ثبوت حكمها ،فلو مل تكن أمساؤه ذوات معان
وأوص ططاف لكانت جامدة كاألعالم احملض ططة ،اليت مل توض ططع ملس ططماها ابعتبار معىن قام به ،فكانت كلها
س ط طواء ،ومل يكن فرق بني مدلوالهتا ،وهذا مكابرة ص ططرحية ،وهبت بني ،فإن من جعل معىن اس ططم القدير
هو معىن اسططم السططميع البصططري ،ومعىن اسططم التواب هو معىن اسططم املنتقم ،ومعىن اسططم املعطي هو معىن
()3
اسم املانع فقد كابر العقل واللغة والفطرة.ا
 القول إبن معاين آايت الصفات ال يعلمها إال هللا ،مستدلني بقوله تعاىل:ﲦ ﲧ﴾( ،)4وعلى قوهلم هذا جترى هذه اآلايت على ظاهرها ،وظاهرها هو :أن هلا ويال هبذا املعىن
ال يعلمه إال هللا ،كما قال ابن الصالح:ا وعلى هذه الطريقة مضى صدر األمة وساداهتا وإايها اختار
أئمة الفقهاء وقادهتا وإليها دعا أئمة احلديث وأعالمه وال أحد من املتكلمني من أصط ط ط ططحابنا يصط ط ط ططدف
عنها وأيابهاا(.)5
﴿ﲣ ﲤ ﲥ

ويف هذا الكالم خمالفة ص ط ط ط ط ططرحية حلقائق اإلميان ابألمساء والص ط ط ط ط ططفات ،واحلق كما يقول ش ط ط ط ط ططيخ
اإلسططالم ابن تيمية أن :ا ويل الصططفات هو احلقيقة اليت انفرد هللا بعلمها ،وهو الكيف اجملهول الذي
قال فيه الس ط ط ط ط ططلف كمالك وغريه« :االس ط ط ط ط ططتواء معلوم ،والكيف جمهول» فاالس ط ط ط ط ططتواء معلوم يعلم معناه

( )1الزركشي :البحر احمليط يف أصول الفقه ،ط ،1ج 1ص.202

( )2ابن تيمية ،حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني القدر والشرع ،ط ،6ج ،1ص.19
( )3ابن القيم ،مدارج السالكني ،ط ،3ج.1ص.53
( )4سورة آل عمران :اآلية .7

( )5الكرمي ،أقاويل الثقات يف أتويل األمساء والصفات واآلايت احملكمات واملشتبهات ،ط ،1ص .66
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وتفسريه ويرتجم بلغة أخرى ،وأما كيفية ذلك االستواء ،فهو التأويل الذي ال يعلمه إال هللا تعاىلا.

()1

يقول العالمطة ابن القيم :اتنطازع النطاس يف كثري من األحكطام ومل يتنطازعوا يف آايت الص ط ط ط ط ط ط طفطات
وأخبارها يف موض ط ط ط ططع واحد بل اتفق الص ط ط ط ططحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات
حقططائقهططا( ،)2وهططذا يططدل على أهنططا أعظم النوعني بيططاان وأن العنططايططة ببيططاهنططا أهم ألهنططا من مت طام حتقيق
الشط ططهادتني ،وإثباهتا من لوازم التوحيد ،فبينها هللا سط ططبحانه وتعاىل ورس ط طوله بياان شط ططافيا ال يقع فيه لبس
يوقع الراس ط ط ط ط ط ططخني يف العلم وآايت األحكام ال يكاد يفهم معانيها إال اخلاص ط ط ط ط ط ططة من الناس ،وأما آايت
الص ط ططفات فيش ط ططرتك يف فهم معناها اخلاص والعام ...،وليس يف آايت الص ط ططفات وأحاديثها جممل حيتاج
إىل بيان من خارج بل بياهنا فيها وإن جاءت السنة بزايدة يف البيان والتفصيلا.
وكما ذكر ابن فارس
()5
أوصفة أو شيء .

()4

()3

فإن لغة العرب حيتج هبا فيما اختلف فيه إذا كان التنازع يف :اس ط ط ط ط ط ططم

( )1ابن تيمية ،الفتوى احلموية الكربى ،ط ،2ج ،1ص.291
( )2وهم أعلم الناس بفهم القرآن ،وأعلم الناس يف فهم دقائق الس ط ط ط ط ططنة وأحوال الرس ط ط ط ط ططول ﷺ مبعاينتهم له عليه الص ط ط ط ط ططالة والسط ط ط ط ططالم
وشط ط ططهودهم التنزيل .ويف هذا املعىن يقول شط ط ططيخ اإلسط ط ططالم:ا مل يكن أحد من الصط ط ططحابة ومن سط ط ططلك سط ط ططبيلهم من التابعني هلم
إبحس ططان وأئمة املس ططلمني يعارض النص ططوص مبعقوله وال يؤس ططس دينا غري ما جاء به الرس ططول ،وإذا أراد معرفة ش ططيء من الدين
والكالم فيه نظر فيما قاله هللا والرسط ططول فمنه يتعلم وبه يتكلم ،وفيه ينظر ويتفكر ،وبه يسط ططتدل فهذا أصط ططل أهل السط ططنة ،وأهل
البدع ال جيعلون اعتمادهم يف الباطن ونفس األمر على ما تلقوه عن الرس ط ط ط ططول؛ بل على ما رأوه أو ذاقوه مث إن وجدوا الس ط ط ط ططنة
توافقه وإال مل يبالوا بذلك فإذا وجدوها أبالفه أعرض ط ط ط ط ط ط طوا عنها تفويضط ط ط ط ط ط ططا أو حرفوها ويال .فهذا هو الفرقان بني أهل اإلميان
والسطنة وأهل النفاق والبدعة وإن كان هؤالء هلم من اإلميان نصطيب وافر من اتباع السطنة لكن فيهم من النفاق والبدعة حبسطب
ما تقدموا فيه بني يدي هللا ورس ط ططوله وخالفوا هللا ورس ط ططوله مث إن مل يعلموا أن ذلك خيالف الرس ط ططول ولو علموا ملا قالوه مل يكونوا
منافقني بل انقصط ط ط ط ط ط ططي اإلميان مبتدعني وخطؤهم مغفور هلم ال يعاقبون عليه وإن نقص ط ط ط ط ط ط طوا به .انظر :ابن تيمية ،أمحد بن عبد
احلليم ،جمموع الفتاوى ،ط األوقاف السط ط ططعودية ،ج 13ص .63وانظر يف هذا الشط ط ططأن ما كتبه شط ط ططيخ اإلسط ط ططالم ابن تيمية يف
التدمرية :حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني القدر والشرع ،ط ،6ج 1ص.8

( )3ابن القيم ،الصواعق املرسلة ،ط 3ج 1ص .212-210
( )4ابن فططارس ( 395- 329هط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط  1004- 941م) أمحططد بن فططارس بن زكراي القزويّن الرازي ،أبو احلسط ط ط ط ط ط ططني :من أئمططة
اللغة واألدب.
( )5انظر :ابن فارس ،الصاحيب يف فقه الل ة ،ط 1ج 1ص.34والزركشي :البحر احمليط ،ط 1ج 2ص.254
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()1

وخنتم احلديث عن نواقض توحيد األمساء والص ططفات هبذا العرض املهيب الذي اس ططتش ططهد به

العالمة ابن القيم أبعظم س ط ط ططورة يف الكتاب العظيم وهي س ط ط ططورة الفاحتة واليت أورد النووي فض ـ ــلها يف
ابب احلث على ســور وصــوصــة مســتشــهدا حبديث ابن عباس رضــي هللا عنهما قال :بينما جربيل
عليه الس ططالم قاعد عند النيب ﷺ مسع نقيض ططا من فوقه ،فرفع رأس ططه فقال :اهذا ابب من الس ططماء فتح
اليوم ومل يفتح قط إال اليوم فنزل منه ملك فقال :اهذا ملك نزل إىل األرض مل ينزل قط إال اليوم فسلم
وقال :أبش ط ططر بنورين أوتيتهما ،مل يؤهتما نيب قبلك :فاحتة الكتاب ،وخواتيم س ط ططورة البقرة ،لن تقرأ حبرف
منها إال أعطيتها(.)2
حيث اسط ط ط ططتدل ابن القيم هبذه السط ط ط ططورة املباركة على بطالن حجج املعطلة ،حيث قال رمحه هللا:
اإن كل س ططورة يف القرآن تتض ططمن إثبات ص ططفات الرب جل وعال ،وفيها أنواع من األدلة عليها ،ما يزيد
على عش ط ططرة آالف دليل أوهلا وأعظمها يف س ط ططورة الفاحتة :اليت يفتتحها س ط ططبحانه ابحلمد على أفعاله كما
محد نفس ط ططه يف كتابه ،وأفعاله جل وعال هي املقتض ط ططية للحمد ،وهلذا جتده مقروان هبا كقوله﴿ ::ﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ﴾(﴿ ،)3ﲾ ﲿ ﳀ
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ﴾(﴿ ،)4ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾(.)5
ففي قوله تعاىل﴿ :ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ﴾ دليل ربوبيته للعامل اليت تتضططمن تصططرفه فيه
وتدبريه له وإنفاذ أمر كل وقت فيه ،وكونه معه كل س ط ط ط ط ططاعة يف ش ط ط ط ط ططأن :خيلق ويرزق ،وحيىي ومييت،
وخيفض ويرفع ،ويعطي ومينع ،ويعز ويذل ،ويص ط ط ط ططرف األمور مبش ط ط ط ططيئته وإرادته ،وإنكار ذلك إنكار
لربوبيته وألوهيته وملكه.
ويف قوله س ط ط ط ط ط ططبحانه ﴿ﱋ ﱌ﴾ رمحته جل وعال ،فهو س ط ط ط ط ط ططبحانه الذي يرحم بقدرته
ومشط ط ططيئته من مل يكن له رامحا قبل ذلك ،وأما قوله تعاىل﴿ :ﱎ ﱏ ﱐ﴾ فامللك هو املتصط ط ططرف
( )1ابن القيم ،الصواعق املرسلة ،ط 3ج  4ص .1222

( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب صالة املسافرين ،ابب فضل الفاحتة وخواتيم البقرة ،واحلث على قراءة اآليتني من آخر سورة
البقرة ،برقم .806
( )3سورة األنعام :ال آية1
( )4سورة األعراف :اآلية .43
( )5سورة الكهف :اآلية .1
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فيما هو ملك عليه ومالك له ،ومن ال تصرف له وال يقوم به فعل البتة ال يعقل له ثبوت ملك.
وقوله﴿ :ﱗ ﱘ ﱙ﴾ فيه طلب اهلداية اليت هي فعله جل وعال.
وقوله﴿ :ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ﴾ داللة فعله القائم به وهو اإلنعام ،فلو مل يقم به فعل اإلنعام
مل يكن للنعمة وجود البتة.
وقولططه﴿ :ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ﴾ وهم الططذين غض ط ط ط ط ط ط ططب هللا عليهم بعططدمططا
أوجدهم وقام هبم سبب الغضب ،إذ الغضب على املعدوم حمال.
فهذه األدلة الواضط ط ط ط ط ططحة البيان يف سط ط ط ط ط ططورة واحدة هي سط ط ط ط ط ططورة الفاحتة ،ويف الكتاب العزيز أدلة
عظيمة ،فإنكار تلك اآلايت البينات وإنكار تكثر الص ط ط ط ططفات وتعدد األمساء هو أفس ط ط ط ططد للعقل والنقل
وأفتح ابب للمعارضةا.
سادسا :مذاهب الناس يف األمساء والصفات(.)1
انقسم الناس يف اعتقادهم يف األمساء والصفات إىل ثالثة فئات:
الفئة األوىل :املثبتون للمعاين الظاهرة وهم على قسمني:
القسم األول :املثبتني اإلثبات احلق وهم أهل السنة.
القسم الثاين :املثبتني إثبات خاطئ وهو مذهب املمثلة.
واملمثلة هم :كل من قاس صفات هللا عز وجل بصفات خلقه عز وجل أبن جعل ذات هللا عز
وجل أو ص ططفاته مثل ص ططفات املخلوقني أو نص على التش ططبيه أبن يقول بص ططر كبص ططري ومسع كس ططمعي
وحنو ذلك.
هذا هو مراد السلف يف إطالق هذا الوصف وهو التمثيل .قال اإلمام أمحد رمحه هللا :ااملشبهة
تقول بص ط ططر كبص ط ططري ،ويد كيدي ،وقدم كقدمي ،ومن قال ذلك فقد ش ط ططبه هللا خبلقها ،وقال نعيم بن
( )1وانظر :كتاب النفي يف ابب صفات هللا بني أهل السنة واجلماعة واملعطلة ،ملؤلفه :حممد أزرقي ،ط ،2ص .622
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محاد اخلزاعي( )1رمحه هللا :امن شططبه هللا بشططيء من خلقه فقد كفر ،ومن أنكر ما وصططف هللا به نفسططه
فقد كفر ،وليس فيما وصف هللا به نفسه وال رسوله تشبيها (.)2
وقال إس ططحاق بن راهويه( :)3امن وص ططف هللا ،فش ططبه ص ططفاته بص ططفات أحد من خلق هللا فهو
كافر ابهلل العظيما .وقال :اعالمة جهم وأصططحابه :دعواهم على أهل السططنة واجلماعة ما أهلموا به من
الكذب أهنم مشبهة بل هم املعطلةا(.)4
الفئة الثانية :النفاة وهم أهل التأويل وأهل التفويض.
الفئة الثالثة :املتوقفون يف معاين الصفات.
والذي يهمنا هنا هو مذهب أهل السنة ومذهب األشاعرة:
ملخص مذهب أهل السنة يف اثبات األمساء والصفات:
ذكران يف املبحث السط ط ططابق قواعد أهل السط ط ططنة يف إثبات األمساء والصط ط ططفات وندعمها هنا بقول
اإلمام ابن خزمية الذي يقول:ا فنحن ومجيع علمائنا من أهل احلجاز وهتامة واليمن والعراق والشط ط ط ط ط ط ططام
ومص ططر ،مذهبنا :أان نثبت هلل ما أثبته لنفس ططه ،نقر بذلك أبلس ططنتنا ،ونص ططدق ذلك بقلوبنا ،من غري أن
نش ط ط ططبه وجه خالقنا بوجه أحد املخلوقني ،وعز ربنا أن يش ط ط ططبه املخلوقني ،وجل ربنا عن مقالة املعطلني،
وعز أن يكون عدما كما قاله املبطلون ،ألن ماال ص ط ط ط ططفة له عدم ،تعاىل هللا عما يقول اجلهميون الذين
()5
ينكرون صفات خالقنا الذي وصف هبا نفسه يف حمكم تنزيله وعلى لسان نبيه ﷺ ا .
قال الش ط ططاطيب:ا كل خارج عن الس ط ططنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها ال بد له من
تكلف يف االستدالل أبدلتها على خصومات مسائلهم ،وإال كذب اطراحها دعواهم.
بل كل مبتدع من هذه األمة :إما أن يدعي أنه هو صططاحب السططنة دون من خالفه من الفرق،
( )1نعيم بن محاد اخلزاعي ،حمدث ،ولد يف مرو ،وهو شيخ البخاري ،تويف عام 228ه.

( )2انظر:الذهيب ،العرش ،ط 2ج 2ص305
( )3اسحاق بن راهويه الشافعي املروزي161 -ه238-ه ،أحد أئمة املسلمني وعلماء الدين ،اجتمع له احلديث والقه واحلفظ.
( )4الاللكائي ،شرات أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،ط ،8ج 3ص.588
( )5ابن خزمية ،كتاب التوحيد ط ،5ج 1ص.26
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فال ميكنه الرجوع إىل التعلق بش ط ططبهها ،وإذا رجع إليها؛ كان الواجب عليه أن أيخذ االس ط ططتدالل مأخذ
أهله العارفني بكالم العرب وكليات الشريعة ومقاصدها؛ كما كان السلف األول أيخذوهنا.
إال أن هؤالءمل يبلغوا مبلغ الناظرين فيها إبطالق :إما لعدم الرسوخ يف معرفة كالم العرب والعلم
مبقاصط ططدها ،وإما لعدم الرسط ططوخ يف العلم بقواعد األصط ططول اليت من جهتها تس ط طتنبط األحكام الشط ططرعية،
وإما لعدم األمرين مجيعا ،فباحلري أن تص ط ط ط ط ط ططري مهخذهم لألدلة خمالفة ملأخذ من تقدمهم من احملققني
لألمرينا(..)1
قال السططفاريّن :ا مذهب السططلف هو املذهب املنصططور ،واحلق الثابت املأثور ،وأهله هم الفرقة
الناجية ،والطائفة املرحومة اليت هي بكل خري فائزة ،ولكل مكرمة راجية ،من الش ط ط ط ط ط ططفاعة والورود على
احلوض ،ورؤية احلق ،وغري ذلك من سالمة الصدر واإلميان ابلقدر ،والتسليم ملا جاءت به النصوص،
فمن احملال أن يكون اخلالفون أعلم من السط ط ط ط ط ط ططالفني ،كما يقوله بعض من ال حتقيق لديه ممن ال يقدر
قدر الس ط ططلف ،وال عرف هللا  -تعاىل  -وال رسط ط طوله وال املؤمنني به حق املعرفة املأمور هبا من أن طريقة
السلف أسلم ،وطريقة اخللف أعلم وأحكم ،وهؤالء إمنا أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي جمرد
اإلميان أبلفاظ القرآن واحلديث من غري فقه ذلك مبنزلة األميني ،وأن طريقة اخللف هي استخراج معاين
النصططوص املعروفة عن حقائقها أبنواع اجملازات وغرائب اللغات ،فهذا الظن الفاسططد أوجب تلك املقالة
اليت مضط ططموهنا نبذ اإلسط ططالم وراء الظهور ،وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السط ططلف ،وضط ططلوا يف تصط ططويب
طريقة اخللف ،فجمعوا بني ابطلني :اجلهل بطريقة الس ط ط ط ط ط ططلف يف الكذب عليهم ،واجلهل والض ط ط ط ط ط ططالل
()2
بتصويب طريقة غريهما .
قال الصط ط ططابوين :اأهل احلديث يؤمنون جبميع الصط ط ططفات اليت نزل هبا القرآن ووردت به األخبار
الصحاح من السمع والبصر والعني والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة واإلرادة واملشيئة والقول
والكالم والرضططا والسططخط واحلب والبغض والفرح والضططحك من غري تشططبيه لشططيء من ذلك بصططفات
املربوبني املخلوقني بل ينتهون فيها إىل ما قال هللا تعاىل وقال رسطوله ﷺ من غري زايدة عليه وال إضططافة
( )1الشاطيب :االعتصام ،ط 1ج 1ص281
( )2الشاطيب :االعتصام ،ط 1ج 1ص281
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إليه وال إزالة للفظ اخلرب عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكرا(.)1
قال البخاري:اإن اجلهمية هم املشططبهة ،ألهنم شططبهوا رهبم ابلصططنم ،واألصططم ،واألبكم الذي ال
يسططمع ،وال يبصططر ،وال يتكلم ،وال خيلق ،وقالت اجلهمية :وكذلك ال يتكلم ،وال يبصططر نفسططه ،وقالوا:
إن اس ط ططم هللا خملوق ،ويلزمهم أن يقولوا إذا أذن املؤذن أن يقولوا :ال إله إال هللا الذي امسه هللا ،وأش ط ططهد
أن حممدا رسول الذي امسه هللا ،ألهنم قالوا :إن اسم هللا خملوقا(.)2
فإنه س ط ط ططبحانه جل وعال خمالف جلميع احلوادث ،فال ذاته تش ط ط ططبه الذوات ،وال ص ط ط ططفاته تش ط ط ططبه
الصططفات ،ال يشططبهه شططيء من خلقه ،وال يشططبه شططيئا من احلوادث ،بل هو احلق جل وعال منفرد عن
مجيع املخلوقات ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله (.)3
واألصل أن معرفة حقيقة الصفة وكيفيتها بعة ملعرفة حقيقة املوصوف وكيفيته ،فإذا كان إميان
العباد ابهلل إميان إثبات قائم على اليقني والتس ططليم ،من دون حماولة ملعرفة حقيقة ذاته س ططبحانه ،اس ططتلزم
ذلك أن تكون صططفة إمياهنم بصططفاته كذلك قائمة على اإلثبات والتسططليم هلل ،وملا جاء به رس طوله ﷺ،
وال يسلم إميان املرء إال هبذا التسليم التام ،فالكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات ،وال فرق يف
ذلك بني الص ططفات اخلربية والص ططفات األخرى املعنوية والس ططلبية ،فكلها تبقى على ظاهرها ،الذي يليق
ابهلل تعاىل ،وال يفهم من النص ط ط ط ط ط ططوص إال ذلك الظاهر الالئق به جل وعال ،بل ال جيوز أن يعتقد أن
النصوص قد تدل بظاهرها على ماال يليق ابهلل ،ملا يف ذلك من إساءة أدب ،بل إساءة ظن ابهلل الذي
أنزل تلك النصوص ،وأوحى هبا إىل رسوله األمني عليه الصالة والسالم(.)4
فمعاين آايت هللا تعاىل ،وماكلف به عباده من التعبد له جل وعال مما بينه يف كتابه واض ط ط ط ط ط ططحة
جلية ،قال اإلمام الطربي:ا فال شططك أن أعلى منازل البيان درجة ،وأسططىن مراتبه مرتبة ،أبلغه يف حاجة
املبني عن نفس ط ط ط ط ططه ،وأبينه عن مراد قائله ،وأقربه من فهم س ط ط ط ط ططامعه .فإن جتاوز ذلك املقدار ،وارتفع عن
وس ط ط ط ططع األانم ،وعجز عن أن أييت مبثله مجيع العباد ،كان حجة وعلما لرس ط ط ط ططل الواحد القهار ....ودعا
( )1الصابوين ،عقيدة السلف وأصحاب احلديث ،ط 1ص39
( )2البخاري ،خلق أفعال العباد ،د.ط ،ص.43

( )3انظر :الكرمي ،أقاويل الثقات يف أتويل األمساء والصفات واآلايت احملكمات واملشتبهات ،ج 1ص.134
( )4انظر جامي ،الصفات اإلهلية ،ط ،1ص 218
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مجيعهم إىل اتباعه والقبول منه والتص ط ط ط ططديق به ،واإلقرار أبنه رس ط ط ط ططول إليهم من رهبم .وأخربهم أن داللته
على ص ط ططدق مقالته ،وحجته على حقيقة نبوته ما أ هم به من البيان ،واحلكمة والفرقان ،بلس ط ططان مثل
ألس ط ط ط ط ططنتهم ،ومنطق موافقة معانيه معاين منطقهم ،مث أنبأ مجيعهم أهنم عن أن أيتوا مبثل بعض ط ط ط ط ططه عجزة،
ومن القدرة عليه نقصططة ،فأقر مجيعهم ابلعجز ،وأذعنوا له ابلتصططديق ،وشططهدوا على أنفسططهم ابلنقص.
إال من جتاهل منهم وتعامى ،واستكرب وتعاشىا(.)1
قال األش ططعري:ا هللا عز وجل إمنا خاطب العرب بلغتها وما جيري مفهوما يف كالمها ،ومعقوال
(.)2
يف خطاهبا ا
ملخص مذهب األشاعرة (.)3يف ابب الصفات:
 اتفاقهم على إثبات الصططفات السططبع اليت يسططموهنا بصططفات املعاين ( ،)4وهي :احلياة ،العلم،القدرة ،اإلرادة ،السمع ،البصر ،الكالم ،واتفاقهم عليها لثبوهتا عندهم عقال دون غريها من الصفات،
وزاد الباقالين واجلويّن صفة اثمنة هي :اإلدراك ،وهي حمل اختالف بني األشاعرة.
 اتفاقهم على نفي الصفات االختيارية املتعلقة مبشيئة هللا جل وعال. اختالفهم يف الص ط ط ططفات اخلربية اليت يعربون عنها بنفي حلول احلوادث بذات هللا وذلك مثلصط ط ططفات :الكالم ،الرضط ط ططى ،الغضط ط ططب ،الفرح ،اجمليء ،النزول ،وحنوها ،فقالوا إنه يلزم من إثباهتا حلول
احلوادث بذات هللا جل وعال ،فقالوا أبزلية هذه الصفات ،وأهنا الزمة لذات هللا أبدا.
 الش ططبهة اليت قام عليها مذهب األش ططاعرة يف الص ططفات هي ش ططبهة األعراض واألجس ططام ،بناءعلى قوهلم أبن مططاحلططت بططه احلوادث فهو حططادث ،فوجططب تنزيططه هللا عن أن حتططل بططه احلوادث ،وذلططك
بنفي مجيع ما يتعلق بصفات هللا جل وعال الفعلية واالختيارية.
( )1الطربي :جامع البيان يف أتويل القرآن ،ط ،1ج 1ص.9

( )2األشعري :اإلابنة عن أصول الداينة،ط ،1ص.126
( )3ومتأخري األشط ط ط ططاعرة يف زمننا ،ال يلتزمون مذهب أيب احلسط ط ط ططن األشط ط ط ططعري ،بل إهنم خلطوا مذهبه ابلكثري من أصط ط ط ططول اجلهمية
واملعتزلة وأحياان الفكر الفلسفي ،كما خالفوا األشعري يف كثري من أقواله ،واملسألة حتتاج بسط ،ليس حبثنا حمله.
( )4صفات املعاين هي ما دل على معىن ثبويت قائم ابلذات.
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 بناء على الش ططبهة الس ططابقة جلأ األش ططاعرة لس ططلوك طريقي التفويض والتأويل يف تفس ططري معايننصوص الصفات ،بقوهلم:
وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها

()1

وأما أبو احلسن األشعري مؤسس املذهب فإن سبب اجتاهه هذا املنحى يف االعتقاد هو تنازع
طريف االعتقاد لديه بني مذهب أهل السط ط ط ط ططنة ،ومذهب املعتزلة وحماولته للتوسط ط ط ط ططط بني هذا وهذا ،ولذا
فهناك من يرى أنه وس ط ط طططي بني املعتزلة والس ط ط ططلف ،وهناك من يرى أنه وس ط ط طططي بني املعتزلة واملش ط ط ططبهة،
وهناك من يرى أنه وسط بني السلف واملاتريدية ،فهو كما ذكر ابن عساكر (:)2ا نظر يف كتب املعتزلة
واجلهمية والرافض ط ططة وإهنم عطلوا وأبطلوا فقالوا ال علم هلل وال قدرة وال مسع وال بص ط ططر وال حياة وال بقاء
وال إرادة ،وقالت احلشططوية واجملسططمة واملكيفة احملددة إن هلل علما كالعلوم وقدرة كالقدر ومسعا كاألمساع
وبصرا كاألبصار فسلك رضي هللا عنه طريقة بينهما فقال إن هلل سبحانه وتعاىل علما ال كالعلوم وقدرة
ال كالقدر ومسعا ال كاألمساع وبصط ط طرا ال كاألبص ط ططار ،وكذلك قال جهم بن ص ط ططفوان العبد ال يقدر على
إحداث شط ططيء وال على كسط ططب شط ططيء وقالت املعتزلة هو قادر على اإلحداث والكسط ططب معا فسط ططلك
رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنه طريقة بينهما فقال العبد ال يقدر على اإلحداث ويقدر على الكسط ط ط ط ط ط ططب ونفى قدرة
اإلحداث وأثبت قدرة الكس ط ططب ،وكذلك قالت احلش ط ططوية املش ط ططبهة إن هللا س ط ططبحانه وتعاىل يرى مكيفا
حمدودا كسائر املرئيات وقالت املعتزلة واجلهمية والنجارية إنه سبحانه ال يرى حبال من األحوال فسلك
رضط ط ط ط ط ططي هللا عنه طريقة بينهما فقال يرى من غري حلول وال حدود وال تكييف كما يراان هو غري حمدود
وال مكيف فكذلك نراه وهو غري حمدود وال مكيف ،وكذلك قالت النجارية إن الباري س ط ط ط ططبحانه بكل
مكان من غري حلول وال جهة وقالت احلشوية واجملسمة إنه سبحانه حال يف العرش وإن العرش مكان
له وهو جالس عليه فس ط ط ط ططلك طريقة بينهما فقال كان وال مكان فخلق العرش والكرس ط ط ط ططي ومل حيتج إىل
مكان وهو بعد خلق املكان كما كان قبل خلقه ،وقالت املعتزلة له يد قدرة ونعمة ووجهه وجه وجود
وقالت احلش ط ططوية يده يد جارحة ووجهه وجه ص ط ططورة فس ط ططلك رض ط ططي هللا عنه طريقة بينهما فقال يده يد
ص ط ط ططفة ووجهه وجه ص ط ط ططفة كالس ط ط ططمع والبص ط ط ططر وكذلك قالت املعتزلة النزول نزول بعض آايته ومالئكته
( )1من نظم جوهرة التوحيد الذي هو عمدة األشاعرة أبو اإلمداد برهان الدين اللقاين املتويف سنة 1401ه.
( )1أبو القاسم ابن عساكر ( 571- 499هط ط ط ط ط ط ط ط  1176- 1105م) علي بن احلسن بن هبة هللا ،أبو القاسم ،ثقة الدين ابن
عساكر الدمشقي :املؤرخ احلافظ الرحالة ،كان حمدث الداير الشامية.
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واالستواء مبعّن االستيالء وقالت املشبهة واحلشوية النزول نزول ذاته حبركة وانتقال من مكان إىل مكان
واالس ط ططتواء جلوس على العرش وحلول فيه فس ط ططلك رض ط ططي هللا عنه طريقة بينهما فقال النزول ص ط ططفة من
ص ططفاته ا( ،)1ومض ططى ابن عس ططاكر موض ططحا حقيقة مذهب أبو احلس ططن األش ططعري ،وأنه إمنا س ططلك هذا
املس ططلك اعتقادا منه أبن احلق هو التوس طططبني هذه األقوال واملذاهب والفرق وكما قال ابن عس ططاكر :ا
وهذه الطرق اليت سط طلكها مل يس ططلكها ش ططهوة ومل حيدثها بدعة واس ططتحس ططاان ،ولكنه أثبتها برباهني عقلية
خمبوزة وأدلة شرعية مسبورةا(..)2
قلت :وما الذي أبعد الناس عن املنهج احلق ،وجعلهم يتخبطون بني املذاهب الش ط ط ط ط ط ططىت والفرق
املتعددة سوى الركون إىل األدلة العقلية،وعدم التشبث أبنوار املشكاة النبوية.
الفرع السادس اعتقاد النووي يف الصفات:
وأما مذهب النووي يف األمساء والص ط ط ط ط ط ططفات فإنه يتض ط ط ط ط ط ططح من قوله :ا كل ما ورد من آايت
الص ط ط ط ط ط ططفات وأخبارها املتش ط ط ط ط ط ططاهبة الثابت فيها يف نفس األمر ما هو الالئق فيها جبالل هللا تبارك وتعاىل
وكماله وتقديسه املطلق ،ذلك معتقدان فيها ،وليس علينا تفصيله وتعيينه ،وليس البحث عنه من شأننا
بل نكل علم تفصط ط ط ططيله إىل هللا تبارك وتعاىل ونصط ط ط ططرف عن اخلوض فيه قلوبنا وألسط ط ط ططنتنا فهذا وحنوه هو
الصط ط ط ط طواب من أئمة الفتوى يف ذلك ،وهو س ط ط ط ططبيل س ط ط ط ططلف األمة وأئمة املذاهب املعتربة وأكابر العلماء
والصاحلني وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم :ومن كان منهم اعتقد اعتقادا ابطال تفصيال ففي هذا
ص ط ط ط ططرف له عن ذلك االعتقاد الباطل مبا هو أهون وأيس ط ط ط ططر وأس ط ط ط ططلم ،وقد اختلفوا يف آايت الص ط ط ط ططفات
وأخبارها هل خياض فيها ابلتأويل أم ال؟ فقال قائلون :تتأول على ما يليق هبا وهذا أش ط ط ط ط ط ططهر املذهبني
للمتكلمني ،وقال آخرون ال تتأول بل ميسك عن الكالم يف معناها ويوكل علمها إىل هللا تعاىل ويعتقد
مع ذلك تنزيه هللا تعاىل وانتفاء صططفات احلادث عنه ،فيقال مثال نؤمن أبن الرمحن على العرش اسططتوى
وال نعلم حقيقططة معىن ذلططك واملراد بططه مع أان نعتقططد أن هللا تعططاىل﴿ :ﱐ ﱑ ﱒ﴾ وأنططه منزه عن
احللول ومسات احلدوث وهذه طريقة الس ططلف أو مجاهريهم،وهي أس ططلم إذ ال يطالب اإلنس ططان ابخلوض
( )1ابن عساكر :تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري ،ط 3ج 1ص .149
( )2ابن عساكر :تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري ،ط 3ج 1ص .152
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يف ذلك فإذا اعتقد التنزيه فال حاجة إىل اخلوض يف ذلك واملخاطرة فيما ال ض ط ط ط ططرورة،بل ال حاجة إليه
فإن دعت احلاجة إىل التأويل لرد مبتدع وحنوه ولوا حينئذ ،وعلى هذا حيمل ما جاء عن العلماء يف
هذا وهللا أعلما(.)1
والتفويض خمالف ملنهج وطريقة أهل السنة ومن سلكها وقع يف نفي الصفات األلوهية فرارا من
إثباهتا زاعمني أن إثبات ظاهرها يستلزم التشبيه(.)2
سابعا :دالئل توحيد األمساء والصفات
وهي على قسمني:
القسم األول :األمساء احلسىن
من أصط ططول أهل السط ططنة واجلماعة إثبات مجيع أمساء هللا تعاىل الثابتة يف القرآن الكرمي وصط ططحيح
الس ططنة ،مع إثبات ما تض ططمنته تلك األمساء من ص ططفات الكمال على الوجه الالئق بذي العزة واجلالل
ﱒ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ ا لذي ابين
ﱓ
كما قال الذهيب :ااحلمد هلل العلي الكبري ،الذي ﴿ﱐ ﱑ
صططفاته العلية صططفات املخلوقني وإن اتفقت أمساؤمهاا( ،)3وإثبات ما يتعلق هبذه األمساء والصططفات من
أحكام ومقتضيات ،وتواتر عنهم هذا اإلثبات منذ عهد السلف ومن بعدهم اخللف.


أوال :قواعد األمساء احلسىن:
قال النووي :اوأمساء هللا تعاىل توقيفية،ال تطلق إال بدليل صططحيح،وقد اختلف أهل السططنة يف تسططمية هللا

تعاىل ووص ط ططفه أبوص ط ططاف الكمال واجلالل واملدح اليت مل يرد هبا الش ط ططرع فأجازها طائفة ومنعها آخرون إال أن يرد به
ش ط ط ط ططرع مقطوع هبا من نص كتاب هللا،أو س ط ط ط ططنة متواترة أو إمجاع على إطالقها،فإن ورد خرب واحد فقد اختلفوا فيه؛
فططأجططازه طططائفططة وقططالوا الططدعططاء بططه والثنططاء من ابب العمططل وذلططك جططائز خبرب الواحططد ،ومنعططه آخرون لكونططه راجعططا إىل
اعتقاد ما جيوز أو يس ط ططتحيل على هللا تعاىل وطريق هذا القطع ،والصط ط طواب جوازه الش ط ططتماله على العمل ،ولقوله هللا
( )1النووي ،اجملموع(( ،مع تكملة السبكي واملطيعي))ط :اإلرشاد ،د.ط ،د.ت ،ج 1ص .49

( )2انظر :الشـ ــيخ عليو ،مناهج الل ويني ،ط 1ص.88ويف الكتاب أبوااب هامة يف هذا املبحث يوص ط ططى مبراجعتها مثل ابب ثري
اللغة العربية يف أبواب العقيدة ودورها يف فهم العقيدة الصحيحة والسالمة من الوقوع يف التحريف.
( )3الذهيب كتاب األربعني يف صفات رب العاملني ،ط 1ص .29

120

=

تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ ،وهللا أعلم(.)1
وهذه القاعدة عند النووي موافقة ألقوال علماء السنة:
قال اإلمام الش ط ط ططافعي رمحه هللا تعاىل« :هلل تعاىل أمساء وص ط ط ططفات جاء هبا كتابه ،وأخرب هبا نبيه
أمته ،ال يس ط ططع أحدا من خلق هللا قامت عليه احلجة ردها ،ألن القرآن نزل هبا ،وص ط ططح عن رس ط ططول هللا
القول هبا فيما روى عنه العدول ،فإن خالف ذلك بعد ثبوت احلجة عليه فهو كافر ،أما قبل ثبوت
احلجطة عليطه فمعطذور ابجلهطل؛ألن علم ذلطك ال يطدرك ابلعقطل وال ابلرؤيطة والفكر ،واليكفر ابجلهطل هبا
أحد إال بعد انتهاء اخلرب إليه هبا ،وتثبت هذه الص ط ط ططفات ،وينفي عنها التش ط ط ططبيه كما نفي التش ط ط ططبيه عن
ﱒ ﱔ ﱕ ﱖ﴾()2ا.
ﱓ
نفسه تعاىل ،قال سبحانه﴿ :ﱐ ﱑ


وقال اإلمام اإلمساعيلي :اويعتقدون أن هللا تعاىل مدعو أبمسائه احلسىن وموصوف بصفاته اليت
مسى ووصف هبا نفسه ،ووصفه هبا نبيه ،...ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء ،وال يوصف مبا
.
فيه نقص أو عيب أو آفة فإنه عز وجل تعاىل عن ذلكا
وقال اإلمام عثمان بن سط ططعيد الدارمي( :)3اأمساء هللا هي حتقيق صط ططفاته ،سط ططواء عليك قلت عبدت
هللا أو عبدت الرمحن ،أو الرحيم ،أو امللك العزيز احلكيم ،وس ط ط ط ط ط طواء على الرجل قال :كفرت ابهلل ،أو قال:
كفرت ابلرمحن الرحيم ،أو ابخلطالق العزيز احلكيم .وس ط ط ط ط ط طواء عليطك قلطت :عبطد هللا ،أو عبطد الرمحن ،أو عبطد
العزيز ،أو عبد اجمليد ،وس ط ط ط ط ط طواء عليك قلت :اي هللا اي رمحن ،أو اي رحيم ،أو اي ملك اي عزيز اي جبار ،أبي
اسططم دعوته من هذه األمساء ،أو أضططفته إليه ،فإمنا تدعو هللا نفسططه ،من شططك فيه فقد كفر ،وال تقاس أمساء
هللا أبمساء اخللق؛ ألن أمساء اخللق خملوقة مسططتعارة ،وليسططت أمساؤهم نفس صططفاهتم بل هي خمالفة لصططفاهتم،
وأمساء هللا صفاته ،ليس شيء خمالفا لصفاته وال شيء من صفاته خمالفا لألمساءا(.)4
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 7ص ،188ج 2ص.91
( )2سورة الشورى :ال آية.11
( )3عثمان بن س ط ططعيد بن خالد بن س ط ططعيد الس ط ططجس ط ططتاين احلافظ أبو س ط ططعيد الدارمي وله كتاب يف الرد على اجلهمية وكتاب يف الرد
على بش ط ط ططر املريس ط ط ططي ،ومس ط ط ططند كبري وهو الذي قام على حممد بن كرام الذي تنس ط ط ططب إليه الكرامية وطردوه عن هراه .انظر:

السبكي ،طبقات الشافعية الكربى ،ط ،2ج 2ص.304

( )4الدارمي ،نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افرتى على هللا عز وجل من التوحيد،
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وقال الغزايل :ااالس ط ط ططم ال يراد حلروفه بل ملعانيه واألس ط ط ططامي املرتادفة ال خيتلف إال حروفها وإمنا
فض ط ططيلة هذه األس ط ططامي ملا حتتها من املعاين فإذا خلت عن املعىن مل يبق إال األلفاظ واملعىن إذا دل عليه
أبلف اسم مل يكن له فضل على املعىن الذي يدل عليه ابسم واحد فيبعد أن يكمل هذا العدد احملصور
بتكرير األلفاظ على معىن واحد بل األش ططبه أن يكون حتت كل لفظ خص ططوص معىن ،...واعلم أن من
مل يكن له حظ من معاين أمساء هللا عز وجل إال أبن يسططمع لفظه ويفهم يف اللغة معىن تفسططريه ووضططعه
ويعتقد ابلقلب وجود معناه يف هللا تعاىل فهو مبخوس احلظ انزل الدرجة ليس حيسط ططن به أن يتبجح مبا
انله ،فإن مساع اللفظ ال يستدعي إال سالمة حاسة السمع اليت هبا تدرك األصوات وهذه رتبة تشارك
البهيمة فيها ،...بل حظوظ املقربني من معاين أمساء هللا تعاىل ثالثة:
احلظ األول معرفة هذه املعاين على س ط ط ط ططبيل املكاش ط ط ط ططفة واملش ط ط ط ططاهدة حىت يتض ط ط ط ططح هلم حقائقها
ابلربهان الذي ال جيوز فيه اخلطأ وينكشط ططف هلم اتصط ططاف هللا عز وجل هبا انكشط ططافا جيري يف الوضط ططوح
والبيان جمرى اليقني احلاص ططل لإلنس ططان بص ططفاته الباطنة اليت يدركها مبش ططاهدة ابطنه ال إبحس ططاس ظاهر
وكم بني هذا وبني االعتقاد املأخوذ من اآلابء واملعلمني تقليدا والتص ط ط ط ط ط ططميم عليه وإن كان مقروان أبدلة
جدلية كالمية.
احلظ الثاين من حظوظهم اس ط ططتعظامهم ما ينكش ط ططف هلم من ص ط ططفات اجلالل على وجه ينبعث
من االستعظام يشوقهم إىل االتصاف مبا ميكنهم من تلك الصفات ليقربوا هبا من احلق قراب ابلصفة ال
ابملكان فيأخذوا من االتصاف هبا شبها ابملالئكة املقربني عند هللا عز وجل...
احلظ الثالث الس ططعي يف اكتسط ططاب املمكن من تلك الص ططفات والتخلق هبا والتحلي مبحاس ططنها
وبه يص ط ط ط ططري العبد رابنيا أي قريبا من الرب تعاىل وبه يص ط ط ط ططري رفيقا للمأل األعلى من املالئكة فإهنم على
بساط القرب فمن ضرب إىل شبه من صفاهتم انل شيئا من قرهبم بقدر ما انل من أوصافهم املقربة هلم
إىل احلق تعاىلا(.)1

ط ،1ج 1ص.159

( )1الغزايل ،أبوحامد ،املقصد األسىن يف شرات معاين أمساء هللا احلسىن ،ط ،1ج 1ص.45-41
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اثنيا أمساء هللا احلسىن الواردة يف رايض الصاحلني:
( -1هللا) هو اسط ط ط ط ططم اجلاللة ،وهو علم على الرب؛ أي اسط ط ط ط ططم للرب تبارك وتعاىل ،ويقال :إنه
االسم األعظم؛ألنه يوصف جبميع الصفات ،وقد ورد ذكر اسم (هللا يف القرآن الكرمي يف مواضع متفرقة
بلغت مثانني وتسعمائة مرة.
وجاء ذكر هذا االسم العظيم يف اآلايت يف كتاب األذكار ،ابب فضل الذكر واحلث عليه.
وأما يف األحاديث فقد ورد االسم األعظم (هللا) يف:
 دعاء النيب ﷺ :ابسم هللا ،تربة أرضنا ،بريقة بعضنا ،يشفي به سقيمنا ،إبذن ربناا( .)1اببما يدعى به للمريض كتاب عيادة املريض وتشييع امليت.
 عن وحش ططي بن حرب رض ططي هللا عنه أن أص ططحاب رس ططول هللا ﷺ قالوا :اي رس ططول هللا ،إانأنكل وال نش ططبع؟ قال :افلعلكم تفرتقون اقالوا :نعم .قال :فاجتمعوا على طعامكم ،واذكروا اس ططم هللا،
يبارك لكم فيها( .)2ابب ما يقوله ويفعله من أيكل وال يشبع
 عن أيب سط ط ط ططعيد اخلدري رضط ط ط ططي هللا عنه أن جربيل أتى النيب ﷺ فقال :اي حممد اشط ط ط ططتكيت؟قالا :نعم اقال :بسم هللا أرقيك ،من كل شيء يؤذيك ،من شر كل نفس أو عني حاسد ،هللا يشفيك،
بسم هللا أرقيك( .)3ابب ما يدعى به للمريض ،قال النووي :هذا تصريح ابلرقى أبمساء هللا تعاىل(.)4
 -3-2احلي القيوم:
حديث أيب بن كعب -رضط ططي هللا عنه -قال :قال رسط ططول هللا ﷺ اي أاب املنذر ،أتدري أي آية
من كتاب هللا معك أعظم؟ قلت (هللا ال إله إال هو احلي القيوم) ،فضط ط ط ططرب يف صط ط ط ططدري وقال :ليهنك
.
العلم أاب املنذر
( )1أخرجه البخاري :كتاب الطب ،ابب رقية النيب ﷺ ،5304 ،ومسلم كتاب السالم ،ابب استحباب الرقية .4061
( )2رواه أبو داود :كتاب األطعمة ،ابب االجتماع على الطعام.3764 ،
( )3أخرجه مسلم :ابب الطب واملرضى والرقى .2186
( )4النووي شرات مسلم ط 2ج 14ص170
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 -4السميع:
ورد هذا االسططم يف حديث عثمان بن عفان رضططي هللا عنه قال :قال رسططول هللا ﷺ ا :ما من
عبد يقول يف صططباح كل يوم ومسططاء كل ليلة :بسططم هللا الذي ال يضططر مع امسه شططيء يف األرض وال يف
السماء وهو السميع العليم ،ثالث مرات ،إال مل يضره شيء ا( .)1ابب الذكر عند الصباح واملساء.
 -5السالم:
يف حديث ثوابن رض ططي هللا عنه قال :كان رس ططول هللا ﷺ ا :إذا انص ططرف من ص ططالته اس ططتغفر
ثالاث ،وقال :اللهم أنت السططالم ،ومنك السططالم ،تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام ( .)2كتاب االسططتغفار
ابب األمر ابالستغفار وفضله.
قال النووي :وأما قوله ﷺ( :إن هللا هو الس ططالم) فمعناه أن الس ططالم اس ططم من أمساء هللا تعاىل،
ومعناه السامل من النقائص ومسات احلدوث ومن الشريك والند (.)3
 7-6العظيم احلليم:
يف حديث ابن عباس رض ططي هللا عنهما أن رسط ططول هللا ﷺ كان يقول عند الكربا :ال إله إال
هللا العظيم احلليم ،ال إله إال هللا رب العرش العظيم ،ال إله إال هللا رب السططماوات ،ورب األرض ،ورب
العرش الكرمي ا( .)4كتاب الدعوات ابب يف مسائل من الدعاء
 -9-8ال فور الرحيم:
هذان االمسان العظيمان وردا يف اآلايت يف ابب اخلوف والرجاء يف دعاء ص ط ططالة اجلنازة :اللهم
( )1رواه أبو داود كتاب األدب ،ابب ما يقول إذا أص ط ططبح  ،4425والرتمذي كتاب الدعوات ،ابب ما جاء يف الدعاء إذا أص ط ططبح
وإذا أمسى .3310
( )2أخرجه مسلم :كتاب املساجد ومواضع الصالة ،ابب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته .931

( )3النووي شرات مسلم ط 2ج 14ص.116
( )4أخرجه البخاري :كتاب الدعوات ،ابب الدعاء عند الكرب  ،5780ومس ط ط ططلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالس ط ط ططتغفار ،ابب
دعاء الكرب .4909
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إن فالن ابن فالن يف ذمتك وحبل جوارك ،فقه فتنة القرب ،وعذاب النار ،وأنت أهل الوفاء واحلمد،
اللهم فاغفر له وارمحه ،إنك أنت الغفور الرحيما( .)1كتاب عيادة املريض وتشططييع امليت وابب ما يقال
يف صالة اجلنازة.
 -11-10املقدم واملؤخر:
هذان االمسان العظيمان وردا يف كتاب الدعوات -ابب األمر ابلدعاء وفض ط ط ط ططله وبيان مجل من
أدعيتططه ﷺ يف قولططه ﷺ :االلهم لططك أس ط ط ط ط ط ططلمططت ،وبططك آمنططت ،وعليططك توكلططت ،وإليططك أنبططت وبططك
خاص ط ططمت ،وإليك حاكمت ،فاغفر يل ما قدمت ،وما أخرت وما أس ط ططررت وما أعلنت ،أنت املقدم،
وأنت املؤخر ،ال إله إال أنتا زاد بعض الرواة :اوال حول وال قوة إال ابهللا.
وأمساء هللا س ط ططبحانه ليس ط ططت منحص ط ططرة يف تس ط ططع وتس ط ططعني ،بل وال فيما اس ط ططتخرجه العلماء من
القرآن والسنة ،بل وال فيما علمته الرسل واملالئكة ومجيع املخلوقني ،إمنا الذي خيتص ابلتسع والتسعني
هو احلكم املذكور يف احلديث (من أحص ط ط ط ططاها دخل اجلنة) ،وهذا القول قد نقل عليه النووي االتفاق،
وذكر شط ط ططيخ اإلسط ط ططالم أنه قول مجهور العلماء ،وعليه مضط ط ططى سط ط ططلف األمة وأئمتها ،ومل خيالف فيه إال
بعض املتأخرين.
القسم الثاين :صفات هللا جل وعال:
وهذا القسم هو من أعظم مواطن اخلالف بني أهل السنة امللتزمني بنصوص الكتاب والسنة ،وبني
الفرق املخالفة هلم ،وقد اض طططر أهل الس ططنة( )2للخوض يف هذه املس ططألة والتكلم فيها ابلتقس ططيمات والفروع
بتوسع يف مصنفاهتم ردا على جداالت أهل الكالم الذين خاضوا يف الصفات ابلتأويل والتعطيل.
واألص ططل أنه عند وقوع اخلالف هو الرجوع إىل أص ططل املعىن يف كتاب هللا والس ططنة الشط طريفة كما
قال األشط ططعري :ا ِّ
نعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز وجل ،وسط ططنة نبينا ﷺ ،وإمجاع املسط ططلمني،
وما كان يف معناه ،وال نبتدع يف دين هللا ما مل أيذن لنا ،وال نقول على هللا ماال نعلما(.)3
( )1سنن أيب داوود كتاب اجلنائز ،ابب الدعاء للميت ب3202 :

( )2انظر :ابن خزمية ،أبوبكر حممد بن إسحاق كتاب التوحيد وإثبات صفات رب العاملني ،ط ،3ص.40

( )3انظر :األشعري ،اإلابنة ،ج 1ابن خزمية ،أبوبكر حممد بن إسحاق كتاب التوحيد وإثبات صفات رب العاملني ،ط ،3ص.40
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وهذا القسم فيه مسائل:
املسألة األوىل :تقسيم الصفات حبسب ورودها يف نصوص الشرع بني أهل السنة ووالفيهم:
الصفات املنفية:
ويطلق عليها الص ط ططفات الس ط ططلبية ،وهي اليت نفاها هللا عن نفس ط ططه ،ونفاها رسط ط طولنا ﷺ عن ربنا
تبارك وتعاىل ،وهي الص ط ط ط ط ط ططفات اليت تدخل عليها أداة النفي مثل :ال  -ما -ليس ،والنفي عندما يقع
فإنه يقصد به إثبات كمال الضد (.)1
وقد توسع املتكلمون يف هذا النوع فجعلوها ستة أقسام:
صططفة نفسططية ،وصططفة سططلبية وصططفة وعىن ،وصططفة معنوية وصططفة فعليه ،وصططفة جامعة ،وصططفة
إضافية تتداخل مع الفعلية.
الصفات الثبوتية:
وهي الصططفات اليت أثبتها هللا تعاىل لنفسططه يف كتابه ،أو على لسططان نبيه عليه الصططالة والسططالم،
فهي الصططفات اخلربية وتسططمى أيضططا الصططفات السططمعية النقلية ،اليت ال سططبيل إلثباهتا إال ابخلرب اليقني
الثابت من هللا أو من رس ط ط طوله عليه الصط ط ططالة والسط ط ططالم ،وردا على املتكلمني الذين خاض ط ط طوا يف تقسط ط ططيم
الصفات ،سعيا لنفي صفات هللا اليت أثبتها لنفسه ،فقد قسم أهل السنة هذه الصفات بداللة الكتاب
والسنة إىل قسمني:
القسم األول :الصفات الذاتية (:)2
وهطي اليت مل يزل وال يزال هللا جل وعال متصفا هبا ،فهي ال تنفك عنه سبحانه وتعاىل ،كالعلم،
والقدرة ،واحلياة ،والسمع ،والبصر ،والوجه ،واليدين وحنو ذلك ،ويسمى هذا النوع الصفات الالزمة؛
( )1وانظر :جامي ،حممد أمان ،الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيه ،ط ،1ج 1ص .171

( )2إض ططافة إىل الذات العلية ملالزمتها للذات ألهنا ،ال تتجدد جتدد ص ططفات األفعال-انظر :جامي ،حممد أمان ،الص ــفات اإلهلية
يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيه ،ط ،1ج 1ص .341
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ألهنا مالزمة للذات( )1ال تنفك عنها ،والتتجدد جتدد األفعال.
قال أبو حنيفة النعمان:ا وهللا تعاىل واحد ال من طريق العدد ،ولكن من طريق انه ال شط طريك
له مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد ال يشبه شيئا من األشياء من خلقه وال يشبهه شيء من خلقه
مل يزل وال يزال أبمسائه وصفاته الذاتية والفعلية (.)2
القسم الثاين :الصفات الفعلية  -وهي اليت تتعلق ابملشيئة:
فأفعاله جل وعال قائمة به س ط ط ط ططبحانه ،متعلقة مبش ط ط ط ططيئته ،قال اإلمام البخاري:ا فالفعل ص ط ط ط ططفة
واملفعول غريه ،وبيان ذلك يف قوله تعاىل﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ ومل يرد خبلق
الس ط ططموات نفس ط ططها وقد ميز فعل الس ط ططموات من الس ط ططموات وكذلك فعل مجلة اخللق ،وقوله:

﴿ﯠ ﯡ

ﯢ﴾ [الكهف ]51 :وقد ميز الفعل والنفس ،ومل يصر فعله خلقاا(.)3
وتنقسم ابعتبار تعلقها ابهلل عز وجل إىل:
 -1صفات الزمة وهي املالزمة لذات هللا تعاىل
ومنها :الوجه  -اليدين  -العينني  -األص ططابع  -ال َق َدم  -العلم  -احلياة  -القدرة  -العزة -
احلكمة .وهي على نوعني :ذاتية ،معنوية.
 -2صفات عارضة  -اختيارية  -وهي من ابب:
❖ األفعال كاالستواء ،واجمليء ،والنزول
❖ األقوال كالتكليم واملناداة،
❖ األحوال كالفرح ،والضحك ،والسخط.

( )1وذاته تبارك وتعاىل كاملة الكمال املطلق الذي ال يش ط ططاركه فيها أحد ،فال تش ط ططبه ذاته ذوات خلقه بل ال يعلم كيف هو إال هو
سط ط ططبحانه وموصط ط ططوفة جبميع الكماالت اليت ال تعد وال حتصط ط ططى وأما علم حقيقة ذاته وكيفيتها فأمر ال سط ط ططبيل إليه ألي خملوق،
والعالقة بني الذات والصفات عالقة تالزم .جامي ،الصفات اإلهلية ،ص .61-60

( )2أيب حنيفة ،الفقه األكرب ،ط ،1ص.14

( )3البخاري ،خلق أفعال العباد ،د.ط ،ج 1ص.113
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والص ط ططفات االختيارية أعم من الص ط ططفات الفعلية ،ألهنا تش ط ططمل بعض الص ط ططفات الذاتية اليت هلا
تعلق ابملشيئة ،مثل :الكالم ،السمع ،البصر ،اإلرادة ،احملبة ،الرضا ،الرمحة ،الغضب ،السخط.
كما أهنا -أي الصفات االختيارية-تشمل الصفات الفعلية غري الذاتية (.)1
املسألة الثانية الصفات الذاتية الواردة يف رايض الصاحلني وأدلتها:
احلياة والقدرة:
من أعظم آايت القرآن اليت تتحدث عن هذه الص ط ط ط ططفات آية الكرس ط ط ط ططي واليت ورد فض ط ط ط ططلها يف
حديث أيب بن كعب رض ططي هللا عنه أن رس ططول هللا ﷺ قال له :ااي أاب املنذر أتدري أي آية من كتاب
هللا معك أعظم؟ ا قلت :هللا ورس ط ط ط ط ط ططوله أعلم .قال:ااي أاب املنذر ،أتدري أي آية من كتاب هللا أعظم؟
اقلططت﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [البقرة ،]255 :فض ط ط ط ط ط ططرب يف ص ط ط ط ط ط ط ططدري وقططال :اليهن طك العلم أاب
املنذرا( ،)2والذي أورده النووي يف ابب احلث على سط ط ط ططور خمصط ط ط ططوصط ط ط ططة ،هذا احلديث فيه ذكر ألعظم
ص ط ط ططفات هللا تعاىل قال النووي :ا إمنا متيزت آية الكرس ط ط ططي بكوهنا أعظم ملا مجعت من أص ط ط ططول األمساء
والصط ط ط ططفات من اإلهلية والوحدانية واحلياة والعلم وامللك والقدرة واإلرادة وهذه السط ط ط ططبعة أصط ط ط ططول األمساء
والصفاتا(.)3
اإلرادة واملشيئة
ص ططفتان من الص ططفات الذاتية القائمة ابهلل عز وجل ،اثبتتان بنص ططوص الكتاب والس ططنة ،ومرتبطتان
ابإلرادة الكونية هلل عز وجل ،ومها من مقتضيات ربوبيته جل وعال ،كما أهنما من مراتب اإلميان ابلقدر.
والنووي يثبت هذه الصططفة وفق كالم األشططاعرة فيقول :اومذهب أهل السططنة أن هللا تعاىل مريد
إبرادة قدمية ،وهي ص ط ططفة من ص ط ططفات الذات ،ومل يزل مريداا(- .)4ووص ط ططف النووي لإلرادة ابلقدم هو
من قول األشاعرة.
( )1انظر جامي ،الصفات اإلهلية ،ط ،1ص .70
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب صالة املسافرين ،ابب فضل سورة الكهف وآية الكرسي برقم 810
( )3النووي شرات مسلم ،ط 2ج 6ص.94

( )4النووي ،هتذيب األمساء ،د.ط،د.ت ،ج 3ص.120
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وأمططا أهططل الس ط ط ط ط ط ط طنططة فططإهنم يثبتون هلل تعططاىل اإلرادة بعمومهططا ،ويف هططذا يقول ابن العطططار-تلميططذ
النووي:-ا وجيطب اعتقطاد أن هللا تعطاىل مريطد جلميع أعمطال العبطاد ،خريهطا وش ط ط ط ط ط ططرهطا ،مل يؤمن أحطد إال
مبش ط ط ط ط ط ططيئتططه ومل يكفر أحططد إال مبش ط ط ط ط ط ططيئتططه،وكفر الكططافرين ،وإميططان املؤمنني ،وإحلططاد امللحططدين ،وتوحيططد
املوحدين ،وطاعة املطيعني ،ومعص ط ط ط ططية العاص ط ط ط ططني ،كلها بقض ط ط ط ططاء هللا وقدره وإرادته ومش ط ط ط ططيئته ،أرادها،
(.)1
وشاءها ،وقدرها ،وقضاها .ويرضى سبحانه اإلميان والطاعة ،ويسخط الكفر واملعصية وال يرضاهاا
وهططذا هو حتقيق قول اإلمططام الطحططاوي(( :)2وال يكون إال مططا يريططد) ،وفيططه تقرير وإثبططات إلرادة
هللا الكونية ،وفيه رد على املعتزلة الذين ينفون اإلرادة الكونية ،ض ط ط ططمن أص ط ط ططل العدل وهو من أصط ط ط طوهلم
الباطلة ويدرجون فيه نفي القدر ،ومن نفيهم للقدر ،نفيهم عموم املشيئة.
قال الشطافعي :ااملشطيئة إرادة هللا ،وقد أعلم هللا خلقه أن املشطيئة له دوهنم فقال جل
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ﴾ ،فليست للخلق مشيئة إال أن يشاء هللاا(.)3

وعال ﴿ﳅ

قطال الزجطاج:ا اختلف النطاس يف ويطل قولطه تعطاىل ﴿ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ﴾( ،)4وأوىل
التأويالت ابللفظ أن يكون :اما يكون لنا أن نعود فيها إال مبش ط ط ططيئة هللا؛ ألنه ما يكون غري ما يش ط ط ططاء
هللاا ،وهذا مذهب أهل السنة ،واملشيئة يف اللغة بينة ال حتتاج إىل ويلا(.)5
وقال املفسططرون إن هذه اآلية تص طريح أبن فعل العبد مبشططيئة هللا تعاىل ،وأن مشططيئة هللا مسططتلزمة
لفعل العبد فجميع ما يص ط ططدر عن العبد مبش ط ططيئة هللا جل جالله وتعاىل ال إبرادة نفس ط ططه ،فهو س ط ططبحانه
مالك اخللق ومربيهم أمجعني ،ولو فرض ططنا أن مش ططيئة العبد مؤثرة وموجدة لألفعال ال يتم املقص ططود؛ ألن
( )1ابن العطار ،االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد ،ط ،1ص .251والزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن السرى بن
سهل الزجاج البغدادي 311ه241-ه ،من علماء النحو والعلم واألدب.
( )2أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة األزدي احلجري املصري الطحاوي احلنفي  321-229هـ اإلمام العالمة،
احلافظ الكبري ،حمدث الداير املصرية وفقيها.

( )3ابن حجر ،فتح الباري ،د.ط ،ج  13ص.449
( )4سورة اإلنسان اآلية.30:

( )5احلنبلي ،رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز ،ط ،1ج 2ص.199وانظر :ج 8ص ،506وأيضا :اهلرري الشافعي ،تفسري
حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ،ط ،1ج 30ص.417

=

129

العقل والنقل يدالن على توقفها على مشيئة هللا تعاىل وإرادته (.)1
قال أبو احلس ططن األش ططعري:ا ونثبت أنه ال يكون يف األرض ش ططيء من خري أو ش ططر إال ما ش ططاء
هللا ،وأن األش ططياء تكون مبش ططيئة هللا عز وجل ،وأن أحدا ال يس ططتطيع أن يفعل ش ططيئا قبل أن يفعله ،وال
()2
يستغّن عن هللا ،وال يقدر على اخلروج من علم هللا عز وجل .
وقططال يف رده على املعتزلططة :اوال جيوز أن تكون إرادة هللا حمططدثططة خملوقططة؛ ألن من مل يكن مريططدا مث
أراد حلقططه النقصط ط ط ط ط ط ططان ،وكمططا ال جيوز أن تكون إرادتططه تعططاىل حمططدثططة خملوقططة ،...وإذا زعمتم أنططه قططد كططان يف
سططلطان هللا عز وجل الكفر والعصططيان ،وهو ال يريده ،وأراد أن يؤمن اخللق أمجعون ،فلم يؤمنوا فقد وجب
على قولكم أن أكثر ما شططاء هللا أن يكون مل يكن ،وأكثر ما شططاء هللا أن ال يكون كان؛ ألن الكفر الذي
كان وهو ال يش ططاؤه عندكم ،أكثر من اإلميان الذي كان وهو يش ططاؤه ،وأكثر ما ش ططاء هللا أن يكون مل يكن
()3
وهذا جحد ملا أمجع عليه املسلمون من أن ما شاء هللا أن يكون كان ،وما ال يشاء ال يكون .
وقد أورد النووي العديد من اآلايت واألحاديث اليت تثبت هاتني الصفتني حنو ما يلي:
اآلايت:
قوله تعاىل﴿ :ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ س ططورة اإلسط طراء األية29 :
.

ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وقوله تعاىل ﴿ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ﴾ آل عمران
ابب كرامات األولياء وفض ط ط ط ط ط ططلهم .وقوله

تعاىل ﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀ﴾ سورة األحزاب :اآلية  ،33ابب إكرام أهل بيت رسول هللا ﷺ وبيان فضلهم.
وقوله تعاىل:

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ﴾ سورة اإلسراء اآلية  ،18ابب فضل اجلوع وخشونة العيش واالقتصار على
القليل من املأكول واملشروب وامللبوس وغريها من حظوظ النفس وترك الشهوات
( )2انظر :األلوسط ط ط ططي ،روح املعاين يف تفسـ ـ ــري القرآن العظيم والسـ ـ ــبع املثاين ،حتقيق :علي عبد الباري عطية ،ط( 1بريوت :دار
الكتب العلمية )1415 ،ج 8ص .254
( )2انظر :األشعري ،اإلابنة ،ط 1ص.25

( )2انظر :األشعري ،اإلابنة ،ط 1ص .166-161
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وقوله

تعاىل﴿ :ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

ﱾ ﱿ ﲀ﴾ سورة املائدة :اآلية  ،6ابب فضل الوضوء

.

األحاديث:
 عن أنس رض ططي هللا عنه قال :قال رس ططول هللا ﷺ :اإذا أراد هللا بعبده خريا عجل له العقوبةيف الدنيا ،وإذا أراد هللا بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حىت يوايف به يوم القيامةا( .)1ابب الصرب.
 عن أيب هريرة رضط ط ط ططي هللا عنه أنه مسع النيب ﷺ يقول :اإن ثالثة من بّن إس ط ط ط طرائيل :أبرص،وأقرع ،وأعمى ،أراد هللا أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا ( .)2ابب املراقبة.
 قوله ﷺ :اإذا أراد هللا ابألمري خريا ،جعل له وزير صدق ،إن نسي ذكره ،وإن ذكر أعانه،وإذا أراد به غري ذلك جعل له وزير سوء ،إن نسي مل يذكره ،وإن ذكر مل يعنها( .)3ابب حث السلطان
على اأباذ وزير صاحل.
 عن أيب موس ططى األش ططعري رض ططي هللا عنه ،عن النيب ﷺ قال :اإذا أراد هللا تعاىل ،رمحة أمة،قبض نبيها قبلها ،فجعله هلا فرطا وسلفا بني يديها ،وإذا أراد هلكة أمة ،عذهبا ونبيها حي.احلديث(.)4
ابب الرجاء.
 قوله ﷺ :اهذه رمحة جعلها هللا تعاىل يف قلوب من شاء من عباده وإمنا يرحم هللا من عبادهالرمحاءا( .)5ابب الصرب.
 عن عائشة رضي هللا عنها أهنا سألت رسول هللا ﷺ عن الطاعون ،فأخربها اأنه كان عذاابيبعثه هللا تعاىل على من يشاء ،فجعله هللا تعاىل رمحة للمؤمنني ( .)6ابب الصرب.
( )1سنن الرتمذي أبواب الزهد ،ابب ما جاء يف الصرب على البالء ب.2396:
( )2أخرجه البخاري :كتاب أحاديث األنبياء ،ابب ما ذكر عن بّن إسرائيل.3464 ،
( )3أخرجه أيب داود يف سننه ،كتاب اخلراج والفيئ واإلمارة ،ابب يف اأباذ الوزير برقم.2932:
( )4أخرجه مسلم :كتاب الفضائل ،ابب إذا أراد تعاىل رمحة أمة قبض نبيها قبلها.2288 :
( )5أخرجه البخاري :كتاب التوحيد ،ابب قول هللا تبارك وتعاىل﴿ :ﮊﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾.7377 :
( )6أخرجه البخاري :كتاب القدر ،ابب قوله تعاىل﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌﮍ﴾.6619:،
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 قول هللا تعاىل يف حديث احتجاج اجل نة والنار:ا إنك اجلنة رمحيت أرحم بك من أشط ط ط ط ط ط ططاء،وإنك النار عذايب أعذب بك من أش ط ط ططاء ،ولكليكما على ملؤها ا( .)1ابب فض ط ط ططل ض ط ط ططعفه املس ط ط ططلمني
والفقراء اخلاملني.
كل هذه الشواهد تثبت صفيت اإلرادة واملشيئة هلل عز وجل واليت عليهما مدار أمره وفعله جل
وعال يف كونه وخلقه ،ومشط ط ط ططيئته جل وعال مرتبطة حبكمته سط ط ط ططبحانه وتعاىل ،وقد أسط ط ط ططهب العلماء يف
إثبات هذه الصفات للحق جل وعال،
افاألمر إليه س ط ط ط ط ططبحانه ليس إليهم واخلري والش ط ط ط ط ططر بيده ،ال مانع ملا أعطى ،وال معطى ملا منع،
فمشيئة العبد جمردة ال تى خبري وال تدفع شرا ،وإن كان يثاب على املشيئة الصاحلة ويؤجر على قصد
اخلريا(.)2
صفة العلم
وهي صططفة ذاتية يف اخلالق جل وعال الذي علم بتفاصططيل خملوقاته وأفعاهلا قبل خلقه هلا ،وتقع
(.)3
مىت ما شاءت إرادته سبحانه فلكل شيء يف علم هللا أوان
ومن أدلتها يف رايض الصاحلني:
قوله تعاىل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [البقرة - ]273 :ابب اجملاهدة .ابب يف
بيان كثرة طرق اخلري.
﴿ﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻ﴾ [البقرة- ]215 :ابب فضل السماحة يف البيع والشراء
واألخذ والعطاء ،وحسط ططن القضط ططاء والتقاضط ططي ،وإرجاح املكيال وامليزان ،والنهي عن التطفيف ،وفضط ططل
إنظار املوسر املعسر والوضع عنه.
( )1أخرجه مسلم :كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ابب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء .2846
( )2انظر :الشوكاين ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،ط ،1ج 5ص.427

( )3انظر :البكري ،دليــل الفــاحلني لطرق رايض الصـ ـ ـ ـ ـ ــاحلني ط ،4ج ،1ص.184وج ،4ص ،289وابن عثيمني د.ط ،ج،1
ص ،183وانظر :هراس ،شرات العقيدة الواسطية ،ط ،3ص.94-91
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وقوله تعاىل﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ﴾ [البقرة- ]197 :ابب يف بيان كثرة طرق اخلري.
وقول ط ططه تع ط ططاىل:
 .]92ابب فضل الغّن الشاكر وهو من أخذ املال من وجه وصرفه يف وجوهه املأمور هبا.
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾

[آل عمران:

ومن اآلايت الواردة يف إثبات هذه الصفة قوله تعاىل﴿ :ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾

وقوله تعاىل﴿ :ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾ سورة غافر 19 :وردت يف ابب املراقبة.
كما جاء ذكر هذه الصفة العظيمة يف حديثني بصيغة الدعاء:

 يف قوله ﷺ :االلهم فاطر الس ط ط ططماوات واألرض عامل الغيب والش ط ط ططهادةا يف ابب الذكر عندالصباح واملساء.
 يف قولطه ﷺ يف دعطاء االس ط ط ط ط ط ططتخطارة :افطإنطك تقطدر وال أقطدر ،وتعلم وال أعلم ،وأنطت عالمالغيوب ا يف ابب االستخارة واملشاورة.
قال النووي :ا فإن علم هللا تعاىل وما قدره على عباده وأراد من خلقه أزيل ال أول له ومل يزل
سططبحانه مريدا ملا أراده من خلقه من طاعة ومعصططية وخري وشططر ،وعلمه سططبحانه ال يدخله نقصا(،)1
اومن أمسائه العليم ،وعلم هللا تعاىل علم واسع حميط بكل شيءا (.)2
قال أبو حامد الغزايل :افإن كانت ص ط ط ط ط ط ططفة العلم معلومة لنا حقيقة كان علمنا أبنه عامل علما
ما حبقيقة هذه الص ط ططفة وإال فال ،وال يعرف أحد حقيقة علم هللا عز وجل إال من له مثل علمه وليس
ذلك إال له ،فال يعرفه أحد سواه وإمنا يعرفه غريه ابلتشبيها(.)3
قال ابن عاش ططور :االعليم بذات الص ططدور ال يغادر ش ططيئا إال علمه فإذا أنبأ أبعماهلم كان إنباؤه
كامال ا(.)4
( )1انظر :النووي ،شرات مسلم ص ،1ج-155ج ،15ص-142ج16وص ،114ج16ص.201
( )2انظر :ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ،ج ،5ص.552

( )3الغزايل ،املقصد األسىن يف شرات معاين أمساء هللا احلسىن ،ط ،1ص.56
( )4ابن عاشور ،التحرير والتنوير،د.ط ،ج 23ص .342
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صفة الوجه
وهي من الص ط ط ط ط ط ططفات الذاتية املالزمة للذات العلية والثابتة ثبوت الذات ،ومذهب أهل الس ط ط ط ط ط ططنة
واجلماعة أن الوجه صفة اثبتة هلل دلت عليها النصوص الصرحية من القرآن والسنة ،ومن اآلايت الواردة يف
إثبات ص ططفة الوجه للحق س ططبحانه وتعاىل :قوله تعاىل

﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ﴾ ابب فض ططل الغّن الش ططاكر .وقوله جل وعال:
﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ﴾ ابب فضل حلق الذكر.
وأما النووي فإنه يؤوهلا إىل ذات هللا تعاىل فيقول :ااملراد ابلوجه الذات واملراد ابلص ط ط ط ط ططورة اليت
يراها املؤمنون يوم القيامة هي الصط ط ط ططفة اليت عرفوها يف الدنيا ،واملراد به أيضط ط ط ططا ما انتهى إليه بصط ط ط ططره من
خلقه مجيع املخلوقات ألن بصط ط ط ط ططره سط ط ط ط ططبحانه وتعاىل حميط جبميع الكائنات ولفظة من لبيان اجلنس ال
للتبعيض والتقدير لو أزال املانع من رؤيته وهو احلجاب املسمى نورا أو انرا وجتلى خللقه ألحرق جالل
ذاته مجيع خملوقاتها(.)1
ويف موضع آخر فسر ابلوجه مجلة الذات كقوله تعاىل كل شيء هالك اال وجهها(.)2
و ويل النووي هلذه الص ط ط ط ططفة هو من منهجه العام يف ويل بعض الص ط ط ط ططفات والذي ص ط ط ط ططرح به
بقوله :اواعلم أن ألهل العلم يف أحاديث وآايت الص ططفات قولني أحدمها :وهو مذهب معظم الس ططلف
أو كلهم أنططه ال يتكلم يف معنططاهططا بططل يقولون جيططب علينططا أن نؤمن هبططا ونعتقططد هلططا معىن يليق جبالل هللا
تعاىل وعظمته مع اعتقادان اجلازم أن هللا تعاىل ليس كمثله ش ط ط ط ط ط ططيء وأنه منزه عن التجس ط ط ط ط ط ططم واالنتقال
والتحيز يف جهة وعن س ط ط ط ط ططائر ص ط ط ط ط ططفات املخلوق وهذا القول هو مذهب مجاعة من املتكلمني واختاره
مجاعة من حمققيهم وهو أس ط ططلم ،والقول الثاين :وهو مذهب معظم املتكلمني أهنا تتأول على مايليق هبا
على حس ط ط ط ططب مواقعها وإمنا يس ط ط ط ططو ويلها ملن كان من أهله أبن يكون عارفا بلس ط ط ط ططان العرب وقواعد
األصول والفروع ذا رايضة يف العلما(.)3
( )1النووي :شرات مسلم ،ط ،2ج 2ص ،14وسريد احلديث الحقا يف مبحث صفة النظر.
( )2املرجع السابق ،ج 6ص 60
( )3النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 3ص.14
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وهذا املنهج خمالف ملذهب الس ط ط ط ط ط ططلف يف تفويض حقيقة الص ط ط ط ط ط ططفات وكيفيتها مع فهم معاين
النصوص وتدبرها وتعقلها.
وجياب على ويل النووي لصفة الوجه مبا يلي:
النصططوص الواردة يف إثبات الوجه يف كتاب هللا وتعاىل وسططنة نبيه ﷺ أكثر من أن حتصططى .قال
هللا تعاىل﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ﴾ [الرمحن ،]27 ،26 :وقوله تعاىل

﴿ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [القص ط ط ططص ،]88 :وقوله س ط ط ططبحانه﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [الليل ،]20 :وقوله تعاىل
﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [البقرة ،]115 ،وقول ططه تع ططاىل ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [اإلنس ط ط ط ط ط ط ط ططان ،]9 :ق ططال
الدارمي :افاخليبة ملن كفر هبذه اآلايت كلها أهنا ليسط ط ط ط ط ططت بوجه هللا نفسط ط ط ط ط ططه وقد أجاب رمحه هللا على
معطلي صط ط ططفة الوجه بكالم طويل ختمه بقوله:ا ولوال كثرة من يسط ط ططتنكر احلق ويسط ط ططتحسط ط ططن الباطل ما
()1
اشتغلنا كل هذا االشتغال بتثبيت وجه هللا ذي اجلالل واإلكرام ا .
ويقول السفاريّن يف إثبات صفة الوجه:ا من الصفات الثابتة له تعاىل صفة الوجه إثبات وجود
ال إثبات تكييف وحتديد ،وهذا الذي نقل اخلطايب وغريه أنه مذهب الس ططلف واألئمة األربعة ،وبه قال
احلنفية واحلنابلة وكثري من الشطافعية وغريهم وهو إجراء آايت الصطفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي
الكيفية والتشط ط ط ط ططبيه عنها حمتجني أبن الكالم يف الصط ط ط ط ططفات فرع عن الكالم يف الذات ،فإذا كان إثبات
الذات وجودا ال إثبات تكييف ،فكذلك إثبات الصط ططفات،قال أبو احلسط ططن األشط ططعري :هلل تعاىل وجه
بال كيف كمططا قططال﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ وقططال اإلمططام أبو حنيفططة :ولططه تعططاىل يططد ووجططه
ونفس،فما ذكر هللا تعاىل يف القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بال كيف ا(.)2
صفة السمع
وهي صططفة اثبتة للحق سططبحانه وتعاىل بنصططوص الوحيني ،وذهب املؤولة إىل نفي هذه الصططفة
حبجة نفي إثبات اجلارحة ،وأن يف إثباهتا تش ط ط ططبيه ابملخلوقني ،وإنه ال مدح يف إثباهتا ،وأن اإلش ط ط ططارة إىل
( )1الدارمي :نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افرتى على هللا عز وجل من التوحيد،
ط ،1ج 1ص.710
( )2السفاريّن ،لوامع األنوار ،د.ط ،ج 1ص.226
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العني واألذن مفادها أهنما حمالن للسمع والبصر فحسب (.)1
وابسط ط ططتقراء النصط ط ططوص اليت أوردها النووي يف رايض الصط ط ططاحلني جندها صط ط ططرحية يف إثبات صط ط ططفة
السمع هلل تبارك وتعاىل:
 يف احلديث املروي عن عثمان بن عفان رض ططي هللا عنه قال :قال رس ططول هللا ﷺ ا :ما منعبد يقول يف صططباح كل يوم ومسططاء كل ليلة :بسططم هللا الذي ال يضططر مع امسه شططيء يف األرض وال يف
الس ططماء وهو السط ططميع العليم ،ثالث مرات ،إال مل يض ططره ش ططيء ا( -)2كتاب األذكار ،ابب الذكر عند
الصباح واملساء.
 احلديث اآلخر عن أيب موس ط ططى األش ط ططعري رض ط ططي هللا عنه قال :كنا مع النيب ﷺ يف س ط ططفر،فكنا إذا أش ط ط ط ط طرفنا على واد هللنا وكربان وارتفعت أص ط ط ط ط طواتنا ،فقال النيب ﷺ :اي أيها الناس ،اربعوا على
أنفس ط ط ططكم ،فإنكم ال تدعون أص ط ط ططم وال غائبا ،إنه معكم ،إنه مسيع قريبا( -)3ابب تكبري املس ط ط ططافر إذا
صططعد الثنااي وشططبهها وتسططبيحه إذا هبط األودية وحنوها والنهي عن املبالغة برفع الصططوت ابلتكبري وحنوه
وكال احلديثني صرحيان يف إثبات السمع له جل وعال.لكن جند النووي مع إثباته أنه مسيع قريب إال إنه أيوهلا رة ابلعلم واإلحاطة  -ألن ص ط ط ط ط ط ططفيت
السططمع والبصططر عند األشططاعرة ترجعان لصططفة العلم -حيث يقول :اإن رفع الصططوت إمنا يفعله اإلنسططان
لبعد من خياطبه ليس ط ط ط ططمعه وأنتم تدعون هللا تعاىل وليس هو أبص ط ط ط ططم وال غائب بل هو مسيع قريب وهو
معكم ابلعلم واإلحاطة ،ففيه الندب إىل خفض الص ط ط ط ط ط ططوت ابلذكر إذا مل تدع حاجة إىل رفعه فإنه إذا
خفض ط ط ط ط ط ططه كان أبلغ يف توقريه وتعظيمه فان دعت حاجة اىل الرفع رفع ،كما جاءت به أحاديث وقوله
ﷺ يف الرواية األخرى (الذى تدعونه أقرب إىل أحدكم من عنق راحلة أحدكم( )4هو مبعىن ما س ط ط ط ط ط ططبق

( )1وانظر املرجع السابق ص .145
( )2سنن الرتمذي أبوب الدعوات ،ابب ما جاء يف الدعاء إذا أصبح ب.3388 :
( )3أخرجه البخاري :كتاب الدعوات ،اببالدعاء إذا عال عقبة .6384
( )4أخرجه مسطلم يف صطحيحه ،كتاب الذكر والدعاء ،ابب اسطتحباب خفض الصطوت ابلذكر إال يف املواضطع اليت ورد الشطرع برفعه
كالتلبية وغريها واستحباب اإلكثار من قول ال حول وال قوة إال ابهلل ،برقم .2704
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وحاصله أنه جماز كقوله تعاىل وحنن أقرب إليه من حبل الوريد واملراد حتقيق مساع الدعاء ا(.)1
وقال يف شط ط ططرحه حلديث (ما أذن هللا لشط ط ططيء ما أذن لنيب يتغىن ابلقرآن) ا( ،)2والذي أورده يف
رايض الص ط ط ططاحلني يف ابب اس ط ط ططتحباب حتس ط ط ططني الص ط ط ططوت ابلقرآن وطلب القراءة من حس ط ط ططن الص ط ط ططوت
واالسطتماع هلا :،امعىن أذن يف اللغة االسطتماع ومنه قوله تعاىل وأذنت لرهبا قالوا وال جيوز أن حتمل هنا
على االسط ط ط ط ططتماع مبعىن اإلصط ط ط ط ططغاء فإنه يسط ط ط ط ططتحيل على هللا تعاىل بل هو جماز ومعناه الكناية عن تقريبه
القارئ وإجزال ثوابه ألن مساع هللا تعاىل ال خيتلف فوجب ويلها(.)3
و رة يؤول ص ططفة الس ططمع إىل الرض ططا والقبول كقوله يف التبيان :اومعىن أذن اس ططتمع وهو إش ططارة
()4
إىل الرضا والقبولا .
وقد جاء يف القاموس احمليط :وأذن إليه ،وله ،كفرح :استمع معجباا

()5

.

ق ططال ابن قتيب ططة :اعلم أن يف (مسيع) معىن غري معىن (عليم) وهللا يقول:

﴿ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ﴾ [طه]46 :ا(.)6
صفة اليدين
وهي صفة اثبتة ابلكتاب والسنة ( ،)7وأهل السنة متفقون على أن هلل سبحانه يدين ،وأن األرض
مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوايت بيمينه من غري أن يكوان جوارحاً ،وأن يديه تعاىل غري نعمته.
وبذلك ورد النص يف الكتاب واألثر ،ومن األحاديثاليت تثبت صفة اليدين يف رايض الصاحلني:

( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 17ص.26

( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب صالة املسافرين ،ابب استحباب حتسني الصوت ابلقرآن برقم.792 :
( )3النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 6ص.78

( )4النووي ،التبيان يف آداب محلة القرآن ،ط ،2ص .105
( )5القاموس احمليط،ط،8ج1ص.1175

( )6انظر :الفريوز آابدي ،القاموس احملي  ،ط ،8فصل اهلمزة ،ج ،1ص .1175
( )7وهي من الصفات الذاتية املالزمة للذات العلية والثابتة ثبوت الذات.
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قول النيب صلي هللا عليه وسلم قال :اإن هللا تعاىل يب سط يده ابلليل ليتوب مسي النهار ،ويبسط
يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل ،حىت تطلع الشمس من مغرهباا( .)1ابب التوبة ،ويف ابب الرجاء.
وقوله ﷺ :امن تص ط ططدق بعدل مترة من كس ط ططب طيب ،وال يقبل هللا إال الطيب فإن هللا يقبلها
بيمينه ،مث يربيها لصاحبها ،كما يريب أحدكم فلوه حىت تكون مثل اجلبل.ا
وأهل السط ططنة يثبتون هذه الصط ططفة كما وردت هبا النصط ططوص بال صط ططرف للمعىن عن ظاهره ،كما
يقول اإلمام أبو بكر اإلمساعيلي( :)2اوخلق آدم عليه الس ط ط ط ط ط ططالم بيده ،ويداه مبس ط ط ط ط ط ططوطتان ينفق كيف
يشاء ،بال اعتقاد كيف يداه ،إذ مل ينطق كتاب هللا تعاىل فيه بكيفا(.)3
واإلمام األص ططبهاين قوام الس ططنة ص ططنف يف كتابه احلجة يف بيان احملجة فص ططال يف (إثبات اليد هلل
تعاىل ص ط ط ط ططفة له) ،مث أورد بعض اآلايت اليت تدل على ذلك ،مث قال( :ذكر البيان من س ط ط ط ططنة النيب ﷺ
()4
على إثبات اليد موافقا للتنزيلا
وأما النووي فإنه قد حنى يف هذه الصفة أيضا منحى التأويل فقال :ابسط اليد استعارة يف قبول
التوبة ،وإمنا ورد لفظ بسط اليد؛ ألن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله وإذا كرهه قبضها
عنه فخوطبوا أبمر حسط ط ططي يفهمونه وهو جماز فإن يد اجلارحة مسط ط ططتحيلة يف حق هللا تعاىل ()5ا ،وكذلك
نفاها البيهقي بقوله :اوليس معىن اليد يف الصفات ،مبعىن اجلارحة حىت يتوهم بثبوهتا ثبوت األصابع ،بل
هو توقيف شرعي ،أطلقنا االسم فيه على ما جاء به الكتاب من غري تكييف وال تشبيه ا.
وجياب على هذا التأويل أبن املنهج احلق هو إثبات هذه الص ط ط ط ططفة كما جاءت هبا النص ط ط ط ططوص،
ويف ذلك يقول الس ط ط ط ططفاريّن:ا مذهب الس ط ط ط ططلف الص ط ط ط ططاحل ،ومن وافقهم من أهل األثر أن املراد ابليدين
إثبات ص ط ط ط ططفتني ذاتيتني تس ط ط ط ططميان يدين تزيدان على النعمة والقدرة ،حمتجني مبا مر من اآلايت القرآنية
واألخبار النبوية ،فإن هللا تعاىل أثبت آلدم عليه السالم من املزية واالختصاص ما مل يثبت مثله إلبليس
( )1أحرجه مسلم :كتاب التوبة ،ابب قبول التوبة من الذنوب.2759 ،
( )2أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل بن العباس اجلرجاين ال إمساعيلي شيخ الشافعية277،هط371-هط.
( )3اإلمساعيلي ،اعتقاد أئمة السلف أهل احلديث ،ط ،1ج 1ص.51

( )4األصبهاين ،احلجة يف بيان احملجة وشرات عقيدة أهل السنة ،ط ،2ج 1ص.201
( )5النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 17ص.76
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بقوله﴿ :ﲱ ﲲ ﲳ﴾ ،وإال فكان إبليس يقول :وأان خلقتّن بيدك ،فال مزية آلدم وال تش ط ط ط ط ط ط طريف،
وقال اإلمام احلافظ أبو بكر حممد بن خزمية :امذهبنا مذهب أهل اآلاثر ،ومتبعي الس ط ططنن ،وال نلتفت
إىل جهل من يسططميهم مشططبهة ،إذ اجلهمية املعطلة جاهلون ابلتشططبيه ،فنحن نقول :هلل جل وعال يدان
كما أعلمنا اخلالق الباري يف حمكم تنزيله ،وعلى لسط ططان نبيه املصط طططفي ﷺ ،ونقول:كلتا يدي ربنا عز
وجل ميني على ما أخرب النيب ﷺ ،ونقول :إن هللا عز وجل يقبض األرض مجيعا إبحدى يديه ويطوي
السماء بيده األخرى ،وكلتا يديه ميينان ال مشال فيهماا(.)1
واإلمام أبو احلس ط ططن األش ط ططعري يثبتها على منهج أهل الس ط ططنة فيقول :معىن قوله تعاىل( :بيدي)
إثبات يدين ليس ط ط ط ططتا جارحتني ،وال قدرتني ،وال نعمتني ال يوص ط ط ط ططفان إال أبن يقال :إهنما يدان ليس ط ط ط ططتا
كاأليديا(.)2
قال ابن العطار :افإذا ثبت نص ططا يف الكتاب العزيز والس ططنة النبوية،على قائلها أفض ططل الص ططلوات
والتسط ط ط ط ططليم ،أنه سط ط ط ط ططبحانه خلق آدم بيده ،وأنه قال إلبليس﴿ :ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾ ،وأنه
سط ط ططبحانه قال﴿ :ﲾ ﲿ ﳀ﴾ ،وثبت يف الصط ط ططحيح يف حماجة آدم وموسط ط ططى قوله له :اخلقك هللا
بيدها ،وقال ﷺ حاكيا عن ربه :اال أجعل صططاحل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له :كن فكانا(،)3
وقوله ﷺ :اخلق هللا الفردوس بيده ،وخلق جنة عدن بيده ،وكتب التوراة ملوس ط ط ط ططى بيدها( ،)4وغري ذلك
من األخبار ،وجب علينا اعتقاد أن ذلك حق ،وحرم علينا أن نقول :إن هللا تعاىل خاطبنا مبا نفهمه،
( )1الس ط ط ط ط ط ط طفططاريّن ،لوامع األنوار ،د.ط ج 1ص.309 .231.234وانظر :ابن خزميططة ،كتـاب التوحيـد  -ابب ذكر إثبططات اليططد
للخالق البارئ ،ط ،5ج 1ص.118
( )2األشعري :اإلابنة ،ط ،1ج 1ص.134

( )3انظر :أخرجه الطرباين يف املعجم األوســ ـ ـ ـ  ،6173 ،ج ،6ص ،196وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ب  265وقال :رواه
الطرباين يف الكبري واألوس ططط ،وفيه إبراهيم بن عبد هللا بن خالد املص ططيص ططي ،وهو كذاب مرتوك ،ويف س ططند األوس ططط طلحة بن
زيد ،وهو كذاب أيض ط ططا .جممع الزوائد ومنبع الفرائد ،د.ط ،ج ،1ص .82وذكره احلافظ ابن كثري يف التفسـ ــري العظيم ،من
ي من وجه آخر متص ططالا مث س ططاق احلديث الذي ذكره
طريق عبد الرزاق ،مث قال :وهذا احلديث مرس ططل من هذا الوجه وقد ُرِو َ
اهليثمي يف اجملمع عن الطرباين إبسناده ،انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط ،1ج ،9ص.46-45

( )4أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني ،كتاب التفسططري ،سططورة األعراف ،ب  ،3283ج ،4ص ،192وقال :صططحيح
اإلس ط ط ط ططناد ،ووافقه الذهيب يف التلخيص ،وهو موقوف على ابن عمر رض ط ط ط ططي هللا عنه ،وله حكم الرفع ،ألنه إخبار فيما ال جمال
احلكمي.
للرأي فيه ،فهو من املرفوع
ّ
ّ
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وال نفهم اليد إال ذات الكف واألص ط ططابع ،فنش ط ططبهه خبلقه ،فيفض ط ططي إىل التجس ط ططيم ،تبارك هللا وتعاىل عما
يقول الظططاملون علوا كبريا ،أو نقول :املراد النعمتني أو القوتني ،ألنططه تعططذر محلططه على اليططد اليت نفهمهططا،
فتعني محله على ذلك؛ خوفا من التش ط ط ط ط ط ططبيه ،وهذا حتريف؛ ملا فيه من التعطيل ،كيف واإلمجاع على أن
الصط ط ط ط ط ط طفططات توقيفيططة ،ومل يثبططت دليططل ابملراد على مططا ولوه ،وهو فعططل املعتزلططة واجلهميططة ،أعططاذان هللا من
ذلكا( .)1وهذا التحقيق من ابن العطار امللقب امبختص ططر النوويا دليل واض ططح ،بني ،على أنه قد تلقى
بعد وفاة النووي رمحه هللا تعاىل من أئمة أهل السنة ومشاخيهم مامل يتلقاه النووي يف عصره.
وقال ابن عثيمني :افال تظن أن يدي هللا جل وعال مثل يديك؛ ألن هللا ليس كمثله ش ط ط ط ط ط ططيء
فجميع صط ط ط ططفاته هو منفرد هبا وكما أننا نوحده يف ذاته ،ونوحده يف العبادة كذلك نوحده يف صط ط ط ططفاته،
قال أبو احلسططن األشططعري :اوأمجعوا على أنه عز وجل يسططمع ويرى وأن له تعاىل يدين مبسططوطتني وأن
األرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات ا(.)2
قال ابن قتيبة :افنحن نقول كما قال هللا تعاىل وكما قال رسوله وال نتجاهل وال حيملنا ما حنن
فيه من نفي التش ططبيه على أن ننكر ما وص ططف به نفس ططه ولكنا ال نقول كيف اليدان وإن س ططئلنا نقتص ططر
على مجلة ما قال ومنسك عما مل يقلا(.)3
وذكر اإلمام ابن منده( )4آاثرا يف إثبات اليد هلل عز وجل ،منها :اعن ابن عمر أن النيب ﷺ
كان على املنرب خيطب الناس ،فقال :ا أيخذ اجلبار مساواته واألرضططني فيجعلها يف كفيه ،مث يقول :هبم
هكذا كما يقول الغالم ابلكرة أان هللا الواحد ،أان هللا العزيز ا.

( )1ابن العطار ،االعتقاد اخلالص ،ط ،1ج 1ص .130-129ويف هذا يقول الرازي :ا اعلم أن املعتزلة كلهم متفقون على نفي
ص ططفات هللا تعاىل من العلم والقدرة وعلى أن القرآن حمدث وخملوق وأن هللا تعاىل ليس خالقا ألفعال العبدا انظر :فخر الدين
الرازي :اعتقادات فرق املسلمني واملشركني ،ص .38
( )2انظر :ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ،ج5ص  ،535األشعري ،أبو احلسن علي ،رسالة إىل أهل الث ر ،د.ط،
ج 1ص.127
( )3الدينوري ،االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة ،ط ،1ص.40

( )4ابن منده ،أبوعبدهللا حممد بن إسحاق395-310( ،ه ط ط ط ط 1005-922م) ،اإلمام احلافظ ،حمدث اإلسالم قال الذهيب :ومل
أعلم أحدا كان أوسع رحلة منه ،وال أكثر حديثا منه مع احلفظ والثقة ،انظر :سري أعالم النبالء ط 3ج 17ص.28
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قال الصططابوين :اأصططحاب احلديث املتمسططكني ابلكتاب والسططنة ،اليعتقدون تشططبيه صططفات هللا
بص ط ط ط ططفات خلقه ويقولون :إنه خلق آدم بيده ،كما نص س ط ط ط ططبحانه عليه يف قوله تعاىل:
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾ سططورة ص اآلية ،75 :وال حيرفون الكلم عن مواضططعه حبمل اليدين عن
النعمتني أو القوتني ،حتريف املعتزلة واجلهمية أهلكهم هللا ،وال يكيفوهنا بكيف أو يش ط ط ط ط ط ططبهوهنا أبيدي
املخلوقني تشبيه املشبهة خذهلم هللاا(.)1
﴿ﲫ ﲬ ﲭ

صفة اجلمال
وهي صفة ذاتية هلل عز وجل ،اثبتة يف األحاديث الشريفة حنو:
قوله ﷺ :اإن هللا مجيل حيب اجلمال الكرب؛ بطر احلق وغمط الناسا ( - )2ابب حترمي الكرب
واإلعجاب.
واجلميل من األمساء احلسىن الثابتة هبذا احلديث.
وأورد النووي يف شط ططرحه للحديث اختالف العلماء يف معىن هذا االسط ططم اجلليل فقال:ا قيل إن
معناه أن كل أمره س ط ططبحانه وتعاىل حس ط ططن مجيل وله األمساء احلس ط ططىن وصط ط ططفات اجلمال والكمال،وقيل
مجيل مبعىن جممل ككرمي ومسيع مبعىن مكرم ومسط ط ططمع وقال اإلمام أبو القاسط ط ططم القشط ط ططريي رمحه هللا معناه
جليل وحكى اإلمام أبو سط ط ط ط ط ططليمان اخلطايب أنه مبعىن ذى النور والبهجة أى مالكهما وقيل معناه مجيل
األفعال بكم ابللطف والنظر إليكم يكلفكم اليس ططري من العمل ويعني عليه ويثيب عليه اجلزيل ويش ططكر
عليه ،كما ذكر اخلالف يف ثبوته ورجح صط ططحة ذلك فقال:اواعلم أن هذا االسط ططم ورد يف هذا احلديث
الص ط ططحيح ولكنه من أخبار اآلحاد وورد أيض ط ططا يف حديث األمساء احلس ط ططىن ويف إس ط ططناده مقال واملختار
جواز إطالقه على هللا تعاىل ومن العلماء من منعه قال اإلمام أبو املعايل إمام احلرمني رمحه هللا تعاىل ما
ورد الشططرع إبطالقه يف أمساء هللا تعاىل وصططفاته أطلقناه وما منع الشططرع من إطالقه منعناه وما مل يرد فيه
إذن وال منع مل نقض فيه بتحليل وال حترمي فإن األحكام الشط ط ططرعية تتلقى من موارد الشط ط ططرع ولو قضط ط ططينا
بتحليل أو حترمي لكنا مثبتني حكما بغري الشط ططرع قال مث ال يشط ططرتط يف جواز اإلطالق ورود ما يقطع به
( )1الصابوين ،عقيدة السلف ،ط ،1ص .37-36
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب اإلميان ،ابب حترمي الكرب وبيانه ،برقم.91:
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الشططرع ولكن ما يقتضططى للعمل وإن مل يوجب العلم فإنه كاف إال أن األقيسططة الشططرعية من مقتضططيات
العمل وال جيوز التمس ط ط ططك هبن يف تس ط ط ططمية هللا تعاىل ووص ط ط ططفه هذا كالم إمام احلرمني وحمله من االتقان
والتحقق ابلعلم مطلقا وهبذا الفن خصوصا معروف ابلغاية العلياا(.)1
قال العالمة الس ط ططعدي :ااجلميل من له نعوت احلس ط ططن واإلحس ط ططان ،فإنه مجيل يف ذاته ،وأمسائه،
وص ط ط ط ط ططفاته ،وأفعاله ،فال ميكن خملوقاً أن يعرب عن بعض مجال ذاته ،...قال تعاىل:

﴿ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧ﴾( )2وقال تعاىل﴿ :ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾( )3فكلها دالة على غاية احلمد ،واجملد ،والكمال ،ال
يسططمى ابسططم منقسططم إىل كمال وغريه،وكذلك هو اجلميل يف أوصططافه فإن أوصططافه كلها أوصططاف كمال
ونعوت ثناء ومحد ،...وكذلك أفعاله كلها مجيلة فإهنا دائرة بني أفعال الرب واإلحس ط ط ط ط ط ططان اليت حيمد عليها
ويثّن عليه ويش ططكر ،وبني أفعال العدل اليت حيمد عليها ملوافقتها للحكمة واحلمد ،فليس يف أفعاله عبث
وال سفه ،وال سدى وال ظلم ،كلها خري وهدى ورمحة ورشد وعدل ﴿ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾(.)4
العز والكربايء
العزة صفة ذاتية اثبتة هلل تعاىل ابلكتاب والسنة ،ومن أمسائه جل وعال العزيز واألعز.
والكربايء أيضا صفة خربية اثبتة لربنا تبارك وتعاىل ،واملتكرب من أمسائه جل وعال ،ووردت هذه
الصفات:
يف قوله ﷺ :اقال هللا عز وجل :العز إزاري ،والكربايء ردائي ،فمن ينازعّن يف واحد منهما
فقد عذبته .كما وردت أيض ط ططا يف الدعاء املش ط ططهور عن النيب ﷺ فيمن وجد وجعا يف جس ط ططده :اض ط ططع
يدك على الذي أيمل من جسدك ،وأنه قال ،وقل :بسم هللا ثالاث وقل سبع مرات :أعوذ بعزة هللا وقدرته
()5
من شر ما أجد وأحاذر ا  -ابب ما يدعى به للمريض.
( )1النووي :شرح مسلم ،ط،2ج 2ص.90
( )2سورة األعراف :اآلية .180
( )3سورة مرمي :اآلية .65

( )4انظر :التميمي ،الصفات اإلهلية ،ط 1ص .70
( )5أخ رجه مسلم يف صحيحه :كتاب السالم ،ابب استحباب وضع اليد على موضع األمل مع الدعاء ،برقم.2202
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صفة احلياء:
وهي من الصفات الثابتة للحق سبحانه وتعاىل ،كما يتضح يف األحاديث اآلتية:
عن أيب واقد احلارث بن عوف رضططي هللا عنه أن رسططول هللا ﷺ بينما هو جالس يف املسططجد،
والناس معه ،إذ أقبل ثالثة نفر ،فأقبل اثنان إىل رس ط ط ططول هللا ﷺ وذهب واحد ،فوقفا على رس ط ط ططول هللا
ﷺ؛ فططأمططا أحططدمهططا فرأى فرجططة يف احللقططة فجلس فيهططا،وأمططا اآلخر فجلس خلفهم ،وأمططا الثططالططث فططأدبر
ذاهبا .فلما فر رس ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ قالا :أال أخربكم عن النفر الثالثة؛ أما أحدهم ،فأوى إىل هللا فهواه
هللا ،وأما اآلخر فاس ط ط ط ط ططتحيي فاس ط ط ط ط ططتحىي هللا منه وأما اآلخر ،فأعرض ،فأعرض هللا عنه ا( - .)1كتاب
األذكار ابب فضل حلق الذكر والندب إىل مالزمتها والنهي عن مفارقتها لغري عذر.
وهذ الصططفة أيضططا قد تعرضططت للتأويل مثل بعض الصططفات األخرى ،فأولت صططفة احلياء أبهنا
تعبري عن رمحته س ط ط ط ط ط ططبحانه ،وترك معاقبته لعبده على ما تقدم له من ذنب والغفران له ،وأن معناها يف
حقه تعاىل :أنه يعامل عبيده مبا يعامل به من يس ططتحيي منه من املغفرة والكرامة كما قد جاء عنه وقال
النووي :اقال العلماء معناها ال ميتنع من بيان احلقا(.)2
وأما مذهب أهل السط ط ططنة واجلماعة فقائم على إثبات هذه الصط ط ططفة وإثبات أنه سط ط ططبحانه احليي
الستري ،حيب أهل احلياء ( ،)3والسرت ،ويف هذا املعىن يقول العالمة ابن عثيمني ( )4هو :ا إثبات احلياء
هلل عز وجططل ولكنططه ليس كحيططاء املخلوقني بططل هو حيططاء الكمططال الططذي يليق ابهلل عز وجططل ،وقططد قططال
النيب ﷺ إن هللا حيي كرمي ،وقوله تعاىل﴿ :ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ سورة األحزاب :اآلية  ،53وقوله
تعاىل :

﴿ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ

ﱕ ﱖ﴾ سورة الشورى :اآلية .11

قال أهل العلم :اومجيع األعراض النفس ط ط ططانية حنو الرمحة والفرح والس ط ط ططرور والغض ط ط ططب واحلياء واملكر
واالس ط ط ط ططتهزاء وغريها ،هلا أوائل وهلا غاايت مثاله الغض ط ط ط ططب فإن أوله غليان دم القلب وغايته إرادة إيص ط ط ط ططال
( )1أخرجه البخاري :كتاب العلم ،ابب من قعد حيث ينتهي به اجمللس ،ومن رأى فرجة يف احللقة فجلس فيها.66 ،
( )2النووي ،شرح مسلم ،ط 2ج 3ص .224
( )3انظر :السعدي ،تفسري أمساء هللا احلسىن ،د.ط ،ص.193

( )4انظر :ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ،ج 5ص .534
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الض ط ططرر إىل املغض ط ططوب عليه ،فلفظ الغض ط ططب يف حق هللا ال حيمل على الذي أوله هو غليان دم القلب بل
على غايته أو غرض ط ططه الذي هو إرادة اإلض ط طرار ،وكذلك احلياء له أول وهو انكس ط ططار حيص ط ططل يف النفس وله
غرض وهو ترك الفعل فلفظ احلياء يف حقه تعاىل حيمل على ترك الفعل ال على انكسار النفسا(.)1
املسألة الثالثة الصفات الفعلية وأدلتها الواردة يف رايض الصاحلني:
صفة الرمحة
من صفات الكمال الواجبة يف حق هللا سبحانه وتعاىل ،وهي من الصفات املختلف فيها بني
أهل العلم فيها هل هي من ص ط ط ططفات الذات أو من ص ط ط ططفات األفعال ،والذي يرتجح عند الباحث أهنا
من ص ططفات األفعال ،ألنه س ططبحانه وتعاىل يرحم من يشط ططاء ،ويعذب من يش ططاء ،وينتقم منه وال يرمحه،
فحيث تتعلق هبا مشط ططيئة هللا وقدرته فهي من صط ططفات األفعال وميكن أن تدرج ضط ططمن صط ططفات الذات
ابعتبار أن هللا مل يزل متص ططفاً ابلرمحة ،فالرمحة العامة مالزمة لذاته جل وعال ،وإن كانت أفرادها تتجدد
وفق مشيئته جل وعال.
قال العيّن( :)2افإنقيل :ص ط ط ط ططفاته تعاىل قدمية كيف يتص ط ط ط ططور الس ط ط ط ططبق بني الرمحة والغض ط ط ط ططب؟
وأجيب :أبهنما من صفات الفعل ال من صفات الذات ،فجاز سبق أحد الفعلني على اآلخر ،وذلك
ألن إيصال اخلري من مقتضيات صفته خبالف غريه فإنه بسبب معصية العبدا(.)3
قال ابن حجر:ا الرمحة مقتضططى ذاته املقدسططة وأما الغضططب فإنه متوقف على سططابقة عمل من
العبد احلادثا(.)4
قال أبو حامد الغزايل :اورمحة هللا عز وجل مة وعامة ،أما متامها فمن حيث إنه أراد قضط ط ط ط ططاء
حاجات احملتاجني وقضط ط ط ططاها وأما عمومها فمن حيث مشوهلا املسط ط ط ططتحق وغري املسط ط ط ططتحق وعمت الدنيا
واآلخرة وتناول الض ط ططرورات واحلاجات واملزااي اخلارجة عنهما فهو الرحيم املطلق حقا ،وحقيقة الرمحة ال
( )1الكرمي ،رفع الشبهة وال رر عمن حيتج على فعل املعاصي ابلقدر ،ط ،1ج 1ص.74
( )2بدر الدين العيّن ( 855- 762هط 1451-1361م) مؤرخ ،عالمة ،من كبار احملدثني.
( )3العيّن ،عمدة القاري شرات صحيح البخاري ،ط ،1ج 25ص.209
( )4ابن حجر ،فتح الباري ،د.ط ،ج 6ص.292

=
144

أبلو عن رقة مؤملة تعرتي الرحيم فتحركه إىل قض ط ط ط ط طاء حاجة املرحوم ،والرب س ط ط ط ططبحانه وتعاىل منزه عنها
فلعلك تظن أن ذلك نقصان يف معىن الرمحة ،فاعلم أن ذلك كمال وليس بنقصان يف معىن الرمحةا(.)1
ومن أدلة هذه الصفة العظيمة يف كتابنا:
اآلايت الواردة يف الكتاب الدالة على ص ـ ــفة الرمحة قوله

تعاىل﴿ :ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲞ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ (،)2
ﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲟ
وقوله جل وعال ﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ﴾(.)3
ومن األحاديث:
 حديث عمر بن اخلطاب ،رض ط ططي هللا عنه ،قال :قدم رس ط ططول هللا ﷺ بس ط ططيب فإذا امرأة منالسيب تسعى ،إذ وجدت صبيا يف السيب أخذته فألزقته ببطنها ،فأرضعته ،فقال رسول هللا ﷺ :اأترون
هذه املرأة طارحة ولدها يف النار؟ قلنا :ال وهللا .فقالا :هلل أرحم بعباده من هذه بولدها ا.
حديث أيب هريرة ،رض ط ط ططي هللا عنه ،قال :قال رس ط ط ططول هللا ﷺ :املا خلق هللا اخللق ،كتب يفكتططاب ،فهو عنططده :إن هلل تعططاىل مططائططة رمحططة أنزل منهططا رمحططة واحططدة بني اجلن واإلنس والبهططائم واهلوام،
فبها يتعاطفون ،وهبا يرتامحون ،وهبا تعطف الوحش على ولدها ،وأخر هللا تعاىل تس ط ط ططعا وتس ط ط ططعني رمحة
يرحم هبا عباده يوم القيامة .وقوله ﷺ :ملا خلق هللا اخللق كتب عنده يف كتاب فوق العرش :إن رمحيت
.
تغلب غضيب ا
والنووي يثبت هلل ص ط ط ط ط ط ططفة الرمحة ويقول يف معىن إثبات رمحة هللا خللقه :ااعلم أن مذهب أهل
الس ط ط ط ط ط ططنة أنه ال يثبت ابلعقل ثواب وال عقاب ،وال إجياب وال حترمي ،وال غريها من أنواع التكليف وال
تثبت هذه كلها وال غريها إال ابلشط ط ططرع ،ومذهب أهل السط ط ططنة أيضط ط ططا أن هللا تعاىل ال جيب عليه شط ط ططيء
تعاىل هللا ،بل العامل ملكه والدنيا واآلخرة يف س ط ط ط ططلطانه ،يفعل فيهما ما يش ط ط ط ططاء ،...وأما املعتزلة فيثبتون
األحكام ابلعقل ويوجبون ثواب األعمال ويوجبون األص ط ط ط ط ط ططلح ومينعون خالف هذا يف خبط طويل هلم
( )1انظر :الغزايل ،املقصد األسىن يف شرات معاين أمساء هللا احلسىن ،ط ،1ا 1ص.64
( )2سورة الزمر :اآلية 53
( )3سورة األعراف :اآلية .156
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تعاىل هللا عن اخرتاعاهتم الباطلة املنابذة ا(.)1
قال املناوي( :)2ايف قوله كتب عنده يف كتاب فوق العرش :اإن رمحيت تغلب غض ط ط ط ط ط ططيبا؛ أي
أثبت يف علمه األزيل قال القاض ط ط ط ط ط ططي :يعّن أنه ملا خلق اخللق حكم حكما جازما ووعد وعدا الزما ال
خلف فيه فش ط ط ططبه حكم اجلازم الذي ال يعرتيه نس ط ط ططخ وال يتطرق إليه تغيري حبكم احلاكم إذا قض ط ط ططى أمرا
وأراد إحكطام أمر عقطد عليطه س ط ط ط ط ط ططجال وحفظطة ليكون حجطة ابقيطة حمفوظطة عن التبطديطل والتحريف (إن
رمحيت تغلب غض ط ططيب)؛ أي غلبت عليه بكثرة آاثرها ...،وما تعلق ابلرمحة والفض ط ططل أحب إليه من فعل
ما تعلق ابلغضبا(.)3
صفة احملبة
من الصفات الفعلية هلل جل وعال ،اثبتة ابلكتاب والسنة وإمجاع األمة ،وهي مدار العبودية يف
قلب املؤمن الذي يتعبد مواله ابحلب والرجاء واخلوف.
وردت يف هذه الص ططفة عدة آايت يف رايض الص ططاحلني مثل قوله تعاىل:
ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ

﴿ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲘ﴾ يف س ط ط ططورة املائدة :اآلية  ،54يف ابب

التواضط ط ط ططع وخفض اجلناح للمؤمنني .وقوله سط ط ط ططبحانه﴿ :ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ﴾ ،يف سط ط ط ططورة
لقمان :اآلية 18واليت أوردها النووي يف ابب حترمي الكرب واإلعجاب ،وقوله

﴿ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

ﱣ ﱤ ﱥ﴾ يف س ط ط ط ط ط ططورة آل عمران :ال آية ،31وأوردها النووي يف ابب يف األمر ابحملافظة
على السنة وآداهبا ابب عالمات حب هللا تعاىل للعبد.
ومن األحاديث الواردة يف صفة احملبة:
 حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه ،قال :مسعت رسول هللا ﷺ يقول :اإن هللا حيب( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج  17ص .159 ،68
( )2املناوي (1031-952هط ط ط ط ط ط ط ط ط 1622-1545م) حممد عبد الرؤوف بن ج العارفني ابن علي بن زين العابدين احلدادي مث
املناوي القاهري ،من كبار العلماء له مصنفات عديدة .املناوي.
( )3فيض القدير شرات اجلامع الص ري ،ط ،1ج 2ص.258
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العبد التقي الغّن اخلفي ا( -)1ابب اس ط ططتحباب العزلة عند فس ط ططاد الناس والزمان أو اخلوف من فتنة يف
الدين أو وقوع يف حرام وشبهات.
 قولططه ﷺ :اإذا أحططب هللا تعططاىل العبططد ،اندى جربيططل :إن هللا تعططاىل حيططب فالان ،فططأحببططه،فيحبه جربيل ،فينادى يف أهل الس ططماء :إن هللا حيب فالان ،فأحبوه ،فيحبه أهل الس ططماء ،مث يوض ططع له
القبول يف األرض ا( - )2ابب اجلمع بني اخلوف والرجاء.
 احلديث الوارد عن عائشة رضي هللا عنها ،أن رسول هللا ﷺ ،بعث رجال على سرية ،فكانيقرأ ألص ط ططحابه يف ص ط ططالهتم ،فيختم ب ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾ فلما رجعوا ذكروا ذلك لرس ط ططول هللا ﷺ،
فقالا :سلوه ألي شيء يصنع ذلك؟ افسألوه ،فقال :ألهنا صفة الرمحن ،فأان أحب أن أقرأ هبا ،فقال
رسول هللا ﷺ :اأخربوه أن هللا تعاىل حيبه ا(.)3
واحلديث القدس ط ططي الوارد يف كتاب الفض ط ططائل يف ابب فض ط ططل تعجيل الفطر قال هللا عز وجل:
أحب عبادي أعجلهم فطرا(.)4
واحملبة من الصفات اليت دخلها التأويل ،وأورد عليها النووي عدة ويالت منها:
 إهنا حمبة هللا تعاىل لعباده وإرادة ثواهبم وتنعيمهم. أهنا نفس اإلاثبة والتنعيم ال اإلرادة ،وأن حمبتهم له س ط ط ط ط ط ططبحانه ال يبعد فيها امليل منهم إليهسبحانه وهو متقدس على امليل قال.
 حمبتهم له استقامتهم على طاعته. االسط ططتقامة مثرة احملبة وحقيقة احملبة له ميلهم إليه السط ططتحقاقه سط ططبحانه وتعاىل احملبة من مجيعوجوههاا( ،)5وهذه التأويالت مجيعها تصرف صفة احملبة عن معناها احلقيقي الظاهر.
( )1أخرجه البخاري :كتاب بدء اخللق ،ابب ذكر املالئكة.3209 :
( )2أخرجه مسلم :كتاب الرب واآلداب والصلة ،ابب إذا أحب هللا عبدا حببه لعباده ،برقم.2637 :
( )3أخرجه مسلم :كتاب صالة املسافرين ،ابب فضل قراءة قل هو هللا أحد برقم813:
( )4أخرجه ابن ماجه يف سننه ،أبواب الصوم ،ابب ماجاء يف تعجيل الفطر ،برقم.700:
( )5انظر :النووي ،شرات مسلم ،ط 2ج 5ص .171ج 15ص.151ج 16ص.183
147

وأما أهل السط ط ططنة واجلماعة فإهنم يثبتون صط ط ططفة احلب واحملبة منه جل وعال لعباده املؤمنني ،على
ما يليق به س ط ط ط ط ططبحانه ،وإهنا ليس ط ط ط ط ططت إرادة الثواب كما يقول املؤولة ،كما أهنم يثبتون الزم احملبة وأثرها،
وهو إرادة الثواب وإكرام من حيبه سبحانه.
قال اإلمام الدارمي :ايف قوله تعاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾( )1مجع بني احلبني :حب
اخلالق وحب املخلوق ،متقارنني ،مث فرق بني ما حيب وما ال حيب ،ليعلم خلقه أهنما متض ط ط ط ط ط ططادان غري
متفقني ،فقال﴿ :ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾( ،)2و ﴿ﯝ ﯞ ﯟﯠ﴾()3ا (.)4
قال شط ط ططيخ اإلسط ط ططالم ابن تيميةَّ :
(إن الكتاب والسط ط ططنة وإمجاع املسط ط ططلمني أثبتت حمبة هللا لعباده
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ب إِلَْي ُك ْم
َح َّ
ين َآمنُوا أ َ
َشد ُحبّاً َّ .وقول ططهُ :حيبط ُه ْم َوُحيبونَهُ وقول ططه :أ َ
املؤمنني وحمبتهم له ،كقول ططه تعاىلَ :والذ َ
ِم ْن هللاِ َوَر ُسط طولِه ...وقد أمجع س ططلف األمة وأئمتها على إثبات حمبة هللا تعاىل لعباده املؤمنني وحمبتهم له
وهذا أصل دين اخلليل إمام احلنفاء عليه السالما(.)5
الب ض
منها:

وهي صط ط ططفة فعلية خربية اثبتة بنص ط ط طوص السط ط ططنة ،وردت يف عدة أحاديث يف رايض الصط ط ططاحلني

 حديث يعيش بن طخفة الغفاري رض ط ط ط ططي هللا عنهما قال :قال أيب ابينما أان مض ط ط ط طططجع يفاملس ط ط ط ططجد على بطّن إذا رجل حيركّن برجله فقال اإن هذه ض ط ط ط ططجعة يبغض ط ط ط ططها هللا اقال :فنظرت ،فإذا
رسول هللا ﷺ -كتاب آداب النوم ابب آدام النوم واالضطجاع والقعود واجمللس واجلليس والرؤاي.
( )1سورة املائدة :اآلية.54:
( )2سورة النساء ،اآلية.148 :
( )3سورة األنعام ،آية ا141ا ،واألعراف آية ا31ا.
( )4الدارمي :نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افرتى على هللا عز وجل من التوحيد،
ط ،1ج 1ص.865
( )5ابن تيمية جمموع الفتاوى ،ط األوقاف السعودية ج 2ص.354
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 حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضط ط ط ط ط ططي هللا عنهما أن رسط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ قال :اإن هللايبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسطانه كما تتخلل البقرة (.)1ا-كتاب األمور املنهي عنها ،ابب
كراهة التقعري يف الكالم ابلتش ط ط ططدق وتكلف الفص ط ط ططاحة واس ط ط ططتعمال وحش ط ط ططي اللغة ودقائق اإلعراب يف
خماطبة العوام وحنوهم.
وصططفة البغض وهي من الصططفات اليت أوهلا النووي أيضططا إىل معىن اإلرادة حيث قال:ا واحلب
والبغض من هللا تعاىل إرادته اخلري والشر أو فعله ذلك مبن أسعده أو أشقاها(.)2
وأما أهل السنة فيثبتوهنا مبعناها الواضح ،قال ابن القيم :اإن ما وصف هللا سبحانه به نفسه من
احملبة والرضططى والفرح والغضططب والبغض والسططخط من أعظم صططفات الكمال إذ يف العقول أان إذا فرضططنا
ذاتني إحدامها ال حتب شيئا وال تبغضه وال ترضاه وال تفرح به وال تبغض شيئا وال تغضب منه وال تكرهه
وال متقته ،والذات األخرى حتب كل مجيل من األقوال واألفعال واألخالق والشط ط ططيم وتفرح به وترضط ط ططى به
وتبغض كل قبيح يسمى وتكرهه ومتقته ومتقت أهله وتصرب على األذى وال جتزع منه وال تتضرر به كانت
هذه الذات أكمل من تلك املوص ططوفة بص ططفات العدم واملوات واجلهل الفاقدة للحس فإن هذه الص ططفات
ال تسلب إال عن املوات أو عمن فقد حسه أو بلغ يف النهاية والضعف والعجز واجلهل إىل الغاية اليت مل
تدع له حبا وال بغض ططا وال غض ططبا وال رض ططى بل اليهود الذين وص ططفوه ابلغم واحلزن والبكاء والندم أحس ططن
حاال من الذين سلبوه هذا الكمال كما أن املشبهة احملضة خري من املعطلة النفاة لصفات كماله وحقائق
أمسائه احلسىن وأهل احلق أنصار هللا ورسوله وكتبه والسنة براء من الفريقنيا(.)3
الرضا والكره
الرضا والكره من الصفات الفعلية ( )4اخلربية الثابتة ابلكتاب والسنة كما يف:
 قوله ﷺ ا :إن هللا تعاىل يرض ططى لكم ثالاث ،ويكره لكم ثالاث :فريض ططى لكم أن تعبدوه ،وال( )1سنن الرتمذي أبواب األدب ،ابب ما جاء يف الفصاحة والبيان ب.2853 :
( )2النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 5ص.171

( )3ابن القيم ،الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ،ط ،3ج 4ص.1451
( )4وهي صفات تتعلق مبشيئة هللا ،وتتجدد حبسب املشيئة ،وال تثبت إال ابخلرب عن هللا وعن رسوله ﷺ.
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تش ط ط ط ططركوا به ش ط ط ط ططيئا ،وأن تعتص ط ط ط ططموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا ،ويكره لكم :قيل وقال ،وكثرة السط ط ط ط طؤال،
وإض ط ططاعة املال ا(- )1كتاب األمور املنهي عنها ابب النهي عن إض ط ططاعة املال يف غري وجوهه اليت أذن
الشرع فيها.
 وقوله ﷺ :اإن هللا لريضط ط ططى عن العبد أن أيكل األكلة فيحمده عليها ،أو يشط ط ططرب الش ط ط طربةفيحمده عليها"(.)2
قال النووي:االرضا والسخط والكراهة من هللا تعاىل املراد هبا أمره وهنيه وثوابه وعقابه أو إرادته
الثواب لبعض العباد والعقاب لبعض ط ط ط ط ط ططهم ا( ،)3وهذا أتويل هلذه الصـ ـ ـ ـ ــفات ،بل احلق يف معتقد أهل
السنة هو إثبات الرضا والكره من هللا عز وجل ،قال ابن القيم:ا الكراهة ملوجود تعلقت به املشيئةا(.)4
قال ابن عاشور( :)5ااإلرادة والرضى حقيقتني خمتلفتني وأن يكون لفظامها غري مرتادفني،
وهلذا قال الش ط ططيخ أبو احلس ط ططن األش ط ططعري إن اإلرادة غري الرض ط ططا ،والرض ط ططا غري اإلرادة واملش ط ططيئة،
فاإلرادة واملشيئة مبعىن واحد والرضا واحملبة واالختيار مبعىن واحد ،وهذا محل هلذه األلفاظ القرآنية على
معان ميكن معها اجلمع بني اآلايت قال التفتازاين :وهذا مذهب أهل التحقيقا(.)6
صفتا البصر والنظر:
ومها من صفات هللا الفعلية اخلربية اثبتة يف كثري من نصوص الوحيني ،ومن األدلة الواردة فيه:
 -حديث أيب هريرة رضططي هللا عنه ،أن رسططول هللا ﷺ ،قال( :إن هللا ال ينظر إىل أجسططامكم،

( )1أخرجه مسلم :كتاب األقضية ،ابب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة.1715 .
( )2أخرجه مسلم :كتاب الذكر ولدعاء والتوبة واالستغفار ،ابب استحباب محد هللا تعاىل بعد األكل والشرب.2734 ،
( )3النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 12ص.10

( )4ابن القيم ،مدارا السالكني ،ط ،3ج 1ص.266
( )5ابن عاشططور ( 1393- 1296هط ط ط ط ط ط ط ط ط  1973- 1879م) كان رئيس املفتني املالكيني بتونس وشططيخ جامع الزيتونة وفروعه
بتونس ،عني (عام  )1932شيخا لإلسالم مالكيا .وهو من أعضاء اجملمعني العربيني يف دمشق والقاهرة.
( )6ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط ،ج ،23ص .339

=
150

وال إىل صوركم ،ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم) ( -)1ابب اإلخالص وإحضار النية.
 وقوله ﷺ قال :اال ينظر هللا يوم القيامة إىل من جر إزاره بطراا( )2ابب حترمي الكرب واإلعجاب.وصططفة البصططر من الصططفات اليت اضطططرب فيها األشططاعرة ،وهي عندهم صططفة أزلية قائمة بذاته
تعاىل تتعلق ابملوجودات الذوات وغريها ،وينكرون كوهنا ص ط ط ططفة ذاتية فعلية قال الس ط ط ططنوس ط ط ططي :ايعّن أن
مسعه وبصره تعاىل ينكشف هبما كل موجود ،سواء كان ذلك املوجود قدميا أو حاداث ،مث نفى اتصاف
هللا عز وجل هبذه الصط ط ط ططفة بقوله :اوليس مسعه وبصط ط ط ططره جبارحة كما كان يف حق املخلوق ،السط ط ط ططتحالة
مماثلته تعاىل للحوادث ا(.)3
ومن التأويالت الواردة على صط ط ط ططفة النظر ،ما أورده ابن كمال الباشط ط ط ططا يف الفوائد املرتعة :ا هو
االختيار والرمحة والعطف ،ألن النظر يف الش ط ططاهد دليل احملبة ،وترك النظر دليل البغض والكراهية ،وهللا
يتقدس عن ش ط ططبه املخلوقني ،فجعل نظره إىل ما هو الس ط ططر واللب ( ،)4وقال يف موض ط ططع آخر :ا أي ال
()5
يثيبكم عليها ،واليقربكم منه ذلك
والنووي يف ش ط ط ططرحه ملس ط ط ططلم حلديث (جيمع هللا األولني واآلخرين يف ص ط ط ططعيد واحد ،فيس ط ط ططمعهم
الداعي وينفذهم البص ط ط ط ط ط ططر) ،أورد اخلالف يف فتح الياء وض ط ط ط ط ط ططمها ويف الذال والدال ويف الض ط ط ط ط ط ططمري يف
()6
(ينفذهم) ورجح فتح الياء وابلذال املعجمة وأنه بصر املخلوق وهللا أعلما .
وأما أهل السطنة واجلماعة فيعتقدون أن هللا عز وجل يرى ويبصطر وينظر إىل ما يشطاء بعينه سطبحانه
وتعاىل ،كما يليق جبالله وعظمته جل وعال ،بال مش ططاهبة وال مماثلة ابملخلوق ،قال قوام الس ططنة األص ططبهاين،
((فواجب على كل مؤمن أن يثبت من ص ط ططفات هللا ما أثبته هللا لنفس ط ططه ،وليس مبؤمن من ينفي عن هللا ما
أثبته هللا لنفسه يف كتابه ،فرؤية اخلالق ال يكون كرؤية املخلوق ،ومسع اخلالق ال يكون كسمع املخلوق،...،
( )1أخرجه مسلم  :كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب حترمي ظلم املسلم ،وخذله واحتقاره.2564 ،
( )2أخرجه البخاري :كتاب اللباس ،ابب من جر ثوبه من اخليالء.5788 :
( )3السنوسي :شرح أم الرباهني ،ط ،2ص .62
( )4ابن كمال الباشا :الفوائد املرتعة احلياض ،ط ،1ج 1
( )5املرجع السابق ص .57
( )6النووي :شرح مسلم ،ط ،2ج 3ص.67
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وقد تتفق الالسامي وأبتلف املعاين) ،وهللا أعلم ،وأسأله احلق وأعوذ به من الباطلا(.)1
اَ .عَّز َو َج َّل:
ويف الكتاب العزيز أدلة واضحة على اثبات صفة البصر حقيقة مثل قَ َال َّ

﴿ﲬ

ﲮ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾ سورة طه آية  ،46وقوله جل وعالَ ﴿ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ﴾
ﲯ
ﲭ


سططورة النسططاء آية َ 134وقَوله ِيف قصططة إِبْطَر ِاهيم عليه السططالم:
ﱭ ﱮ ﱯ﴾ سورة مرمي آية .42

﴿ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ



صفة ال رية
من الص ط ط ططفات الثابتة للحق جل وعال ،وهي ص ط ط ططفة خربية نثبتها وفق ما جاء هبا اخلرب من غري
تشبيه بغرية املخلوقني ،ثبتت بقوله ﷺ يف احلديث:
عن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،عن النيب ﷺ قالا :إن هللا تعاىل يغار ،وغرية هللا تعاىل ،أن أييت
املرء ما حرم هللا عليه ا( -)2ابب املراقبة ،ابب التحذير من ارتكاب ما هنى هللا عنه.-
والنووي منع اتص ـ ــاف هللا جل وعال بص ـ ــفة ال رية و جل وعال فقال:االغرية صط ط ططفة كمال
فأخرب ﷺ أبن س ط ط ط ط ط ططعدا غيور وأنه أغري منه وأن هللا أغري منه ﷺ ،وأنه من أجل ذلك حرم الفواحش،
فهذا تفسططري ملعىن غرية هللا تعاىل؛ أي أهنا منعه سططبحانه وتعاىل الناس من الفواحش لكن الغرية يف حق
الناس يقارهنا تغري حال اإلنس ط ططان وانزعاجه؛وهذا مس ط ططتحيل يف غرية هللا تعاىل .وقوله ﷺ (ال ش ط ططخص
أغري من هللا تعاىل) أي ال أحد وإمنا قال ال ش ططخص اس ططتعارة وقيل معناه ال ينبغي لش ططخص أن يكون
أغري من هللا تعاىل وال يتصور ذلكا(.)3
وأما أهل الس ط ط ط ط ط ططنة فإهنم يثبتوهنا على الوجه الالئق به جل وعال يقول الش ط ط ط ط ط ططيخ ابن عثيمني:ا
احلديث فيه إثبات الغرية هلل تعاىل ،وس ط ط ط ططبيل أهل الس ط ط ط ططنة واجلماعة يف أحاديث وآايت الص ط ط ط ططفات أهنم
يثبتوهنا هلل سبحانه على الوجه الالئق به (.)4
( )1األصبهاين ،احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة ،ط ،2ج 1ص .179
( )2أخرجه مسلم :كتاب التوبة ،ابب غرية هللا تعاىل وحترمي الفواحش.2761:،
( )3النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 10ص.132

( )4ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ج 1ص.498
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قال ابن القيم :افإن الغرية تتض ط ط ط ط ط ططمن البغض والكراهة فأخرب أنه ال أحد أغري منه ،وأن من غريته
حرم الفواحش ،وال أحد أحب إليه املدحة منه والغرية عند املعطلة النفاة من الكيفيات النفس ط ط ط ط ط ططية كاحلياء
والفرح والغضب والسخط واملقت والكراهية فيستحيل وصفه عندهم بذلك ،ومعلوم أن هذه الصفات من
صفات الكمال احملمودة عقال وشرعا وعرفا وفطرة وأضدادها مذمومة عقال وشرعا وعرفا وفطرة فإن الذي
ال يغار بل تسط ط ططتوي عنده الفاحشط ط ططة وتركها مذموم غاية الذم مسط ط ططتحق للذم القبيح ،وهؤالء املعطلة النفاة
حلقيقة حمبته ورضططاه وغضططبه عندهم األمران س طواء ابلنسططبة إليه وأن ما وجد من ذلك فهو حيبه ويرضططاه وما
مل يوجد من طاعاته وامتثال أوامره فهو يبغضه ويسخطه بناء على أصلهم الفاسد أن احملبة هي عني اإلرادة
واملش ططيئة فكل ما ش ططاءه فقد أحبه ورض ططيه ،وإذا جاء هؤالء إىل النص ططوص الدالة على أنه ال يرض ططى هبا وال
حيبها وال يريدها أولوها مبعىن أنه ال يشرعها وال أيمر هبا وال حيبها وال يرضاها ديناا(.)1
صفة الرفق
صفة الرفق من الصفات الفعلية اخلربية وثبتت يف قوله ﷺ:
يف حديث عائش ط ططة رض ط ططي هللا عنها قالت :قال رسط ط ططول هللا ﷺ ا :إن هللا رفيق حيب الرفق يف
األمر كله ا( -)2ابب احللم واألانة والرفق.
قال النووي :ايف احلديث تص ط ط طريح بتس ط ط ططميته س ط ط ططبحانه وتعاىل ووص ط ط ططفه برفيق وال يوص ط ط ططف هللا
س ط ططبحانه وتعاىل إال مبا مسى به نفس ط ططه أو مساه به رس ط ططول هللا ﷺ أو أمجعت األمة عليها( .)3وهذا من
دالئل صــحة وســالمة اعتقاده يف أمساء هللا وصــفاته ،إال يف بعض الصططفات اليت سططار فيها على هنج
شيوخ عصره.

صفة الفرات
وردت يف حديث أيب محزة أنس بن مالك األنص ط ططاري خادم رس ط ططول هللا ص ط ططلي هللا عليه وس ط ططلم
رض ططي هللا عنه قال :قال رس ططول هللا ص ططلي هللا عليه وس ططلم :هلل أفرح بتوبة عبده من أحدكم س ططقط على
( )1ابن القيم ،الصواعق املرسلة ،ط ،1ج 4ص.1498 1497-
( )2أخرجه البخاري :كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم ،ابب إذا عرض الذمي وغريه بسب النيب ومل يصرح.6927 ،
( )3النووي ،شرات مسلم ط 2ج 16ص145
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بعريه ،وقد أضله يف أرض فالةا( .)1ابب التوبة ،وذكره يف ابب الرجاء.
وهذا احلديث واضح الداللة يف إثبات صفة الفرح هلل عز وجل ،ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم
ابن تيمية :االكالم فيه كالكالم يف غريه من الصفات ،أنه صفة حقيقية هلل عز وجل ،على مايليق به،
وهو من صفات الفعل التابعة ملشيئته تعاىل وقدرتها(.)2
ولكن جند أن النووي يؤول صـ ــفة الفرات إىل معىن الرض ــا فيقول ،حيث قال:ا فرح هللا تعاىل
هو رضططاه ،واملراد أن هللا تعاىل يرضططى توبة عبده أشططد مما يرضططى واجد ضططالته ابلفالة ،فعرب عن الرضططا
ابلفرح كيدا ملعىن الرضا يف نفس السامع ومبالغة يف تقريره للفرح ابلرضا ا(.)3
وأما مذهب الس ط ط ططلف فهو إثبات ص ط ط ططفة الفرح هلل عز وجل من غري ويل ،فمعىن الفرح معلوم
وكيفه جمهول ،قال ابن عثيمني :افإنه سبحانه وتعايل حيب ويفرح ،ويغضب ،ويكره وحيب ،لكن هذه
.
الصفات ليست كصفاتنا؛ بل فرح يليق بعظمته وجالله وال يشبه فرح املخلوقنيا
قال هراس ( :)4االفرح من ص ط ططفات الفعل التابعة ملش ط ططيئته تعاىل وقدرته ،فيحدث له هذا املعىن
املعرب عنه ابلفرح عندما حيدث عبده التوبة واإلانبة إليه ،وهو مس ط ط ط ط ططتلزم لرض ط ط ط ط ططاه عن عبده التائب،وأما
تفسططري الفرح بالزمه ،وهو الرضططا ،وتفسططري الرضططا إبرادة الثواب؛ فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضططاه
س ط ط ط ط ط ططبحانه ،أوجبه س ط ط ط ط ط ططوء ظن هؤالء املعطلة برهبم ،حيث تومهوا أن هذه املعاين تكون فيه كما هي يف
املخلوق ،تعاىل هللا عن تشبيههم وتعطيلهما(.)5
اللعن
وهي صططفة فعلية اختيارية اثبتة هلل عز وجل بدالئل الكتاب والسططنة واللعن هو الطرد عن رمحته
عز وجل:
( )1أخرجه البخاري :كتاب الدعوات ،ابب التوبة.3609 :
( )2هراس ،شرات العقيدة الواسطية ،ط ،3ص .166

( )3النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 17ص.61
( )4حممد بن خليل حسن هراس ،ولد عام  ،1925متيز يف دراسة العقيدة والفرق الضالة تويف عام .1975
( )5هراس ،شرات العقيدة الواسطية ،ط ،3ص.167-166
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وردت فيهططا آايت مثططل قولططه تعططاىل﴿ :ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ﴾ [هود ]18 :وقولططه تعططاىل:
﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﴾( ،)1قال النووي :االلعن يف اللغة :هو الطرد واإلبعاد،
()2
يقال لعنه هللا تعاىل يلعنه لعنا فهو ملعون ولعنيا .
ومن األحاديث الواردة يف رايض الصاحلني يف إثبات هذه الصفة ماورد يف كتاب األمور املنهي
عنها :ابب جواز لعن بعض أصط ططحاب املعاصط ططي غري املعينني مما هو اثبت يف الصط ططحيح أن رسط ططول هللا
ﷺ قال :العن هللا الواص ط ططلة واملس ط ططتوص ط ططلةا ،وأنه قال :العن هللا آكل الرابا ،وأنه لعن املص ط ططورين ،وأنه
قال :العن هللا من غري منار األرضا ،أي :حدودها ،وأنه قال :العن هللا السارق يسرق البيضةا ،وأنه
قططال :العن هللا من لعن والططديططها ،اولعن هللا من ذبح لغري هللاا وأنططه قططال :امن أحططدث فيهططا حططداث أو
آوى حمداث ،فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعنيا .الرايض
ويف حديث أيب برزة نضط ط ط ططلة بن عبيد األسط ط ط ططلمي رضط ط ط ططي هللا عنه قال :ابينما جارية على انقة
عليها بعض متاع القوم ،إذ بص ط ط ط ططرت ابلنيب ﷺ وتض ط ط ط ططايق هبم اجلبل ،فقالت :حل ،اللهم العنها فقال
النيب ﷺ ا :ال تصاحبنا انقة عليها لعنة ا( .)3كتاب األمور املنهي عنها ،ابب حترمي لعن إنسان بعينه.
ال ضب
وهي من الص ط ط ط ط ط ططفات الفعلية هلل عز وجل املتعلقة مبش ط ط ط ط ط ططيئته جل وعال ،ومن أدلتها يف رايض
الص ط ططاحلني ماورد يف احلديث عن ابن مس ط ططعود رض ط ططي هللا عنه أن النيب ﷺ قالا :من حلف على مال
امرئ مسلم بغري حقه ،لقي هللا وهو عليه غضبانا قال :مث قرأ علينا رسول هللا ﷺ مصداقه من كتاب
هللا عز وج ططل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [آل عمران ]77 :إىل آخر اآلي ططة(( :متفق
عليه)) .ا( .)4كتاب األمور املنهي عنها ،ابب تغليظ اليمني الكاذبة عمد.
 عن أيب هريرة رض ططي هللا عنه يف حديث الش ططفاعة قوله ﷺ :اإن ريب غض ططب اليوم غض ططبا مليغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثلها.
( )1سورة األعراف اآلية ،44 :ابب جواز لعن بعض أصحاب املعاصي غري املعينني.

( )2النووي :هتذيب األمساء والل ات ،د.ط ،د.ت ،ج 4ص.126
( )3أخرجه مسلم :كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب النهي عن لعن الدواب وغريها4700 :
( )4أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،ابب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة ابلنار138 ،
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فمذهب الس ط ططلف وس ط ططائر األئمة هو إثبات ص ط ططفة الغض ط ططب ،وذهب النووي إىل أتويلها إىل
معىن إرادته جل وعال عقاب العاص ط ط ططي وخذالنه ،فقال:ا غض ط ط ططب هللا تعاىل ورض ط ط ططاه يرجعان إىل معىن
اإلرادة ،فإرادته اإلاثبة للمطيع ومنفعة العبد تسط ط ط ط ططمى رضط ط ط ط ططا ورمحة ،وإرادته عقاب العاصط ط ط ط ططي وخذالنه
تسمى غضبا ،وإرادته سبحانه وتعاىل صفة قدمية له ،يريد هبا مجيع املراداتا(.)1
وكذلك قال ابن حجر :اجيوز إطالق الغضط ط ط ط ط ط ططب على هللا واملراد به ما يظهر من انتقامه ممن
عصط ط ططاه وما يشط ط ططاهده أهل املوقف من األهوال اليت مل يكن مثاهلا وال يكون كذا قرره النووي وقال غريه
املراد ابلغضب الزمه وهو إرادة إيصال السوءا(.)2
وجياب عن هذا أبن صفة الغضب كغريها من صفات الذات الثابتة بنصوص الكتاب والسنة،
فوجب إثباهتا حقيقة تليق جبالله وعظمته سبحانه وتعاىل.
قال ابن القيم :اكل صططفة وصططف هللا هبا نفسططه ووصططفه هبا رسطوله فهي صططفة كمال قطعا ،فال
جيوز تعطيل ص ط ط ط ط ط ططفات كماله و ويلها مبا يبطل حقائقها ،فالدليل العقلي الذي دل على ثبوت احلياة
والعلم والقدرة واإلرادة والس ططمع والبص ططر دل نظريه على ثبوت احلكمة والرمحة والرض ططا والغض ططب والفرح
والضط ط ط ط ط ططحك والذي دل على أنه فاعل مبشط ط ط ط ط ططيئته واختياره دل على قيام أفعاله به ،وذلك عني الكمال
املقدس ،وكل ص ططفة دل عليها القرآن والس ططنة فهي ص ططفة كمال ،والعقل جازم إبثبات ص ططفات الكمال
للرب سبحانه وميتنع أن يصف نفسه أو يصفه رسوله بصفة توهم نقصاا(.)3
البطش
وهي صط ط ططفة فعلية خربية اثبتة هلل عز وجل كما يف قوله تعاىل﴿ :ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ﴾ كتاب
األمور املنهي ،ابب التحذير من ارتكاب ما هنى هللا عز وجل أو رسوله ﷺ عنه.وأهل السنة يف إثباهتم
لصفات خالقهم الباري عز وجل يتميزون عن املشركني واملعطلني
،

فأهل الس ططنة يثبتون البطش هلل جل وعال على الوجه الالئق جبالله س ططبحانه وتعاىل الذي يظهر
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج  17ص.68

( )2ابن حجر ،فتح الباري ،د.ط ،ج 11ص.441

( )3ابن القيم ،الصواعق املرسلة ،ط 3ج 1ص .293
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لعباده عظمته وقدرته ،كما قال ابن القيم :اقال تعاىل يف آهلة املشططركني املعطَّلني

﴿ﲽ ﲾ ﲿ

ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾ ،فجعل سبحانه
عدم البطش واملش ططي والس ططمع والبص ططر دليالً على عدم ألوهية من عدمت فيه هذه الص ططفات ،فالبطش
واملشطي من أنواع األفعال ،والسطمع والبصطر من أنواع الصطفات ،وقد وصطف نفسطه سطبحانه بضطد صطفة
.
أرابهبم وبضد ما وصفه به املعطلة واجلهميةا
وقد ذكر س ط ططبحانه جزاء أوليائه املؤمنني ،مث ذكر ش ط ططدة بطش ط ططه وأنه ال يعجزه ش ط ططيء ،فإنه هو
املبدئ املعيد ،ومن كان كذلك فال أشط ططد من بطشط ططه ،وهو مع ذلك الغفور الودود ،يغفر ملن ب إليه
ويوده وحيبه ،فهو س ط ط ططبحانه املوص ط ط ططوف بش ط ط ططدة البطش ،ومع ذلك هو الغفور الودود املتودد إىل عباده
.
بنعمه ،فهو الذي يود من ب إليه وأقبل عليها
وقال الش ط ططيخ ابن عثيمني :امن ص ط ططفات هللا تعاىل اجمليء واإلتيان واألخذ واإلمس ط ططاك والبطش
إىل غري ذلك من الص ط ططفات ...فنص ط ططف هللا تعاىل هبذه الصط ط ططفات على الوجه الواردا( .)1ومل أعثر على
تفسري النووي هلذه الصفة.
مكر هللا
قال هللا تعاىل﴿ :ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ﴾(.)2
ومذهب أهل السط ط ط ط ططنة أن املراد مبكر هللا ابلعبد هو أن يقطع عنه سط ط ط ط ططبل توفيقه ،وال يبعث فيه
دواعيه ،وال حيركه إىل مراضط ط ط ط ططيه سط ط ط ط ططبحانه وتعاىل ،وحمابه ،وليس هذا حقا على هللا،فيكون ظاملا مبنعه،
تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا ،بل هو منة وفض ط ط ط ططل منه حيمد على بذله له ،فهذا هو املكر قال ش ط ط ط ططيخ
اإلس ط ططالم:اوص ط ططف س ط ططبحانه وتعاىل نفس ط ططه ابملكر والكيد ،كما وص ط ططف عبده بذلك ،فقال﴿ :ﲋ
ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ﴾( ،)3وقال ﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾( ،)4وليس
( )1ابن عثيمني ،املرجع السابق ،ط ،3ج 1ص.21
( )2سورة األعراف :اآلية  ،99ابب اجلمع بني اخلوف والرجاء.
( )3سورة األنفال :اآلية .30
( )4سورة الطارق :اآلية .16-15
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املكر كاملكر ،وال الكيد كالكيد وقال بعض أهل العلم:مكر هللا اس ط ط ططتعارة الس ط ط ططتدراج العبد وأخذه من
حيث ال حيتسبا(.)1
إن مكر هللا هنا إمنا هو ص ط ط ط ططفة كمال من س ط ط ط ططبحانه ،ألنه لو مل يعاقب ماكري الس ط ط ط ططوء مبقابلة
مكرهم مبكر مثله لكان ذلك صفة عجز يف هللا ،وهو تبارك وتعاىل إمنا له الكمال املطلق كله.
وال جيوز أن تطلق حنو هذه الص ط ططفات على هللا جل وعال مطلقا ،فال ينبغي أن يقال إبطالق:
إن هللا تعاىل خيادع أو يس ططتهزئ ،أو يغض ططب؛ أو ينس ططى ،أو يدبر ،كما ال ينبغي أن يش ططتق منها أمساء
يس ط ط ططمى هبا س ط ط ططبحانه ،قال ابن حزم :اأخربان أبن له كيداً ومكراً وميكر ويكيد ويس ط ط ططتهزئ وينس ط ط ططى من
نسيه ،وهذا ال تدفعه املعتزلة ولو دفعته لكفرت لردها نص القرآن وهم جممعون معنا على أنه ال يسمى
ابسط ط ط ط ططم مشط ط ط ط ططتق من ذلك فال يقال ماكر من أجل أن له مكراً ،وال أنه كياد من أجل أنه يكيد وأن له
كيداً ،وال يس ططمى مس ططتهزائً من أجل أنه يس ططتهزئ هبم ،فقد أبطل ما أص ططلوه من أن كل فعل فعالً فإنه
يسططمى منه وينسططب إليه وال يشططغب ها هنا مشططغب مع من ال حيس طن املناظرة فيقول إمنا قلنا إنه يكيد
ويستهزئ وميكر وينسى على املعارضة بذلك فإان نقول له صدقت ومل خنالفك يف هذا لكن ألزمناك أن
تس ط ط ططميه تعاىل كياداً وماكراً ومس ط ط ططتهزائً وانس ط ط ططياً على معىن املعارض ط ط ططة كما تقول فإن أىب من ذلك وقال
إن هللا تعاىل مل يسططم بشططيء من ذلك نفسططه فقد رجع إىل احلق ووافقنا يف أن هللا تعاىل ال يسططمى ظاملاً
وال كافراً وال كاذابً من أجل خلقه الظلم والكفر والكذب ألنه تعاىل مل يس ط ط ط ططم بذلك نفس ط ط ط ططه وإن أنكر
)(2
ذلك تناقض وظهر بطالن مذهبه".
قططال ابن عثيمني:ا األلفططاظ اليت تططدل على النقص يف حططال وعلى الكمططال يف حططال أي حتمططل
الوجهني يف املعىن نفس ططه مثل :املكر ،الكيد ،االس ططتهزاء فهذا ال يس ططمى هللا به أيض ط طاً فال يقال :املاكر
واملخادع واملستهزئ ا( .)3ومل أعثر على كالم للنووي يف مكر هللا.

( )1انظر :ابن تيمية ،التدمرية ،ط ،6ص .20

( )2ابن حزم ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،د.ط،د.ت ،ج 2ص.113

( )3الكواري ،اجمللي يف شرات القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن للعالمة حممد صاحل العثيمني ،ط  ،1ج 1ص.49
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صفة العجب
وهي ص ط ط ط ط ط ططفة اثبتة للحق جل وعال بنص ط ط ط ط ط ططوص الكتاب والس ط ط ط ط ط ططنة ،أثبتها أئمة الس ط ط ط ط ط ططلف يف
اعتقاداهتم( )1ودليلها يف كتابنا:
قول النيب ﷺ :اإن ربك تعاىل يعجب من عبده إذا قال :اغفر يل ذنويب ،يعلم أنه ال يغفر
الططذنوب غريي ( ،)2وقططد أورد النووي هططذا احلططديططث يف كتططاب الس ط ط ط ط ط ططفر ،ابب مططايقول إذا ركططب الططدابططة
للسفر.
واحلديث اآلخر عن أيب هريرة رض ططي هللا عنه عن النيب ﷺ قالا :عجب هللا عز وجل من قوم
يدخلون اجلنة يف الس ط ط ططالس ط ط ططل ا وهو يف كتاب املنثورات ،ابب املنثورات وامللح( ،)3قال النووي :معناها
يؤس ط ط ط ططرون ويقيدون مث يس ط ط ط ططلمون فيدخلون اجلنة ،وقد تعرضـ ـ ـ ـ هذه الص ـ ـ ــفة لشـ ـ ـ ـيء من التأويل
كس ــابقتها ،فقد أورد النووي يف تفسط ططري صط ططفة العجب قول القاضط ططي عياض إن املراد ابلعجب من هللا
رضاه ذلك .وقال :اوقد يكون املراد عجبت مالئكة هللا ،وأضافه إليه سبحانه وتعاىل تشريفا .وقال
ابن عالن :ااملراد منه الس ط ط ط ط ط ططتحالة قيام حقيقة العجب ابهلل تعاىل غايته من الرض ط ط ط ط ط ططا واإلكرام من قوم
يدخلون اجلنة بص ط ططيغة اجملهول أي :يفعلون املقتض ط ططى لدخوهلا ابلوعد الص ط ططادق وهو اإلميان ،ففيه جماز
مرسل من إطالق اسم املسبب على السببا(.)4
وأما يف إثباهتا على معناها احلق فقد قال أهل العلم الراس ططخني :إننا ال نثبت عجبا هو تعظيم
ألمر دمهه اس ط ط ططتعظمه مل يكن عاملا به؛ ألنه مما ال يليق بص ط ط ططفاته ،بل نثبت ص ط ط ططفة كما أثبتنا غريها من
صططفاته ( ،)5قال القاضططي أبو يعلى:ا ال ميتنع إطالق ذلك عليه ،ومحله على ظاهره إذ ليس يف ذلك ما
( )1انظر :املقدسططي ،االقتصــاد يف االعتقاد ،ط ،1ج 1ص.121انظر :الدارمي ،نقض اإلمام أيب ســعيد عثمان بن ســعيد على
املريســي اجلهمي العنيد فيما افرتى على هللا عز وجل من التوحيد ،ط ،1ج 1ص .881انظر :احلنبلي البغدادي ،املختار

يف أصول السنة ط ،2ج 1ص.153
( )2أخرجه أبو داوود يف سننه برقم 2602
( )3أخرجه البخاري :كتاب اجلهاد والسري ،ابب األسارى يف السالسل .3010

( )4انظر :البكري ،دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ،ط ،4ج 8ص.628

( )5انظر :املقدسي ،ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد ،ط ،2ج 1ص.11
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حييل صط ط ططفاته ،وال خيرجها عما تسط ط ططتحقه ،ألان ال نثبت عجبا هو تعظيم ألمر دمهه اسط ط ططتعظمه مل يكن
عاملا به ،ألنه مما ال يليق بصفاته ،بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا غريها من صفاتها(.)1
الضحك
صططفة اثبتة يف األحاديث الش طريفة ،نؤمن هبا كما جاءت هبا النصططوص وال نكيفها ،وردت يف
احلديث عن أيب هريرة رضططي هللا عنه أن رسططول هللا ﷺ قال :ايضططحك هللا سططبحانه وتعاىل إىل رجلني
يقتل أحدمها اآلخر يدخالن اجلنة ،يقاتل هذا يف س ط ط ط ططبيل هللا فيقتل ،مث يتوب هللا على القاتل فيس ط ط ط ططلم
فيسططتشططهدا( .)2ابب التوبة ،وهي من الصفات اليت دخلها التأويل ،فأولت على أهنا اسططتعارة يف حق
هللا تعاىل؛ألنه ال جيوز عليه سبحانه الضحك املعروف يف حقنا ألنه إمنا يصح من األجسام وممن جيوز
عليه تغري احلاالت ،وهللا تعاىل منزه عن ذلك وإن املراد به الرضط ط ط ططا بفعلهما واإلاثبة عليه ،ومحد فعلهما
وحمبته وتلقي رسل هللا هلم بذلك.
وجياب على هذا التأويل أبن أهل الس ط ططنة حني يثبتون هذه الص ط ططفة فهم يثبتوهنا على وجه يليق
جبالله س ط ط ط ططبحانه وتعاىل ،ال على وجه مماثلة املخلوقني ،قال اإلمام الش ط ط ط ططافعي( :هلل تبارك وتعاىل أمساء
وصفات جاء هبا كتابه وأخرب هبا نبيه ﷺ أمته ...وأنه يضحك من عبده املؤمن بقول النيب ﷺ للذي
قتل يف س ط ط ط ط ط ططبيل هللا( :إنه لقي هللا وهو يض ط ط ط ط ط ططحك إليه)( ،)3وقال اإلمام ابن خزمية(:ابب :ذكر إثبات
ِ
ضط ِح ُكه بضططحك املخلوقني،
طف ضططحكه َّ
جل ثناؤه ،ال وال يشطبَّه َ
ضططحك ربنا عز وجل :بال صططفة تصط ُ
وض ط ططحكهم كذلك ،بل نؤمن أبنه يض ط ططحك؛ كما أعلم النيب ﷺ ،ونس ط ططكت عن ص ط ططفة ض ط ططحكه جل
وعال ،إذ هللا عز وجل اس ط ططتأثر بص ط ططفة ض ط ططحكه ،مل يطلعنا على ذلك؛ فنحن قائلون مبا قال النيب ﷺ،
عما مل يبني لنا مما استأثر هللا بعلمه)(.)4
مصدقون بذلك ،بقلوبنا منصتون َّ

( )1ابن الفراء ،إبطال التأويالت ألخبار الصفات ،د.ط ،ج 1ص.245
( )2أخرجه البخاري :كتاب اجلهاد والسطري ،ابب الكافر يقتل املسطلم مث يسطلم ،2826 ،ومسطلم ،كتاب اجلهاد ،ابب بيان الرجلني
يقتل أحدمها اآلخر يدخالن اجلنة .1890
( )3أيب يعلى طبقات احلنابلة ،د.ط ج 1ص  -284يف ذكر معتقد الشافعي
( )4ابن خزمية ،كتاب التوحيد ط ،5ج 2ص.563
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اجمليء واإلتيان
مها ص ط ط ططفتان خربيتان فعليتان اثبتتان ابلكتاب والس ط ط ططنة ،ففي حديث أيب ذر ،رض ط ط ططي هللا عنه،
قال :قال النيب ﷺ ا :يقول هللا عز وجل :من جاء ابحلس ط ط ط ط ططنة ،فله عش ط ط ط ط ططر أمثاهلا أو أزيد ،ومن جاء
ابلسط ططيئة ،فجزاء سط ططيئة سط ططيئة مثلها أو أغفر .ومن تقرب مّن ش ط طربا ،تقربت منه ذراعا ،ومن تقرب مّن
ذراعا ،تقربت منه ابعا ،ومن أ ين ميش ط ططي ،أتيته هرولة ،ومن لقيّن بقراب األرض خطيئة ال يش ط ططرك يب
شيئا ،لقيته مبثلها مغفرة ا( .)1ابب اجملاهدة وابب الرجاء.
وهذه الصــفة من أشــد الصــفات أتويال ،والنووي سططار فيها أيضططا على منهج التأويل فقال:ا
قوله تعاىل  -وإن تقرب مّن ش ط ط ط ط ط ط طربا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إىل ذراعا تقربت منه ابعا ،وإن أ ين
ميش ططي أتيته هرولة -هذا احلديث من أحاديث الص ططفات ،ويس ططتحيل إرادة ظاهره وقد س ططبق الكالم يف
أحاديث الص ط ط ط ططفات مرات ،ومعناه من تقرب إىل بطاعيت تقربت إليه برمحيت والتوفيق واإلعانة ،وإن زاد
زدت فإن أ ين ميش ططي وأس ططرع يف طاعيت أتيته هرولة؛أي ص ططببت عليه الرمحة وس ططبقته هبا ومل أحوجه إىل
املشي الكثري يف الوصول إىل املقصود واملراد أن جزاءه يكون تضعيفها(.)2
وقال ابن عالن :اقامت الرباهني القطعية على اس ططتحالة هذه اإلطالقات على هللا تعاىل ،فهي
إذا على سط ططبيل التجوز ،واملعىن من أتى شط ططيئا من الطاعات ولو قليال قابلته عليه أبضط ططعاف من اإلاثبة
واإلكرام ،وكلما زاد يف الطاعة زدته يف الثواب ،وإن كان إتيانه ابلطاعة على التأين تكون كيفية إتياين
ابلثواب على الس ط ط ططرعة ،فالغرض أن الثواب راجع على العمل مض ط ط ططاعف عليه وإطالق النفس والتقرب
واهلرولة وهي من اإلس طراع ونوع من العدو عليه تعاىل ،إمنا هو جماز على سططبيل املشططاكلة أو على طريق
االستعارة أو على قصد إرادة لوازمهاا(.)3
والتصرف يف سياقات اللغة العربية ابلتأويل من أوسع أبواب املعتزلة يف نفي الصفات (.)4
( )1أخرجه مسلم :كتاب الذكر والدعاء ،ابب فضل الذكر والدعاء والتقرب إىل هللا.2687 ،
( )2النووي ،ش ـ ــرات مس ـ ــلم ،ط ،2ج 17ص .3وانظر نظري هذا التأويل يف صط ط ططفة نزول الرب تبارك وتعاىل يف ،النووي ،اجملموع،
((مع تكملة السبكي واملطيعي))ط :اإلرشاد ،د.ط ،د.ت ،ج 4ص.47

( )3البكري ،دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ،ط ،4ج 2ص.313
( )4راجع لالستزادة كتاب "مناهج الل ويني" ،ص .78
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وجياب عليهم أبن إثبات صط ط ط ط ط ططفة اجمليء هو إثبات ملا صط ط ط ط ط ططرحت به األحاديث ،وأثبتتها آايت
التنزيل إبنه سط ط ططبحانه جييء وأييت وينزل ويدنو وهو فوق عرشط ط ططه ابئن من خلقه ،وإبن كل أفعال هللا له
سط ط ط ط ط ططبحانه على احلقيقة ،ودعوى اجملاز تعطيل له عن فعله ،واعتقاد أن ذلك اجمليء واإلتيان من جنس
جميء املخلوقني وإتياهنم نزوع إىل التش ط ط ط ط ططبيه يفض ط ط ط ط ططي إىل اإلنكار والتعطيل ،وأما عن ص ط ط ط ط ططفة القرب يف
احلديث فهو قرب خاص ،وليس يف الكتاب والسط ط ططنة وصط ط ططف للقرب أبنه قرب ذاته من خملوقاته تعاىل
هللا جل وعال عن هذا الوصف(.)1
قال األص ط ط ط ططبهاين قوام الس ط ط ط ططنة:

اوما ذكر هللا يف القرآن مثل قوله عز وجل﴿ :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ﴾ وقوله عز وجل﴿ :ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ﴾ .كل ذلك بال كيف وال
ويل نؤمن هبا إميان أهل السالمة والتسليم ألهل السنة،والسالمة واسعة حبمد هلل ومنه ،وطلب السالمة يف معرفة
ﱒ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ فليس
ﱓ
ص ط ط ط ط ط ططفات هللا عز وجل أوجب وأوىل ،وأقمن وأحرى ،فإنه ﴿ ﱐ ﱑ
كمثله شط ط ططيء ينفي كل تشط ط ططبيه ومتثيل ،وهو السط ط ططميع البصط ط ططري ،ينفي كل تعطيل و ويل ،فهذا مذهب أهل السط ط ططنة
واجلماعة واألثر ،فمن فارق مذهبهم فارق الس ط ط ط ططنة ،ومن اقتدى هبم وافق الس ط ط ط ططنة ،وحنن حبمد هللا من املقتدين هبم،
املنتحلني ملذهبهم ،القائلني بفض ط ططلهم ،مجع هللا بيننا وبينهم يف الدارين ،فالس ط ططنة طريقتنا ،وأهل األثر أئمتنا ،فأحياان

هللا عليها وأماتنا برمحته إنه قريب جميب ا(.)2
قال ابن جرير( :)3ااختلف يف ص ط ط ط ططفة إتيان الرب تبارك وتعاىل الذي ذكره يف قول ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططه:

﴿ﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ﴾ والقول الراجح إنه ال صفة لذلك غري الذي وصف به نفسه عز وجل من
اجمليء واإلتيططان والنزول ،وغري جططائز تكلف القول يف ذلططك ألحططد إال خبرب من هللا جططل جاللططه أو من
رسط ط ط ط ط ِ
طول مرسط ط ط ط ططل ،فأما القول يف صط ط ط ط ططفات هللا وأمسائه فغري جائز ألحد من جهة االسط ط ط ط ططتخراج ،إال مبا
ذكرانا(.)4
( )1وانظر :الصابوين :عقيدة السلف وأصحاب احلديث ،ط 1ص :50اعتقادهم نزول الرب سبحانه وتعاىل وجميئه بال كيف.

( )2األصبهاين ،احلجة يف بيان احملجة ،ط ،2ج 1ص.260
( )3اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي ( 224ه ط ط ط ط ط  310-ه ط ط ط ط ط 923- 839-م) ،إمام من أئمة املسلمني من أهل
السنة واجلماعة .مؤرخ ومفسر من أشهر مؤلفاته تفسري الطربي املسمى جبامع البيان عن ويل آي القرآن.
( )4الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،حتقيق :أمحد حممد ش ط ط ططاكر ،ط( 1مؤس ط ط ط طس ط ط ططة الرس ط ط ططالة 1420 ،ه ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط  2000-م)
ج 4ص.265
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امللل والسآمة:
وتعاىل:

هذه الص ط ططفة من الص ط ططفات اليت جاءت اثبتة ابلنص ط ططوص ،فنثبتها على ما يليق جبالله س ط ططبحانه

ففي احلديث عن عائشط ط ط ط ططة رضط ط ط ط ططي هللا عنها أن النيب ﷺ دخل عليها وعندها امرأة قال :من
هذه؟ قالت :هذه فالنة تذكر من ص ط ط ط ط ط ططالهتا قال :امه عليكم مبا تطيقون ،فوهللا ال ميل هللا حىت متلوا
وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه ( .)1ابب يف االقتصاد يف العبادة
وقد تطرق التأويل أيضا إىل هذه الصفة ،وأورد النووي يف معناها قوالن ألهل العلم:
منها:
 القول األول :امللل والسط ط ط ط ط ط ططهمة ابملعىن املتعارف يف حقنا ،قال وهذا حمال يف حق هللا تعاىلفيجب ويل احلديث.
 القول الثاين:أن معناه ال يعاملكم معاملة املال فيقطع عنكم ثوابه ،وجزاءه وبسط ط ططط فضط ط ططلهورمحته حىت تقطعوا عملكم.
 القول الثالث :معناه ال ميل إذا مللتم( ،)2ومل يرجح النووي أي من األقوال املذكورة ،ولكنهأيد ويل احلديث واستحالة املعىن يف حق هللا تعاىل.
وكذلك قال ابن عالن:ا واملالل :استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد حمبته ،وهو حمال على
هللا تعاىل ،فإطالقه عليه من ابب املشاكلة.
وأما أهل الس ططنة فيثبتون هذه الص ططفة طبقا للمعىن الواض ططح من احلديث ،وجاء يف غريب احلديث:
ايف قولطه ﷺ( :ال ميََل هللا حىت متلوا) :أي ال ميل من ثواب أعمالكم حىت متلوا من العملا(.)3
( )1أخرجه البخاري :كتاب اإلميان ،ابب أحب الدين إىل هللا أدومه ،43 ،ومسططلم :كتاب صططالة املسططافرين ابب أمر من نعس يف
صالته .785
( )2بديوي ،يوسف بن علي ،شرات رايض الصاحلني ،ط ،2ص.78
( )3احلريب غريب احلديث ،ط ،1ج 1ص.336
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قال أبو يعلى الفراء :ااعلم أنه غري ممتنع إطالق وصفه تعاىل ابمللل ...فإن قيل :معىن امللل ها
هنا الغضط ط ط ط ط ط ططب ،فيكون معناه ال يغضط ط ط ط ط ط ططب عليهم وال يقطع عنهم ثوابه حىت يرتكوا العمل ،قيل :هذا
غلط؛ ألن امللل قد حيصل من العبد ،فيما ال يقتضي الغضب عليه ،وهو ترك النوافل ،واخلرب على هذا
الوجه خرج ،وألنه إن جاز ويل امللل على الغض ط ططب ،جاز ويل الغض ط ططب على امللل إذ ليس أحدمها
ابلتأويل أوىل من اآلخر ،وكالمها مما قد ورد الشرع إبطالقه عليها(.)1
صفة الكالم:

()2

صط ططفة الكالم هلا اعتبارات خاصط ططة حيث أهنا من صط ططفات الذات ابعتبار أصط ططل الصط ططفة ،ومن
صفات األفعال ابعتبار أنواع الكالم وأفراده.
وكذلك فإهنا من أهم املس ط ط ط ط ط ططائل االعتقادية يف األمساء والص ط ط ط ط ط ططفات ،اليت دار حوهلا الكثري من
اجلدل واخلالف ،ووصل إىل حد استعمال القوة والسلطان ،ووقع بسبب ذلك لعلماء السنة شىت أنواع
الفنت واحملن والبالء.
فصططفة الكالم من الصططفات الذاتية والفعلية الثابتة هلل عز وجل،قال اجلويّن :افإن هللا تعاىل قد
تكلم ابلقرآن اجمليططد وجبميع حروف طه فقططال تعططاىل﴿ :ﭑ﴾ وقططال﴿ :ﭑ﴾ وقططال:
[ق ،]1 :وكذلك جاء يف احلديث (فينادي يوم القيامة بص ط ط ط ططوت يس ط ط ط ططمعه من بعد كما يس ط ط ط ططمعه من
قرب) ،ويف احلديث (ال أقول آمل حرف ولكن ألف حرف الم حرف ميم حرف) فهو س ط ط ط ط ط ططبحانه قد
تكلم ابحلروف كما يليق جبالله وعظمتها(.)3
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾

وهذا هو اعتقاد س ـ ـ ــلف األمة وأئمة الس ـ ـ ــنة واحلديث الذين يقولون :إنه جل وعال يتكلم
مبشط ط ط ططيئته وقدرته ،وكالمه ليس مبخلوق ،بل كالمه صط ط ط ططفة له قائمة بذاته .وهذا هو الذي أورده شط ط ط ططيخ
اإلس ط ط ططالم ابن تيمية ،حيث يقول :اوهذا هو املعقول من ص ط ط ططفة الكالم لكل متكلم فكل من وصط ط ططف
( )1ابن الفراء ،إبطال التأويالت ،د.ط ،ج 1ص.370
( )2سيأيت املزيد من التفصيل يف هذه املسألة يف الفصل الثالث عند احلديث عن القرآن الكرمي ضمن مبحث الكتب السماوية.

( )3اجلويّن ،رس ــالة يف إثبات االس ــتواء والفوقية ومس ــألة احلرف والص ــوت يف القرآن اجمليد ،ط ،1ص.78وانظر :السط ططفاريّن،
لوامع األنوار ،د.ط ،ج ،1ص.140
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ابلكالم كاملالئكة والبشط ططر واجلن وغريهم :فكالمهم ال بد أن يقوم أبنفسط ططهم ،وهم يتكلمون مبشط ططيئتهم
وقدرهتم .والكالم صفة كمال؛ ال صفة نقص ،ومن تكلم مبشيئته أكمل ممن ال يتكلم مبشيئته؛ فكيف
يتصط ط ط ططف املخلوق بصط ط ط ططفات الكمال من دون اخلالق فهم متفقون على أنه متكلم مبشط ط ط ططيئته وأنه مل يزل
()1
متكلما إذا شاء وكيف شاءا.
قال أبو احلس ططن األش ططعري يف معرض أدلته يف الرد على منكري ص ططفة الكالم هلل:اقد قال هللا
تعاىل( :وكلم هللا موسى تكليما) ،والتكليم هو املشافهة ابلكالم ،وال جيوز أن يكون كالم املتكلم حاال
يف غريه ،خملوقا يف شيء سواه ،كما ال جيوز ذلك يف العلم ،وقال:فلما كان هللا عز وجل مل يزل عاملا،
إذ مل جيز أن يكون مل يزل خبالف العلم موص ط ططوفا ،اس ط ططتحال أن يكون مل يزل خبالف الكالم موص ط ططوفا؛
ألن خالف الكالم الذي ال يكون معه كالم س ط ط ط ط ط ططكوت أو آفة ،كما أن خالف العلم الذي ال يكون
معه علم جهل أو شططك أو آفة ،ويسططتحيل أن يوصططف ربنا جل وعال خبالف العلم ،وكذلك يسططتحيل
أن يوصف خبالف الكالم من السكوت واآلفات ،فوجب لذلك أن يكون مل يزل متكلما ،كما وجب
أن يكون مل يزل عاملاا(.)2
قال الكناين املكي( :)3االكالم صط ططفة هلل عز وجل وصط ططفات هللا عز وجل كلها غري خملوقة،ومل
يزل صحيحا أن القرآن كالم هللا تعاىل غري خملوقا(.)4
قال ابن القيم :امن املعلوم أن الص ط ط ط ططحابة مسعوا القرآن والس ط ط ط ططنة من النيب وقرأوه وأقرأوه من
بعدهم،وحص ططل العلم الض ططروري للخلق بذلك كما حص ططل هلم العلم الض ططروري أبنه بلغهم ألفاظها
وأنه قاتل املش ط ططركني وأهل الكتاب وأنه بعث مبكة وهاجر إىل املدينة وأنه دعا األمة إىل أن ش ط ططهدوا
أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا ﷺ وأخربهم أن هذا القرآن كالم هللا الذي تكلم به ال كالمه

( )1ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ط األوقاف السعودية ج ،6ص .219وانظر :احلكمي ،معارا القبول ،ط ،1ج ،1ص.252

( )2األشعري ،اإلابنة عن أصول الداينة ،ط ،1ص .67
( )3عبد العزيز بن حيىي بن عبد العزيز الكناين املكي 240( ،ه ط ط ط  854م) ،كان من تالميذ اإلمام الشافعي .قدم بغداد يف أايم
املأمون ،فجرت بينه وبني بشر املريسي مناظرة يف القرآن.
( )4الكناين ،احليدة واالعتذار يف الرد على من قال خبلق القرآن ،ط ،2ج 1ص.81
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وال كالم خملوق وأنه ليس قول البشرا(.)1
قال الص ط ط ط ططابوين :اويش ط ط ط ططهد أص ط ط ط ططحاب احلديث ويعتقدون أن القرآن كالم هللا ،وكتابه وخطابه
ووحيه ،وتنزيله غري خملوق ومن قال خبلقه واعتقده فهو كافر عندهما(.)2
قال اإلمام الدارمي :ا فال ينكر كالم هللا عز وجل إال من يريد إبطال ما أنزل هللا عز وجل،
وكيف يعجز عن الكالم من علم العباد الكالم ،وأنطق األانم ا(.)3
األحاديث الواردة يف إثبات صفة الكالم:
 قال رس ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ:ا ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة ،وال يزكيهم ،وال ينظر إليهم ،وهلمعذاب أليم :شيخ زان ،وملك كذاب ،وعائل مستكرب.
 عن أيب ذر رضط ط ط ط ططي هللا عنه عن النيب ﷺ قال :اثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة ،وال ينظرإليهم ،وال يزكيهم ،وهلم عططذاب أليم اقططال :فقرأهططا رس ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ ثالث مرار .قططال أبو ذر :خططابوا
وخسططروا من هم اي رسططول هللا؟ قال :املسططبل ،واملنان واملنفق سططلعته ابحللف الكاذبا ( -)4ابب صططفة
طول القميص وكتاب األمور املنهي عنها ،ابب النهي عن املن ابلعطية وحنوها.-
 عن أيب هريرة رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنه قال :قال :قال رس ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ :اثالثة ال يكلمهم هللا يومالقيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم :رجل على فضططل ماء ابلفالة مينعه من ابن السططبيل،
ورجل ابيع رجال سط ط ططلعة بعد العصط ط ططر ،فحلف ابهلل ألخذها بكذا وكذا ،فصط ط ططدقه وهو على غري ذلك،
ورجططل ابيع إمططامططا ال يبططايعططه إال لططدنيططا ،فططإن أعطططاه منهططا ويف ،وإن مل يعطططه منهططا مل يفا( .)5كتططاب
املنثورات وامللح ابب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغريها.
وقد أورد النووي على احلديث عدة أقوال توحي بتأويل هذه الصفة عن ظاهرها منها:
( )1ابن القيم ،الصواعق املرسلة ط 3ج 2ص654-653

( )2الصابوين ،عقيدة السلف وأصحاب احلديث ،ط ،1ص.40
( )3الدارمي ،الرد على اجلهمية ،ط 2ص .155

( )4أخرجه مسلم  :كتاب اإلميان ،ابب بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار واملن ابلعطية ،وبيان الثالثة الذين اليكلمهم هللا.106:
( )5أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،ابب بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار واملن ابلعطية ،وبيان الثالثة الذين ال يكلمهم هللا و.108 :.
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أن املراد :معىن ال يكلمهم أي ال يكلمهم تكليم أهل اخلريات وإبظهار الرضططى بل بكالم أهل
السخط والغضب.
وقيل املراد اإلعراض عنهم.
وقال مجهور املفسرين :ال يكلمهم كالما ينفعهم ويسرهم.
وقيل :ال يرسل إليهم املالئكة ابلتحيةا.

()1

وهذه األقوال كلها توحي بتأويل هذه الصفة الصرحية الثابتة هلل تعاىل.
 ومن األحاديث األخرى اليت تثبت صفة الكالم احلديث الوارد عن أيب سعيد اخلدري رضيهللا عنه :أن رسططول هللا ﷺ قال :اإن هللا -عز وجل -يقول ألهل اجلنة :اي أهل اجلنة ،فيقولون :لبيك
ربنا وسعديك ،واخلري يف يديك ،فيقول :هل رضيتم؟ فيقولون :وما لنا ال نرضى اي ربنا وقد أعطيتنا ما
مل تعط أحدا من خلقك ،فيقول :أال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون :وأي شيء أفضل من ذلك؟
فيقول :أحل عليكم رضط ط طواين فال أس ط ططخط عليكم بعده أبداا( .)2كتاب االس ط ططتغفار وابب بيان ما أعد
هللا تعاىل للمؤمنني يف اجلنة.
وهذه الش طواهد الواردة يف رايض الص ططاحلني اس ططتدل هبا أهل الس ططنة على أن هللا عز وجل مل يزل
متكلمط طاً بكالم مس ط ط ط ط ط ططموع ،مفهوم ،مكتوب ،ق ططال هللا عز وج ططل﴿ :ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾،
معتقدين أن احلروف املكتوبة واألصوات املسموعة عني كالم هللا عز وجل ال حكاية وال عبارة (،)3

ومنها أيضا الدعاء املأثور:ا أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق ا(- )4ابب الذكر يف
الص ططباح واملس ططاء -اس ططتدل البيهقي أبن فيه إثبات ص ططفة الكالم هلل عز وجل ،وإمنا قال بكلمات على
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ح ،2ص.116

( )2أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،ابب معرفة طريق الرؤية.183:،

( )3انظر :املقدسط ط ططي ،االقتص ـ ــاد يف االعتقاد ،ط1ج 1ص.130وأيضط ط ططا :عقيدة احلافظ تقي الدين عبد ال ين بن عبد الواحد
املقـدس ـ ـ ـ ـ ــي ،ط ،1ج 1ص.69وانظر أيض ط ط ط ط ط ط ططا :الس ط ط ط ط ط ط طفططاريّن ،لوائح األنوار الس ـ ـ ـ ـ ــنيـة ولواقح األفكـار الس ـ ـ ـ ـ ــنيـة ،ط،1

ج 1ص.234والسفاريين ،لوامع األنوار ،د.ط ،ج 1ص.133
( )4أخرجه مسلم :كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،ابب يف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغريه.2709 ،
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طريق التعظيم( .)1وعلق النووي عليه ططا بقول ططه :اقول ططه ﷺ أعوذ بكلم ططات هللا الت ططام ططات قي ططل معن ططاه
الكامالت اليت ال يدخل فيها نقص والعيب وقيل النافعة الشط ط ط ط ط ط ططافية وقيل املراد ابلكلمات هنا القرآن
وهللا أعلما(.)2
وقال اإلمام البخاري يف إثبات ص ط ط ططفة الكالم :اال يس ط ط ططتعاذ ابملخلوق ،وال بكالم العباد واجلن
واإلنس ،واملالئكة ويف هذا دليل أن كالم هللا غري خملوق ،وأن سواه خملوقا(.)3
مسألة رؤية هللا تعاىل وهي على أقسام:
 -1رؤية املؤمنني هلل عز وجل يوم القيامة:
هذه الرؤية اثبتة بنص ط ط ط ططوص الكتاب والس ط ط ط ططنة املتواترة ،وهي أعلى درجات النعيم يف اجلنة ،قال
تعاىل ( ُو ُجوه يَط ْوَمئِ ِذ َان ِض ط ط ط طَرة ّب إِ َىل َرِّهبَا َان ِظَرة ) ،قال العالمة الشط ط ط ططنقيطي:ا وأما يف اآلخرة فإن املؤمنني
يرونه جل وعال أببصط ط ط ط ط ط ططارهم ،ويف قوله تعاىل يف الكفارَ ( :ك َّال إِ َّهنُْم َع ْن َرّهبِِ ْم يَط ْوَمِئ ِذ لَ َم ْح ُجوبُو َن) فإنه
يفهم من مفهوم خمالفته أن املؤمنني ليس ط ط ط طوا مبحجوبني عنه جل وعال ،وقد ثبت عن النيب ﷺ أنه قال
ِِ
احلُ ْس َىن َوِزَاي َدة) احلسىن :اجلنة ،والزايدة النظر إىل وجهه الكرمي ،فرؤية هللا
َح َسنُوا ْ
ين أ ْ
يف قوله تعاىل (للَّذ َ
تعاىل ابألبصار جائزة عقال يف الدنيا واآلخرة،لكنها ممنوعة شرعا لقوله ﷺ« :إِنَّ ُك ْم لَ ْن تَطَرْوا َربَّ ُك ْم َح َّىت
َمتُوتُوا»( ،)4وأما يف اآلخرة جائزة وواقعة شرعا(.)5
اعتقاد النووي يف رؤية هللا:
وافق النووي أهل السط ط ط ططنة يف أن الرؤية يف موقف احلسط ط ط ططاب يوم القيامة ال تكون إال للمؤمنني،
وذكر اخلالف يف رؤية الكفار ورجح أهنم ال يرونه جل وعال كما ال يراه أيضا املنافقون ،قال :ا والرؤية
( )1البيهقي ،االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلديث ،ط ،1ج 1ص.86
( )2انظر :النووي :شرات مسلم ،ط 2ج17ص .31

( )3البخاري ،خلق أفعال العباد ،د.ط ،ج 1ص.96
( )4صحيح اجلامع 2312 :ويف صحيح مسلم قوله ﷺ :ا تَطعلَّموا أَنَّه لَن يطرى أ ِ
وتا ،كتاب الفنت،
َحد مْن ُك ْم َربَّهُ َعَّز َو َج َّل َح َّىت ميَُ َ
َ ُ ُ ْ ََ َ
ابب ذكر ابن صياد ب.2931 :
( )5الشنقيطي ،حممد األمني ،أضواء البيان ،د.ت ،ج 2ص.40
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خمتصة ابملؤمنني ،وأما الكفار فال يرونه سبحانه وتعاىلا(.)1
ويف قوله ﷺ :اإنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر ،التضامون يف رؤيته ،فإن استطعتم أن
ال تغلبوا على ص ط ط ط ط ط ططالة قبل طلوع الش ط ط ط ط ط ططمس ،وقبل غروهبا فافعلواا( .)2الذي أورده النووي يف كتاب
الفضائل ابب فضل صالة الصبح والعصر ،دليل صريح على إثبات رؤيته جل وعال ،ويقول النووي يف
ش ط ط ططرحه للحديث:ا أَي ترونه رؤية حمققة ال ش ط ط ططك فيها وال مش ط ط ططقة كما ترون هذا القمر رؤية حمققة بال
مشقة فهو تشبيه للرؤية ابلرؤية ال املرئي ابملرئيا.
وهبذا فإن النووي يوافق أهل الس ط ططنة يف اعتقادهم برؤية هللا عز وجل يف اآلخرة ،حيث يقول يف
ذلك:ا اعلم أن مذهب أهل السط ط ط ط ط ططنة أبمجعهم أن رؤية هللا تعاىل ممكنة غري مسط ط ط ط ط ططتحيلة عقال ،وأمجعوا
أيض ط ط ط ط ط ططا على وقوعها يف اآلخرة وأن املؤمنني يرون هللا تعاىل دون الكافرين ،وقد رد النووي على املعتزلة
النافون للرؤية ابألبص ط ط ط ط ط ططار بقوله :اوزعمت طائفة من أهل البدع املعتزلة واخلوارج وبعض املرجئة أن هللا
تعاىل ال يراه أحد من خلقه ،وأن رؤيته مس ط ط ططتحيلة عقال ،وهذا الذي قالوه خطأ صط ط ط طريح وجهل قبيح،
وقد تظاهرت أدلة الكتاب والس ططنة وإمجاع الص ططحابة فمن بعدهم من س ططلف األمة على إثبات رؤية هللا
تعاىل يف اآلخرة للمؤمنني ورواها حنو عشط ط ط ط طرين من ص ط ط ط ططحابيا عن رس ط ط ط ططول هللا ﷺ ،وآايت القرآن فيها
مشهورة واعرتاضات املبتدعة عليها هلا أجوبة مشهورة يف كتب املتكلمني من أهل السنة ،وكذلك ابقي
شبههم وهي مستقصاة يف كتب الكالم(.)3
لكنه على طريقة األش ط ططاعرة  -ينفي إثبات اجلهة هلل فيقول :واليلزم من رؤية هللا تعاىل إثباتجهة تعاىل هللا عن ذلك بل يراه املؤمنون ال يف جهة كما يعلمون أنه ال يف جهة وهللا أعلم (.)4
قال العالمة هراس يف ش ط ط ططرحه للطحاوية يف جوابه على هذا القول :ا أنه ليس تش ط ط ططبيه رؤية هللا
تعاىل برؤية الش ططمس والقمر تش ططبيها هلل بل هو تش ططبيه الرؤية ابلرؤية ال تش ططبيه الرائي ابلرائي ،ولكن فيه
دليططل على علو هللا على خلقططه ،وإال فهططل تعقططل رؤيططة بال مقططابلططة ،وهلططذا ألزم املعتزلططة من نفي العلو
( )1النووي :شرح مسلم ،ط 2ج 5ص.134
( )2أخرجه مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،ابب فضل صاليت الصبح والعصر برقم .633
( )3النووي :شرح مسلم ،ط 2ج 5ص.134
( )4املرجع السابق ،ج 3ص.16-15
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ابلذات بنفي الرؤية وقالوا كيف تعقل رؤية بال مقابلة بغري جهة ،ومن قال :يرى ال يف جهة فلرياجع
عقله ،فإما أن يكون مكابرا لعقله ،ويف عقله ش ط ط ططيء ،وإال فإذا قال يرى ال أمام الرائي ،وال خلفه ،وال
عن ميينه وال عن يساره ،وال فوقه وال حتته ،رد عليه كل من مسعه بفطرته السليمة (.)1
وقوهلم هذا مبّن على إنكارهم لصفة العلو كما أسلفنا.
وقد أجاب العلماء على هذا أبجوبة عديدة منها اكتفي بذكر قول أبو احلس ط ططن األش ط ططعري من
ينس ط ط ططب إليه مذهب األش ط ط ططاعرة ،فإن له يف هذه املس ط ط ططألة كالما نفيس ط ط ط طا بوبه يف كتاب اإلابنة يف ابب
بعنوان :الكالم يف إثبات رؤية هللا سط ط ططبحانه ابألبصط ط ططار يف اآلخرة حيث يقول :ا قال هللا تعاىل( :وجوه
يومئذ انضرة) يعّن مشرقة( ،إىل رهبا انظرة) يعّن رائية مث ذكر املعاين الواردة على  -النظر-وأهنا قد ترد
مبعىن :االعتبار ،االنتظار ،التعطف ،الرؤية.
مث رد على هذه املعاين بقوله :اال جيوز أن يكون هللا عز وجل عىن نظر التفكري واالعتبار؛ ألن
اآلخرة ليسط ط ط ط ط ط ططت بدار اعتبار وال جيوز أن يكون عىن نظر االنتظار؛ ألن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه
فمعناه نظر العينني اللتني يف الوجه ،كما إذا ذكر أهل اللسططان نظر القلب فقالوا :ا انظر يف هذا األمر
بقلبططك ا ،مل يكن معنططاه نظر العينني ،وكططذلططك إذا ذكر النظر مع الوجططه مل يكن معنططاه نظر االنتظططار؛
الذي يكون للقلب ،وأيض ط ط ط ط ططا فإن نظر االنتظار ال يكون يف اجلنة؛ ألن االنتظار معه تنغيص وتكدير،
وأهل اجلنة يف ما ال عني رأت وال أذن مسعت من العيش الس ط ط ط ططليم والنعيم املقيم وإذا كان هذا هكذا مل
جيز أن يكونوا منتظرين؛ ألهنم كلما خطر بباهلم ش ط ط ط ططيء أتوا به مع خطورة بباهلم وإذا كان ذلك كذلك
فال جيوز أن يكون هللا عز وجل أراد نظر التعطف؛ ألن اخللق ال جيوز أن يتعطفوا على خالقهم.
مث رجح املعىن األخري وهو إثبات الرؤية فقال :اوإذا فسدت األقسام الثالثة صح القسم الرابع
من أقسام النظر ،وهو أن معىن قوله( :إىل رهبا انظرة) أهنا رائية ترى رهبا عز وجلا(.)2

( )1هراس ،شرات العقيدة الطحاوية ،ط ،10ج 1ص.219

( )2انظر :األشعري ،اإلابنة ،ط 1د 1ص.36-35وله كالم طويل ورد قوي يراجع يف موضعه يف الكتاب.
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ووصطف منكري الرؤية أبهنم :خالفوا رواايت الصطحابة رضطي هللا عنهم عن نيب هللا ﷺ يف رؤية
هللا عز وجل ابألبصط ط ط ط ط ط ططار ،وقد جاءت يف ذلك الرواايت من اجلهات املختلفات ،وتواترت هبا اآلاثر
وتتابعت هبا األخبار (.)1
 -2رؤية هللا يف الدنيا:
النووي يؤيد قول علماء الس ط ط ط ط ط ططنة من مجهور الس ط ط ط ط ط ططلف واخللف يف أن رؤية هللا يف الدنيا ممكنة
ولكنها ال تقع (.)2
 -3رؤية هللا جل وعال يف اجلنة:
تذكر الحقا يف مبحث اإلميان ابجلنة.
وخنتم احلديث عن الصـ ــفات أبن العربة يف إثبات ص ط ططفة من الص ط ططفات ليس ط ططت بكثرة األدلة،
وإمنا العربة بص طحة األدلة وص طراحتها ومن مث اعتقادها داينة وعبادة ،وص ططفاته جل وعال ال يفس ططر منها
إال ما فسط ط ططره النيب ﷺ أو الصط ط ططحايب ومنر على حنو ما ذكران من األحاديث على ما جاءت بعد قبوهلا
واإلميان هبا واالعتقاد مبا فيها بال كيفية.
وهبذا خنتم هذا الفصل الذي تناولنا فيه أعظم أصل عقدي يف أصول الدين وهو العلم ابهلل عز
وجل وأمسائه احلسىن وصفاته العال ،الذي هو قوام الدين وروحه ،وفق أصول الكتاب والسنة.
يقول ابن العططار:افطإذا نطق الكتطاب العزيز ووردت األخبطار الص ط ط ط ط ط ططحيحطة إبثبطات الس ط ط ط ط ط ططمع،
والبص ط ط ط ط ط ططر ،والعني ،والوجه ،والعلم ،والقوة ،والقدرة ،والعظمة ،واملش ط ط ط ط ط ططيئة ،واإلرادة ،والقول والكالم،
والرضططا ،والسططخط ،واحلب ،والبغض ،والفرح ،والضططحك ،وجب اعتقاد حقيقته من غري تشططبيه لشططيء
من ذلك بص ططفات املربوبني املخلوقني ،واالنتهاء إىل ما قاله هللا س ططبحانه ورسط طوله ﷺ من غري إض ططافة،
وال زايدة عليه ،وال تكييف ،وال تش ط ط ط ط ط ططبيه ،وال حتريف ،وال تبديل ،وال تغيري ،وال إزالة لفظ عما تعرفه
العرب وتضعه عليه ،واإلمساك عما سوى ذلك ا(.)3
( )1املرجع السابق ،ص .14

( )2النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 3ص.15

( )3ابن العطار ،االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد ،ط ،1ا 1ص.132
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قططال الططذهيب:ا اعلم أن هللا تعططاىل ال مثططل لططه بوجططه من الوجوه ،فمن ش ط ط ط ط ط ط طبططه هللا خبلقططه فقططد كفر وخططاب

وخسططر ،وال يلزم من ذلك أن ينفي عنه صططفاته املقدسططة ،فهو اإلله العظيم املنعوت مبا وصططف به نفسططه على ألسططنة
رسله عليهم السالم،وهو كما هو اليوم بل كما كان يف األزل ،مالك يوم الدين له الصفات العلى واألمساء احلسىن
على الدوام حقيقة ال جمازا ،ولذلك ما زال خالقا ورزاقا وال خلق بعد وال رزق مث بعد توحده وتفرده يف أزليته ،أبد
ما ش ط ط ط ط ططاء من الكائنات ،واختار وأراد أن يوحد اخللق ليعبدوه ويس ط ط ط ط ططبحوه ،قال تعاىل﴿ :ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ﴾ فجميع املوجودات من احليواانت واجلمادات واألعراض واملعاين والعالقات توحد ابريها ،وتسط ط ططبحه وتنقاد

ألمره ﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ﴾ ،إمنا هذا ابب سبيله اإلميان والتصديق ابلنصوصا(.)1

( )1الذهيب ،كتاب األربعني يف صـ ــفات رب العاملني ،ط ،1ص .166وانظر :اهلروي ،كتاب األربعني يف دالئل التوحيد ،ط،1
ج1ص  ،45ابب إجياب قبول صفات هللا تعاىل من كافة اخللق.
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الفصل الثاين :اإليـمان ابملالئكة
وفيه مباحث:
املبحث األول :املالئكة ل ة واصالحا
املبحث الثاين :املسائل املتعلقة ابإلميان ابملالئكة وأدلتها يف رايض الصاحلني:
وفيه مسائل:
املسألة األوىل :مادة خلقهم وصفاهتم
املسألة الثانية :عددهم
املسألة الثالثة :أمساؤهم
املسألة الرابعة عالقة املالئكة ابملؤمنني
املسألة اخلامسة :صفة استحيائهم

املسألة السادسة :ما تتأذى منه املالئكة وتنفر منه
املسألة السابعة التحذير من لعن املالئكة
املسألة الثامنة :رؤية املالئكة
املسألة التاسعة املفاضلة بني املالئكة وصاحلي البشر
املسألة العاشرة علم املالئكة
املبحث الثالث :دالئل اإلميان بوجود اجلن والشياطني ،وفيه مطالب:
املطلب األول :معىن اجلن والشيطان
املطلب الثاين :إثبات وجود اجلن
املطلب الثالث :عقائد الناس يف اجلن
املطلب الرابع :دالئل خلقهم وتشكلهم من رايض الصاحلني

املطلب اخلامس :دالئل تكليف اجلن من رايض الصاحلني
املطلب السادس :رؤية اجلن

املطلب السابع :دالئل التحصن من أذية الشياطني يف رايض الصاحلني
املطلب الثامن :حكم االستعانة ابجلن
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املبحث األول :املالئكة ل ة واصالحا
املالئكة ل ة :املفرد من املالئكة ملك ،قال الكسط ططائي :أصط ططله مألك بتقدمي اهلمزة ،من األلوك
وهي الرس ط ط ط ط ط ط ططالطة ،مث قلبطت وقطدمطت الالم فقيطل مألك ( ،)1وجطاء يف القطاموس احمليط :األلوكطة واملطألكطة،
وتفتح الالم ،واأللوك واملألك ،بض ططم الالم ،وال مفعل غريه ،والرس ططالة ،قيل :امللك مش ططتق منه ،أص ططله:
مألك (.)2
املالئكة اصطالحا:
قال هللا تعاىل﴿ :ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ﴾(،)3
واإلميا ن ابملالئكة أصط ط ط ط ط ط ططل من أص ط ط ط ط ط ططول اإلميان الذي ال يتم اإلميان إال به ،بل هو من أقوى دالالت
اإلمي ان ،فهم من عوامل الغيب اليت يتحقق ابإلميان هبم اليقني التام ،فنؤمن أبهنم من أعظم خملوقات هللا
جل وعال خلقا وقدرة.
ويتحقق اإلميان هبذا الركن العظيم ،مبا يلي:
 -1التصططديق بوجودهم فنؤمن أبهنم خلق من أعظم خملوقات هللا خلقهم هللا وسططخرهم لعبادته
واالستجابة ألمره جل وعال.
 -2إنزاهلم منازهلم:
واثب ططات عبوديتهم هلل عز وج ططل ،وأن هللا خلقهم وس ط ط ط ط ط ططخرهم لعب ططادت ططه ،ق ططال تع ططاىل

﴿ﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ﴾(.)4
وقد ض ط ط ططلت األمم الغابرة يف اعتقادهم يف املالئكة فوص ط ط ططفوهم ابألنوثة ونعتوهم أبهنم بنات هللا
( )1اجلوهري ،الصحاات ا الل ة وصحاات الل ة العربية ،د.ط ،ص.1611

( )2انظر :الفريوز آابدي ،القاموس احملي  ،ط ،8فصل الباء ،ج ،1ص .932
( )3سورة فاطر :اآلية .1
( )4سورة األنبياء :اآلية 27-26
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تعاىل هللا عما يقولون علوا كبريا ،ومنهم قال أبهنم األفالك ( ،)1ولقد رد عليهم احلق تبارك وتعاىل فقال
عز من قائل:

﴿ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ﴾( ،)2بل هم عباد هللا املكرمون.
 -2االعرتاف أبن منهم رسال يرسلهم هللا إىل من يشاء من عباده ،وهم السفراء بينه جل وعال
وبني رسططله عليهم الصططالة والسططالم وهم الطاهرون ذا وصططفة وأفعاال ،املطيعون هلل عز وجل وهم عباد
من عباد هللا عز وجل ،خلقهم هللا تعاىل من النور لعبادته ،ليسوا بنا هلل عز وجل وال أوالدا وال شركاء
()3
معه وال أندادا.

( )1كما ورد يف تفسري ابن سينا يف رسائله لقوله تعاىل يف سورة احلاقة﴿ :ﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ﴾ ،ففسر العرش أبنه الفلك
التاسط ط ططع ،واملالئكة الثمانية فسط ط ططرهم أهنم األفالك الثمانية اليت حتت العرش بقوله :ا فاألفالك تسط ط ططمى مالئكةا ،وقد جاء هبذا
االدعاء الباطل من كالم الفالسفة ،وانظر :سامي السهم :التصوف العقلي يف اليهودية واملسيحية واإلسالم ص .146
( )2سورة الصافات :اآلية 150-149
( )3وانظر :احلكمي ،أعالم السـ ــنة املنشـ ــورة العتقاد الطائفة الناجية املنصـ ــورة ،ط ،2ج 1ص ،53األنص ط ططاري ،منحة الباري
بشرات صحيح البخاري املسمى «حتفة الباري ،ط ،1ج ،2ص.656
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املبحث الثاين :املسائل املتعلقة ابإلميان ابملالئكة وأدلتها يف رايض الصاحلني
وفيه مسائل:
املسألة األوىل :مادة خلقهم وصفاهتم
مادة خلقهم:
عن عائشططة رضططي هللا عنها قالت :قال رسططول هللا ﷺ :اخلقت املالئكة من نور ،وخلق اجلان
من مارج من انر ،وخلق آدم مما وصف لكما(.)1كتاب املنثورات وامللح ،ابب املنثورات وامللح.
واختلفت أقوال العلماء يف هذا النور؛هل هو من نور الص ط ط ط ط ط ططدر والذراعني ،أو غري ذلك؟ فقد
ورد عن ابن عمر وعطاء وغريمها ،وهو غري صحيح عنهم ،ومل يثبت عنهم ذلك.
والواجب هو اإلميان أبن هللا تبارك وتعاىل خلق املالئكة من نور ،ونسط ط ط ط ط ططكت عن كيفيته وماهيته،
وأال نؤول هذا النور بغري دليل واضح صريح ،فهذا من علم الغيب الذي ال يطلع عليه البشر.
صفاهتم:
املالئكة هلا صفات خلقية امتازت هبا منها:
األجنحة :كما ورد يف احلديث عن زر بن حبيش :اإن املالئكة تض ط ط ط ططع أجنحتها لطالب العلم
رضاء مبا يطلب .احلديث يف ابب التوبة.
ومثله عن أيب الدرداء ،رضط ططي هللا عنه ،قال :مسعت رسط ططول هللا ﷺ ،يقول :امن سط ططلك طريقا
يبتغي فيه علما سهل هللا له طريقا إىل اجلنة ،وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يصنع.
احلديث يف ابب فضل العلم.
ِ
ضج ِ
كما قال تعاىلِ ِ ِ ْ ﴿ :
اع ِل الْ َمالئِ َك ِة ُر ُسطالً أ ِ
َجنِ َح ِة َّمثْ َىن
ُويل أ ْ
احلَ ْم ُد َّ .فَاط ِر ال َّسط َم َاوات َواأل َْر ِ َ
اَ َ.علَى ُك ِّل َش ْي ِء قَ ِدير﴾ [فاطر.]1 :
يد ِيف ْ
اخلَْل ِق َما يَ َشاء إِ َّن َّ
ع يَِز ُ
َوثُ َ
الث َوُرَاب َ
( )1أخرجه مسلم :كتاب الزهد والرقائق ،ابب يف أحاديث متفرقة ،5314
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اجلمال:
ِ
يد الْ ُقوى ذُو ِمَّرةِ
َّ
كما فسط ططر ابن عباس قوله تعاىل عن سط ططيدان جربيلَ ﴿ :عل َمهُ َش ط طد ُ َ
[النجم .]6-5 :قال ابن عباس( :ذُو ِمَّرةِ :ذو منظر حسن) (.)1

س ط طتَطوى﴾
فَا ْ

َ

وهذه الص ط ط ططفة مش ط ط ططتهرة عن املالئكة كما اش ط ط ططتهر اتص ط ط ططاف اجلن ابلقبح ،ودليل ذلك ما قالته
النس ط ططوة يف س ط ططيدان يوس ط ططف الص ط ططديق عليه الس ط ططالم عندما رأينه :قال تعاىل﴿ :فلما رأينه أكربنه َوقَطَّ ْع َن
أَيْ ِديَط ُه َّن وقلن حاش هلل ما هذا بشراً إن هذا إال ملك كرمي﴾ [يوسف.]31 :
التفاوت يف اخللق واملقدار:
املالئكة يتفاوتون يف اخللق واملرتبة ،فبعض املالئكة له جناحان ،وبعض ط ططهم له ثالثة ،وجربيل له
سط ط ط ط ط ططتمائة جناح ،وهلم عند رهبم مقامات متفاوتة معلومة﴿ :وما منَّا إالَّ له مقام معلوم﴾ [الصط ط ط ط ط ططافات:
.]164
املالئكة ال يوصفون بذكورة وال أنوثة:
كما جاء يف قوله تعاىل يف معرض رده على مش ط ط ط ط ط ططركي العرب الذين زعموا أن املالئكة إانث،
قال تعاىل﴿ :فَاس ط ط طتط ْفتِ ِهم أَلِربِك الْبطنات وَهلم الْبطنو َن أَم خلَ ْقنا الْمالئِ َكةَ إِ َان ًاث وهم ش ط ط ط ِ
اه ُدو َن أَال إِ َّهنُم ِّم ْن
َُْ َ
ْ َ ْ َّ َ َ َ ُ َ ُُ َ ُ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ف َْحت ُك ُمو َن أَفَال تَ َذ َّك ُرو َن
إِفْ ِك ِه ْم لَيَط ُقولُو َن َولَ َد َّ
ني َما لَ ُك ْم َكْي َ
َصطََفى الْبَطنَات َعلَى الْبَن َ
اَ ُ.وإِ َّهنُْم لَ َكاذبُو َن أ ْ
أ َْم لَ ُك ْم ُس ْلطَان مبِني﴾ [الصافات.]156-149 :
مسكنهم يف السماء:
ويسط ططتدل عليه حبديث أيب ذر ،رضط ططي هللا عنه ،يف ابب اخلوف يف رايض الصط ططاحلني ،الذي يقول
فيه :قال رسط ططول هللا ﷺ :اإين أرى ماال ترون ،وأمسع ماال تسط ططمعون ،أطت السط ططماء وحق هلا أن تئط ،ما
فيها موضط ططع أربع أصط ططابع إال وملك واضط ططع جبهته سط ططاجدا هلل تعاىل ،وهللا لو تعلمون ما أعلم ،لضط ططحكتم
قليال ،ولبكيتم كثريا ،وما تلذذ ابلنساء على الفرش وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل هللا تعاىلا(.)2
( )1الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ج 22ص .499
( )2سنن الرتمذي ،ابب ما جاء يف قول النيب :لو تعلمون ما أعلم .برقم .2312
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نظامهم:
 عن جابر بن مسرة ،رضط ططي هللا عنهما ،قال :خرج علينا رسط ططول هللا ﷺ فقال :اأال تصط ططفونكما تص ط ططف املالئكة عند رهبا؟ افقلنا :اي رس ط ططول هللا ،وكيف تص ط ططف املالئكة عند رهبا؟ قال :ايتمون
الصططفوف األول ،ويرتاصططون يف الصططفا( - )1ابب فضططل الصططف األول واألمر إبمتام الصططفوف األول،
وتسويتها ،والرتاص فيها.
واستدل اإلمام النووي هبذا احلديث على أن املالئكة يصلون ،وأن صفوفهم على هذه الصفة(.)2
املسألة الثانية :عددهم
ودليله احلديث الوارد يف املبحث السابق عن مسكن املالئكة يف السماء.
قال ابن عثيمني :معناه :أن كثرة من يف السماء من املالئكة العابدين قد أثقلتها حىت أطت(.)3
املسألة الثالثة :أمساؤهم
وردت بعض األحاديث اليت فيها ذكر أمساء بعض املالئكة أو ذكرهم بوص ط ط ط ط ط ططف مهامهم حنو
األحاديث اآلتية :مثل ذكر سيدان جربيل عليه السالم:
 عن ابن عمر وعائش ططة رض ططي هللا عنهما قاال :قال رس ططول هللا ﷺ :اما زال جربيل يوص ططيّنابجلار حىت ظننت أنه سيورثه(.)4
 حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص يف ابب الرجاء :فقال هللا عز وجل ايجربيل اذهب حممدوربك أعلم ،فسأله ما يبكيه .ايجربيل اذهب إىل حممد فقل :إان سنرضيك يف أمتك ...احلديث(.)5
وقول فاطمة ابنة النيب رضي عنها :اي أبتاه إىل جربيل ننعاه - ..احلديث يف ابب الصرب.
( )1أخرجه مسلم :كتاب الصالة ،ابب األمر ابلسكون يف الصالة والنهي عن اإلشارة ابليد.430 .
( )2النووي ،شرح مسلم ،ط ،2ج ،4ص.154

( )3ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ،ج 3ص.299
( )4أخرجه مسلم يف كتاب الرب واآلداب والصلة ،ابب الوصية ابجلار واإلحسان إليه برقم .2625
( )5أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان ،ابب دعاء النيب ﷺ ألمته .202
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وقوله ﷺ :ا فإنه جربيل أ كم يعلمكم دينكم ...احلديث يف ابب املراقبة
وقوله ﷺ ،قال :اإذا أحب هللا تعاىل العبد ،اندى جربيل :إن هللا تعاىل حيب فالان ،فأحببه،
فيحبه جربيل .ابب عالمات حب هللا تعاىل للعبد واحلث على التخلق هبا والسعي يف حتصيلها.
وقوله ﷺ:ااي جربيل اذهب إىل حممد وربك أعلم ،فسله ما يبكيه؟ ا
وقوله ﷺ :اذاك جربيل أ ين فقال :من مات من أمتك ال يشطرك ابهلل شطيئا دخل اجلنة .ابب
فضل الزهد يف الدنيا.
وقوله ﷺ :اأن جربيل كان يعارضه القرآن يف كل سنة مرة أو مرتنيا .ابب حفظ السر.
وأحاديث أخرى يف الكتاب.
ذكر سيدان إسرافيل عليه السالم:
عن أيب سعيد اخلدري ،رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا ﷺ:ا كيف أنعم وصاحب القرن
قد التقم القرن ،واس ط ط ط ططتمع اإلذن مىت يؤمر ابلنفخ فينفخا( - )1الرايض ابب اخلوف .وص ط ط ط ططاحب القرن
كناية عن امللك املوكل به وهو إس طرافيل عليه السططالم ،والتقامه إخبار عن هبه واهتمامه وقرب النفخ،
والظاهر أن االلتقام واإلصغاء من هذا امللك الكرمي على احلقيقة وأنه عبادة له مكلف هبا.
ذكر سيدان ميكائيل عليه السالم:
يف قوله ﷺ :ارأيت الليلة رجلني أتياين فأخرجاين إىل أرض مقدس ط ط ط ط ط ططة ....وأان جربيل ،وهذا
ميكائيل....احلديث من رواية البخاري أورده النووي يف ابب حترمي الكذب.
والقاعدة يف إثبات أمساء املالئكة هي التوقف عند دالئل الكتاب والس ط ط ط ط ط ططنة ،فهي من األمور
الغيبية اليت يتوقف إثباهتا ونفيها على ما ورد به الشرع.

( )1سنن الرتمذي ،ابب ما جاء يف شأن الصور .2431
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املسألة الرابعة عالقة املالئكة ابملؤمنني:
حمبتهم:
قال هللا تعاىل:

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍﱎﱏﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ﴾(.)1

وعن النيب ﷺ ،قططال :اإذا أحططب هللا تعططاىل العبططد ،اندى جربيططل :إن هللا تعططاىل حيططب فالان،
فأحببه ،فيحبه جربيل ،فينادى يف أهل الس ط ط ططماء :إن هللا حيب فالان ،فأحبوه ،فيحبه أهل الس ط ط ططماء ،مث
يوض ط ط ط ط ط ططع لططه القبول يف األرضا( .)2قططال اإلمططام النووي معل ًق طا على احلططديططث :اإن معىن حططب جربيططل
واملالئكططة حيتمططل وجهني :أحططدمهططا ،اس ط ط ط ط ط ططتغفططارهم لططه وثنطاؤهم عليططه ودعططاؤهم .والثططاين ،أن حمبتهم على
ظاهرها املعروف من املخلوقني وهو ميل القلب إليه واش ط ططتياقه إىل لقائه وس ط ططبب حبهم إايه كونه مطيعا
هلل تعاىل حمبواب له ،ومعىن يوضططع له القبول يف األرض؛ أي احلب يف قلوب الناس ورضططاهم عنه ،فتميل
إليه القلوب وترضى عنه ،وقد جاء يف رواية فتوضع له احملبةا(.)3
الدعاء هلم:
قال رسططول هللا ﷺ يف احلديث( :واملالئكة يصططلون على أحدكم ما دام يف جملسططه الذي صططلى
فيه يقولون :اللهم تب عليه ،مامل يؤذ فيه ،مامل حيدث فيه( .)4ذكره النووي يف ابب اإلخالص واحضار
النية .وحنوه يف ابب فضل صالة اجلماعة.
وكذلك قوله ﷺ( :إن الص ط ططائم تص ط ططلي عليه املالئكة إذا أكل عنده حىت يفرغوا) ( .)5يف كتاب
الفضائل ابب فضل من فطر صائما.

( )1سورة فصلت :اآلية  32-30ابب االستقامة.
( )2سبق أبرجيه يف ص .142

( )3النووي ،شرات مسلم ،ط 2ج ،17ص .47
( )4صحيح مسلم ،كتاب املساجد ،ابب فضل صالة اجلماعة برقم .649
( )5أخرجه الرتمذي يف السنن ،ابب يف فضل الصائم إذا أكل عنده ،برقم .785
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حضور حلق الذكر:
يف احلديث ( :وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا تعاىل ،يتلون كتاب هللا ،ويتدارسونه بينهم
إال نزلت عليهم الس ط ط ط ط ط ططكينة ،وغش ط ط ط ط ط ططيتهم الرمحة ،وحفتهم املالئكة ،وذكرهم هللا فيمن عنده) ( .)1ذكره
النووي يف ابب قضاء حوائج املسلمني ابب استحباب االجتماع على القراءة.
ويف ابب فضل يوم اجلمعة احلديث( :فإذا خرج اإلمام ،حضرت املالئكة يستمعون الذكر).
قططال النووي :عن املالئكططة الططذين حيض ط ط ط ط ط ططرون حلق الططذكر :اهم مالئكططة زائططدون على احلفظططة
وغريهم من املرتبني مع اخلالئق فهؤالء السيارة ال وظيفة هلم وإمنا مقصودهم حلق الذكرا(.)2
التأمني على الدعاء:
فقد ورد يف احلديث قوله ﷺ( :ال تدعوا على أنفس ط ط ططكم إال خبري فإن املالئكة يؤمنون على ما
تقولون(.)3ذكره النووي يف كتاب عيادة املريض ،ابب ما يقوله بعد تغميض امليت ،وابب ما يقال عند
امليت وما يقوله من مات له ميت.
تبشري املؤمنني:
يف قول ططه تع ططاىل ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [هود ]69 :وقول ططه تع ططاىل:
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾ [هود ]71 :وقوله تعاىل:
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [آل عمران ]39 :وقولططه تعططاىل:

﴿ﯻ ﯼ

﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ﴾ [آل عمران .]45 :اآلايت ذكرها النووي يف كتاب األدب ،ابب اس ط ططتحباب التبش ط ططري
والتهنئة ابخلري.
وعن جابر بن عبد هللا رضططي هللا عنهما قال :جيء أبيب إىل النيب ﷺ قد مثل به فوضططع بني يديه
فذهبت أكشف عن وجهه فنهاين قوم فقال النيب ﷺ ما زالت املالئكة تظله أبجنحتها .كتاب اجلهاد.
( )1أخرجه مسلم :كتاب الذكر والدعاء واالستغفار ،ابب فضل االجتماع على تالوة القرآن.2699 ،
( )2النووي ،شرات مسلم ،ط 2ج ،14ص ،17البكري ،دليل الفاحلني ،ط ،4ج ،1ص.103
( )3أخرجه مسلم :كتاب اجلنائز ،ابب يف إغماض امليت والدعاء له.920 ،
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املسألة اخلامسة :صفة استحيائهم
ثبتت هذه الص ط ططفة يف قول النيب عليه الص ط ططالة والس ط ططالم «أال أس ط ططتحي من رجل تس ط ططتحيي منه
املالئكة» ( ،)1قال النووي(:وفيه فضططيلة ظاهرة لعثمان وجاللته عند املالئكة وأن احلياء صططفة مجيلة من
صفات املالئكة) (.)2
املسألة السادسة :ما تتأذى منه املالئكة وتنفر منه
جاء يف احلديث :امن أكل البص ط ط ط ط ط ططل ،والثوم ،والكراث ،فال يقربن مس ط ط ط ط ط ططجدان ،فإن املالئكة
تتأذى مما يتأذى منه بنو آدما - )3(.ابب من أكل بص ط ط ططال أو ثوما أو كرااث أو غريه مما له رائحة كريهة
من دخول املس ط ط ططجد قبل زوال رائحته إال لض ط ط ططرورة ب  ،-وعلق اإلمام النووي عليه بقوله :اوكان ﷺ
يرتك الثوم دائما ألنه يتوقع جميء املالئكة والوحي كل سط ط ط ططاعةا( ،)4ويف حديث النيب ﷺ الذي فيه أنه
«ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال ص ط ط ط ط ط ططورة»( )5ذكر العلماء أن املالئكة الذين ال يدخلون بيتا فيه
كلب أو صط ط ططورة هم مالئكة يطوفون ابلرمحة والتربيك واالسط ط ططتغفار ،وأما احلفظة فيدخلون يف كل بيت
وال يفارقون بّن آدم يف كل حال؛ألهنم مأمورون إبحص ط ط ط ططاء أعماهلم وكتابتها ،وعلل اإلمام النووي عدم
دخول املالئكة للبيت الذي فيه ص ط ط ط ططورة كوهنا معص ط ط ط ططية فاحش ط ط ط ططة ،وأن فيها مض ط ط ط ططاهاة خللق هللا تعاىل،
وبعض ط ط ط ططها يف ص ط ط ط ططورة ما يعبد من دون هللا تعاىل .وأن س ط ط ط ططبب امتناعهم من بيت فيه كلب :كثرة أكله
النجاسات ،وألن بعضها يسمى شيطاان كما جاء به احلديث ،واملالئكة ضد الشياطني ،ولقبح رائحة
الكلططب واملالئكططة تكره الرائحططة القبيحططة؛ وألهنططا منهي عن اأبططاذهططا ،فعوقططب متخططذهططا حبرمططانططه دخول
املالئكة بيته وصططالهتا فيه واسططتغفارها له وتربيكها عليه ويف بيته ودفعها أذى للشططيطانا( ،)6وعلى هذا
فعلى املؤمن اجتناب مثل هذه األمور اليت تبعد عنه هذا اخللق الكرمي القريب من الرب الرحيم.
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،ابب فضائل عثمان رضي هللا عنه ،برقم .2401
( )2النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج ،15ص.169
( )3أخرجه مسلم :كتاب الصالة ،ابب هني من أكل ثوما أوبصال أوكرااث وحنوها.564 ،
( )4النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج ،9ص.14

( )5أخرجه البخاري يف صــحيحه ،كتاب بدء اخللق ،ابب إذا قال أحدكم :آمني واملالئكة يف السططماء ،فوافقت إحدامها األخرى،
غفر له ما تقدم من ذنبه ،برقم .3225
( )6النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج ،14ص.84
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املسألة السابعة التحذير من لعن املالئكة:
إن العالقططة بني املالئكططة وبني املؤمنني عالقططة قططائمططة على املودة واحلططب فططاملالئكططة حتططب املؤمن
وقد سخرها هللا لكل خري ينفعه ،وعلى هذا فعلى املؤمن ،جتنب ما خيدش هذه العالقة ،وقد ورد اخلرب
عن النيب ﷺ يف لعن املالئكة يف عدة أحاديث يف رايض الصاحلني ،حنو:
قولططه ﷺ( :املططدينططة حرم مططا بني عري إىل ثور ،فمن أحططدث فيهططا حططداث ،أو آوى حمططداث ،فعليططه
لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ،ال يقبل هللا منه يوم القيامة ص ط ططرفا وال عدال ،ذمة املس ط ططلمني واحدة،
يس ط ط ط ططعى هبا أدانهم ،فمن أخفر مس ط ط ط ططلما ،فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ،ال يقبل هللا منه يوم
القيامة ص ط ط ط ط ط ططرفا وال عدال .ومن ادعى إىل غري أبيه ،أو انتمى إىل غري مواليه ،فعليه لعنة هللا واملالئكة
والناس أمجعني ،ال يقبل هللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال)ا(.)1
وقوله ﷺ :امن أش ط ط ط ط ط ططار إىل أخيه حبديدة ،فإن املالئكة تلعنه حىت ينزع ،وإن كان أخاه ألبيه
وأمها( ،)2ابب النهي عن اإلشارة ملسلم بسالح.
قال النووي :اولعن املالئكة له يدل على أنه حراما.

()3

( )1أخرجه مسلم كتاب احلج ،ابب صيانة املدينة من دخول الطاعون ،والدجال إليها.1370،
( )2أخرجه البخاري كتاب الفنت ،ابب قول النيب ﷺ :من محل السالح  ،6545ومسلم :كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب النهي
عن اإلشارة ابلسالح إىل مسلم .4741

( )3النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج16ص .170
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املسألة الثامنة :رؤية املالئكة
عن النيب ﷺ ،ا أن رجال زار أخا له يف قرية أخرى ،فأرص ط ططد هللا له ،على مدرجته ،ملكا فلما
أتى عليه ،قال :أين تريد؟ قال :أريد أخا يل يف هذه القرية ،قال :هل لك عليه من نعمة ترهبا؟ قال:
ال ،غري أين أحببته يف هللا عز وجل ،قال :فإين رسول هللا إليك ،أبن هللا قد أحبك كما أحببته فيها(.)1
ابب زايرة أهل اخلري وجمالستهم.
واس ط ط ط ط ط ططتنتج النووي من األحاديث اليت تثبت رؤية املالئكة أهنا دليل على أن رؤية املالئكة ال
()2
أبتص ابألنبياء عليهم السالم بل يراهم الصحابة واألولياء.
املسألة التاسعة املفاضلة بني املالئكة وصاحلي البشر

()3

املالئكططة من خملوقططات هللا العظيمططة ،وكططل هللا إليهم وظططائف عظيمططة يف هططذا الكون ،وقططد جططاء
وص ط ط ططف املالئكة ابلرس ط ط ططالة ال ابلنبوة:

﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﴾(﴿ )4ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ﴾( )5فوصفوا أبهنم رسل ،ومل يوصفوا أبهنم أنبياء ،واختلف العلماء يف أفضلية
جنس املالئكة على جنس البشر ،قال ابن حجر( )6يف كالمه على حديث( :ذكرته يف مأل خري منهم)
ولذا يرى مجع من أهل التحقيق أن املالئكة أفضط ططل من سط ططائر البشط ططر ابسط ططتثناء النبيني واملرسط ططلني ،وأما
ابلنسططبة ملن عداهم النبيني واملرسططلني أفضططل اخللق أمجعني ،ويليهم املالئكة أفضططل من صططاحلي البشططر،
ومنهم من يفضل الصاحلني من البشر ،مثلما قال ابن حجر املسألة طويلة ،والكالم فيها كبري ،واألدلة
()7
فيها أيضاً كثرية ،وهللا أعلم.
( )1أخرجه مسلم :كتاب الرب والصلة ،ابب فضل احلب يف هللا.2567 ،
( )2النووي :املرجع السابق ،ط ،2ج 15ص .66

( )3انظر هذه املس ططألة عند :ابن امللقن ،ط ،1ج 2ص ،329وابن أيب العز يف شــرات العقيدة الطحاوية ،ط 10ج ،2ص ،410

أبو احلسن التفسري البسي  ،ط ،1ج 13ص.406
( )4سورة احلج :اآلية .75
( )5سورة فاطر :اآلية .1
( )6ش ط ط ط ططهاب الدين أبو الفض ط ط ط ططل أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن حممود بن أمحد بن أمحد بن الكناين العس ط ط ط ططقالين مث
املصري الشافعي ،العسقالين األصل الشافعي املذهب املصري املولد 773( ،هط  852-هط).
( )7انظر ابن حجر ،فتح الباري شرات صحيح البخاري ،د.ط ،ج 6ص.306
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=

والنووي يف هذه املسططألة يقول بتفضططيل األنبياء على املالئكة حيث يقول :اومذهب أصططحابنا
وغريهم أن األنبياء أفضل من املالئكة لقوله تعاىل يف بّن إسرائيل وفضلناهم على العاملني واملالئكة من
()2
()1
العاملني  ،وقال يف موضع آخر :امذهب أهل السنة أن اآلدميني أفضل من املالئكة .
وأكثر األشاعرة على أن املالئكة يلون األنبياء يف الفضل ابجلملة (.)3
املسألة العاشرة علم املالئكة
وكل هللا سط ط ط ط ططبحانه وتعاىل للمالئكة كتابة الوحي واملقادير يف كتب هللا تعاىل من اللوح احملفوظ
وما شط ططاء ابألقالم وابلكيفية اليت يعلمها جل وعال ،ويكتبون أعمال العباد ،وهللا تعاىل يفعل ما يشط ططاء
وحيكم ما يريد حكمة من هللا تعاىل وإظهارا ملا يشاء من غيبه ملن يشاء من مالئكته وسائر خلقه وإال
()4
فهو غّن عن الكتب واالستذكار سبحانه وتعاىل.

( )1النووي :شرح مسلم ،ط 2ج 17ص.3
( )2املرجع السابق ج  15ص .37
( )3كما يقول اللقاين يف منظومته :واألنبياء يلونه يف الفضل وبعدهم مالئكة ذي الفضل.
( )4انظر:ابن حجر ،املرجع السابق ،ج ،2ص.221
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املبحث الثالث :اإلميان بوجود اجلن
وفيه مطالب:
املطلب األول :معىن اجلن والشيطان:
اجلِن :ضد اإلنس ،والواحد جّن ،مسيت بذلك ألهنا تتوارى عن األنظار وال تُرى.
أما الش ط ط ططياطني :فجمع َش ط ط طيطا ُن ،وهو كل ِ
عات متمرد س ط ط طواء من اإلنس أو اجلن أو الدواب،
وعليه فالشياطني ليسوا سوى عتاة اجلن ومردهتم (.)1
قال ابن عبد الرب :ا اجلن عند أهل الكالم والعلم ابللسط ط ط ط ط ط ططان منزلون على مراتب :فإذا ذكروا
عمار وعوامر .فإن
اجلن خالص ططا قالوا :جّن .فإن أرادوا أنه ممن يس ططكن مع الناس ،قالوا :عامر واجلمع ّ
كان ممن يعرض للصططبيان ،قالوا :أرواح .فإن خبث وتعزم فهو شططيطان .فإن زاد على ذلك فهو :مارد.
()2
فإن زاد على ذلك وقوي أمره ،قالوا :عفريت ،واجلمع :عفاريت وهللا أعلم ابلصواب ا
املطلب الثاين :إثبات وجود اجلن:
نص ططوص الكتاب والس ططنة مسط طتفيض ططة يف إثبات وجود اجلن ،كما أنه يف كتاب هللا س ططورة كاملة
هي سورة اجلن أبربان عن أولئك النفر من اجلن الذين استمعوا للقرآن من النيب ﷺ وهو يف مكة حيث
يقول تعاىل﴿ :قُل أ ِ
آان َع َجبًا يَط ْه ِدي إِ َىل الر ْش ط ط ط ط ط ِد
يل أَنَّهُ ا ْس ط ط ط ط طتَ َم َع نَط َفر ِّم َن ْ
اجلِ ِّن فَط َقالُوا إِ َّان َِمس ْعنَا قُط ْر ً
ُوح َي إِ ََّ
ْ
فَ ِِ
ِِ
َح ًدا﴾ [ اجلن.]2- 1 :
همنَّا به َولَن ن ْش ِرَك بَربّنَا أ َ
َ
ومنها ما جاء يف البخاري ومسط ططلم من حديث أيب هريرة -رضط ططي هللا تعاىل عنه -أن النيب ﷺ
قال(( :إذا مسعتم صط ط ط ط ط ططياح الديكة فاسط ط ط ط ط ططألوا هللا من فضط ط ط ط ط ططله ،وإذا مسعتم هنيق احلمار فتعوذوا ابهلل من
الشيطان فإنه رأى شيطاانً)).
كما وردت دالالت حسية تثبت وجودهم وذلك اثبت يف السنة املطهرة وال جمال هنا لسردها
ومل يرد يف رايض الصاحلني شيء منها.
( )1انظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج ،2ص.221
( )2املرجع السابق ،ج ،2ص.221
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املطلب الثالث :عقائد الناس يف اجلن:
اختلف الناس قدميا وحديثا يف مسألة اجلن بني مثب ومنكر ومؤول.
اعتقاد أهل السـ ـ ــنة :أمجع أهل السط ط ط ططنة على اإلميان بوجود اجلن ،وأهنم عامل من عوامل الغيب،
وأن اإلميان هبم واجب ،وأن من جحد وجود اجلن فهو كافر؛ ألنه ُمكذب هلل ورس ط ط ط ط ط ط طوله وإمجاع األمة
على وجود اجلن.
والنووي يقر بوجود اجلن وإبمك ططان رؤيتهم حي ططث يقول :ااجلن موجودون وق ططد يراهم بعض
اآلدميني ا (.)1
وهذا هو املذهب املوافق ألقوال علماء أهل السنة:
قال ابن تيمية :ا وجود اجلن تواترت به اخبار االنبياء عليهم الس ط ططالم تواترا معلوما ابالض ط طططرار
ومعلوم ابالضط طططرار أهنم أحياء عقالء فاعلون ابإلرادة مأمورون منهيون ليس ط طوا صط ططفات وأعراضط ططا قائمة
ابإلنسانا (.)2
ويقول ابن حزم :لكن ملا أخربت الرسط ط ططل الذين شط ط ططهد هللا عز وجل بصط ط ططدقهم ،مما أبدى على
بنص هللا عز وجططل على وجود اجلن يف العططامل ،وجططب ض ط ط ط ط ط ططرورة العلم خبلقهم
أيططديهم من املعجزاتّ ...
ووجودهم ،وقد جاء النص بذلك ،وأبهنم أمة عاقلة مميزة متعبدة ،موعودة متوعدة متناسلة ميوتون (.)3
اعتقاد منكري وجود اجلن:
مططذهططب أكثر الفالس ط ط ط ط ط ط طفططة واألطبططاء ومجططاعططة من القططدريططة على إنكططارهم ( ،)4وكططذلططك واملعتزلططة
واجلهمية ،وكافة الزاندقة قدمياً وحديثاً يقولون إبنكار اجلن (.)5
( )1انظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 5ص.29

( )2انظر :ابن تيمية :جمموع الفتاوى ج19ص ،10ص39

( )3انظر :ابن حزم :الفصل بني امللل والنحل ،د.ط ،د.ت ،ج 5ص.9ج 1ص69
( )4انظر :القرطيب :اجلامع ألحكام القرآن ،ط 2ج 19ص.6
( )5وانظر :الشهرستاين :امللل والنحل ،ج 2ص .75

=
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وهذا إنكار ملا ثبت ابلنص ططوص الثابتة ،يقول ابن بطة :فمن أنكر اجلن فهو كافر ابهلل ،جاحد
آبايته ،مكذب بكتابه (.)1
وقططال ابن حزم رمحططه هللا :افمن أنكر اجلن أو ول فيهم ويال خيرجهم بططه عن هططذا الظططاهر،
()2
فهو كافر مشرك حالل الدم واملالا .
قال الدمريي( :)3ا واعلم أن األحاديث يف وجود اجلن والش ططياطني ال حتصط ططى ،وكذلك أش ططعار
()4
العرب وأخبارها ،فالنزاع يف ذلك مكابرة فيما هو معلوم ابلتواترا
اعتقاد املتأولني يف اجلن:
عامة أهل الكتاب واجملوس ،ومجهور الكنعانيني ،واليواننيني ،والرومان ،واهلنود القدماء ،وعامة
مشركي العرب :اإلقرار بوجود اجلن ،مع احنراف يف تصورهم عن هذا املخلوق.
هذه الطوائف املختلفة أقرت بوجود اجلن ،ولكن إقرارهم هذا ص ط ط ط ط ط ططاحبه تص ط ط ط ط ط ططورات فاس ط ط ط ط ط ططدة
ومنحرفة ،فمنهم من اعترب أن اجلن ش ططركاء هلل يف اخللق والتدبري ،ومنهم من اعترب أن للجن س ططلطاانً يف
األرض ،وأهنم يعلمون الغيططب ،ومنهم من أثبططت أخوة بني هللا وإبليس -تعططاىل هللا عن ذلططك-إىل غري
ذلك من التصورات املنحرفة (.)5

( )1نقل إمام احلرمني أن كثرياً من الفالس ط ط ط ططفة والزاندقة والقدرية ينكرون وجودهم رأس ط ط ط طاً ،وبعض هؤالء يثبت وجودهم يف املاض ط ط ط ططي
وينفي وجودهم اآلن ،وبعض آخر منهم يثبت وجودهم ،وينفي ص ططلتهم ابإلنس ططان وتس ططلطهم عليه ووس ططوس ططتهم له .انظر :فتح
املنعم شرح صحيح مسلم ،ط 1ج 2ص.628
( )2ابن حزم ،الفصل بني امللل ،د.ط،د.ت ،ج 5ص.9
( )3أبو البقاء كمال الدين حممد بن موسى بن عيسى بن على امللقب ابلط االدمرييا  742هط ( 1341م).

( )4الدمريي :حياة احليوان الكربى  ،106ط 2ج 1ص296
( )5انظر :عبيدات :عامل اجلن يف ضط ط ط ط ط ططوء الكتاب والسط ط ط ط ط ططنة ،ط ،2ص .90دار إشط ط ط ط ط ططبيليا1419،ه1999-م .عبد الكرمي نوفان
عبيدات
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املطلب الرابع :دالئل خلقهم وتشكلهم من رايض الصاحلني:
مادة خلقهم :خلق هللا اجلان من النار ،قال ﷺ :اخلقت املالئكة من نور ،وخلق اجلان من
مارج من انر ،وخلق آدم مما وصف لكم ا(.)1
قال النووي :ااجلان اجلن واملارج اللهب املختلط بسواد النارا(.)2
ذكر طعامهم ومساكنهم:
عن جابر ،رض ط ططى هللا عنه قال :مسعت رس ط ططول هللا ﷺ يقول :اإذا دخل الرجل بيته ،فذكر هللا
تعاىل عند دخوله وعند طعامه ،قال الشط ط ططيطان ألصط ط ططحابه :ال مبيت لكم وال عشط ط ططاء ،وإذا دخل ،فلم
يذكر هللا تعاىل عند دخوله ،قال الش ط ط ط ط ط ططيطان :أدركتم املبيت؛ وإذا مل يذكر هللا تعاىل عند طعامه قال:
أدركتم املبيت والعشاء ( .)3رايض الصاحلني كت ط ططاب أدب الطعام ابب التسمية يف أوله واحلمد يف آخره
قال النووي :ا معناه قال الشيطان إلخوانه وأعوانه ورفقته ا(.)4
كان رسططول هللا ﷺ جالس طاً ،ورجل أيكل ،فلم يسططم هللا حىت مل يبق من طعامه إال لقمة ،فلما
رفعها إىل فيه ،قال :بس ط ططم هللا أوله وآخره ،فض ط ططحك النيب ﷺ ،مث قال :اما زال الش ط ططيطان أيكل معه،
فلما ذكر اسم هللا استقاء ما فيه بطنهاا( .)5رايض الصاحلني كت ط ططاب أدب الطعام ابب التسمية يف أوله
واحلمد يف آخره.
وعن رس ططول هللا ﷺ  :اإن الش ططيطان يس ططتحل الطعام أال يذكر اس ططم هللا تعاىل عليه ،وإنه جاء
هبذه اجلارية ليسط ط ط ط ط ططتحل هبا ،فأخذت بيدها ،فجاء هبذا األعرايب ليسط ط ط ط ط ططتحل به ،فأخذت بيده ،والذي
نفسي بيده إن يده يف يدي مع يديهماا .وفيه إثبات أن للشيطان يدين كما صرح النووي (.)6
( )1النووي شرح مسلم ط 2ج18ص 123
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الزهد والرقائق ،ابب يف أحاديث متفرق ،برقم.2996 :
( )3أخرجه مسلم كتاب األشربة ابب آدام الطعام والشراب وأحكامهما برقم.2018 :
( )4املرجع السابق ،ج 13ص190
( )5سنن أيب داوود ،كتاب األطعمة ،ابب يف االجتماع على الطعام ،برقم.3768:
( )6النووي ،شرح مسلم ،ط ،2ج 13ص.192
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قال النووي :ويس ط ط ططتدل له أبن النيب ﷺ أخرب أن الش ط ط ططيطان إمنا يتمكن من الطعام إذا مل يذكر
اسم هللا تعاىل عليها(.)1
وقال :االصواب الذي عليه مجاهري العلماء من السلف واخللف من احملدثني والفقهاء واملتكلمني أن
هذا احلديث وش ط ط ططبهه من األحاديث الواردة يف أكل الش ط ط ططيطان حممولة على ظواهرها ،وأن الش ط ط ططيطان أيكل
حقيقة؛ إذ العقل ال حييله والشرع مل ينكره بل أثبته ،فوجب قبوله واعتقاده ،وهللا أعلم)ا.
تشكلهم:
الش ط ططياطني ال تتش ط ططكل أبش ط ططكال األنبياء :ودليله ما أورده النووي يف ابب الرؤاي وما يتعلق هبا
من قول رس ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ :امن رآين يف املنام فس ط ط ط ط ط ط طرياين يف اليقظة أو كأمنا رآين يف اليقظة ال يتمثل
الشيطان يبا(.)2
ذكر البغوي يف اشط ططرح السط ططنةا :ارؤية النيب ﷺ يف املنام حق وال يتمثل الشط ططيطان به ،وكذلك
مجيع األنبياء واملالئكة ،وكذلك الشططمس والقمر والنجوم املضططيئة والسططحاب الذي فيه الغيث ال يتمثل
الش ططيطان بش ططيء منها .ومن رأى نزول املالئكة مبكان فهو نص ططرة ألهل ذلك املكان وفرج إن كانوا يف
كرب ،وخصبا (.)3
املطلب اخلامس :دالئل تكليف اجلن من رايض الصاحلني:
عند النظر يف نصططوص الشططرع ابلتكليف ،جند أن خطاابت التكليف وردت بصططيغة تشططمل اجلن
واإلنس ،من ذلك قوله تعاىل﴿ :ﭳﭴ ﭵﭶﭷ ﭸ﴾ [الذارايت .]56 :وقوله س ط ط ط ط ط ططبحانه:
﴿ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ﴾ [األنعام،]130 :
كما وردت آايت ترتب اجلزاء على األفعال تشط ططمل جنسط ططي اجلن واإلنس أعماهلم يف الدنيا فقال تعاىل:
﴿ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ [السططجدة ،]13 :وقال سططبحانه يف معرض
احلديث عن نعيم اجلنة﴿ :ﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ﴾ [الرمحن .]56 :قال ابن حجر
( )1النووي شرات مسلم ط 2ج 13ص190
( )2أخرجه مسلم ،كتاب الرؤاي ،ابب قول النيب ﷺ من رآين يف املنام فقد رآين.2266 ،
( )3انظر :البغوي ،شرات السنة ،ط ،2ج  ،12ص.228
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اونقل عن مالك أنه اس ططتدل على أن عليهم العقاب وهلم الثواب ،بقوله تعاىل:

﴿ﭯﭰﭱﭲﭳ﴾

مث قال﴿ :ﭵﭶﭷﭸ﴾ واخلطاب لإلنس واجلن؛ فإذا ثبت أن فيهم مؤمنني ،واملؤمن من شططأنه أن
خياف مقام ربه ثبت املطلوب(.)1
قال القاضي عبد اجلبار :اال نعلم خالفا بني أهل النظر يف اجلن مكلفونا (.)2
فاجلن كاإلنس يف العبادات والتكليف(.)3
املطلب السادس :رؤية اجلن
يف حديث أيب هريرة رض ط ططي هللا عنه يف ابب احلث على س ط ططور وآايت خمص ط ططوص ط ططة حيث قال:
وكلّن رسط ططول هللا ﷺ حبفظ زكاة رمضط ططان ،فأ ين آت ،فجعل حيثو من الطعام ،فأخذته...احلديث ،مث
()4
قوله ﷺ :ا تعلم من أباطب منذ ثالث اي أاب هريرة؟ اقلت :ال ،قال :اذاك شيطانا
أكثر أهل العلم يرون اسططتحالة رؤية اإلنس للجن على أصططل خلقتهم اليت هي يف األصططل غري
معروفة ،ابس ط ط ط ططتثناء األنبياء عليهم ص ط ط ط ططلوات هللا ،واس ط ط ط ططتدلوا بقوله تعاىل:

﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ﴾(.)5
أبطلت ش ط ط ططهادته؛ ألن هللا عز
قال الش ط ط ططافعي رمحه هللا :من زعم من أهل العدالة أنه يَرى اجلن
ُ

وجل يقول ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ﴾ إال أن يكون نبيّاً (.)6
وقال ابن حزم رمحه هللا:

وأن اجلن حق ،وهم خ ْلق من خلق هللا عز وجل ،فيهم الكافر واملؤمن ،يروننا وال نراهم (.)7
( )1انظر:ابن حجر ،فتح اخلبري ،د.ط ،ج 6ص.346
( )2انظر :املرجع السابق ج 6ص.344

( )3وانظر :املرداوي :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،ط،1ج 4ص.408
( )4أخرجه البخاري يف كتاب الوكالة ،ابب إذا وكل رجال ،فرتك الوكيل شيئا فأجازه .برقم 2311
( )5سورة األعراف :اآلية.27:
( )6انظر :البيهقي :مجع أحكام القرآن للشافعي ،ط ،2ج 2ص.195
( )7انظر :ابن حزم ،احمللى ابآلاثر ،ج 1ص.33

=
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وال منافاة يف هذا بني ما ثبت من رؤيتهم على ص ططورة إنس ططي أو هبيمة ،فالقدرة على الرؤية إمنا
هي منفية عن رؤية صورهتم احلقيقية.
قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا:
وأنه  -أي :الشط ططيطان  -قد يتصط ططور ببعض الصط ططور فتمكن رؤيته ،وأن قوله تعاىل﴿ :إِنَّهُ يَطَرا ُك ْم
ث ال تَطَرْوَهنُْم﴾ خمصوص مبا إذا كان على صورته اليت ُخلق عليها(.)1
ُه َو َوقَبِيلُهُ ِم ْن َحْي ُ
وأما النووي فقد أجاب املستدلني ابآلية أبنه على الغالبا(.)2
املطلب السابع :دالئل التحصن من أذية الشياطني يف رايض الصاحلني:
صح يف احلديث قول النيب ﷺ :إِ َّن الشَّيطَا َن َجي ِري ِمن اإلْنْس ِ
ان َْجمَرى الدَِّم( )3وقد أرشدان نبينا
ْ
ْ َ َ
ومكْره وأذيته.
عليه الصالة السالم لكل ما حيفظنا من كيد الشيطان َ
ومن األدلة من رايض الصاحلني ما يلي:
 عن أىب قتادة رض ط ط ط ط ط ططى هللا عنه قال :قال النيب ﷺ  :االرؤاي الصط ط ط ط ط ط ططاحلة -وىف رواية :الرؤاياحلس ط ط ط ط ططنة-من هللا ،واحللم من الش ط ط ط ط ططيطان ،فمن رأى ش ط ط ط ط ططيئاً يكره فلينفث عن مشاله ثالاثً ،وليتعوذ من
الشيطان فإهنا ال تضرها كتاب آداب النوم ابب الرؤاي وما يتعلق هبا.
وبوب النووي يف كتاب ابب النهي عن التشبه ابلشيطان والكفار:
وقال رس ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ قال :اإذا وقعت لقمة أحدكم ،فليأخذها فليمط ما كان هبا من أذى
وليأكلها ،وال يدعها للشيطان.
وقوله ﷺ قال :اإن الشيطان حيضر أحدكم عند كل شيء من شأنه ،حىت حيضره عند طعامه(.)4
( )1انظر :فتح اخلبري ،د.ط ،ج 4ص.489

( )2انظر :النووي شرات مسلم ،ط 2ج 5ص29
( )3متفق علي ططه من حططديططث صط ط ط ط ط ط ططفي ططة زوج النيب ﷺ؛ أخرجططه البخ ططاري ،كت ططاب :االعتك ططاف ،ابب :هططل خيرج املعتكف؟ ،برقم
( .)2035ومسلم ،كتاب :السالم ،ابب :بيان أنه يستحب ملن ُرئي خالياً ابمرأة وكانت زوجته ،...برقم (.)2175
( )4صحيح مسلم :كتاب األشربة ،ابب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ،برقم .2019

192

=

كلها يف التحذير من أذية الشيطان واإلرشاد لسبل التعوذ والتحصن من شره.
حديث عن جابر رضططي هللا عنه قال :قال رسططول هللا ﷺ :اال كلوا ابلشططمال ،فإن الشططيطان
أيكل ويشرب بشماله (.)1
وحديث عن ابن عمر رض ط ططي هللا عنهما أن رس ط ططول هللا ﷺ قال :اال أيكلن أحدكم بش ط ططماله،
وال يشربن هبا ،فإن الشيطان أيكل بشماله ويشرب هباا (.)2
قال النووي :اينبغي اجتناب األفعال اليت تشبه أفعال الشياطني ،وفيه أن للشياطني يدين

ا()3

وحنوه احلديث يف كتاب أدب الطعام ،يف ابب التسط ط ط ططمية يف أوله واحلمد يف آخره عن عائشط ط ط ططة
رض ط ططي هللا عنها قالت :كان رس ط ططول هللا ﷺ أيكل طعاما يف س ط ططتة من أص ط ططحابه ،فجاء أعرايب ،فأكله
()4
بلقمتني فقال رسول ﷺ :اأما إنه لو مسى لكفاكم ا
عن النيب ﷺ قال :اغطوا اإلانء ،وأوكئوا الس ط ط ط ط ط ططقاء ،وأغلقوا األبواب ،وأطفئوا الس ط ط ط ط ط ط طراج ،فإن
اباب واليكشططف إانءً-كتاب األمور املنهي عنها-ابب النهي عن ترك
الشططيطان ال حيل سططقاء ،واليفتح ً
النار يف البيت عند النوم وحنوه سواء كانت يف سراج أو غريه.
وقوله ﷺ :أعوذ بك من شططر نفسططي وشططر الشططيطان وشططركهاكتاب الدعوات-ابب الذكر عند
الصباح واملساء.
وقوله ﷺ :امن قال ال إله إال هللا وحده ال ش ط ط ط ط ط ط طريك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو على كل
شيء قدير ،يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ،وحميت عنه مائة سيئة،
حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي -كتاب األذكار-ابب فضل الذكر واحلث عليه.
وكانت له ً
وعن ابن عباس رضط ط ط طي هللا عنهما عن النيب ﷺ قال :الو أن أحدكم إذا أتى أهله قال :بس ط ط ططم
( )1صحيح مسلم :كتاب األشربة ،ابب استحباب لعق األصابع ،برقم.2033:
( )2صحيح مسلم :كتاب األشربة ،ابب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ،برقم .2020

( )3انظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 13ص.192
( )4أخرجه الرتمذي يف سنن ،أبواب األطعمة ،ابب ماجاء يف التسمية على الطعام ،برقم.1858 :
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هللا ،اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ،فقضى بينهما ولد مل يضره

ا()1

وأوضط ط ط ط ططح النووي أن معىن احلديث أنه ال يضط ط ط ط ططره أنه ال يصط ط ط ط ططرعه شط ط ط ط ططيطان وقيل ال يطعن فيه
الشططيطان عند والدته خبالف غريه قال ومل حيمله أحد على العموم يف مجيع الضططرر والوسططوسططة واإلغواء
وقال هذا كالم القاضيا (.)2
 ويف حططديططث أيب هريرة رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنططه الططذي فيططه :ا وكلّن رس ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ حبفظ زكططاةرمضط ط ط ططان....اما هي؟ ا قلت :قال يل :إذا أويت إىل فراشط ط ط ططك فاقرأ آية الكرسط ط ط ططي من أوهلا حىت أبتم
اآليط طة﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [البقرة ]255 :وق ططال يل :ال يزال علي ططك من هللا ح ططافظ ،ولن
يقربك شططيطان حىت تصططبح ،فقال النيب ﷺ  :اأما إنه قد صططدقك وهو كذوب ،تعلم من أباطب منذ
ثالث اي أاب هريرة ا؟ قلت :ال ،قال :اذاك شيطانا (كتاب الفضائل  -ابب احلث على سور وآايت
خمصوصة.
 وعن أيب س ط ط ططعيد اخلدري رض ط ط ططي هللا عنه قال :كان رس ط ط ططول هللا ﷺ يتعوذ من اجلان ،وعنياإلنسطان ،حىت نزلت املعوذ ن ،فلما نزلتا ،أخذ هبما وترك ما سطوامها .ا (كتاب الفضطائل-ابب احلث
على سور وآايت خمصوصة -كتاب الفضائل-ابب احلث على سور وآايت خمصوصة
 وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا ﷺ قال :ا ال جتعلوا بيوتكم مقابر ،إن الشيطانينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرةا.
 وعن ابن عمر رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنهما ،أن رس ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ قال :اأقيموا الص ط ط ط ط ط ططفوف ،وحاذوااملناكب ،وسدوا اخللل ،ولينوا أبيدي إخوانكم ،وال تذروا فرجات للشيطان كتاب الفضائل ابب-ابب
فضل الصف األول واألمر إبمتام الصفوف األُول ،وتسويتها والرتاص فيها
ارص طوا صططفوفكم ،وقاربوا بينها وحاذوا األعناق فوالدي نفسططي بيده إين ألرى الشططيطان يدخل
من خلل الصف ،كأهنا احلذفا ((حديث صحيح رواه أبو داود إبسناد على شرط مسلم)) .
( )1أخرجه مسلم كتاب النكاح ابب ما يستحب قوله عند اجلماع برقم.1434 :
( )2النووي شرح مسلم ط 2ج 10ص.5
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املطلب الثامن :حكم االستعانة ابجلن:
اجلن من عوامل الغيب اليت حتكمها ضوابط الشرع ،قد يرتتب على عدم مراعاهتا مفاسد عظيمة
قد تؤدي إىل خلل يف العقيدة ،لذلك جاءت فتاوى أهل العلم حبرمة التعاطي مع اجلن والتعامل معهم
مطلقا  -س ط ط طواء يف ذلك املؤمن منهم والكافر  -وضط ط ططرورة عدم التسط ط ططاهل يف ذلك ،س ط ط طدا لباب الفتنة
والريبة ،ومحاية للفطرة اإلميانية.
والتعامل مع اجلن من األمور اليت ورد حكمها يف الكتاب والس ططنة ،قال تعاىل:

﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ ا(.)1
قال ابن كثري موض ط ط ط ط ط ططحا معىن هذه االس ط ط ط ط ط ططتعانة والتعوذ بقوله :ا كانوا إذا نزلوا واداي أو مكاان
موحش ططا من الرباري وغريها كما كان عادة العرب يف جاهليتها ،يعوذون بعظيم ذلك املكان من اجلان،
أن يصططيبهم بشططيء يسططوؤهم كما كان أحدهم يدخل بالد أعدائه يف جوار رجل كبري وذمامه وخفارته،
فلما رأت اجلن أن اإلنس يعوذون هبم من خوفهم منهم ،وذكر ابن كثري قول السط ط ط ط ط ط ططدي يف ذلك وهو
أنه :اكان الرجل خيرج أبهله فيأيت األرض فينزهلا فيقول :أعوذ بسططيد هذا الوادي من اجلن أن أضططر أان
فيه أو مايل أو ولدي أو ماشييت ،قال :فإذا عاذ هبم من دون هللا ،رهقتهم اجلن األذى عند ذلكا(.)2
وأورد النووي يف ابب النهي عن إتيان الكهان واملنجمني والعراف وأصط ط ط ط ط ططحاب الرمل والطوارق
ابحلصططى وابلشططعري وحنو ذلك حديثا عن عائشططة رضططي هللا عنها أهنا مسعت رسططول هللا ﷺ يقول :اإن
املالئكة تنزل يف العنان -وهو السططحاب .-فتذكر األمر قضططي يف السططماء ،فيسططرتق الشططيطان السططمع،
فيسمعه ،فيوحيه إىل الكهان ،فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهما .كتاب األمور املنهي عنها.

( )1سورة اجلن :اآلية5:

( )2تفسري ابن كثري ،ط 2ج 8ص.239
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وعلق على هذا احلديث يف شرح مسلم بقوله:اقوله وقد حيل بني الشياطني وبني خرب السماء
وأرس ط ط ط ط ط ططلت الش ط ط ط ط ط ططهب عليهم ظاهر هذا الكالم أن هذا حدث بعد نبوة نبينا ﷺ ومل يكن قبلها وهلذا
أنكرته الشططياطني وار عت له وض طربوا مشططارق األرض ومغارهبا ليعرفوا خربه وهلذا كانت الكهانة فاشططية
يف العرب حىت قطع بني الشططياطني وبني صططعود السططماء واسطرتاق السططمع كما أخرب هللا تعاىل عنهم أهنم
قالوا وأان ملسططنا السططماء فوجدانها ملئت حرسططا شططديدا وشططهبا وأان كنا نقعد منها مقاعد للسططمع فمن
يسط ططتمع اآلن جيد له شط ططهااب رصط ططدا وقد جاءت أشط ططعار العرب ابسط ططتغراهبم رميها لكوهنم مل يعهدوه قبل
النبوة وكان رميها من دالئل النبوةا(.)1

( )1النووي :شرات مسلم ،ط 2ج 4ص.167
196

الفصل الرابع :اإلميان ابلكتب السماوية
وفيه مباحث:
املبحث األول :وجوب اإلميان جبميع الكتب السماوية
املبحث الثاين :القرآن العظيم
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املبحث األول :الكتب السماوية
اإلميان ابلكتب السط ططماوية أصط ططل أصط ططيل وركن من أركان اإلميان الذي ال يتم اإلميان إالبه ،ويف
كتابنا رايض الصططاحلني جند املصططنف قد تناول ركن اإلميان ابلكتب السططماوية إبيراده أحاديث عامة يف
مجيع أبواب الكتاب عن اإلميان ابلكتب السماوية ،مث خص أبوااب عن فضائل القرآن العظيم.
ورد ذكر اإلميان ابلكتب السماوية يف أعظم حديث يف بيان أصول الدين:
وهو حديث جربيل عندما س ط ط ط ط ط ططأل النيب ﷺ عن اإلميان فقال :أن تؤمن ابهلل ومالئكته ،وكتبه
ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن ابلقدر خريه وشره( .)1ابب املراقبة.
قال النووي :اعلم مبجموع األدلة أن نزول كالم هللا على أنبيائه متفق عليه بني الفرق أبسططرها،
فمنكر ذلك يكون خارقاً لإلمجاع ال يعتد به ،س ط ط ططيما من خرق إمجاع الص ط ط ططحابة فيما هو من أص ط ط ططول
الدين ودعائمه ،فإهنم رضطوان هللا عنهم أمجعوا على ذلك من غري أن خيطر هلم حقيقة أو جمازاً يف معىن
النزول ،فإن هذا األمر من أهم األمور يف الدين وعليه بنيان قواعد شرائع املسلمني ،فلما أمهلوا ذلك مل
يتعرضط ط طوا إليه ،دل على اتفاقهم ما قلنا ،وال ميكن إطباق مجيع الص ط ططحابة وهم نقلة هذا العلم وأص ط ططول
()2
الدين وأصحاب العربية واللسان والفصاحة على استعمال اجملاز يف صور ال تعد وال حتصىا.
وقال ش ططيخ اإلس ططالم ابن تيمية :اكل أمة مش ططركة أص ططل ش ططركها عدم كتاب منزل من الس ططماء
وكل أمة خملصة أصل إخالصها كتاب منزل من السماء ا(.)3
ويقول العالمة ابن عثيمني :ا فاإلميان ابلكتب الس ط ط ط ط ط ططماوية هو الركن الثالث من أركان الدين،
ومن هذه الكتب ما نعلمه ومنها ماال نعلمه ،فالتوراة ،وهي الكتاب الذي أنزل هللا علي موس ط ط ططى عليه
الصط ط ططالة والسط ط ططالم معلوم ،واإلجنيل ،وهو الكتاب الذي أنزله هللا علي عيسط ط ططى عليه الصط ط ططالة والسط ط ططالم
معلوم ،وص ط ططحف إبراهيم عليه الص ط ططالة والس ط ططالم مذكورة يف القران ،وزبور داود عليه الص ط ططالة والس ط ططالم
( )1أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،ابب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان وأشراط الساعة .8

( )2النووي ،جزء فيه اعتقاد الس ـ ــلف يف احلروف واألص ـ ــوات ،ط ،1وانظر :احلداد ،اإلمام النووي وأثره يف احلديث وعلومه،
ط ،1ص .236

( )3ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ط األوقاف السعودية ،ج 20ص.105
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مذكور يف القران ،وصحف موسى عليه الصالة والسالم إن كانت غري التوراة مذكورة يف القران أيضا.
فما ذكر هللا امسه يف القران وجب اإلميان به بعينه وامسه ،وما مل يذكر فانه يؤمن به إمجاال ،وال يعّن
ذلك إن ما وجد عند النصارى اليوم هو الذي نزل على عيسى ،الن األانجيل املوجودة عند النصارى
اليوم حمرفة ومغرية ومبدلة ،لعب هبا قسططاوسططة النصططارى فزادوا فيها ونقص طوا وحرفوا ،وهلذا جتدها تنقسططم
إىل أربعة أقسططام أو مخسططة ،ومع ذلك فان الكتاب الذي نزل على عيسططى كتاب واحد ،لكن هللا تعاىل
إمنا تكفل حبفظ الكتاب الكرمي الذي نزل علي حممد ص ط ط ط ططلي هللا عليه وس ط ط ط ططلم ،ألنه ال نيب بعده ،يبني
للناس ما هو الص ططحيح ،وما هو احملرف .أما الكتب الس ططابقة فإهنا مل أبل من التحريف ،ألنه س ططيبعث
أنبياء يبينون فيها احلق ويبينون فيها احملرف ،وهذا هو الس ط ط ط ط ط ططر يف إن هللا تكفل حبفظ القران دون غريه
من الكتب ،من أ جل إن يعلم الناس حاجتهم إىل األنبياء عليهم الس ط ط ط ط ط ططالم إذا وجدوا الكتب حمرفة،
()1
فتايت األنبياء وتبني احلقا.

( )1ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ،ج 1ص .447
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املبحث الثاين :الشرائع واألحكام الواردة يف الكتب السماوية السابقة
جنيب هنا على مسططألة وهي هل يلزمنا أن نتحاكم ابلش طرائع واألحكام الواردة يف الكتب السططابقة؟
استدل النووي يف عدة مواضع يف شرحه ألحاديث مسلم على أن شرع من قبلنا شرع لنا (.)1
يقول الرازي فخر الدين( :)2ااحلق أن حممدا ﷺ قبل نزول الوحي ما كان على ش ط ططرع أحد من
األنبياء عليهم الس ططالم،وذلك ألن الشط طرائع الس ططابقة على ش ططرع عيس ططى عليه الص ططالة والس ططالم ص ططارت
منس ططوخة بش ططرع عيس ططى عليه الص ططالة والس ططالم وأما شط طريعة عيس ططى عليه الس ططالم فقد ص ططارت منقطعة
بس ط ط ط ططبب أن الناقلني عندهم النص ط ط ط ططارى وهم كفار بس ط ط ط ططبب القول ابلتثليث فال يكون نقلهم حجة وأما
الذين بقوا على ش ط طريعة عيس ططى عليه الس ططالم مع الرباءة من التثليث فهم قليلون فال يكون نقلهم حجة
وإذا كان كذلك ثبت أن حممدا ﷺ ما كان قبل النبوة على شريعة أحدا(.)3
ويقول الشيخ ابن عثيمني أن ما قصة هللا علينا من هذه الكتب ،فأننا نعمل به ما مل يرد شرعنا
خبالفه ،كما قال هللا﴿ :ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﴾( ،)4وقال﴿ :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ
ﳀ ﳁ﴾ ،فما قصط ططة هللا علينا وما نقله لنا من الكتب السط ططابقة فهو شط ططرع لنا ،ألن هللا مل يذكره
عبثا ،إال إذا ورد شططرعنا خبالفه ،فإذا ورد شططرعنا خبالفه صططار انسططخا هلا .كما إن من اآلايت الشططرعية
النازلة يف ش ططرعنا ما يكون منس ططوخا آبايت أخرى ،فكذلك ما ذكره هللا عن الكتب الس ططابقة نقال فانه
قد ينس ط ططخ هبذه الش ط طريعة ،أما ما جاء يف كتبهم من أخبار فأننا ال نص ط ططدقه وال نكذبه ،كما أمر بذلك
النيب -عليه الصالة والسالما(.)5
هذا وقراءتنا يف كتابنا تكفي وتغّن عن مجيع الكتب الس ططماوية الس ططابقة ،كما أن العمل مبا فيه
من أحكام يغّن عن العمل أبحكام الكتب السط ط ط ط ط ط ططابقة وإن كنا نؤمن هبا مجيعا ،وذلك أن كتابنا نزل
مشتمال على أحكام الكتب السابقة ومهيمنا ومسيطرا عليها.
( )1انظر النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 2ص 230ج 4ص 32ج 10ص.224
( )2الرازي :فخر الدين امللقب خبطيب الري606- 544( ،ه ط ط طط1210- 1150 ،م) ،كان عاملا يف التفسري وعلم الكالم والفلك
ً
والفلسفة وعلم األصول.
( )3الرازي ،معامل أصول الدين ،د.ط،د.ت،ج 1ص.110
( )4سورة يوسف :اآلية .111

( )5ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ج 1ص.447
200

املبحث الثالث :القول العقدي يف القرآن العظيم
تقوم عقيدة أهل السنة واجلماعة على أن القرآن الكرمي هو كالم هللا ووحيه املنزل منه تعاىل إىل
خا األنبياء والرسل نبينا حممد ﷺ ،وانعقد على هذا إمجاع األمة إىل قيام الساعة.
قال الزركش ط ط ط ط ط ططي يف تعريف القرآن :اهو الكالم املنزل لإلعجاز آبية منه املتعبد بتالوته فخرجا
ابملنزلا الكالم النفس ط ط ط ططي .وقولنا :الإلعجازا خرج به املنزل على غري النيب ﷺ موس ط ط ط ططى وعيس ط ط ط ططى -
عليهما الس ططالم  ،-فإنه مل يقص ططد به اإلعجاز ،واألحاديث النبوية .وقد ص ططرح الش ططافعي يفا الرس ططالة:
اأبن الس ط ط ط ط ط ط طنططة منزلططة كططالكتططاب .قططال هللا تعططاىل ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [النجم،]3 :
[النجم .]4 :وخرج بقولنا :ااملتعبد بتالوتها ما نسخت تالوته ،وأنزله هللا تعاىل بلغة العربا(.)1

﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾

قال أبو احلس ط ط ططن األش ط ط ططعري:امجع فيه علم األولني واآلخرين ،وأكمل به الفرائض والدين ،فهو
()2
صراط هللا املستقيم ،وحبل هللا املتني ،فمن متسك به جنا ،ومن خالفه ضل وغوى ،ويف اجلهل تردىا
يقول النووي :اقد أمجع املس ط ط ط ط ط ططلمون على أن القرآن املتلو يف مجيع األقطار ،واملكتوب يف املص ط ط ط ط ط ططحف
الذي أبيدي املس ط ط ط ط ط ططلمون ،مما مجعه الدفتان من أول ﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ إىل آخر
كالم هللا ووحيه املنزل على نبيه ﷺ ،وأن مجيع ما فيه حق ،وأن من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك ،أو
بدله حبرف آخر مكانه ،أو زاد عليه حرفاً مل يش ط ط ططتمل عليه املص ط ط ططحف الذي وقع عليه اإلمجاع ،وأمجع
على أنه ليس بقرآن ،عامد لكل هذا فهو كافر ،فكالم هللا ليس إال احلروف واألصط ط طوات املفيدة ألمور
الشططرع املنزلة على النيب ﷺ بنظم القرآن،و هو املوجود بني أظهران ،الذي نتلوه أبلسططنتنا وحتفظه أوالدان
ونكتبه يف مص ط ط ططاحفنا ،وليس هلل كالم س ط ط طواه ،هذا مذهبنا ا( .)3قال ابن قدامة:امذهب أهل الس ط ط ططنة
واجلماعة ،والذي كان عليه رس ط ط ط ط ططول هللا ﷺ وأص ط ط ط ط ططحابه التابعون هلم إبحس ط ط ط ط ططان ،ومن بعدهم من أمة
اإلس ط ططالم :أن القرآن كالم هللا القدمي ،وحبله املتني ،وكتابه املبني ،نزل به الروح األمني على قلب س ط ططيد
﴿ﮔ﴾

( )1الزركشي ،البحر احملي  ،ط 1ج 2ص.182-177
( )2األشعري اإلابنة ،ط ،1ج 1ص.10

( )3النووي ،جزء فيه اعتقاد السلف يف احلروف واألصوات ،ط ،1ص .72-25

وانظر أيضططا النووي ،شــرات مســلم ،ط ،2ج 1ص.2وانظر :النووي ،اجملموع(( ،مع تكملة السططبكي واملطيعي)) ط :اإلرشططاد
د.ط ،د.ت ،ج 2ص.196
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املرسلني بلسان عريب مبني؛ وهو سور ،وآايت ،وحروف ،وكلمات ،وهو هذا الكتاب العريب الذي هو
مائة وأربع عش ط ط ططرة س ط ط ططورة ،أوهلا الفاحتة ،وآخرها املعوذ ن ،مكتوب يف املص ط ط ططاحف ،متلو يف احملاريب،
مس ط ط ط ططموع ابآلذان ،متلو ابأللس ط ط ط ططن له أول وآخر ،وأجزاء وأبعاض .وجاءت أدلة من الكتاب والس ط ط ط ططنة
واإلمجططاع على أن هططذا هو القرآن ،ونقططل اإلمجططاع من أمططة حممططد ﷺ على أن الكتططاب(القرآن) ،هو
القرآن املنزل ،وثبطت ابألدلطة القطاطعطة أنطه قرآن ،فال يلتفطت إىل من خطالف ذلطك ،وإذا ثبطت أنطه قرآن،
فهو س ططور وآايت ،وكلمات ،وحروف بغري إش ططكال ،وإنكار ذلك جحد للعيان ،ونوع من الس ططفس طططة
واهلذاين ،ومن العجب أن هللا تعاىل مسى هذا الكتاب :قرآانً ،ومساه النيب ﷺ قرآانً ومسته أمته :قرآانً،
ومسته اجلن قرآانً﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾ ومسته املعتزلة قرآانً،
فجططاءت هططذه الطططائفططة مبخططالفططة رب العططاملني وخلقططه أمجعني ،كمططا وردت اآلاثر واألخبططار عن هللا وعن
رس ط طوله على أن النيب ﷺ ما أراد ابلقرآن سط ططوى هذا الكتاب املنزل عليه ،الذي يعرفه املسط ططلمون قرآانً،
ومل يرد به إنه معىن يف نفس الباري،ال يظهر للحس ،وال ينزل ،وال له آخر ،وال أول ،وال يدري ما هو
وال هو سور ،وال آايت ،وال حروف ،وال كلماتا(.)1
قال املزين :اوالقرآن كالم هللا ومن هللا ليس مبخلوق فيبيد ،وقدرة هللا ونعته وص ط ط ط ط ط ططفاته كلمات
غري خملوقات دائمات أزليات ليس ططت حمداثت فتبيد وال كان ربنا انقص ططا فيزيد جلت ص ططفاته عن ش ططبه
املخلوقني ا(.)2
قال الذهلي:ا والقرآن كالم هللا غري خملوق جبميع جهاته وحيث تص ططرف ،وال نرى الكالم فيما
أحدثوا فتكلموا يف األص طوات واألقالم واحلرب والورق وما أحدثوا من املتلى واملتلي واملقرى واملقري فكل
هذا عندان بدعة ،ومن زعم أن القرآن حمدث فهو عندان جهمي ال يشك فيه وال ميرتىا(.)3

( )1املقدس ط ططي ،الربهان يف بيان القرآن ،ط ،1ج 1ص.131وانظر أيض ط ططا حكاية املناظرة يف القرآن مع بعض أهل البدعة البن
قدامة ،ط ،1ج 1ص.17
( )2الذهيب ،مشس الدين ،العلو للعلي ال فار ،ط ،1ج 1ص185
( )3الذهيب ،املرجع السابق ،ط ،1ج 1ص186
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قال األشعري :اإن كالم هللا غري خملوق ،وإنه سبحانه مل خيلق شيئا إال وقد قال له كنا(.)1
قال البيهقي:اوكالم هللا ص ط ططفة من ص ط ططفات ذاته ،وال جيوز أن يكون ش ط ططيء من ص ط ططفات ذاته
خملوقططا وال حمططداث وال حططاداث ،قططال هللا جططل ثنططاؤه:
[النحل ،]40 :فلو كان القرآن خملوقا لكان هللا س ط ط ط ط ططبحانه قائال له كن ،والقرآن قوله ،ويس ط ط ط ط ططتحيل أن
يكون قوله مقوال له؛ ألن هذا يوجب قوال اثنيا ،والقول يف القول الثاين ويف تعلقه بقول اثلث كاألول،
وهذا يفضي إىل ما ال هناية له ،وهو فاسد ،وإذا فسد ذلك فسد أن يكون القرآن خملوقاا(.)2
﴿ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ﴾

قال ابن العطار:االقرآن كالم هللا غري خملوق ،وهو ص ط ط ط ط ط ططفة من ص ط ط ط ط ط ططفاته ،نزل به جربيل عليه
السططالم على النيب ﷺ وبلغه أمته ،وهو الذي حتفظه الصططدور ،وتتلوه األلسططن ،ويكتب يف املصططاحف،
وأيقن املؤمنون أنه كالم هللا حقيقة ليس مبخلوق ككالم الربية ،ومن زعم أنه خملوق فقد كفرا(.)3

( )1األشعري ،اإلابنة ،ط ،1ج 1ص.23

( )2البيهقي ،االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلديث ،ط ،1ج 1ص.94

( )3ابن العطار ،االعتقاد اخلالص ،ط  ،1ص.64وانظر أيضط ط ططا :الدينوري ،االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملش ـ ــبهة،
ط ،1ص .38
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املبحث الرابع :دالئل االعتقاد يف القرآن يف رايض الصاحلني:
أفرد اإلمام النووي أبوااب خاص ط ط ط ط ط ط ططة يف كتطاب الفض ط ط ط ط ط ط ططائل ،وهو أحد الكتطب املهمطة يف رايض
الصاحلني مجعت كل ما خيص كتاب هللا املعظم حنو:
 ابب فضل قراءة القرآن ،ابب األمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. ابب استحباب حتسني الصوت ابلقرآن وطلب القراءة من َح َسن الصوت واالستماع هلا. ابب احلث على سور وآايت خمصوصة ،ابب استحباب االجتماع على القراءة.كما تتض ط ططح ش ط ططدة اهتمام اإلمام رمحه هللا ابلقرآن العظيم ،يف تص ط ططنيفه لكتابه االتبيان يف
آداب محلة القرآنا ،حيث تناول فيه أهم آداب محلته وأوصططاف حفظته وطلبته ،وهذا كما يقول
رمحه هللا :ا من واجب أداء النص ططيحة لكتاب هللا عز وجل ،كما ثبت يف ص ططحيح مس ططلم عن متيم
الداري قال :إن النيب ﷺ قال :االدين النصط ط ط ططيحةا( ،)1قلنا :ملن اي رسط ط ط ططول هللا؟ قال :هلل ولكتابه
ولرس ططوله وألئمة املس ططلمني وعامتهم؛ فالنص ططيحة لكتاب هللا تعاىل هي اإلميان أبنه كالم هللا تعاىل،
وتنزيله ال يشبهه شيء من كالم املخلوقني ،وال يقدر على مثله اخللق أبسرهم ،مث تعظيمه وتالوته
حق تالوته ،وحتسط ط ط ط ططينها واخلشط ط ط ط ططوع عندها ،وإقامة حروفه يف التالوة ،والذب عنه لتأويل احملرفني،
وتعرض الطاعنني ،والتص ط ط ط ط ط ط ططديق ملا فيه ،والوقوف مع أحكامه ،وتفهم علومه وأمثاله ،واالعتبار
مبواعظططه ،والتفكر يف عجططائبططه ،والعمططل مبحكمططه ،والتس ط ط ط ط ط ط ططليم ملتشط ط ط ط ط ط ط ططاهبططه ،والبحططث عن عمومططه
وخصط ططوصط ططه ،وانسط ططخه وم نسط ططوخه ،ونشط ططر علومه ،والدعاء إليه وقد أمجع املسط ططلمون على وجوب
تعظيم القرآن العظيم على اإلطالق ،وتنزيهه وص ط ط ط ط ط ط ططيانته ،وأمجعوا على أن من جحد منه حرفاً مما
أمجع عليه ،أو زاد حرفاً مل يقرأ به أحد وهو عامل بذلك ،فهو كافرا(.)2

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب بيان أن الدين النصيحة ،برقم .55
( )2النووي ،جزء يف احلروف واألصوات ،ط ،1ص .71
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وقال :ااعلم أن من استخف ابلقرآن أو ابملصحف أو بشيء منه ،أو شبه أو جحد حرفاً ،أو
كذب بش ط ططيء مما ص ط ططرح به فيه من حكم أو خرب ،أو أثبت ما نفاه ،أو نفي ما أثبته وهو عامل بذلك،
أو شططك بشططيء من ذلك ،فهو كافر إبمجاع املسططلمني .كذلك إن من جحد التوراة واإلجنيل ،أو كتب
هللا املنزلة ،أو كفر هبا ،أو سبها أو استخف هبا ،فهو كافرا(.)1

( )1النووي ،التبيان يف آداب محلة القرآن ،ط ،2ص .164
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الفصل الرابع :اإلميان ابلرسل عليهم السالم
وفيه مباحث:
املبحث األول حاجة البشرية للرسل والرساالت:
املبحث الثاين :وجوب اإلميان جبميع الرسل واألنبياء عليهم السالم
املبحث الثالث شروط الرسول عليه السالم
املبحث الرابع :خصائص الرسل عليهم السالم
املبحث اخلامس :دالئل اإلميان ابلرسل عليهم السالم
املبحث السادس :مسائل متعلقة ابإلميان ابلرسل عليهم السالم من كالم النووي.
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املبحث األول :حاجة البشرية للرسل والرساالت
إن اإلميان برسططاالت األنبياء عليهم السططالم حيقق للعبد الفوز والسططعادة والفالح يف الدنيا
واآلخرة ،ألن هللا تعاىل جعل الرس ططل عليهم الص ططالة والس ططالم وس ططائط بينه وبني عباده يف تعريفهم
ما ينفعهم وما يضططرهم ،وت كميل ما يصططلحهم يف معاشططهم ومعادهم ،فبعثوا مجيعا ابلدعوة إىل هللا
تعاىل ،وتعريف الطريق املوصططل إليه ،وبيان حاهلم بعد الوصططول إليه ،فأرشططدوهم إىل توحيده تعاىل
وإثبات ص ططفاته وإثبات القدر ،وذكر أايم هللا تعاىل يف أوليائه وأعدائه ،وهي القص ططص اليت قصططها
على العباد ،واأل مثال اليت ضط ط ط ط ططرهبا هلم ،وأرشط ط ط ط ططدوهم إىل العلم بتفصط ط ط ط ططيل الش ط ط ط ط طرائع واألمر والنهي
واإلابحططة وبيططان مططا حيبططه هللا ويكرهططه ،وكططذلططك بينوا هلم وجوب اإلميططان ابليوم اآلخر واجلنططة والنططار
والثواب والعقاب ،وعلى هذه الثالثة أص ط ط ط ط ط ططول مدار اخللق واألمر ،والس ط ط ط ط ط ططعادة والفالح موقوفتان
عليها ،وال س ط ط ططبيل إىل معرفتها إال من جهة الرس ط ط ططل ،فإن العقل ال يهتدي إىل تفاص ط ط ططيلها ومعرفة
حقائقها ،وإن كان قد يدرك وجه الضط ط ط ط ط ط ططرورة إليها من حيث اجلملة كاملريض الذي يدرك احلاجة
إىل الطب ومن يداويه ،وال يهتدي إىل تفاص ط ط ط ط ط ط ططيل املرض ،وتنزيل الدواء عليه ،وحاجة العبد إىل
الرس ط ط ط ط ط ط ططالة أعظم ب كثري من حاجة املريض إىل الطبيب ،فإن آخر ما يعذب بعدم الطبيب موت
األبدان ،وأما إذا مل حيص ط ط ط ططل للعبد نور الرس ط ط ط ططالة وحياهتا مات قلبه مو ال ترجى احلياة معه أبدا،
وشقي شقاوة ال سعادة معها أبدا ،فال فالح إال ابتباع الرسول)(.)1
فالعقل البش ط ط ططري قاص ط ط ططر ،وعقل اإلنس ط ط ططان الذي قد يدرك احلس ط ط ططن من القبيح إال إنه ال يدرك
تفاصيل وجزئيات األمور وليس له إدراك شامل.

( )1انظر ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ط األوقاف السعودية ،ج ،19ص96
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املبحث الثاين :وجوب اإلميان جبميع الرسل واألنبياء عليهم السالم
أص ط ططل اإلميان ابلرس ط ططل هو اإلقرار أبن هللا تعاىل أرس ط ططل رس ط ط طالً من البش ط ططر إىل البش ط ططر،
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ﴾(.)1

﴿ﱮ

قال اإلمام ابن بطة:ا وجوب اإلميان والتص ط ط ط ط ط ططديق جبميع ما جاءت به الرس ط ط ط ط ط ططل ،من عند هللا
وجبميع ما قال هللا عز وجل فهو حق الزم ،فلو أن رجال آمن جبميع ما جاءت به الرسط ط ط ططل ،إال شط ط ط ططيئا
واحدا ،كان برد ذلك الشيء كافرا عند مجيع العلماء ا(.)2
واإلميان ابلرسل يتحقق ابإلميان اجململ هبم ،أبن نصدق أبهنم مرسلون ابلوحي ،وأهنم ال أيمرون
إال مبا أوحي إليهم ،وال يبلغون إال مبا أرس ططلوا به ،وهم أكرم اخللق على هللا وأخص ططهم ابلقرىب لديه جل
وعال ،وهم املصطفون من عباده سبحانه وتعاىل.
إن اإلميان برس ط ط ططل هللا تعاىل من أص ط ط ططول الدين املتفق على وجوهبا عند مجيع األنبياء واملرس ط ط ططلني
عليهم الس ططالم من لدن آدم عليه الس ططالم أيب البش ططر إىل خامتهم حممد عليه وعليهم الص ططالة والس ططالم،
فيجب اإلميان جبميع األنبياء واملرس ط ط ط ططلني عليهم الس ط ط ط ططالم وتص ط ط ط ططديقهم يف كل ما أخربوا به من الغيب،
وطاعتهم يف كل ما أمروا به وهنوا عنه ،قال تعاىل:

﴿ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾( ،)3قال اإلمام أبو حنيفة( :)4اأص ططل التوحيد وما يص ططح االعتقاد عليه جيب
أن يقول آمنت ابهلل ومالئكته وكتبه ورسلها(.)5
وال يتم اإلميان الواجب هنا إال ابإلميان جبميع األنبياء واملرس ط ط ط ط ططلني عليهم الس ط ط ط ط ططالم ،وبعد بعثة
( )1سورة النساء :اآلية 165
( )2ابن بطة ،الشرح واإلابنة على أصول السنة والداينة ،ط ،1ص .232
( )3سورة البقرة :اآلية136:
( )4اإلمام أبو حنيفة هو فقيه امللة عامل العراق أبو حنيفة النعمان بن اثبت التيمي الكويف (80-150 ،هط ط ط ط ط ط ط ط ط/ 699-767م يف
حياة ص ط ططغار الص ط ططحابة عّن رمحه هللا بطلب اآلاثر وارحتل يف ذلك ،وبرع يف الفقه والتدقيق يف الرأي .انظر س ط ططري أعالم النبالء
ط 3ج  6ص .390
( )3أيب حنيفة ،الفقه األكرب ،ط ،1ص.7
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خا األنبياء عليهم الس ط ططالم ال يص ط ططح اإلميان إال ابإلميان برس ط ططالته ﷺ ،قال النووي يف وجوب اإلميان
بكافة الرس ط ط ط ططل :اوقوله ﷺ «والذي نفس حممد بيده ،ال يس ط ط ط ططمع يب أحد من هذه األمة يهودي ،وال
نص ط طراين ،مث ميوت ومل يؤمن ابلذي أرسط ططلت به ،إال كان من أصط ططحاب النار»()1؛أي من هو موجود يف
زمّن وبعطدي إىل يوم القيطامطة ،فكلهم جيطب عليهم الطدخول يف ططاعتطه وإمنطا ذكر اليهودي والنص ط ط ط ط ط ط طراين
تنبيها على من س ط طوامها ،وذلك ألن اليهود والنص ط ططارى هلم كتاب فإذا كان هذا ش ط ططأهنم مع أن هلم كتااب
فغريهم ممن ال كتاب له أوىل وهللا ،وقوله عليه الص ط ططالة والس ط ططالم (:)2ا ثالثة يؤتون أجرهم مرتني :رجل
من أهل الكتاب آمن بنبيه ،وأدرك النيب ﷺ فهمن به واتبعه وص ط ط ط ط ططدقها فيه فض ط ط ط ط ططيلة من آمن من أهل
()3
الكتاب بنبينا ﷺ ،وأن له أجرين إلميانه بنبيه قبل النسخ ،والثاين إلميانه بنبينا ﷺ ،انتهي.
قال ابن العطار :اجيب اإلميان جبميع رس ط ططل هللا وأنبيائه ،وأن مجيع ما جاؤوا به حق وص ط ططدق،
قال هللا تعاىل:

﴿ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ

اليت يف آل عمران:

ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾( ،)4واآلية

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾(،)5
قال العلماء :ال يكون الرجل مؤمنا حىت يؤمن جبميع األنبياء الس ط ططابقني عليهم الس ط ططالم،ومجيع الكتب؛
اليت أنزهلا هللا  -عز وجل  -على مجيع الرسل ،قال الواحدي(:)6افيجب على اإلنسان أن يعلم صبيانه
ونسط ط ط ط ط ط ططاءه أمساء األنبياء عليهم الس ط ط ط ط ط ططالم ،وأيمرهم ابإلميان جبميعهم؛ إذ ال يبعد أن يظنوا أهنم كلفوا
ابإلميان مبحمد ﷺ فقط ،فيلقنوا قوله تعاىل:

﴿ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘ﴾( ،)7قال احلس ط ط ط ط ط ططن

( )1أخرجه مسـ ـ ــلم يف ص ط ط ططحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب وجوب اإلميان برس ط ط ططالة نبينا حممد ﷺ إىل مجيع الناس ونس ط ط ططخ امللل مبلته،
برقم .153
( )2أخرجه مسط ططلم يف صط ططحيحه كتاب اإلميان ،ابب وجوب اإلميان برسط ططالة نبينا حممد ﷺ إىل مجيع الناس ونسط ططخ امللل مبلته ،برقم
.154

( )3النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج ،2ص.188
( )4سورة البقرة :اآلية .136
( )5سورة آل عمران :اآلية .84
( )6أبو احلسن ،علي بن أمحد 468ه1076-م) :صاحب التفسري.

( )7ابن العططار ،االعتقاد اخلالص ،ط ،1ج 1ص ،211ابن النحطاس الطدمشط ط ط ط ط ط ططقي،تنبيطه الغطافلني عن أعمطال اجلطاهلني وحتطذير
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البص ط ط ططري :علموا أوالدكم وأهاليكم وخدمكم أمساء األنبياء عليهم الس ط ط ططالم؛ الذين ذكرهم هللا تعاىل يف
كتابه حىت يؤمنوا هبم ،ويصدقوا هبم ،ومبا جاؤوا بها(.)1
قال ش ط ط ط ط ط ططيخ اإلس ط ط ط ط ط ططالم ابن تيمية:ا جيب على اخللق اإلقرار مبا جاء به النيب ﷺ ،فما جاء به
القرآن العزيز أو السط ط ططنة املعلومة وجب على اخللق اإلقرار به مجلة وتفصط ط ططيال عند العلم ابلتفصط ط ططيل ،فال
يكون الرجل مؤمنا حىت يقر مبا جاء به النيب ﷺ وهو حتقيق شط ط ططهادة أال إله إال هللا وأن حممدا رسط ط ططول
هللا ،فمن شط ط ططهد أن حممدا رسط ط ططول هللا شط ط ططهد أنه صط ط ططادق فيما خيرب به عن هللا تعاىل ،فإن هذه حقيقة
الشهادة ابلرسالةا(.)2
لقد احتج هللا جل وعال على عباده برس ط ططله ،فهم الس ط ططفراء بينه وبني خلقه ،وبذلك قطع عذر
العباد ،فأنزل الرس ط ططل ،وأنزل عليهم الكتب ،وش ط ططرع هلم الش ط طرائع ،وفرض الفرائض ،وختم النبوة برس ط ططالة
حممد خا النبيني كما قال عز وجل﴿ :ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ﴾ وقال:
ﷺ( :ال نيب بعدي)(.)3

﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ﴾ وقال:
،

﴿ﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾.وقال

ومن أنكر النبوات والرسط ط ط ططل فهذا ممن لبس عليهم الشط ط ط ططيطان كما يقول ابن اجلوزي :اقد لبس
إبليس على الربامهة واهلندوس وغريهم ،فزين هلم جحد النبوات ليسد طريق ما يصل من اإلله ا(.)4

السالكني من أفعال اجلاهلني ،ط ،1ج ،1ص .534
( )1املرجع السابق ص .210

( )2ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،طبعة األوقاف السعودية ،ج ،5ص .154

( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب أحاديث األنبياء ،ابب ما ذكر عن بّن إسرائيل.3455 ،
( )4ابن اجلوزي ،تلبيس إبليس ،ط ،1ص.211
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املبحث الثالث :شروط الرسول
النبوة ال تثبت إال بدليل قطعي ،وهلا شروط منها:
الكمال البشري ،والذكورة ،قال السفاريّن :وشرط من أكرم ابلنبوة حرية وذكورة كقوة

()1

فاهلل جل وعال من رمحته ولطفه بعباده ،مل يرسل للبشر رسال إال من جنسهم ،قال تعاىل:
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ [الكهف ،]110 :وقال تعاىل﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾( ،)2وق ط ططال س ط ط ط ط ط ططبح ط ططان ط ططه﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ﴾()3؛ فاألنبياء هلم خصائص اختصهم هللا تعاىل هبا لكنها ال تنايف بشريتهم ويف هذا يقول النووي:
﴿ﰄ

يف تعليقططه على حططديططث ابن عبططاس :يوم اخلميس ،ومططا يوم اخلميس مث بكى حىت بططل دمعططه
احلصط ط ططى ،فقلت :اي ابن عباس ،وما يوم اخلميس؟ قال :اشط ط ططتد برسط ط ططول هللا ﷺ وجعه ،فقال« :ائتوين
أكتب لكم كتااب ال تضلوا بعدي» مسلم 1673
قال النووي معلقا على مرض الرسول ﷺ :ااألمراض وحنوها ال تنايف النبوة وال تدل على سوء
احلال ا( ،)4ومن شروط الرسول احلرية ،فالرق ال يليق مبقام النبوة ألنه وصف انقص.
ومن الش ط ط ط ط ط ططروط الططذكورة لقولططه تعططاىل﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [يوس ط ط ط ط ط ططف:
 ،]109وخالف يف هذا الشرط بعض أهل العلم.
ومن الشط ط ططروط اليت ذكرها السط ط ططفاريّن القوة ،مع مصط ط ططاحبة العقل الصط ط ططحيح ،والفهم واحلكمة،
والعلم ،وحسن اخللق.
قال السفاريّن :واحلاصل اختصت النبوة أبشرف أفراد النوع اإلنساين من كمال العقل والذكاء
والفطنة وقوة الرأي ولو يف الصباا(.)5

( )1السفاريّن :لوامع األنوار ،ط ،2ج 2ص .265
( )2سورة الفرقان :اآلية 7
( )3سورة مرمي :اآلية 58
( )4النووي :شرات مسلم ،ط ،2ج.94 11
( )5املرجع السابق ،ج 2ص .266

211

املبحث الرابع :دالئل النبوة
األنبياء رس ط ط ط ططل هللا إىل خلقه ،وقد أقام س ط ط ط ططبحانه وتعاىل األدلة على ص ط ط ط ططدق دعواهم ،وأيدهم
ابحلجج والرباهني اليت تؤيدهم وتكون حجة على الناس لتصديقهم واإلميان برسالتهم.
ولكل نيب أنواع من األدلة والرباهني الدالة على نبوته.
وفصط ط ط ط ططل النووي يف احلديث عن معجزات النيب ﷺ ،وذكر أنواعها ،وماجيب على املسط ط ط ط ططلم
جتاهها ،قائال :ا ومعجزات النيب ﷺ ضط ط ط ط ط طرابن أحدمها القرآن وهو منقول تواترا ،والثاين مثل تكثري
الطعام والش طراب وحنو ذلك ولك فيه طريقان أحدمها أن تقول تواترت على املعىن كتواتر جود حا
طي وحلم األحنف بن قيس فططإنططه ال ينقططل يف ذلططك قص ط ط ط ط ط ط ططة بعينهططا متواترة ولكن تكططاثرت أفرادهططا
ابآلحططاد حىت أفططاد جمموعهططا تواتر الكرم واحللم وكططذلططك تواتر اخنراق العطادة للنيب ﷺ بغري القرآن،
والطريق الثاين أن تقول إذا روى الص ط ط ط ططحايب مثل هذا األمر العجيب وأحال على حض ط ط ط ططوره فيه مع
سططائر الصططحابة وهم يسططمعون روايته ودعواه أو بلغهم ذلك وال ينكرون عليه كان ذلك تصططديقا له
يوجب العلم بصططحة ما قال وهللا أعلما( .)1وقال :اوقد تظاهرت أحاديث آحاد مبثل هذا حىت زاد
جمموعها على التواتر وحص ط ط ط ط ط ططل العلم القطعي ابملعىن الذي اش ط ط ط ط ط ططرتكت فيه هذه اآلحاد وهو اخنراق
العادة مبا أتى به ﷺ من تكثري الطعام القليل الكثرة الظاهرة ونبع املاء وتكثريه وتسط ط ط ط ط ط ططبيح الطعام
وحنني اجلذع وغري ذلك مما هو معروف(.)2
وأورد النووي يف هططذه الربكططة حططديثططا يف ابب الرجططاء وهو حططديثغزوة تبوك قططال النووي عنططد
إيراده للحديث - :وعن أيب هريرة -أو أيب س ط ططعيد اخلدرى -رض ط ططي هللا عنهما :ش ط ططك الراوى ،وال
يض ط ططر الش ط ططك يف عني الص ط ططحايب :ألهنم كلهم عدول -وهذا فيه بيان ملنهج النووي يف إثبات عدالة
الصططحابة .-وهذا نص احلديث :ملا كان غزوة تبوك ،أصططاب الناس جماعة :ملا كان يوم غزوة تبوك،
أص ط ط ط ططاب الناس جماعة ،فقالوا :اي رس ط ط ط ططول هللا لو أذنت لنا فنحران نواض ط ط ط ططحنا ،فأكلنا وادهنا؟ فقال
رسول هللا ﷺ :ا افعلواا فجاء عمر رضي هللا عنه ،فقال :اي رسول هللا إن فعلت قل الظهر ،ولكن
ادعهم بفض ط ططل أزوادهم ،مث ادع هللا هلم عليها ابلربكة لعل هللا أن جيعل يف ذلك الربكة .فقال رس ط ططول
( )1النووي :شرات مسلم ،ط ،2ج 12ص.35
()2املرجع السابق،ج 12ص - 35ج 13ص.215
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هللا ﷺ :انعما فدعا بنطع فبس طططه ،مث دعا بفض ططل أزاودهم ،فجعل الرجل جييء بكف ذرة وجييء
اآلخر بكف متر ،وجييء اآلخر بكسططرة حىت اجتمع على النطع من ذلك شططيء يسططري ،فدعا رسطول
هللا ﷺ عليه ابلربكة ،مث قال :اخذوا يف أوعيتكم ،فأخذوا يف أوعيتهم حىت ما تركوا يف العسط ط ط ط ط ط ططكر
وعاء إال مألوه ،وأكلوا حىت شبعوا وفضل فضلة(.)1
وحنو هذا احلديث الوارد يف ابب الداللة على خري والدعاء إىل هدى أو ض ط ط ط ططالل الذي فيه أن
النيب عليه الصالة والسالم سأل عن علي بن أيب طالب؟ افقيل :اي رسول هللا هو يشتكي عينيه قال:
افأرسط ط ط ط ططلوا إليها فأيت به ،فبصط ط ط ط ططق رسط ط ط ط ططول هللا ﷺ يف عينيه ،ودعا له ،فربأ حىت كأن مل يكن به وجع،
فأعطاه الراية(.)2

( )1أخرجه ابن حبان يف صط ط ط ط ط ططحيحه ،كتاب التاريخ ،ابب املعجزات ،ابب ماابرك هللا جل وعال يف الشط ط ط ط ط ططيء اليسط ط ط ط ط ططري من الطعام
للمصطفى عليه الصالة والسالم ،برقم.6530 :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الفضائل ،ابب فضائل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ،برقم.2406 :
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املبحث اخلامس :خصائص الرسل عليهم السالم
 -1العصططمة :فاملختار عند أهل السططنة جواز الذنوب على األنبياء قبل النبوة وعصططمتهم منها
بعد النبوة ،وقوع وذهب املعتزلة إىل امتناعها ،ألهنا توجب النفرة املانعة من اتباعهم فتفوت مص ط ط ط ط ط ططلحة
البعثة(.)1
وذكر النووي خالف العلماء يف جواز املعاصططي على األنبياء صططلوات هللا وسططالمه عليهم وذكر
قول القاضي عياض أبنه :اال خالف أن الكفر عليهم بعد النبوة ليس جبائز بل هم معصومون منه.
وأهنم اختلفوا فيه قبل النبوة والصحيح أنه ال جيوز.
وأما املعاص ط ط ط ططي فال خالف أهنم معص ط ط ط ططومون من كل كبرية ،واختلف العلماء هل ذلك بطريق
العقل أو الشرع على ثالثة أقوال:
فقال األستاذ أبو إسحاق ومن معه ذلك ممتنع من مقتضى دليل املعجزة،
وقال القاضي أبو بكر ومن وافقه ذلك من طريق اإلمجاع،
وذهبت املعتزلة إىل أن ذلك من طريق العقل.
كما ذكر اتفاقهم على أن كل ما كان طريقه اإلبال يف القول فهم معصومون فيه على كل حال.
وأما ما كان طريقه اإلبال يف الفعل فبني أهنم اختلفوا فيه على قولني:
األول :أن العصمة وعدم جواز السهو والنسيان عليهم.
الثاين :جواز الس ططهو والنس ططيان ووقوعه منهم وهذا هو قول اجلماهري من أهل العلم وقد رجحه

النووي ،وقططال ا مث ال بططد من تنبيههم عليططه وذكرهم إايه إمططا يف احلني على قول مجهور املتكلمني وإمططا
قبل وفاهتم على قول بعض ط ط ط ططهم ليس ط ط ط ططنوا حكم ذلك ويبينوه قبل اخنرام مدهتم وليص ط ط ط ططح تبليغهم ما أنزل
( )1انظر :السططفاريّن :لوامع األنوار ،ط 2ج 2ص ،305احلنفي الغزنوي :أصـول الدين ،ط1ج 1ص  ،136الغزايل :االقتصـاد
يف االعتقاد ،ط1ج1ص.124

=
214

إليهم ،فالصحيح إن السهو ال يناقض النبوة وإذا مل يقر عليه مل حيصل منه مفسدة بل حتصل فيه فائدة
وهو بيان أحكام الناسي وتقرير األحكاما(.)1
كما تطرق إىل مس ط ط ط ططألة الس ط ط ط ططهو يف أحكام الش ط ط ط ططرع من أفعاله ﷺ ،وعاداته وأذكار قلبه وقال
جبوازه وهو رأي اجلمهور ،وأما الس ط ط ط ط ططهو يف األقوال البالغية فذكر أمجاعهم على منعه،كما أمجعوا على
امتناع تعمده ،وأما الس ط ط ط ط ططهو يف األقوال الدنيوية وفيما ليس س ط ط ط ط ططبيله البال من الكالم الذي ال يتعلق
ابألحكام وال أخبار القيامة وما يتعلق هبا وال يضاف إىل وحي فجوزه قوم إذ ال مفسدة فيه.
وأما القاض ط ط ط ط ط ططي عياض فقال مبنع ذلك على األنبياء يف كل خرب من األخبار كما ذكر عدم
جوازه عليهم يف خرب ال عمدا وال سط ط ط ططهوا ال يف صط ط ط ططحة وال يف مرض والرضط ط ط ططاء وال غضط ط ط ططب ،وقال:ا
حس ط ط ط ططبك يف ذلك أن س ط ط ط ططرية نبينا ﷺ وكالمه وأفعاله جمموعة معتىن هبا على مر الزمان يتداوهلا املوافق
واملخالف واملؤمن واملر ب فلم أيت يف شط ططيء منها اسط ططتدراك غلط يف قول وال اعرتاف بوهم يف كلمة،
ولو كان لنقل كما نقل س ططهوه يف الص ططالة ونومه عنها واس ططتدراكه رأيه يف تلقيح النخل ويف نزوله أبدىن
مياه بدر وقوله ﷺ وهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال فعلت الذي هو خري وكفرت
عن مييّن وغري ذلك وأما جواز السهو يف االعتقادات يف أمور الدنيا فغري ممتنع وهللا أعلما(.)2
مسألة جواز وقوع الص ائر من األنبياء عليهم السالم:
تطرق النووي إىل اختالف العلماء يف عصططمة األنبياء وبني أنه ال خالف يف أهنم معصططومون من
الص ط ط ططغائر اليت تزرى بفاعلها وحتط منزلته وتس ط ط ططقط مروأته،وإمنا اخلالف هو يف وقوع غريها من الص ط ط ططغائر
منهم فقططال :اذهططب معظم الفقهططاء واحملططدثني واملتكلمني من الس ط ط ط ط ط ططلف واخللف إىل جواز وقوعهططا منهم
وحجتهم ظواهر القرآن واألخبططار ،وذهططب مجططاعططة من أهططل التحقيق والنظر من الفقهططاء واملتكلمني من
أئمتنا إىل عصططمتهم من الصططغائر كعصططمتهم من الكبائر وأن منصططب النبوة جيل عن مواقعها وعن خمالفة
هللا تعاىل عمدا وتكلموا على اآلايت واألحاديث الواردة يف ذلك و ولوها وأن ما ذكر عنهم من ذلك
إمنا هو فيما كان منهم على ويل أو سط ططهو أو من إذن من هللا تعاىل يف أشط ططياء أشط ططفقوا من املؤاخذة هبا
وأش ططياء منهم قبل النبوةا .وهذا القول هو الذي مال إليه النووي ،وعلل ذلك أبنه لو ص ططح ذلك منهم مل
( )1انظر :النووي ،شرح مسلم ،ط 2ج 3ص.53ج 5ص .61
( )2انظر :النووي ،شرح مسلم ،ط ،2ج 5ص .65
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يلزمنا االقتداء أبفعاهلم وإقرارهم وكثري من أقواهلم وال خالف يف االقتداء بذلك وإمنا اختالف العلماء هل
ذلك على الوجوب أو على الندب أو اإلابحة أو التفريق فيما كان من ابب القرب.
 -2الوحي :الرس ططل يتميزون عن س ططائر البش ططر ابختص ططاص ططهم ابلوحي وهي منحة رابنية اختص
هبا هللا جل وعال أنبيائه ،قال تعاىل﴿ :أولئك الَّذين أنعم هللا عليهم من النَّبيني من ذريَّة آدم وممَّن محلنا
نوح ومن ذريَّة إبراهيم وإس ط ط ط طرائيل وممَّن هدينا واجتبينا﴾ [مرمي ،]58 :وحكى هللا قول يعقوب البنه
مع ِ
يوس ط ط ط ططف﴿ :وكذلك جيتبيك ربك﴾ [يوس ط ط ط ططف ،]6 :وقال هللا ملوس ط ط ط ططى﴿ :إين اص ط ط ط طططفيتك على النَّاس
برسااليت وبكالمي﴾ [األعراف.]144 :
 -3نوم األعني دون نوم القلوب :كما ورد يف احلديث عن الرسول ﷺ( ،وكذلك األنبياء تنام
أعينهم وال تنام قلوهبم)(.)1
 -4أبيري األنبياء عند املوت :فعن عائشط ط ططة  -رضط ط ططي هللا عنها  -قالت :مسعت رسط ط ططول هللا ﷺ
خري بني الدنيا واآلخرة ،وكان يف شكواه الذي قبض فيه أخذته حبّة شديدة،
يقول(( :ما من نيب ميرض إالّ ّ
صط طاحلني﴾ [النس ططاء]69 :
فس ططمعته يقول﴿ :مع الَّذين أنعم هللا عليهم من النبيني والص ططديقني والشط طهداء وال َّ
خري))(.)2
فعلمت أنه َّ
 -5من املسططائل اليت خيتص هبا الرسططل عليهم السططالم بعد املوت أنه ال يقرب نيب إالّ يف املوضططع
نيب إال حيث ميوتا(.)3
الذي مات فيه ،ففي احلديث :امل يقرب َ

 -6األرض ال كل أجسط ط ط ط ط ططاد األنبياء :كما يف قوله ﷺ اإن هللا حرم على األرض أجسط ط ط ط ط ططاد
األنبياءا( .)4وأورده النووي يف ابب فضل الصالة على النيب ﷺ.
 -7األنبياء أحياء يف قبورهم :كما ورد يف احلديث عن النيب ﷺ :امررت على موس ط ط ط ط ط ططى ليلة
أسري يب عند الكثيب األمحر وهو قائم يصلي يف قربها(.)5

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املناقب ،ابب كان النيب ﷺ تنام عينه والينام قلبه برقم .3570
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه :كتاب تفسري القرآن ،ابب ﴿ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [النساء ،]69 :ب 4586
( )3األلباين :صحيح اجلامع الصغري وزايدته ،ط ،3برقم .5201
( )4األلباين :صحيح اجلامع الصغري وزايدته ،ط ،3برقم .2212
( )5أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفضائل ،ابب فضائل موسى عليه السالم برقم .2375
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املبحث السادس :دالئل ذكر الرسل عليهم السالم يف رايض الصاحلني
كتاب رايض الصططاحلني من الكتب املهمة اليت تصططلح لبناء العقيدة الصططحيحة ،ولذا فقد جاء
ذكر هذا األصل العظيم من أصول اإلميان يف أحاديث وآايت عدة مبثوثة يف الكتاب.
وأمشل هذه األحاديث هو حديث الشفاعة يوم القيامة:
اعن حذيفة ،وأيب هريرة ،رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنهما ،قاال :قال رس ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ :اجيمع هللا ،تبارك
وتعطاىل ،النطاس فيقوم املؤمنون حىت تزلف هلم اجلنطة ،فيطأتون آدم ص ط ط ط ط ط ططلوات هللا عليطه ،فيقولون :اي أابان
استفتح لنا اجلنة ،فيقول :وهل أخرجكم من اجلنة إال خطيئة أبيكم ،لست بصاحب ذلك ،اذهبوا إىل
ابّن إبراهيم خليل هللا ،قال :فيأتون إبراهيم ،فيقول إبراهيم :لسططت بصططاحب ذلك إمنا كنت خليال من
وراء وراء ،اعمدوا إىل موس ططى الذي كلمه هللا تكليما ،فيأتون موس ططى ،فيقول :لس ططت بص ططاحب ذلك،
اذهبوا إىل عيس ط ططى كلمة هللا وروحه فيقول عيس ط ططى :لس ط ططت بص ط ططاحب ذلك .فيأتون حممدا ﷺ ،فيقوم
فيؤذن له ،وترسط ططل األمانة والرحم فيقومان جنبيت الص ط طراط ميينا ومشاال ،فيمر أولكم كالربقا قلت :أبيب
وأمي ،أي ش ط ط ط ط ط ططيء كمر الربق؟ قططال :اأمل تروا كيف مير ويرجع يف طرفططة عني؟ مث كمر الريح مث كمر
الطري؟ وأش ططد الرجال جتري هبم أعماهلم ،ونبيكم قائم على الص طراط يقول :رب س ططلم س ططلم ،حىت تعجز
أعمال العباد ،حىت جيئ الرجل ال يسططتطيع السططري إال زحفا ،ويف حافيت الص طراط كالليب معلقة مأمورة
أبخططذ من أمرت بططه ،فمخططدوش انج ومكردس يف النططارا والططذي نفس أيب هريرة بيططده إن قعر جهنم
لسبعون خريفاا)1( .كتاب املقدمات ،ابب األمر أبداء األمانة.
وأكثر من جاء ذكرهم من األنبياء والرس ط ط ط ططل عليهم الس ط ط ط ططالم هم أويل العزم :قال تعاىل:

﴿ﲺ

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ

ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ﴾ ،وقد أورد اإلمام النووي يف الكتاب عدة أحاديث فيها ذكرهم.

( )1أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،ابب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها.195 ،
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أوال :أحاديث وآايت فيها ذكر سيدان آدم عليه السالم:
عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب ﷺ قال :املا خلق هللا تعاىل آدم ﷺ قال :اذهب فسلم
على أولئك نفر من املالئكة جلوس فاس ط ط ط ط ط ططتمع ما حييونك فإهنا حتيتك وحتية ذريتك .فقال :الس ط ط ط ط ط ططالم
عليكم ،فقالوا :السالم عليك ورمحة هللا ،فزادوه :ورمحة هللاا (.)1
وقوله ﷺ يقول :اما بني خلق آدم إىل قيام الس ط ط ط ططاعة أمر أكرب من الدجالا( )2ابب املنثورات
وامللح.
وقوله ﷺ :اخلقت املالئكة من نور ،وخلق اجلان من مارج من انر ،وخلق آدم مما وص ط ط ط ط ط ططف
لكما ( )3أورده النووي يف ابب املنثورات وامللح.
وقوله ﷺ عن بدء اخللق :اخلق آدم ﷺ بعد العصط ط ط ططر من يوم اجلمعة يف آخر اخللق يف آخر
ساعة من النهار فيما بني العصر إىل الليلا(.)4
وقوله ﷺ يف حديث الش ططفاعة الطويل ...أال تنظرون من يش ططفع لكم إىل ربكم؟ فيقول بعض
الناس لبعض :أبوكم آدم ،وأيتونه فيقولون :اي أدم أنت أبو البش ط ط ط ط ط ططر ،خلقك هللا بيده ،ونفخ فيك من
روحه ،وأمر املالئكة فسط ططجدوا لك وأسط ططكنك اجلنة ،أال تشط ططفع لنا إىل ربك؟ أال ترى ما حنن فيه ،وما
بلغنا؟ فقال :إن ريب غض ط ط ط ططب غض ط ط ط ططبا مل يغض ط ط ط ططب قبله مثله .وال يغضط ط ط ط ططب بعده مثله ،وإنه هناين عن
الشجرة ،فعصيت .نفسي نفسي نفسي .اذهبوا إىل غريي ...احلديث .يف ابب املنثورات وامللح.
وقوله ﷺ عن أهل اجلنة ... :على خلق رجل واحد ،على صط ط ططورة أبيهم آدم سط ط ططتون ذراعا يف
السماءا( .)5ابب االستغفار.

( )1أخرجه البخاري :كتاب األدب ،ابب بدء السالم ،برقم.6227:
( )2أخرجه مسلم :كتاب الفنت وأشراط الساعة ،ابب يف بقية أحاديث الدجال ،برقم.2946:
( )3أخرجه مسلم :كتاب الزهد والرقائق ،ابب يف أحاديث متفرقة .5314
( )4أخرجه مسلم :كتاب ابب ابتداء اخللق وخلق آدم عليه السالم ،برقم .2889
( )5أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،ابب أدىن أهل احلنة منزلة فيها ،برقم.194:
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اثنيا :أحاديث وآايت فيها ذكر سيدان نوات عليه السالم:
جاء ذكره عليه السط ططالم يف قوله ﷺ :فيأتون نوحا فيقولون :اي نوح ،أنت أول الرسط ططل إىل أهل
األرض ،وقد مساك هللا عبدا شكورا ،احلديث.
كما جاء ذكره عليه الس ططالم يف احلديث يف ابب األمر أبداء األمانة يف قوله ﷺ عن الدجال:
ما بعث هللا من نيب إال أنذره أمته :أنذره نوح والنبيون من بعده ،احلديث.
وذكره النووي يف ابب النصططيحة حيث اسططتدل بقوله تعاىل إخبارا عن نوح ﷺ:
[األعراف.]62 :

﴿ﮒ ﮓ﴾

اثلثا :أحاديث وآايت فيها ذكر سيدان إبراهيم عليه السالم:
عن ابن عباس رض ط ط ططي هللا عنهما أيض ط ط ططا قال :احس ط ط ططبنا هللا ونعم الوكيل قاهلا إبراهيم ﷺ حني
ألقى يف النار ،وقاهلا حممد ﷺ حني قالوا :اإن الناس قد مجعوا لكم فاخش ط ط ط ط ط ططوهم فزادهم إمياان وقالوا:
حسبنا هللا ونعم الوكيل .ابب اليقني والتوكل.
وقوله ﷺ :أال وإن أول اخلالئق يكسى يوم القيامة إبراهيم ﷺ .احلديث بتمامه يف ابب األمر
ابحملافظة على السنة.
وقوله ﷺ يف حديث الش ط ط ط ط ط ططفاعة يف ابب املنثورات وامللح :فيأتون إبراهيم فيقولون :اي إبراهيم
أنت نيب هللا وخليله من أهل األرض.
وقوله ﷺ :القيت إبراهيم ﷺ ليلة أس ط ط ط ط ط ططري يب فقال :اي حممد أقريء أمتك مّن الس ط ط ط ط ط ططالم،
وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة ،عذبة املاء ،وأهنا قيعان وأن غراسها :سبحان هللا ،واحلمد هلل ،وال إله إال
هللا وهللا أكربا.ابب فضل الذكر واحلث عليه.
وحديث أم شط ط طريك رض ط ططي هللا عنها أن رس ط ططول هللا ﷺ أمرها بقتل األوزا  ،وقال :اكان ينفخ
على إبراهيم( ..)1ابب املنثورات وامللح.
اىل﴿ :ﮞﮟﮠﮡ﴾ [النساء،]125 :
ب قَط ْوِل َّ
ا ِ.تَط َع َ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب أحاديث األنبياء ،ابب َاب ُ
برقم3359:
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رابعا :أحاديث وآايت فيها ذكر سيدان عيسى عليه السالم
عن أيب هريرة رضططي هللا عنه عن النيب ﷺ قال :امل يتكلم يف املهد إال ثالثة :عيسططى ابن مرمي،
وصاحب جريج ،وبينما صيب يرضع من أمه...ا( )1كتاب املقدمات ،ابب فضل ضعفة املسلمني.
عن عبادة بن الصططامت ،رضططي هللا عنه قال :قال رسططول هللا ﷺ :امن شططهد أن ال إله إال هللا
وحده ال ش ط ط طريك له ،وأن حممدا عبده ورس ط ط طوله ،وأن عيس ط ططى عبد هللا ورس ط ط طوله ،وكلمته ألقاها إىل مرمي
وروح منه ،وأن اجلنة حق والنار حق ،أدخله هللا اجلنة على ما كان من العملا( ،)2قال النووي :امسى
عيسى عليه السالم كلمة؛ ألنه كان بكلمة اكنا فحسب من غري أب ،خبالف غريه من بّن آدما(.)3
وجل اليت خلقها ،وعيسططى ابن مرمي
قال ابن عثيمني :اوروحه :أي أنك روح من أرواح هللا ّ
عز ّ

كان آية من آايت هللا عز وجل ،كما قال تعاىل:
ﲎ ﲏ ﴾( )4كان آية يف منشئه ،وآية يف وضعها(.)5

﴿ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

قال ابن حجر :ايف ذكر عيسططى تعريض ابلنصططارى وإيذان أبن إمياهنم مع قوهلم ابلتثليث شططرك
حمض ،وكذا قوله (عبده) ،ويف ذكر (رسطوله) تعريض ابليهود يف إنكارهم رسططالته وقذفه مبا هو منزه عنه
وكذا أمه ويف قوله وابن أمته تشريف له وكذا تسميته ابلروح ووصفه أبنه منه،
كقوله تعاىل﴿ :ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ﴾( ،)6فاملعىن أنه كائن منه ،كما أن
معىن اآلية األخرى أنه س ط ط ط ط ط ططخر هذه األش ط ط ط ط ط ططياء كائنة منه؛ أي أنه مكون كل ذلك وموجده بقدرته
وحكمته ،وقوله (وكلمته) إشط ط ط ط ططارة إىل أنه حجة هللا على عباده أبدعه من غري أب وأنطقه يف غري أوانه
وأحيا املوتى على يده ،وقيل مسي (كلمة هللا)؛ ألنه أوجده بقوله:كن ،فلما كان بكالمه مسي به كما
( )1أخرجه البخاري :كتاب أحاديث األنبياء ،ابب قول هللا تعاىل﴿ :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ﴾ [مرمي،3436 ]16 :
ومسلم :كتاب الرب والصلة ،ابب تقدمي بر الوالدين على التطوع ابلصالة.2550 ،
( )2رايض الصاحلني ،كتاب املقدمات ،ابب الرجاء وابب املنثورات وامللح.
( )3النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 1ص.277
( )4سورة املؤمنون :اآلية .50

( )5ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ،ا 3ص ،70ج 2ص.284
( )6سورة اجلاثية :اآلية 13
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يقال سيف هللا وأسد هللا وقيل :ملا قال يف صغره إين عبد هللا وأما تسميته ابلروح فلما كان أقدره عليه
من إحياء املوتى وقيل :لكونه ذا روح وجد من غري جزء من ذي روحا(.)1
وأما عن نزول عيس ط ططى يف آخر الزمان فإنه س ط ططينزل حكما من حكام هذه األمة حيكم بشط ط طريعة
نبينا حممد ﷺ ،ويهل ابحلج على ملة ومنسططك حممد ﷺ ،كما أخرب صططلوات هللا وسططالمه عليه بقوله:
(والذي نفس ط ط ط ط ط ططى بيده ليهلن بن مرمي بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما) ،وقتله الدجال حق
وص ط ط ططحيح عند أهل الس ط ط ططنة لألحاديث الص ط ط ططحيحة يف ذلك ،وليس يف العقل وال يف الش ط ط ططرع ما يبطله
فوجططب إثبططاتططه ،وأنكر ذلططك بعض املعتزلططة واجلهميططة ومن وافقهم ،وزعموا أن هططذه األحططاديططث مردودة
بقوله تعاىل( :وخا النبيني) ،وبقوله ﷺ( :ال نيب بعدى) ،وإبمجاع املسلمني أنه ال نيب بعد نبينا ﷺ،
وأن ش طريعته مؤبدة إىل يوم القيامة ال تنس ططخ ،وهذا اس ططتدالل فاس ططد؛ألنه ليس املراد بنزول عيس ططى عليه
السطالم أنه ينزل نبيا بشطرع ينسطخ شطرعنا ،وال يف هذه األحاديث وال يف غريها شطيء من هذا ،بل ينزل
حاكما هبذه الشطريعة ال ينزل نبيا برسططالة مسططتقلة وشطريعة انسططخة بل هو حاكم من حكام هذه األمة.
نزول عيس ط ط ططى ابن مرمي حاكما (بش ط ط طريعة نبينا حممد ﷺ) (وإكرام هللا تعاىل هذه األمة زادها هللا ش ط ط ططرفا
(.)2
وبيان الدليل على أن هذه امللة ال تنسخ ا
كما ورد ذكره عليه السالم يف حديث ذكر الدجال يف ابب املنثورات وامللح.
خامسا :أحاديث ذكر فيها سيدان موسى عليه السالم
 عن ابن عباس رضطي هللا عنهما قال :قال رسطول هللا صطلى هللا عليه وآله وسطلم :اعرضطت علىاألمم ،فرأيطت النيب ومعطه الرهيط والنيب ومعطه الرجطل والرجالن ،والنيب وليس معطه أحطد ،إذ رفع يل سط ط ط ط ط ط طواد
عظيم فظننت أهنم أميت ،فقيل يل :هذا موسى وقومه...ا)3( .كتاب املقدمات ،ابب اليقني والتوكل.
 عن املغرية بن شططعبة رضططي هللا عنه عن رسططول هللا ﷺ قال :اسططأل موسططى ﷺ ربه ،ما أدىنأهل اجلنة منزلة؟ قال :هو رجل جييء بعد ما أدخل أهل اجلنة ،فيقال له :ادخل اجلنة .فيقول :أي
( )1ابن حجر ،فتح اخلبري ،د.ط ،ج 6ص.475

( )2وانظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 2ص 189ج8ص  234ج 15ص 174ج 18ص .75
( )3أخرجه البخاري :كتاب الرقاق ،ابب يدخل اجلنة سبعون ألفا بغري حساب  ،6541ومسلم :كتاب اإلميان ،ابب الدليل على
دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب والعذاب .220
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رب كيف وقد نزل الناس منازهلم ،وأخذوا أخذهتم؟ فيقال له :أترض ط ط ط ط ط ططي أن يكون لك مثل ملك من
ملوك الدنيا؟ فيقول :رض ط ط ط ط ططيت رب ،فيقول :لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ،فيقول يف اخلامس ط ط ط ط ططة:
رضيت رب ،فيقول :هذا لك وعشرة أمثاله ،ولك ما اشتهت نفسك ،ولذت عينك .فيقول :رضيت
رب ،قال :رب فأعالهم منزلة؟ قال :أولئك الذين أردت ،غرس ط ططت كرامتهم بيدي وختمت عليها ،فلم
تر عني ،ومل تسط ططمع أذن ،ومل خيطر على قلب بشط ططرا( )1كتاب االسط ططتغفار ،ابب بيان ما أعد هللا تعاىل
للمؤمنني يف اجلنة.
قال النووي :اومسططألة تكليم هللا موسططى من مسططائل اإلمجاع عند أهل السططنة وأن هللا تعاىل كلم
()2
موسى حقيقة كالما مسعه بغري واسطة ،والكالم صفة اثبتة هلل تعاىل ال يشبه كالم غريها.
 عن ابن مسططعود رضططي هللا عنه قال :ملا كان يوم حنني آثر رسططول هللا ﷺ انسططا يف القسططمة:فأعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل وأعطى عيينة بن حصططن مثل ذلك ،وأعطى انسططا من أش طراف
العرب وآثرهم يومئذ يف القسط ط ط ططمة .فقال رجل :وهللا إن هذه قسط ط ط ططمة ما عدل فيها ،وما أريد فيها وجه
هللا ،فقلت :وهللا ألخربن رس ط ططول هللا ﷺ ،فأتيته فأخربته مبا قال ،فتغري وجهه حىت كان كالص ط ططرف .مث
قال :افمن يعدل إذا مل يعدل هللا ورس ط طوله؟ مث قال :يرحم هللا موسط ططى قد أوذي أبكثر من هذا فصط ططربا
واحلديث وارد يف ابب الصرب.
سادسا :أحاديث ذكر فيها سيدان داوود عليه السالم
عن النيب ﷺ قال :اكان داوود عليه السالم ال أيكل إال من عمل يدها(.)3
وعن أيب موس ط ططى األش ط ططعري رض ط ططي هللا عنه أن رس ط ططول هللا ﷺ قال له :ا لقد أتيت مزمارا من
مزامري آل داود  -متفق عليه -ذكره النووي يف كتاب الفضط ط ططائل ابب اسط ط ططتحباب حتسط ط ططني الصط ط ططوت
ابلقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت واالستماع هلا.
( )1أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،ابب أدىن أهل اجلنة منزلة .276
( )2النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 3ص.57

( )3األحاديث يف عدة مواض ط ط ط ططع يف رايض الص ـ ـ ــاحلني ،كتاب املقدمات ،ابب احلث على األكل من عمل يده ،كتاب الدعوات،
ابب فضل الدعاء احلديث كتاب الفضائل ،ابب فضل قيام الليل .وانظر :ابب األمر أبداء األمانة ،احلديث كتاب املقدمات،
ابب يف االقتصاد يف الطاعة ،احلديث

=
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سابعا :أحاديث ذكر فيها نبيا هللا زكراي وأيوب عليهما السالم
 عن أيب هريرة أن رسول هللا ﷺ قال :اكان زكراي عليه السالم جناراا(.)1وقول ط ططه تع ط ططاىل:
كتاب األدب ابب استحباب التبشري والتهنئة ابخلري.

﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾

[آل عمران.]39 :

 وعن أيب هريرة رض ط ططي هللا عنه عن النيب ﷺ قال :ابينا أيوب عليه الس ط ططالم يغتس ط ططل عرايان،فخر عليه رجل جراد من ذهب ،فجعل أيوب حيثي يف ثوبه ،فناداه ربه عز وجل :اي أيوب ،أمل أكن
()2
أغنيك عما ترى؟ ،قال :بلى اي رب ،ولكن ال غىن يب عن بركتكا.
اثمنا :أحاديث ذكر فيها سيدان إمساعيل عليه السالم:
 يف احلديث الطويل يف ابب املنثورات وامللح :عن ابن عباس رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنهما قال :جاءإبراهيم ﷺ أبم إمساعيل واببنها إمساعيل وهي ترضعه ....وذكر احلديث بتمامه.
 عن أيب أيوب األنصططاري رضططي هللا عنه عن النيب ﷺ قال :امن قال ال إله إال هللا وحده الش طريك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو على كل شططيء قدير ،عشططر مرات :كان كمن أعتق أربعة أنفس
من ولد إمساعيل"( ،)3ابب فضل الذكر واحلث عليه.
سعا :أحاديث ذكر فيها سيدان هود عليه السالم:
يف قوله تعاىل:

﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾ [هود .]78 :كتاب األدب ،ابب إكرام الضيف.
عاشرا :أحاديث ذكر فيها سيدان يوسف عليه السالم:
عن أيب هريرة رض ط ط ططي هللا عنه قال :قيل :اي رس ط ط ططول هللا من أكرم الناس؟ قال :اأتقاهم افقالوا:
ليس عن هذا نسألك ،قال :افيوسف نيب هللا ابن نيب هللا ابن نيب هللا ابن خليل هللاا .ابب التقوى.
( )1رايض الصاحلني ،كتاب املقدمات ،ابب احلث على األكل من عمل يده،

( )2رايض الصاحلني ،كتاب املقدمات ،ابب التنافس يف أمور األخرة واإلكثار منها.
( )3أخرجه مسلم :كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،ابب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ،برقم.2693:
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املبحث السادس :مسألتان متعلقتان ابإليـمان ابلرسل
املسألة األوىل :دين الرسل مجيعهم واحد وهو قائم على التوحيد:
فاألنبياء عليهم الس ط ط ط ط ططالم كما أخرب النيب ﷺ األنبياء إخوة من عالت وأمهاهتم ش ط ط ط ط ططىت ودينهم
واحد ،قال النووي:اقال مجهور العلماء معىن احلديث أصط ط ط ط ط ط ططل إمياهنم واحد وش ط ط ط ط ط ط طرائعهم خمتلفة فإهنم
متفقون يف أصول التوحيد أما فروع الشرائع فوقع فيها االختالف ،وأما قوله ﷺ (ودينهم واحد) فاملراد
به أص ط ط ططول التوحيد وأص ط ط ططل طاعة هللا تعاىل وإن اختلفت ص ط ط ططفتها وأص ط ط ططول التوحيد والطاعة مجيعا(،)1
فاإلس ط ط ط ط ط ططالم هو الدين املختطار من هللا خللقطه قال تعطاىل:
ﳜ﴾( ،)2وأخرب س ططبحانه أنه دين الرس ططل عليهم الص ططالة والس ططالم ،وأهنم كانوا يوص ططون أبناءهم به ،قال
﴿ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ

هللا تعاىل:

﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ﴾( )3وقد أورد النووي هذه اآلية يف
رايض الصاحلني يف ابب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغريه والدعاء له وطلب الدعاء منه،
ما يدل على شط ططدة عنايته بتأصط ططيل أدلة العقيدة الصط ططحيحة يف كتابه)4(.حيث اختار هذا الدعاء وهذه
الوص ططية اليت فيها االسط ططتس ططالم هلل ظاهرا وابطنا ألن اإلخالص هلل تعاىل هو أصط ططل ص ططالح وكل األمور
مبناها على اإلخالص.
وقد ورد يف احلديث قوله رس ط ط ط ططول هللا ﷺ :اثالثة هلم أجران :رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه
وآمن مبحمد ﷺ ،والعبد اململوك إذا أدى حق هللا ،وحق مواليه ،ورجل كانت له أمة فأدهبا فأحسط ط ط ط ططن
ديبها ،وعلمها فأحس ط ط ط ط ططن تعليمها ،مث أعتقها فتزوجها ،فله أجرانا متفق عليه .أورده النووي يف ابب
فضل اململوك الذي يؤدي حق هللا وحق مواليه.
وهذا احلديث من دالئل اتفاق األنبياء مجيعا على امللة.
( )1انظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 15ص.119
( )2سورة املائدة :اآلية .3
( )3سورة البقرة :اآلايت .133- 132

( )4وانظر :ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،ج1ص.352 ،348،350،349،350ج2ص.485
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املسألة الثانية :التفضيل بني األنبياء عليهم الصالة والسالم:
قبل البدء يف تناول هذه املسط ط ططألة ال بد من اعتقاد تفاض ط ططل بعض األنبياء عليهم الس ط ططالم على
بعض ،فق ططد ق ططال هللا تع ططاىل:

﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ﴾( ،)1أما هني النيب عن التفضيل يف حنو قوله ﷺ :ا ما ينبغي لعبد يقول أان خري من يونس بن
مىتا فأجاب عنه النووي بقوله :اأنه ﷺ قال هذا زجرا عن أن يتخيل أحد من اجلاهلني ش ط ط ط ط ط ططيئا من
حط مرتبة يونس ﷺ من أجل ما يف القرآن العزيز من قص ط ط ط ط ط ططته ،قال العلماء وما جرى ليونس ﷺ مل
حيطه من النبوة مثقال ذرة ،وخص يونس ابلذكر ملا ذكرانه من ذكره يف القرآن مبا ذكرا.
ومما ورد يف النهي عن التفضططيل قوله عليه الصططالة والسططالم :اال أبريوين على موسططى ا وجياب
عنه بعدة أجوبة منها أنه :قاله أداب وتواض ط ط ط ط ط ططعا ،أو أن النهي إمنا هو عن تفض ط ط ط ط ط ططيل يؤدي إىل تنقيص
املفض ططول ،أو أنه هني عن تفض ططيل يؤدي إىل اخلص ططومة والفتنة ،أو أن النهي خمتص ابلتفض ططيل يف نفس
النبوة فال تفاضل فيها وإمنا التفاضل ابخلصائص وفضائل أخرى.
وأما عن تفضيل نبينا حممد ﷺ فيقول النووي :اإن مذهب أهل السنة أن اآلدميني أفضل من
()2
املالئكة والنيب ﷺ أفضل اآلدميني ا
فتفضط ططيل هللا لبعض النبيني على بعض يف بعض اخلصط ططائص والفضط ططائل ال يدل على التفضط ططيل
املطلق(.)3
قال الرازي :انبينا أفضططل من سططائر األنبياء عليهم السططالم ،ويدل عليه النقل والعقل؛ أما النقل
فهو أن هللا تعاىل وص ططف األنبياء عليهم الس ططالم ابألوص ططاف احلميدة مث قال حملمد ﷺ﴿ :ﲻ ﲼ
ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ﴾ أمره أبن يقتدي هبم أبس ط ط ط ط ط ططرهم فيكون آتيا به وإال يكون ركا لألمر و رك
األمر عاص ،وقد بينا أنه ليس كذلك وإذا أتى جبميع ما أتوا به من اخلص ط ط ط ططال احلميدة فقد اجتمع فيه
( )1سورة البقرة :اآلية .253

( )2وانظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج ،15ص .37،132

( )3وانظر :النووي ،اجملموع(( ،مع تكملة السـ ـ ــبكي واملطيعي))ط:اإلرشط ط ط ططاد ،د.ط،د.ت ،ج 1ص ،119ابن عثيمني ،شط ط ط ططرح
رايض الصاحلني ،د.ط ،ج ،2ص.307
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ما كان متفرقا فيهم فيكون أفضططل منهم ،وأما العقل فهو أن دعوته ابلتوحيد والعبادة وصططلت إىل أكثر
بالد العامل خبالف س ط ط ططائر األنبياء عليهم الس ط ط ططالم ،أما موس ط ط ططى عليه الص ط ط ططالة والس ط ط ططالم فكانت دعوته
مقصورة على بّن إسرائيل وهم ابلنسبة إىل أمة حممد ﷺ كالقطرة ابلنسبة إىل البحر ،وأما عيسى عليه
الص ط ط ط ططالة والس ط ط ط ططالم فالدعوة احلقة اليت جاء هبا ما بقيت البتة ،وهذا الذي يقوله هؤالء النص ط ط ط ططارى هو
اجلهل احملض والكفر الصرف والكذب الصراح،فظهر أن انتفاع أهل الدنيا بدعوة حممد ﷺ أكمل من
انتفاع س ط ططائر األمم بدعوة س ط ططائر األنبياء عليهم الس ط ططالم فوجب أن يكون حممد ﷺ أفض ط ططل من س ط ططائر
األنبياء عليهم السالما(.)1
ويف تسمية نبينا (حممد ﷺ) يقول النووي:ا وأما تسمية رسول هللا ﷺ حممدا فقال أهل اللغة:
رجل حممد وحممود إذا كثرت خصط ط ط ط ط ط ططاله احملمودة :قال أبو احلس ط ط ط ط ط ططني أمحد بن فارس يف كتابه اجململ،
وبذلك مسي رسول هللا ﷺ حممدا يعّن أهلم هللا تعاىل أهله تسميته به ملا علم من خصاله احملمودةا(.)2
وأما عن تفضيله ﷺ على غريه من األنبياء والرسل عليهم السالم:
فيسط ط ط ططتدل عليه ابحلديث الذي أورده النووي يف ابب املنثورات وامللح عن أيب هريرة رض ط ط ط ططي هللا
عنه قال( :كنا مع رسططول هللا ﷺ يف دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها هنسططة وقال :أان
سيد الناس يوم القيامة ،هل تدرون مم ذاك؟ )...مث ذكر احلديث بتمامه.
وهذا احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه يف ابب (تفضيل نبينا ﷺ على مجيع اخلالئق) وعلق
عليه النووي بقوله :ا قال اهلروي الس ط ط ط ط ططيد هو الذي يفوق قومه يف اخلري وقال غريه هو الذي يفزع إليه
يف النوائب والش ط ط ط ط ط ططدائد فيقوم أبمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم وأما قوله ﷺ يوم القيامة
مع أنه س ط ططيدهم يف الدنيا واآلخرة فس ط ططبب التقييد أن يف يوم القيامة يظهر س ط ططؤدده لكل أحد وال يبقى
مناع وال معاند وحنوه خبالف الدنيا فقد انزعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء املش ط ط ط ط ططركني وهذا التقييد
قريب من معىن قوله تعاىل ملن امللك اليوم هلل الواحد القهار مع أن امللك له س ط ط ط ط ط ططبحانه قبل ذلك لكن
كان يف الدنيا من يدعي امللك أو من يضططاف إليه جمازا فانقطع كل ذلك يف اآلخرة قال العلماء وقوله
ﷺ أان س ططيد ولد آدم مل يقله فخرا بل ص ططرح بنفي الفخر يف غري مس ططلم يف احلديث املش ططهور أان س ططيد
( )1أبو الفخر الرازي ،معامل أصول الدين ،د.ط ،ج 1ص.108
( )2النووي :شرح مسلم ،ط 2ج 4ص117
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ولد آدم وال فخر وإمنا قاله لوجهني أحدمها امتثال قوله تعاىل وأما بنعمة ربك فحدث والثاين أنه من
البيان الذي جيب عليه تبليغه إىل أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا مبقتض ططاه ويوقروه ﷺ مبا تقتض ططي مرتبته
كما أمرهم هللا تعاىل وهذا احلديث دليل لتفض ط ط ط ططيله ﷺ على اخللق كلهم ألن مذهب أهل الس ط ط ط ططنة أن
اآلدميني أفضل من املالئكة وهو ﷺ أفضل اآلدميني وغريهما(.)1
وقد أورد النووي احلكمة يف أن هللا تعاىل أهلمهم سط ط طؤال آدم ،ومن بعده ص ط ططلوات هللا وس ط ططالمه
عليهم يف االبتداء ومل يلهموا س ط ط ط ط طؤال نبينا حممد ﷺ ،قال :ا هي وهللا أعلم إظهار فض ط ط ط ططيلة نبينا حممد
ﷺ فإهنم لو سططألوه ابتداء لكان حيتمل أن غريه يقدر على هذا وحيصططله ،وأما إذا سططألوا غريه من رسططل
هللا تعاىل وأص ط ط ططفيائه فامتنعوا مث س ط ط ططألوه فأجاب وحص ط ط ططل غرض ط ط ططهم فهو النهاية يف ارتفاع املنزلة وكمال
القرب وعظيم اإلدالل واألنس ،وفيه تفضططيله ﷺ على مجيع املخلوقني من الرسططل واآلدميني واملالئكة،
فإن هذا األمر العظيم وهو الشفاعة العظمى ال يقدر على اإلقدام عليه غريه ﷺ وعليهم ا(.)2
قال ابن حجر:ا يف احلديث بيان تفض ط ط ط ططيل حممد ﷺ على مجيع اخللق؛ ألن الرس ط ط ط ططل واألنبياء
عليهم السططالم واملالئكة أفضططل ممن س طواهم ،وقد ظهر فضططله يف هذا املقام عليهم ،قال القرطيب :ولو مل
يكن يف ذلك إال الفرق بني من يقول :نفس ط ط ط ط ط ططي نفس ط ط ط ط ط ططي وبني من يقول :أميت أميت لكان كافيا ،وفيه
تفضططيل األنبياء املذكورين فيه -عليهم السططالم -على من مل يذكر فيه لتأهلهم ،لذلك املقام العظيم من
دون من س ط ط ط طواهم وقد قيل :إمنا اختص املذكورون بذلك ملزااي أخرى ال تتعلق ابلتفضط ط ط ططيل ،فهدم لكونه
والد اجلميع،ونوح لكونه األب الثاين ،وإبراهيم لألمر ابت باع ملته ،وموس ط ط ط ط ط ططى ألنه أكثر األنبياء عليهم
السط ط ط ططالم تبعا ،وعيسط ط ط ططى ألنه أوىل الناس بنبينا حممد ﷺ كما ثبت يف احلديث الصط ط ط ططحيح ،وحيتمل أن
يكونوا اختصوا بذلك؛ ألهنم أصحاب شرائع عمل هبا من بني من ذكر أوال ومن بعدها(.)3

( )1املرجع السابق ،ج 15ص.37

( )2النووي :شرات مسلم ،ط 2ج 3ص .56

( )3ابن حجر :فتح الباري ،د.ط ،ج ،11ص.441
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وقد أجاب النووي عن قوله ﷺ يف احلديث اآلخر (ال تفضلوا بني األنبياء من مخسة أوجه:
األول أنه ﷺ قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلما علم أخرب به.
والثاين قاله أداب وتواضعا.
والثالث أن النهي إمنا هو عن تفضيل يؤدي إىل تنقيص املفضول.
والرابع إمنا هنى عن تفضيل يؤدي إىل اخلصومة والفتنة كما هو املشهور يف سبب احلديث.
واخلامس أن النهي خمتص ابلتفضيل يف نفس النبوة فال تفاضل فيها وإمنا التفاضل ابخلصائص
وفض ططائل أخرى وال بد من اعتقاد التفض ططيل فقد قال هللا تعاىل تلك الرس ططل فض ططلنا بعض ططهم على بعض
قوله ﷺ( :وأول ش ط ط ططافع وأول مش ط ط ططفع) إمنا ذكر الثاين ألنه قد يش ط ط ططفع اثنان فيش ط ط ططفع الثاين منهما قبل
األول وهللا أعلم ا(.)1

( )1النووي :شرات مسلم ،ط 2ج 15ص.38
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الفصل اخلامس :اإلميان اليوم اآلخر ومسائله
وفيه مباحث:
املبحث األول :ذكر املوت ومسائله
املبحث الثاين :ذكر القرب ومسائله
املبحث الثالث :ذكر أشراط الساعة
املبحث الرابع :ذكر أحداث املوقف وعرصات يوم القيامة
املبحث اخلامس :ذكر احلساب
املبحث السادس :ذكر امليزان
املبحث السابع :ذكر احلوض
املبحث الثامن :ذكر الصراط
املبحث التاسع :ذكر الشفاعة
املبحث العاشر :ذكر اجلنة
املبحث احلادي عشر :ذكر النار

229

متهيد:
اإلميان ابليوم اآلخر أحد أص ط ط ططول اإلميان الس ط ط ططتة اليت ال يص ط ط ططح إميان مس ط ط ططلم بدوهنا ،وهو يوم
القيامة وما بعده من بعث وحس ط ط ططاب وجزاء وجنة وانر .حياة الدنيا س ط ط ططتنتهي ،وحياة اآلخرة س ط ط ططتبدأ،
والنفخ يف الصور هو اإلعالن عن بدء هذا اليوم ،ويف هذا اليوم يتحول الناس من هذه الدار اليت كتب
هللا عليها الفناء إىل دار اجلزاء والبقاء ،ويوم القيامة يوم شط ط ط ط ططاق عسط ط ط ط ططري ،أكثر هللا من ذكره يف القرآن،
وهو من السمعيات اليت ال طريق للعلم هبا إال ورود النص الثابت يف الكتاب أو السنة واآلاثر مما ليس
للعقل فيه جمال.
وكل ما صح من األخبار ...أو جاء يف التنزيل واآلاثر
من فتنة الربزخ والقبور ...وما أتى يف ذا من األمور

()1

وكلما ازدادت معرفة املس ط ط ططلم بتفاص ط ط ططيله ،ازداد إميانه به ،قال احلليمي رمحه هللا :امعىن اإلميان
ابليوم اآلخر هو التص ططديق أبن ألايم الدنيا آخرا؛ أي أن هذه الدنيا منقض ططية ،وهذا العامل منتقض يوما
ص ط ط ط ط ط ططنعه،منحل تركيبه ،ويف االعرتاف ابنقضط ط ط ط ط ط ططائه اعرتاف اببتدائه؛ ألن القدمي ال يفىن وال يتغري ،ويف
اعتقاده وانشط ط ط ط ط طراح الص ط ط ط ط ططدر به ما يبعث على فض ط ط ط ط ططل الرهبة من هللا تعاىل جده وقلة الركون إىل الدنيا
والتهاون أبحزاهنا ومصط ططائبها والص ططرب عليها وعلى مض ططض الش ططهوات ،احتسط ططااب وثقة مبا عند هللا تعاىل
جده عنها من حسط ط ط ط ططن اجلزاء ،والثواب وقد ذكره هللا عز وجل يف كتابه
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾( ،)2وقال:

فقال﴿ :ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

﴿ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ﴾( )3إىل غري ذلك من اآلايت سواها ا(.)4
ومن أحس ط ط ططن ما جاء يف وص ط ط ططف الدنيا وبيان فناءها قول النووي:ا فإن الدنيا دار نفاذ ال دار
إخالد ،ودار عبور ال دار حبور ،ودار فناء ال دار بقاء ،ودار انصط طرام ال دار دوام ،وقد تطابق على ما
( )1وانظر السفاريّن ،لوامع األنوار البهية ،ط ،2ج 2ص.3
( )2سورة البقرة :اآلية 8
( )3سورة التوبة :اآلية 29
( )4وانظر :البيهقي ،شعب اإلميان ،ط ،1ج 1ص.406
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ذكرته دالالت قواطع النقول وصططحائح العقول ،وهذا مما اسططتوى يف العلم به اخلواص والعوام ،واألغنياء
والطغام ،وقضى به احلس والعيان حىت مل يقبل الوضوحة إىل زايدة يف العرفانا(.)1
مثرة اإلميان ابليوم اآلخر:
بتحقيق اإلميان به يلج اإلنس ط ط ط ططان إىل أعظم أبواب العبادات أال وهو ابب العبادات القلبية من
اخلوف والرجاء ،فال فالح وال جناة بدوهنما ،وال يتم ذلك إال مبعرفة تفاص ط ط ط ط ط ططيل هذا اليوم وما يلحق به
من أمور مثل أحوال القرب وش ط ط ط ط ط ططدته ،وأحوال املوقف اهلائلة ،وص ط ط ط ط ط ططفات النار وأهواهلا وغريها .ومبعرفة
تفاصيل اجلنة وما فيها من النعيم املقيم ،واحلربة والسرور ،ونعيم القلب والروح والبدن ،فيحدث بسبب
ذلك االشتياق الداعي لالجتهاد يف السعي للمحبوب املطلوب .
تسمية يوم القيامة ابليوم اآلخر:
مسي يوم القيامة ابليوم اآلخر؛ ألنه ال يوم بعده ،فاإلنسط ط ط ط ط ط ططان له مراحل أربع :مرحلة يف بطن
أمططه ،ومرحلططة يف الططدنيططا ،ومرحلططة يف الربزخ ،ومرحلططة يوم القيططامططة ،وهي آخر املراحططل ،وهلططذا مسي اليوم
اآلخر ،يسكن فيه الناس ،إما يف اجلنة نسأل هللا أن جيعلنا منهم ،وإما يف النار والعياذ ابهلل.
ومن خالل اس ط ط ططتقراء أحاديث رايض الص ط ط ططاحلني وقف الباحث على مجلة وافرة من األحاديث
الص ط ططحيحة اليت ترس ط ططخ اإلميان هبذا الركن العظيم وتؤص ط ططل احلقائق الغيبية املرتبطة به من تفاص ط ططيل اليوم
اآلخر وما يتعلق به من مسائل حنو املسألة يف القرب والبعث والنشور واحلساب وامليزان والصراط واجلنة
والنار ،فكلما ازداد االطالع على النص ط ط ط ططوص والعلم هبا زاد التص ط ط ط ططديق ،يقول النووي:ا إنه يزيد بكثرة
النظر وتظاهر األدلة ،وهلذا يكون إميان الص ط ط ططديقني أقوى من إميان غريهم حبيث ال تعرتيهم الش ط ط ططبه وال
يتزلزل إمياهنم بعارض بل ال تزال قلوهبم منشرحة نرية وإن اختلفت عليهم(.)2

( )1النووي ،بستان العارفني ،ط 6ص6

( )2النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 1ص.148
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املبحث األول :ذكر املوت ومسائله وفيه مطالب:
املطلب األول :تعريف الروات:
عرفه النووي أبنه :اأجسام لطيفة متخللة يف البدن ،وتذهب احلياة من اجلسد بذهاهبا ،وليس
عرض ط ط ط ط ط ط ططا كمطا قطالطه آخرون ،وال دمطا كمطا قطالطه آخرونا؛ولطذلطك جطاء األمر بتغميض امليطت لقولطه عليطه
الصالة والسالم :االروح إذا قبض تبعه البصرا ،معناه إذا خرج الروح من اجلسد يتبعه البصر انظرا أين
يذهبا ،وفيه أن املوت ليس إبفناء وإعدام وإمنا هو انتقال وتغري حال وإعدام اجلس ط ط ط ططد دون الروح إال
ما استثىن من عجب الذنبا(.)1
املطلب الثاين :تعريف املوت:
جاء يف معجم مقاييس اللغة اامليم ،والواو ،والتاء :أص ط ط ططل ص ط ط ططحيح يدل على ذهاب القوة من
الشيء منه واملوت خالف احلياةا(.)2
واملوت اصطالحا :مفارقة الروح للبدن(.)3
قال النووي :املوت عند أهل الس ط ط ط ططنة عرض يض ط ط ط ططاد احلياة ،وقال بعض املعتزلة ليس بعرض بل
معناه عدم احلياة ،وهذا خطأ لقوله تعاىل خلق املوت واحلياة ،فأثبت سبحانه املوت خملوق

.

قال القاض ط ط ط ططي عياض :ااملوت ليس إبفناء وإعدام وإمنا هو انتقال وتغري حال وإعدام اجلس ط ط ط ططد
دون الروح إال ما استثىن من عجب الذنب.
قال القرطيب :ااملوت ليس بعدم إمنا هو انتقال من حال إىل حالا(.)4
وكان رس ط ط ططول هللا ﷺ مس ط ط ططتعدا له مرتقبا إايه وكان يكثر يف دعائه من قول :االلهم أص ط ط ططلح يل
ديّن الذي هو عصمة أمري ،وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي ،وأصلح يل آخري اليت فيها معادي،
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 6ص .224 223وانظر أيضا ج 13ص ،32ج 17ص ،137لالستزادة فيما ذكر من أمر الروح.
( )2ابن فارس ،جممل الل ة ،ط ،2ابب امليم والواو وما يثلثهما ،ج 1ص819

( )3الشربيّن مشس الدين ،م ين احملتاا إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاا ،ط 1ج 2ص .3الفقيه املفسر املتكلم الشافعي
( )4القرطيب ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،ط ،1ج 7ص.145
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واجعل احلياة زايدة يل يف كل خري ،واجعل املوت راحة يل من كل ش ط ط ط ط ط ططرا(- )1ورد يف الرايض كتاب
الدعوات ،ابب فضل الدعاء.
وذكر النووي :ايف قوله ﷺ( :احلمد هلل الذي أحياان بعد ما أماتنا واليه النشور) املراد (أبماتنا)
النوم وأما النش ط ط ط ط ط ططور ،اإلحياء للبعث يوم القيامة ،فنبه ﷺ إبعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كاملوت
على إثبات البعث بعد املوت(.)2
واملوت يعاينه كل خملوق على أرض احلياة ،وحىت س ط ط ططيد األولني واآلخرين ﷺ عاين س ط ط ططكرات
املوت(.)3
قال ابن العطار :اونعتقد ونش ططهد أن هللا جل جالله أجل لكل خملوق أجال ،وأن نفس ططا لن متوت
إال إبذن هللا كتااب مؤجال ،فإذا انقض ط ط ط ط ططى األجل فليس إال املوت وليس منه فوت ،قال هللا

تعاىل﴿ :ﲎ

ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ﴾ األعراف ،34 :وإن مات أو قتل فقد انتهي
أجله املس ططمى ،له قال هللا تعاىل﴿:ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾ آل
عمران ،154 :وقال تعاىل﴿ :ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾ النساء78 :ا(.)4
املطلب الثالث :االستعداد للموت:
كان رسول هللا ﷺ يذكر املوت ويقول:ا أكثروا ذكر هادم اللذاتا يعّن املوتا(.)5
وعلمنا ﷺ أن حنسططن االسططتعداد هلذه اللحظة ،وحنن موقنون هبا حيث قال( :ال ميوتن أحدكم
إال وهو حيسن ابهلل الظن) ،ويف رواية( :إال وهو حيسن الظن ابهلل تعاىل) ،قال النووي :اهذا حتذير من
القنوط،وحث على الرجاء عند اخلامتة ،وقد س ط ط ططبق يف احلديث اآلخر ،قوله س ط ط ططبحانه وتعاىل( :أان عند
ظن عبدي يب) قال العلماء :معىن حس ط ط ط ط ط ططن الظن ابهلل تعاىل أن يظن أنه يرمحه ويعفو عنه ،ففي حالة
( )1أخرجه مسلم  :كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،ابب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مامل يعمل.2720 ،
( )2النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج ،17ص.35

( )3وانظر :البكري ،دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ،ط ،4ج1ص.158

( )4ابن العطار ،االعتقاد اخلالص ،ط ،1ص.307
( )5أخرجه الرتمذي يف سننه ،يف أبواب الزهد ،ابب ماجاء فيذكر املوت ،برقم2307 :
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الص ططحة يكون خائفا راجيا ويكوانن سط طواء وقيل :يكون اخلوف أرجح ،فإذا دنت أمارات املوت غلب
الرجاء أو حمضط ط ط ط ططه؛ألن مقصط ط ط ط ططود اخلوف االنكفاف عن املعاصط ط ط ط ططي والقبائح واحلرص على اإلكثار من
الطاعات واألعمال وقد تعذر ذلك أو معظمه يف هذا احلال فاس ط ط ط ط ط ططتحب إحس ط ط ط ط ط ططان الظن املتض ط ط ط ط ط ططمن
لالفتقار إىل هللا تعاىل واإلذعان له ،ويؤيده احلديث الذي فيه (بعث كل عبد على ما مات عليه)(.)1
قططال النووي :يف قولططه ﷺ( :من أحططب لقططاء هللا أحططب هللا لقططاءه ،ومن كره لقططاء هللا كره هللا
لقاءه) ويف تعجب السيدة عائشة رضي هللا عنها وقوهلا :ااي نيب هللا أكراهية املوت فكلنا يكره املوتا،
وقوله عليه الص ططالة والس ططالم:ا ليس كذلك ولكن املؤمن إذا بش ططر برمحة هللا ورض طوانه وجنته أحب لقاء
هللا فأحب هللا لقاءه وأما الكافر فإذا بشط ط ططر بعذاب هللا وسط ط ططخطه كره لقاء هللا وكره هللا لقاءها فإن هذا
احلديث يفس ط ط ط ط ط ططر آخره أوله ويبني املراد بباقي األحاديث املطلقة امن أحب لقاء هللا ومن كره لقاء هللا
ومعىن احلديث أن الكراهة املعتربة هي اليت تكون عند النزع يف حالة ال تقبل توبته وال غريها فحينئذ
يبش ط ططر كل إنس ط ططان مبا هو ص ط ططائر إليه وما أعد له ويكش ط ططف له عن ذلك ،فأهل الس ط ططعادة حيبون املوت
ولقاء هللا لينتقلوا إىل ما أعد هلم وحيب هللا لقاءهم أي فيجزل هلم العطاء والكرامة ،وأهل الش ط ط ط ط ط ططقاوة
يكرهون لقاءه ملا علموا من س ط ط ط ط ط ططوء ما ينتقلون إليه ويكره هللا لقاءهم أي يبعدهم عن رمحته وكرامته وال
يريد ذلك هبم وهذا معىن كراهته س ط ط ط ط ط ططبحانه لقاءهم ،وليس معىن احلديث أن س ط ط ط ط ط ططبب كراهة هللا تعاىل
لقاءهم كراهتهم ذلك وال أن حبه لقاء اآلخرين حبهم ذلك بل هو صفة هلما(.)2
املطلب الرابع :عدم متين املوت:
وقد أفرد النووي هلذه املسألة اباب بعنوان( :ابب كراهية متّن املوت بسبب ضرر نزل به وال أبس
به خلوف الفتنة يف الدين) أورد فيه عدة أحاديث ،منها:
عن أيب هريرة رضططي هللا عنه أن رسططول هللا ﷺ قال :اال يتمن أحدكم املوت إما حمسططنا ،فلعله
يزداد ،وإما مسيئا فلعله يستعتب(.)3
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج17ج.209
( )2النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 17ص.9

( )3أخرجه البخاري :كتاب املرضى ،ابب متّن املريض املوت.5673 ،
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ويف رواية ملسططلم عن أيب هريرة رضططي هللا عنه عن رسططول هللا ﷺ قال :اال يتمن أحدكم املوت،
وال يدع به من قبل أن أيتيه ،إنه إذا مات انقطع عمله ،وإنه ال يزيد املؤمن عمره إال خريا(.)1
وعن أنس رضططي هللا عنه قال :قال رسططول هللا ﷺ :ال يتمنني أحدكم املوت لضططر أصططابه فإن
كان البد فاعال ،فليقل :اللهم أحيّن ما كانت احلياة خريا يل ،وتوفّن إذا كانت الوفاة خريا يلا(.)2
ق ططال ابن اجلوزي :اوإذا تيقن املؤمن أن للنفس وجودا بع ططد املوت وأن نفس املؤمن يف راح ططة
ونعيم هان عليه األمرا(.)3
واآلجططال حمتومططة وعلمهططا عنططد هللا تعططاىل وحططده ،ولن متوت نفس حىت تس ط ط ط ط ط ططتويف رزقهططا ،قططال
النووي :اقد تقرر ابلدالئل القطعية أن هللا تعاىل أعلم ابآلجال واألرزاق ،وأهنا ال تزيد وال تنقص عما
كتب سبحانه يف اللوح احملفوظا(.)4
ومن حض ططرت منيته ،أغلق ابب توبته وختم عمله ،قال النووي :ايف حض ططرة املوت وحالة النزع
ال حكم ملا يفعل أو يقال فيها فال يصح فيها إسالم وال كفر وال وصية وال بيع وال عتق وال غري ذلك
من األقوالا(.)5
املطلب اخلامس :مسألة تلقني املي :
ذكر النووي أن معىن اقوله ﷺ ((لقنوا مو كم ال إله إال هللا )؛أن من حض ط ط ط ط ط ططره املوت ،واملراد
ذكروه ال إلططه إال هللا لتكون آخر كالمططه كمططا يف احلططديططث :من كططان آخر كالمططه ال إلططه إال هللا دخططل
اجلنة ،وأن األمر هبذا التلقني أمر ندب ،وأمجع العلماء على هذا التلقني وكرهوا اإلكثار عليه واملواالة
لئال يض ططجر بض ططيق حاله وش ططدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم مبا ال يليق ،قالوا وإذا قاله مرة ال يكرر
عليه إال أن يتكلم بعده بكالم آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كالمه ويتض ط ط ططمن احلديث احلض ط ط ططور
( )1أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،ابب كراهة متّن املوت لضر نزل به برقم.2682 :
( )2أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،ابب كراهية متّن املوت لضر نزل به برقم.2680 :

( )3ابن اجلوزي ،الثبات عند املمات حتقيق :عبد هللا الليثي األنصاري ،ط(1بريوت ،مؤسسة الكتب الثقافية )1406 ،ص .72
( )4انظر :النووي ،املرجع السابق ،ط ،2ج 12ص ،95ج 16ص 213
( )5املرجع السابق ،ط ،2ج ،1ص ،213ج 2ص.192
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عند احملتضر لتذكريه و نيسه وإغماض عينيه والقيام حبقوقه وهذا جممع عليها(.)1
املطلب السادس :دالئل املسائل املتعلقة ابملوت وما يسبقه وما يلحقه:
ذكر النووي يف رايض الصططاحلني ابب ذكر املوت ،وأتبعه بباب اسططتحباب زايرة القبور للرجال،
ملا فيها من حث النفوس على االس ط ط ط ططتعداد للموعود اجللل ،وأفرد كتااب بعنوان (عيادة املريض وتش ط ط ط ططييع
امليت) ،ذكر فيه أبواب مهمة تتعلق ابملوت وما يس ططبقه منها :ابب األمر ابلعيادة وتش ططييع امليت ،ابب
ما يدعى به للمريض ،ابب اس ط ططتحباب وص ط ططية أهل امليت ،ابب تلقني احملتض ط ططر ال إله إال هللا .مث ابب
الصططالة على امليت وتشططييعه وحضططور دفنه ،ومسططائل صططالة اجلنازة.وأفرد اباب يف ابب الكف عما يرى
يف امليت من مكروه ذكر فيه حديثا عن أيب رافع أسط ط ططلم موىل رسط ط ططول هللا ﷺ أن رس ط ط طول هللا ﷺ قال:
امن غسل ميتا فكتم عليه ،غفر هللا له أربعني مرةا(.)2

( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 6ص.219
( )2صحيح الرتغيب والرتهيب ،كتاب اجلنائز ومايتقدمها ،ابب الرتغيب يف حفر القبور وتغسيل املوتى وتكفينهم ،برقم.3492:
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املبحث الثالث :مسائل القرب
اش ط ططتمل كتاب عيادة املريض وتش ط ططييع امليت على أحاديث متعلقة مبا بعد املوت من مس ط ططائل،
بوب هلططا النووي منهططا :ابب املوعظططة عنططد القرب- ،الططدعططاء للميططت- ،ثنططاء النططاس على امليططت- ،ابب
الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قربه ساعة للدعاء له واالستغفار والقراءة.
وفيه مطالب:
املطلب األول :اثبات عذاب القرب:
عذاب القرب يقع يف الربزخ وهو الفاصططل بني الدنيا وبني قيام السططاعة ،وهي الفرتة ما بني موت
اإلنسان ،وقيام الساعة ،وسواء كان هذا اإلنسان مدفوانً يف األرض أو على ظهر األرض كله السباع
وتتلفه الرايح ،أو كان يف قاع البحار؛ كل هذا يسمى برزخاً ﴿ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾ يعّن :خيرجون من
القبور هلل عز وجل يف يوم القيامة (.)1
واستدل النووي ابحلديث املروي عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه أنه قال :كان النيب إذا فر
من دفن امليت وقف عليه فقال( :اس ططتغفروا ألخيكم واس ططألوا له التثبيت فإن اآلن يس ططأل) ،وعن عمرو
اَ ُ.عنهُ أنه قال :إذا دفنتموين فأقيموا حول قربي قدر ما تنحر جزور ويقس ط ططم حلمها
بن العاص َر ِضط ط ط َي َّ
حىت أس ط ط ط ط ططتأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رس ط ط ط ط ططل ريب) وذكره النووي يف ابب الدعاء للميت بعد دفنه
والقعود عند قربه ساعة للدعاء له واالستغفار والقراءة.
والنووي على مذهب أهل الس ط ط ط ط ططنة يف مس ط ط ط ط ططألة إثبات عذاب القرب حيث يقول :اقد تظاهرت
عليه دالئل الكتاب والس ط ططنة ،قال هللا تعاىل﴿ :النار يعرض ط ططون عليها غدوا وعش ط ططيا﴾ اآلية وتظاهرت به
األح ططادي ططث الص ط ط ط ط ط ططحيح ططة عن النيب ﷺ)،خالف ططا للخوارج ومعظم املعتزل ططة وبعض املرجئ ططة حي ططث نفوا
ذلك ،...فإن قيل :فنحن نش ططاهد امليت على حاله يف قربه فكيف يس ططأل ويقعد ويض ططرب مبطارق من
حططديططد وال يظهر لططه أثر ،فططاجلواب أن ذلططك غري ممتنع بططل لططه نظري يف العططادة وهو النططائم فططانططه جيططد لططذة
وآالما ال حنس حنن ش ط ططيئا منها ،وكذا جيد اليقظان لذة وآملا ملا يس ط ططمعه أو يفكر فيه وال يش ط ططاهد ذلك
جليسط ط ط ط ططه منه ،وكذا كان جربائيل أييت النيب ﷺ فيخربه ابلوحى الكرمي وال يدركه احلاضط ط ط ط ططرون وكل هذا
( )1وانظر :ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ،ا 3ص .447 ،539
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ظاهر جلي ،قال أصططحابنا :وأما إقعاده املذكور يف احلديث فيحتمل أن يكون خمتصططا ابملقبور من دون
املنبوذ ومن أكلته الس ط ططباع واحليتان وأما ضط ط طربه ابملطارق فال ميتنع أن يوس ط ططع له يف قربه فيقعد ويض ط ططرب
وهللا أعلما(.)1
فمذهب أهل السنة أن عذاب القرب على الصحيح من أقوال العلماء يقع على الروح واجلسد.
والنووي يقرر جمططازاة األموات ابلثواب والعقططاب قبططل القيططامططة وأن األرواح ابقيططة ال تفىن فينعم
احملس ط ط ططن ويعذب املس ط ط ططيء وأبن هذا اثبت ابلقرآن واآلاثر وهو مذهب أهل الس ط ط ططنة خالفا لطائفة من
املبتدعة

()2

قال األشططعري:اوأمجعوا على أن عذاب القرب حق ،وأن الناس يفتنون يف قبورهم بعد أن حييون
فيها ويسألون ،فيثبت هللا من أحب تثبيتها(.)3
قال القرطيب :ااإلخبار عنه السنة وإمجاع األمة ،وال يلتفت الستبعاد املبتدعة ،وأن حياة امليت
يف قربه حقيقة عند السؤالا(.)4
وكل األحاديث الواردة يف هذه املسط ط ط ط ط ططألة تثبت عذاب القرب ،وأن هللا جل وعال قد أخفي هذا
العططذاب عن أهططل الططدنيططا حلكمتططه جططل وعال ،قططال ابن حجر:ااحلكمططة يف أن هللا يس ط ط ط ط ط ططمع اجلن قول
امليت :قدموين وال يس ط ططمعهم ص ط ططوته إذا عذب أبن كالمه قبل الدفن متعلق أبحكام الدنيا وص ط ططوته إذا
عذب يف القرب متعلق أبحكام اآلخرة وقد أخفي هللا على املكلفني أحوال اآلخرة إال من شاء هللاا(.)5
واألشاعرة يوافقون أهل السنة يف إثبات عذاب القرب ،ومجيع مسائله ،ألهنا من ابب السمعيات
اليت ال تعارض العقل عندهم.
يقول الباقالين :اوجيب أن يعلم كل ما ورد به الش ط ططرع من عذاب القرب ،وس ط ط طؤال منكر ونكري،
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 17ص 20ج 6ص.206ج 2ص .139ج3ص  ،202ج ،17ص.206ج 5ص .85
( )2املرجع السابق ج 13ص.21
( )3األشعري ،رسالة إىل أهل الث ر ،د.ط ،ص.159
( )4القرطيب ،املفهم ،ط ،1ج 7ص .146

( )5ابن حجر ،فتح الباري ،د.ط ،ج 3ص.240
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ورد الروح إىل امليت عند السطؤال ،ونصططب الصطراط ،وامليزان ،واحلوض ،والشططفاعة للعصططاة من املؤمنني،
كل ذلك ح َق وصدق ،وجيب اإلميان به ،والقطع به؛ ألن مجيع ذلك غري مستحيل يف العقلا(.)1
املطلب الثاين :دالئل عذاب القرب ونعيمه من رايض الصاحلني:
 ظلمة القرب :ورد يف وصط ططف ظلمة القرب قوله ﷺ:ا إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها،وإن هللا تعاىل ينورها هلم بص ط ط ط ططاليت عليهما(.)2أورده النووي يف كتاب الفض ط ط ط ططائل ،ابب فض ط ط ط ططل ض ط ط ط ططعفة
املسلمني والفقراء اخلاملني.
 فتنة القرب:عن الرباء بن عازب ،رضي هللا عنهما ،عن النيب ﷺ قال :ااملسلم إذا سئل يف القرب يشهد أن
ال إله إال هللا ،وأن حممدا رس ط ط ططول هللا ،فذلك قوله تعاىل:

﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [إبراهيم .]27:ابب الرجاء
عن فض ط ط ط ططالة بن عبيد ،رض ط ط ط ططي هللا عنه ،أن رس ط ط ط ططول هللا ﷺ قال :ا كل ميت خيتم على عمله إال
املرابط يف سبيل هللا ،فإنه ينمى له عمله إىل يوم القيامة ،ويؤمن من فتنة القربا  -ابب فضل اجلهاد.
التعوذ من فتنة القرب وعذابه:
 عن سط ط ط ططعد بن أيب وقاص رضط ط ط ططي عنه أن رسط ط ط ططول هللا ﷺ كان يتعوذ دبر الصط ط ط ططلوات هبؤالءالكلمات ...( :وأعوذ بك من فتنة القرب) .ابب فضل الذكر واحلث عليه.
 عن ابن مسط ططعود رضط ططي هللا عنه قال :كان نيب هللا ﷺ إذا أمسط ططى قال ...( :رب أعوذ بكمن عذاب يف النار ،وعذاب يف القرب .احلديث)  -ابب فضل الذكر عند الصباح واملساء.
 عن أنس رضط ططي هللا عنه ،قال :كان رسط ططول هللا ﷺ :يقول :االلهم إين أعوذ بك من العجزوالكس ططل واجلا واهلرم ،والبخل ،وأعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من فتنة احمليا واملماتا .ابب
فضل الدعاء.
( )1الباقالين :اإلنصاف فيما جيب اعتقاده والجيوز اجلهل به ،ص 50
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلنائز ،ابب الصالة على القرب ،برقم .965
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 عن أيب عبد الرمحن عوف بن مالك رض ططي هللا عنه قال :ص ططلى رس ططول هللا ﷺ على جنازة،فحفظت من دعائه وهو يقول ...( :وأعده من عذاب القرب .احلديث -ابب ما يقرأ يف صالة اجلنازة.
 عن واثلة بن األسططقع رضططي هللا عنه قال :صططلى بنا رسططول هللا ﷺ على رجل من املسططلمني،فس ط ط ط ط ط ططمعته يقول :االلهم إن فالن ابن فالن يف ذمتك وحبل جوارك ،فقه فتنة القرب .احلديث .ابب ما
يقرأ يف صالة اجلنازة.
املطلب الثالث النهي عن تعظيم القبور ،ومسألة قرب النيب
أورد النووي يف ابب حترمي تص ط ط ط ط ططوير احليوان يف بس ط ط ط ط ططاط أو حجر أو ثوب أو درهم أو خمدة أو
دينار أو وس ططادة وغري ذلك وحترمي اأباذ الص ططور يف حائط وس ططقف وس ططرت وعمامة وثوب وحنوها واألمر
إبتالف الصورة احلديث :عن أيب اهلياج حيان بن حصني قال ،قال يل على رضي هللا عنه :أال أبعثك
ا ِ.ﷺ:ا أال تدع صورة إال طمستها ،وال قرباً مشرفاً إال سويتها.
على ما بعثّن عليه َر ُسول َّ
وقد هنى النيب رسططول هللا ﷺ :اال جتعلوا قربي عيدا ،وصططلوا علي ،فإن صططالتكم تبلغّن حيث
كنتما ابب فضل الصالة على رسول هللا ﷺ.
وقوله ﷺ :العن هللا اليهود اأبذوا قبور أنبيائهم مساجدا .ابب جواز لعن أصحاب املعاصي.
قال النووي :اإمنا هني النيب ﷺ عن اأباذ قربه وقرب غريه مس ط ط ططجدا خوفا من املبالغة يف تعظيمه
واالفتتان به فرمبا أدى ذلك إىل الكفر كما جرى لكثري من األمم اخلالية ،وملا احتاجت الص ط ط ط ط ط ططحابة
رض ط طوان هللا عنهم أمجعني والتابعون إىل الزايدة يف مس ططجد رس ططول هللا ﷺ حني كثر املس ططلمون وامتدت
الزايدة إىل أن دخلت بيوت أمهات املؤمنني فيه ومنها حجرة عائش ططة رض ططي هللا عنها مدفن رس ططول هللا
ﷺ وصططاحبيه أيب بكر وعمر رضططي هللا عنهما بنوا على القرب حيطاان مرتفعة مسططتديرة حوله لئال يظهر
يف املس ط ططجد فيص ط ططلي إليه العوام ويؤدي احملذور مث بنوا جدارين من ركّن القرب الش ط ططماليني وحرفومها حىت
التقيا حىت ال يتمكن أحد من استقبال القرب وهلذا قال يف احلديث ولوال ذلك ألبرز قربه غري أنه خشي
أن يتخذ مسجدا وهللا تعاىل أعلم ابلصوابا(.)1
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 5ص.13
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وال يفوتّن هنا أن أنبه على أن توسط ط ط ططيع املسط ط ط ططجد النبوي حىت صط ط ط ططار قرب النيب ﷺ بداخله إمنا
حدث يف زمن عبد امللك بن مروان ،و هذا على غري رغبة العلماء.
املطلب الرابع :حكم البناء على القبور:
وافق النووي أهل الس ط ط ط ططنة يف حكم هذه املس ط ط ط ططألة بقوله :اجتص ط ط ط ططيص القرب مكروه والقعود عليه
حرام ،وكذا االس ططتناد إليه واالتكاء عليه ،والس ططنة أن القرب ال يرفع على األرض رفعا كثريا وال يس ططنم بل
يرفع حنو ش ط ططرب ويس ط طططح ،وهذا مذهب الش ط ططافعي ومن وافقه ،قال الش ط ططافعي رمحه هللا :وأكره أن يعظم
خملوق حىت جيعططل قربه مس ط ط ط ط ط ط طجططدا خمططافططة الفتنططة عليططه وعلى من بعططده من النططاس وعن أكثر العلمططاء أن
األفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالكا(.)1
مما يس ط ط ططتش ط ط ططهد به يف هذا املوض ط ط ططع على حرص اإلمام النووي على قمع البدع وإزالة معاملها ما
ذكر يف سرية احتساب شيخ اإلسالم ابن تيمية يف قصة كسره للعمود املخلق وأن هذا كان بربكة دعاء
اإلمام النووي الذي دعا هللا بقوله :االلهم أقم لدينك رجالً يكس ط ط ططر العمود املخلق ،وخيرب القرب الذي
فيه جريونا ،قال ابن تيمية :فكسرانه وهلل احلمد وما أصاب الناس من ذلك إال اخلريا(.)2
وذكر الس ط ط ط ط ط ططيوطي يف كتابه نقال عن ابن العطار قوله يف رواية حدثت بعد موت النووي قال:
اوأراد أهله أن يبنوا عليه قبة ،جاء يف النوم إىل عمته وقال هلا :قويل ألخي وللجماعة ال يفعلوا هذا
الذي عزموا عليه من البناء ،ألهنم كلما بنوا شيئا ينهدم ،فامتنعوا وحوطوا على قربه ابحلجارةا(.)3

( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 7ص .36 ،27ج 2ص.239
( )2حممد عزيز وعلى العمران ،اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية ط 2ج 1ص .131
( )3السيوطي ،املنهاا السوي ،ط ،1ص .80
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املطلب اخلامس :فضل زايرة القبور:
ذكر النووي يف ابب الصططالة على امليت وتشططييعه وحضططور دفنه وكراهة اتباع النسططاء اجلنائز أن
رس ط ط ططول هللا ﷺ قال من اتبع جنازة مس ط ط ططلم إمياان واحتس ط ط ططااب ،وكان معه حىت يص ط ط ططلي عليها ويفر من
دفنها ،فإنه يرجع من األجر بقرياطني كل قرياط مثل أحد ،ومن ص ط ط ط ط ط ططلى عليها ،مث رجع قبل أن تدفن
فإنه يرجع بقرياط"(.)1
ا .عنه
ويف احلديث يف ابب اس ط ط ططتحباب زايرة القبور للرجال وما يقوله الزائر عن بريدة رض ط ط ططي َّ

ا .ﷺ( :كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها).
قال ،قال رسول َّ

وفصط ططل النووي مسط ططألة قوله ﷺ(:كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها) أبن هذا احلديث من
األحاديث اليت جتمع الناسط ططخ واملنسط ططوخ وهو ص ط طريح يف نسط ططخ هني الرجال عن زايرهتا وأمجعوا على أن
زايرهتا سنة هلما(.)2
املطلب السادس :حكم زايرة النساء للقبور:
أورد النووي يف هذه املس ط ط ط ط ط ططألة حديثا عن أم عطية رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنها قالت فيه :هنينا عن اتباع
اجلنائز ،ومل يعزم علينا( .)3أورده يف ابب الصالة على امليت وتشييعه.
ورجح النووي منع النسط ط ط ط ططاء من زايرة القبور حيث قال :اوأما النسط ط ط ط ططاء ففيهن خالف وأن من
منعهن قال النساء ال يدخلن يف خطاب الرجال وهو الصحيحا(.)4

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب اتباع اجلنائز من اإلميان ،برقم.47:

( )2النووي ،املرجع السابق ،ط ،2ج 7ص.46
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلنائز ،ابب اتباع النساء للجنائز ،برقم.5863:
( )4النووي ،املرجع السابق ،ط ،2ج 7ص.46
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املبحث الثالث :دالئل اإلميان بقيام الساعة
 -1اإلميان ابلسططاعة وتيقن وقوعها ،وكذا اإلميان أبش طراطها اليت تدل عليها ،من دالئل اإلميان
اليت زخرت األحاديث النبوية ابإلش ط ططارة إليها واحلديث عنها إبس ط ططهاب ،منها قوله تعاىل﴿ :ﱁ ﱂ
ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ﴾ [احلج- ]2 ،1 :
وهذه اآلية أوردها النووي يف ابب اخلوف.
وذكر النووي اخلالف يف وقت هذا الوض ططع بقوله :اوقد اختلف العلماء يف وقت وض ططع كل ذات
محل محلها وغريه من املذكور فقيل عند زلزلة الس ط ط ط ط ط ططاعة قبل خروجهم من الدنيا ،وقيل هو يف القيامة فعلى
األول هو على ظططاهره وعلى الثططاين يكون جمططازا؛ ألن القيططامططة ليس فيهططا محططل وال والدة وتقططديره ينتهي بططه
األهوال والش ططدائد إىل أنه لو تص ططورت احلوامل هناك لوض ططعن أمحاهلنا( .)1من املالحظ أن النووي إذا رأى
أن الرأي يف املسألة ليس من القوة مبكان فإنه يورده بصيغة التمريض وهي اقيل اواحيكىا.
واإلمام النووي قد أوىف هذه املس ط ط ط ططألة حقها يف رايض الص ط ط ط ططاحلني ،بذكر مجلة ومن األحاديث
املختصة هبا ،يسردها الباحث وفق املطالب التالية:
املطلب األول :اإلميان بقيام الساعة:
 حديث جربيل يف ابب املراقبة وفيه :افأخربين عن الس ط ط ططاعة؟ قال :ما املس ط ط ططؤول عنها أبعلممن السط ط ط ط ط ط ططائل .قال :فأخربين عن أماراهتا .قال إن تلد األمة ربتها ،وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء
الشاء يتطاولون يف البنيان...............احلديث (.)2
 عن أيب هريرة رض ططي هللا عنه أن رس ططول هللا ﷺ قال :اابدروا ابألعمال س ططبعا ،هل تنتظرونإال فقرا منسططيا ،أو غّن مطغيا ،أو مرضططا مفسططدا ،أو هرما مفندا أو مو جمهزا أو الدجال فشططر غائب
ينتظر ،أو الساعة فالساعة أدهي وأمر -)3( .ابب املبادرة إىل اخلريات.-
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 3ص .97
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب معرفة اإلسالم واإلميان والقدر وعالمة الساعة برقم.8:
( )3سط ط ط ط ططنن الرتمذي أبواب الزهد ،ابب ما جاء يف املبادرة ابلعمل ب ،2306 :وانظر يف رايض الصط ط ط ط ططاحلني ابب النهي عن البدع
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املطلب الثاين :وق قيام الساعة:
الساعة جمهول وقتها؛ ألنه من علم الغيب الذي استأثر به الرب عز وجل ال يعلمه أحد ،حىت
إن جربيل وهو أشرف املالئكة سأل رسول هللا ﷺ حممداً وهو أعلم البشر فقال( :أخربين عن الساعة.
قال :اما املس ط ط ط ط ط ططؤول عنها أبعلم من السط ط ط ط ط ط ططائل) فال يعلمها إال هللا عز وجل .لكنها قريبة،كما أخرب
الصططادق املصططدوق عليه أفضططل الصططالة والتسططليم بقوله( :بعثت أان والسططاعة كهاتني) وقرن بني السططبابة
والوس ط ط ط ط طططى ،قال النووي :ا قوله ﷺ بعثت أان والس ط ط ط ط ططاعة كهاتني حيتمل أنه متثيل ملقاربتها ،وأنه ليس
بينهما إص ط ط ط ط ط ططبع أخرى كما أنه ال نيب بينه وبني الس ط ط ط ط ط ططاعة ،وحيتمل أنه لتقريب ما بينهما من املدة وأن
التفاوت بينهما كنسططبة التفاوت بني اإلصططبعني تقريبا ال حتديداا( ،)1قال ابن عثيمني :اواملعىن أن أجل
الططدنيططا قريططب وأنططه ليس ببعيططد ،وهططذا كمططا فعططل ﷺ ذات يوم حيططث خطططب النططاس يف آخر النهططار،
والشمس على رؤوس النخل ،فقال( :إنه مل يبق من ديناكم إال مثل ما بقي من هذا اليوم).

()2

املطلب الثالث أشراط الساعة وعالماهتا:
أوال :تعريف األشراط:
األشراط لغة :األشراط والعالمات مجع شرط ابلتحريك ،والشرط العالمة ،وأشراط الساعة أي
عالماهتا ،وأش ط ط ط ط طراط الش ط ط ط ططيء أوائله ،وهي األمور العظام اليت تكون قبل يوم القيامة مما جيب اإلميان به
إلخبار الصادق املصدوق عنها الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى(.)3
قال النووي يف توضططيح معىن األش طراط وحكمها :اوأش طراط السططاعة عالماهتا واحدها شططرط بفتح
الشط ط ط ط ططني والراء ،وليس كل ما أخرب ﷺ بكونه من عالمات السط ط ط ط ططاعة يكون حمرما أو مذموما فإن تطاول
الرعاء يف البنيان وفشو املال وكون مخسني امرأة هلن قيم واحد ،ليس حبرام بال شك ،وإمنا هذه عالمات،
والعالمة ال يشرتط فيها شيء من ذلك بل تكون ابخلري والشر واملباح واحملرم والواجب وغريه ،وهللا أعلم،
وحمداثت األمور ،وابب زايرة أهل اخلري وجمالستهم وصحبتهم ،وكتاب املنثورات وامللح.

( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج  6ص.155

( )2انظر :ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ،ا ،2ص.334،440
( )3ابن كثري ،النهاية يف الفنت واملالحم ،د.ط ،ج 1ص.222
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واألشراط العالمات وقيل مقدماهتا وقيل صغار أمورها قبل متامها وكله متقاربا(.)1
اثنيا :وجوب اإلميان أبشراط الساعة:
كل ما صط ط ط ططح عن النيب ﷺ أنه أخرب بوقوعه؛ فاإلميان به واجب على كل مسط ط ط ططلم ،وذلك من
حتقيق الشطهادة أبنه رسطول هللا ،قال ابن قدامة :اوجيب اإلميان بكل ما أخرب به رسطول هللا ﷺ ،وصح
به النقل عنه فيما شططهدانه أو غاب عنا ،نعلم أنه حق وصططدق ،وس طواء يف ذلك ما عقلناه وجهلناه ومل
نطلع على حقيقة معناه؛ مثل :حديث اإلس ط ط ط ط طراء واملعراج ،ومن ذلك أش ط ط ط ط طراط السط ط ط ط ططاعة؛ مثل :خروج
الدجال ،ونزول عيسط ططى ابن مرمي عليه السط ططالم فيقتله ،وخروج أيجوج ومأجوج ،وخروج الدابة ،وطلوع
الشمس من مغرهبا ،وأشباه ذلك مما صح به النقل ا(.)2
اثلثا :احلكمة من تقدم األشراط للساعة:
قال القرطيب( :)3اواحلكمة يف تقدمي األشراط وداللة الناس عليها تنبيه الناس من رقدهتم وحثهم
على االحتياط ألنفسهم ابلتوبة واإلانبة كي ال يباغتوا ابحلول بينهم وبني تدارك العوارض منهم ،فينبغي
للناس أن يكونوا بعد ظهور أش طراط السططاعة قد نظروا ألنفسططهم وانقطعوا عن الدنيا ،واسططتعدوا للسططاعة
املوعود هبا وهللا أعلم ،وتلك األشط طراط عالمة النتهاء الدنيا وانقض ططائها ،فمنها :خروج الدجال ،ونزول
عيسط ط ططى ،وقتله الدجال ،ومنها خروج أيجوج ومأجوج ودابة األرض ،ومنها طلوع الشط ط ططمس من مغرهبا
هذه هي اآلايت ،وأما ما يتقدم منها كقبض العلم ،وغلبة اجلهل واسط ط ططتيالء أهله ،وبيع احلكم ،وظهور
املعازف،واسططتفاضططة شططرب اخلمور ،واكتفاء النسططاء ابلنسططاء ،والرجال ابلرجال ،وإطالة البنيان ،وزخرفة
املساجد ،وإمارة الصبيان ،ولعن آخر هذه األمة أوهلا ،وكثرة اهلرج ،فإهنا أسباب حادثة ،ورواية األخبار
املنذرة هبا بعدما ص ط ط ططار اخلرب هبا عياان تكلف ،لكن ال بد من ذكرها حىت يوقف عليها ويتحقق بذلك
معجزة النيب ﷺ وصدقه يف كل ما أخرب به ﷺ ا(.)4
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 1ص ،160 159ج 16ص.221

( )2التوجيري ،إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة ،ط ،2ص.6

( )3القرطيب ،مشس الدين (671- 600هط1273- 1204 ،م) .فقيه مفسر عامل ابللغة.
( )4القرطيب ،التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة ،ط ،1ص.1217
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عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السط ط ططالم يف ذكر أش ط ط طراط السط ط ططاعة ،قال :أال وتكون
الناس بعد طلوع الشط ط ططمس من مغرهبا كيومهم هذا ،يطلبون النسط ط ططل والولد ،يلقى الرجل الرجل فيقول:
مىت ولدت؟ فيقول :من طلوع الشط ططمس من املغرب وترفع التوبة ،فال تنفع نفس ط طاً إمياهنا ،مل تكن آمنت
من قبل ،أو كسبت يف إمياهنا خرياا(.)1
رابعا :دالئل أشراط الساعة يف رايض الصاحلني:
األحاديث الواردة يف رايض الصططاحلني يف بيان أش طراط السططاعة دجمت يف بعضططها بني األش طراط
.
الكربى واألشراط الصغرى
ونشري هنا إىل مجلة من هذه األشراط ،مع تعليق النووي عليها:
أوال:دالئل األشراط الص رى:
 -1بعثة النيب ﷺ :كما يف حديث جابر ،رضط ط ط ط ط ططي هللا عنه ،قال :كان رسط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ ،إذا
خطب امحرت عيناه ،وعال صططوته ،واشططتد غضططبه ،حىت كأنه منذر جيش يقول :اصططبحكم ومسططاكما
ويقول :ابعثت أان والسط ط ططاعة كهاتنياويقرن بني أصط ط ططبعيه ،السط ط ططبابة ،والوسط ط طططى .ابب النهي عن البدع
وحمداثت األمور .قال النووي :ااملراد بينهما شططيء يسططري كما بني األصططبعني يف الطول وقيل هو إشططارة
إىل قرب اجملاوزة(.)2
 -2متين املوت من شــدة البالء وانتشــار الفنت :كما يف قوله رسططول هللا ﷺ :اوالذي نفسططي
بيده ال تذهب الدنيا حىت مير الرجل ابلقرب ،فيتمر عليه ،ويقول :ايليتّن مكان ص ط ط ط ط ط ططاحب هذا القرب،
.
وليس به الدين وما به إال البالء
 -3ظهور الفنت :كما يف حديث عن أيب هريرة رض ط ططي هللا عنه أن رس ط ططول هللا ﷺ قال :اابدروا

ابألعمال فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا ،وميسي مؤمنا ويصبح كافرا ،يبيع دينه
بعرض من ال ططدني ططاايف ابب املب ططادرة إىل اخلريات.ق ططال النووي:ا معىن احل ططدي ططث احل ططث على املب ططادرة إىل
( )1الش ــافعي ،عقد الدرر يف أخبار املنتظر وهو املهدي عليه الس ــالم حتقيق :الش ططيخ مهيب بن ص ططاحل بن عبد الرمحن البوريّن،
ط( 2األردن :مكتبة املنار ،الزرقاء 1410 ،هط  )1989-ج 1ص.385
( )2النووي شرح مسلم،ط 2ج 18ص.89
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األعمال الص ط ط ططاحلة قبل تعذرها واالش ط ط ططتغال عنها مبا حيدث من الفنت الش ط ط ططاغلة املتكاثرة املرتاكمة كرتاكم
ظالم الليل املظلم ال املقمر ووصف ﷺ نوعا من شدائد تلك الفنت وهو أنه ميسي مؤمنا مث يصبح كافرا
أو عكسه شك الراوي وهذا لعظم الفنت ينقلب اإلنسان يف اليوم الواحد هذا االنقالب وهللا أعلم) (.)1
 -4قتال اليهود :كما يف حديث أيب هريرة رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنه أن رس ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ قال :اال تقوم
الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود حىت خيتيبء اليهودي من وراء احلجر والشجر ،فيقول احلجر والشجر:
اي مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله ،إال الغرقد فإنه من شجر اليهودا ابب املنثورات وامللح.
 -5انتش ـ ـ ــار الزان:كما يف قوله ﷺ :ويبقى ش ط ط ط ط طرار الناس يتهارجون فيها هتارج احلمر فعليهم
تقوم السط ططاعةا احلديث يف ابب املنثورات وامللح.قال النووي:ا أي جيامع الرجال النسط ططاء حبضط ططرة الناس
كما يفعل احلمري وال يكرتثون لذلك واهلرج إبس ط ط ط ط ط ططكان الراء اجلماع يقال هرج زوجته أي -جامعها-
()2
يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرهاا
 -6حسـ ــر الفرات عن جبل من ذهب كما يف قوله رس ط ططول هللا ﷺ :اال تقوم الس ط ططاعة حىت
حيسططر( )3الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه ،فيقتل من كل مائة تسططعة وتسططعون ،فيقول كل رجل
منهم :لعلي أن أكون أان أجنو ا .قال النووي:ينكشف لذهاب ماءه.
ويف رواية ايوش ططك أن حيس ططر الفرات عن كنز من ذهب ،فمن حض طره فال أيخذ منه ش ططيئا(.)4
أورد النووي احلديث يف كتاب املنثورات وامللح ،ابب املنثورات وامللح.
 -7خراب يثرب كما يف حديث رس ط ططول هللا ﷺ:ايرتكون املدينة على خري ما كانت ،ال يغش ط ططاها
إال العوايف يريد :عوايف السططباع والطري وآخر من حيشططر راعيان من مزينة يريدان املدينة ينعقان بغنمها فيجداهنا
وحوشا حىت إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما( -)5ذكر النووي احلديث يف ابب املنثورات وامللح.
( )1النووي:شرح مسلم ،ط،2ج 2ص.133
( )2املرجع السابق،ج18ص .70
( )3قال النووي :أي ينكشف لذهاب ماءئه ،انظر :النووي :شرح مسلم ،ط،2ج 18ص.19
( )4أخرجه مس ط ط ططلم يف ص ط ط ططحيحه :كتاب الفنت وأشط ط ط طراط الس ط ط ططاعة ،ابب التقوم الس ط ط ططاعة حىت حيس ط ط ططر الفرات عن جبل من ذهب،
برقم.2894:
( )5أخرجه مسلم يف كتاب فضائل املدينة ،ابب من رغب عن املدينة ،برقم.1874:
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ورجح النووي أن هذا األمر يكون يف آخر الزمان حيث قال :ا الظاهر املختار أن هذا الرتك
للمدينة يكون يف آخر الزمان عند قيام الس ط ط ططاعة وتوض ط ط ططحه قص ط ط ططة الراعيني من مزينة فإهنما خيران على
وجوههما حني تدركهما الساعة ومها آخر من حيشر ()1ا.
 -8والدة املرأة ربتها:كما جاء يف حديث جربيل عليه الس ط ط ططالم عن أمارات الس ط ط ططاعة بقوله:
اتلططد األمططة ربتهططاا ،يف ابب املراقبططة.قططال النووي(:)2ا قططال األكثرون من العلمططاء هو إخبططار عن كثرة
السراري وأوالدهن فإن ولدها من سيدها مبنزلة سيدها ألن مال اإلنسان صائر إىل ولده.
 -9صـ ـ ـ ـ ــدق رؤاي املؤمن كما قال ﷺ :اإذا اقرتب الزمان مل تكد رؤاي املؤمن تكذب ،ورؤاي
املؤمن جزء من س ط ط ط ط ط ططتة وأربعني جزءا من النبوةا متفق عليه .ويف رواية :اأص ط ط ط ط ط ططدقكم رؤاي :أص ط ط ط ط ط ططدقكم
حديثاا.احلديث يف ابب الرؤى مايتعلق هبا.
 -10التطاول يف البنيان :وهو أيض ط ط ط ط طا يف حديث جربيل عليه الس ط ط ط ط ططالم :اوأن ترى احلفاة العراة
العالة رعاء الش ط ط ططاء يتطاولون يف البنيانا .قال النووي( :)3اأما العالة فهم الفقراء والعائل الفقري والعيلة الفقر
وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر والرعاء بكسططر الراء وابملد ويقال فيهم رعاة بضططم الراء وزايدة اهلاء بال مد
ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل احلاجة والفاقة تبسط هلم الدنيا حىت يتباهون يف البنيان.
 -11ضـ ــياع األمانة :ففي احلديث عن أيب هريرة قال بينما النيب ﷺ يف جملس حيدث القوم،
جاءه أعرايب فقال :مىت السططاعة؟ فمضططى رسططول هللا ﷺ حيدث ،فقال بعض القوم :مسع ما قال ،فكره
ما قال ،وقال بعضططهم :بل مل يسططمع ،حىت إذا قضططى حديثه قال:اأين السططائل عن السططاعة؟ اقال :ها
أان اي رس ططول هللا ،قال:اإذا ض ططيعت األمانة فانتظر الس ططاعةاقال :كيف إض ططاعتها؟ قال :إذا وس ططد األمر
إىل غري أهله فانتظر الساعة ا( .)4أورده النووي يف ابب املنثورات وامللح.
 -12رفع العلم وقبض العلماء وانتشـ ـ ـ ـ ــار اجلهل :ففي احلديث عن عبد هللا بن عمرو بن
( )1النووي :شرح مسلم ،ط 2ج 9ص.160
( )2املرجع السابق ،ج 1ص.158

( )3النووي :شرات مسلم ،ط،2ج 1ص.159
( )4أخرجه البخاري ،كتاب العلم ،ابب من سئل علما وهو مشتغل حبديثه ،برقم.59:
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العاص رض ط ط ط ططي هللا عنهما قال :مسعت رس ط ط ط ططول هللا ﷺ يقول:اإن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من
الناس ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملا ،اأبذ الناس رؤوسا جهاال فسئلوا ،فأفتوا
بغري علم ،فضططلوا وأضططلوا( .)1واحلديث يف ابب فضططل العلم قال النووي(:)2ا هذا احلديث يبني أن املراد
بقبض العلم يف األحاديث الس ط ط ط ط ططابقة املطلقة ليس هو حموه من ص ط ط ط ط طدور حفاظه ولكن معناه أنه ميوت
محلته ويتخذ الناس جهاال حيكمون جبهاالهتم فيضلون ويضلونا
واحلديث اآلخر عن حذيفة بن اليمان رضط ط ططي هللا عنه عن النيب ﷺ قوله يف رفع األمانة :اينام
الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبه،ابب األمر أبداء األمانة.وقد ذكر النووي عدة تفس ط ط ط ط ط ط طريات ألهل
العلم يف معىن األمانة فقالا قال القاضي عياض رمحه هللا مذهب األصمعي يف هذا احلديث فتح اجليم
وأبو عمرو يكس ط ط ط ططرها وأما األمانة فالظاهر أن املراد هبا التكليف الذي كلف هللا تعاىل به عباده والعهد
الذي أخذه عليهم قال اإلمام أبو احلس ط ططن الواحدي رمحه هللا يف قول هللا تعاىل إان عرض ط ططنا األمانة على
السط ططماوات واألرض واجلبال قال بن عباس رض ططي هللا عنهما هي الفرائض اليت افرتضط ططها هللا تعاىل على
العباد وقال احلس ط ط ط ط ط ططن هو الدين والدين كله أمانة وقال أبو العالية األمانة ما أمروا به وما هنوا عنه وقال
مقاتل األمانة الطاعة قال الواحدي وهذا قول أكثر املفس ط ط ط ط ط ط طرين قال فاألمانة يف قول مجيعهم الطاعة
والفرائض اليت يتعلق أبدائها الثواب وبتض ط ط ط ط ططييعها العقاب وهللا أعلم وقال ص ط ط ط ط ططاحب التحرير األمانة يف
احلديث هي األمانة املذكورة يف قوله تعاىل إان عرض ططنا األمانة وهي عني اإلميان فإذا اس ططتمكنت األمانة
من قلب العبد قام حينئذ أبداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد يف إقامتهاوهللا أعلم (.)3
 -13اس ــتفاض ــة املال واالس ــت ناء عن الص ــدقة ،وكثرة النس ــاء وقلة الرجال :كما يف قوله
ﷺ :اليأتني على الناس زمان يطوف الرجل فيه ابلص ط ط ط ط ط ططدقة من الذهب ،فال جيد أحدا أيخذها منه،
ويرى الرجططل الواحططد يتبعططه أربعون امرأة يلططذن بططه من قلططة الرجططال وكثرة النس ط ط ط ط ط ط ططاءا(.)4احلططديططث يف ابب
املنثورات وامللح.
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ،ابب كيف يقبض العلم،برقم.100:

( )2النووي:شرات مسلم ،ط 2ج 16ص.224
( )3النووي املرجع السابق ،ط.،2ج 2ص.168
( )4أخرجه مسلم :كتاب الزكاة ،ابب الرتغيب يف الصدقة قبل أن اليوجد من يقبلها ،برقم.1012 :
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دالئل األشراط الكربى:
وردت يف حديث النواس بن مسعان رضط ط ط ط ط ططي هللا عنه قال :ذكر رسط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ الدجال ذات
غططداة ،فخفض فيططه ،ورفع حىت ظننططاه يف طططائفططة النخططل ،فلمططا رحنططا إليططه ،عرف ذلططك فينططا فقططال :امططا
شأنكم؟ اقلنا :اي رسول هللا ذكرت الدجال الغداة ،فخفضت فيه ورفعت ،حىت ظنناه يف طائفة النخل
فقططال :اغري الططدجططال أخوفّن عليكم ،إن خيرج وأان فيكم ،فططأان حجيجططه دونكم ،وإن خيرج ولس ط ط ط ط ط ط ططت
فيكم ،فكل امرئ حجيج نفسط ط ط ططه ،وهللا خليفيت على كل مسط ط ط ططلم ،إنه شط ط ط ططاب قطط عينه طافية ،كأين
أش ط ط ططبهه بعبد العزى بن قطن ،فمن أدركه منكم ،فليقرأ عليه فواتح س ط ط ططورة الكهف ،إنه خارج خلة بني
الش ط ط ط ططام والعراق ،فعاث ميينا وعاث مشاال ،اي عباد هللا فاثبتواا ،قلنا اي رس ط ط ط ططول هللا وما لبثه يف األرض؟
قال :اأربعون يوما :يوم كسنة ،ويوم كشهر ،ويوم كجمعة ،وسائر أايمه كأايمكما ،قلنا :اي رسول هللا،
فذلك اليوم الذي كس ط ط ططنة أتكفينا فيه ص ط ط ططالة يوم؟ قال :اال ،اقدروا له قدرها .قلنا :اي رس ط ط ططول هللا وما
إس ط ط ط ط ط ط طراعططه يف األرض؟ قططال :اكططالغيططث اس ط ط ط ط ط ط طتططدبرتططه الريح ،فيططأيت على القوم ،فيططدعوهم ،فيؤمنون بططه،
ويس ط ططتجيبون له فيأمر الس ط ططماء فتمطر ،واألرض فتنبت ،فرتوح عليهم س ط ططارحتهم أطول ما كانت ذرى،
وأسبغه ضروعا ،وأمده خواصر ،مث أييت القوم فيدعوهم ،فريدون عليه قوله ،فينصرف عنهم ،فيصبحون
ممحلني ليس أبي ططديهم ش ط ط ط ط ط ططيء من أمواهلم ،ومير ابخلرب ططة فيقول هل ططا :أخرجي كنوزك ،فتتبع ططه ،كنوزه ططا
كيعاس ط ط ططيب النحل ،مث يدعو رجال ممتلئا ش ط ط ططبااب فيضط ط ط طربه ابلس ط ط ططيف ،فيقطعه ،جزلتني رمية الغرض ،مث
يدعوه ،فيقبل ،ويتهلل وجهه يض ط ط ط ط ططحك .فبينما هو كذلك إذ بعث هللا تعاىل املس ط ط ط ط ططيح ابن مرمي ﷺ،
فينزل عند املنارة البيضط ط ططاء ش ط ططرقي دمش ط ططق بني مهرودتني ،واضط ط ططعا كفيه على أجنحة ملكني ،إذا طأطأ
رأس ططه ،قطر وإذا رفعه حتدر منه مجان كاللؤلؤ ،فال حيل لكافر جيد ريح نفس ططه إال مات ،ونفس ططه ينتهي
إىل حيث ينتهي طرفه ،فيطلبه حىت يدركه بباب لد فيقتله .مث أييت عيس ط ط ططى ﷺ قوما قد عص ط ط ططمهم هللا
منطه ،فيمس ط ط ط ط ط ططح عن وجوههم ،وحيطدثهم بطدرجطاهتم يف اجلنطة .فبينمطا هو كطذلطك إذ أوحى هللا تعطاىل إىل
عيس ط ط ط ط ط ططى ﷺ أين قد أخرجت عبادا يل ال يدان ألحد بقتاهلم ،فحرز عبادي إىل الطور ،ويبعث هللا
أيجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينس ط ط ط ططلون ،فيمر أوائلهم على حبرية طربية فيش ط ط ط ط طربون ما فيها ،ومير
آخرهم فيقولون :لقد كان هبذه مرة ماء .وحيص ط ططر نيب هللا عيس ط ططى ﷺ وأص ط ططحابه حىت يكون رأس الثور
ألحدهم خريا من مائة دينار ألحدكم اليوم ،فريغب نيب هللا عيس ط ططى ﷺ وأص ط ططحابه ،رض ط ططي هللا عنهم،
إىل هللا تعاىل ،فريس ط ط ططل هللا تعاىل عليهم النغف يف رقاهبم ،فيص ط ط ططبحون فرس ط ط ططى كموت نفس واحدة ،مث
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يهبط نيب هللا عيسى ﷺ وأصحابه رضي هللا عنهم ،إىل األرض ،فال جيدون يف األرض موضع شرب إال
مأله زمههم ونتنهم ،فريغب نيب هللا عيسططى ،ﷺ ،وأصططحابه ،رضططي هللا عنهم إىل هللا تعاىل ،فريسططل هللا
تعاىل طريا كأعناق البخت ،فتحملهم ،فتطرحهم حيت شط ططاء هللا ،مث يرسط ططل هللا عز وجل مطرا ال يكن
منططه بيططت مططدر وال وبر ،فيغس ط ط ط ط ط ط ططل األرض حىت يرتكهططا كططالزلقططة .مث يقططال لألرض :أنبيت مثرتططك ،وردي
بركتك ،فيومئذ كل العص ططابة من الرمانة ،ويس ططتظلون بقحفها ،ويبارك يف الرس ططل حىت إن اللقحة من
اإلبل لتكفي الفئام من الناس ،واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس ،واللقحة من الغنم لتكفي
الفخذ من الناس .فبينما هم كذلك إذ بعث هللا تعاىل رحيا طيبة ،فتأخذهم حتت آابطهم ،فتقبض روح
كل مؤمن وكل مسلم ،ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها هتارج احلمر فعليهم تقوم الساعةا(- )1كتاب
املنثورات وامللح.
هذا احلديث العظيم ذكر فيه نبينا ﷺ عددا من األشط ط ط ط طراط الكربى اليت تتقدم الس ط ط ط ططاعة ،وهي
حبسب ترتيبها يف احلديث على النحو اآليت:
العالمة األوىل :الدجال(:)2
عن عمران بن حص ططني رض ططي هللا عنهما قال :مسعت رس ططول هللا ﷺ يقول :اما بني خلق آدم
إىل قيام السط ط ط ط ط ط ططاعة أمر أكرب من الدجالا( - )3ابب املنثورات وامللح -قال النووي:ا كل كذاب فهو
دجال ،وقيل الدجال املموه يقال دجل فالن إذا موه ،ودجل احلق بباطله إذا غطاها(.)4
وعن ابن عمر رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنهما قال :كنا نتحدث عن حجة الوداع ،والنيب ﷺ بني أظهران،
وال ندري ما حجة الوداع ،حىت محد هللا رسول هللا ﷺ ،وأثىن عليه مث ذكر املسيح الدجال فأطنب يف
ذكره ،وقال :اما بعث هللا من نيب إال أنذره أمته :أنذره نوح والنبيون من بعده ،وإنه إن خيرج فيكم فما
( )1أخرجه مسلم :كتاب الفنت وأشراط الساعة ،ابب ذكر الدجال وصفته ومامعه .2937
( )2قال ابن حجر :اوالذي يرتجح من جمموع األخبار أن خروج الدجال أول اآلايت العظام املؤذنة بتغري األحوال العامة يف معظم
األرض ،وينتهي ذلك مبوت عيسططى ابن مرمي ،وأن طلوع الشططمس من املغرب هو أول اآلايت العظام املؤذنة بتغري أحوال العامل
العلوي ،وينتهي ذلك بقيام الساعةا \ .انظر :التوجيري ،شج 2ص.321
( )3أخرجه مسلم :كتاب الفنت وأشراط الساعة ،ابب يف بقية من أحاديث الدجال.2946 ،

( )4النووي ،شـ ــرات مسـ ــلم ،ط ،2ج 1ص.79وانظر :النووي ،اجملموع(( ،مع تكملة السـ ــبكي واملطيعي)) ط:اإلرش ط ططاد ،د.ت،
د.ط ،ج 3ص.450

251

خفي عليكم من شط ط ط ط ط ط ططأنه فليس خيفي عليكم ،إن ربكم ليس أبعور ،وإنه أعور عني اليمىن ،كأن عينه
عنبة طافية.
قال النووي :ااألحاديث املروية يف قص ط ط ططة الدجال حجة ملذهب أهل احلق يف ص ط ط ططحة وجوده،
وأنه ش ط ط ط ط ط ططخص بعينه ابتلى هللا به عباده ،وأقدره على أش ط ط ط ط ط ططياء من مقدورات هللا تعاىل من إحياء امليت
الططذي يقتلططه ومن ظهور زهرة الططدنيططا واخلص ط ط ط ط ط ط ططب معططه وجنتططه وانره وهنريططه واتبططاع كنوز األرض لططه وأمره
الس ط ططماء أن متطر فتمطر واألرض أن تنبت فتنبت ،فيقع كل ذلك بقدرة هللا تعاىل ومش ط ططيئته ،مث يعجزه
هللا تعاىل بعد ذلك فال يقدر على قتل ذلك الرجل وال غريه،ويبطل أمره ويقتله عيس ط ططى ﷺ ويثبت هللا
الذين آمنوا ،هذا مذهب أهل الس ط ط ططنة ومجيع احملدثني والفقهاء والنظار خالفا ملن أنكره وأبطل أمره من
اخلوارج واجلهمية وبعض املعتزلة وغريهم يف أنه ص ططحيح الوجود ولكن الذى يدعى خمارف وخياالت ال
حقائق هلا ،وزعموا أنه لو كان حقا مل يوثق مبعجزات األنبياء ص ط ط ططلوات هللا وس ط ط ططالمه عليهم،وهذا غلط
من مجيعهم ألنه مل يدع النبوةا(.)1
قال القاض ط ط ط ططي عياض :افإنه مل أيت بدعوى النبوة فيكون ما جاء به كالتص ط ط ط ططديق له ،وألنه لو
ص ط ططح منه مل يفرق بني النيب واملتنبئ فيطعن ذلك على النبوة ،وإمنا جاء بدعوى األلوهية ،وهو يف نفس
دعواه هلا مكذب لدعواه بصط ط ط ط ططورة حاله ونقص خلقه ،وظهور مسات احلدث به وشط ط ط ط ططهادة كذبه وكفره
املكتتبة بني عينيه ،وعجزه عن حتسني صورته ،وإزالة العور والشني عن نفسه فلم يرتب مؤمن يف أمره،
وإمنا اتبعه من اتبعه للضرورة واحلاجة ،وشدة الزمان عليه أو لكفره ا(.)2
صفته :قال النووي :امسي الدجال ابملسيح ألنه ممسوح العني ،وقيل ألنه أعور واألعور يسمى
مسط ط ط ططيحا ،وقيل ملسط ط ط ططحه األرض حني خروجه وقيل غري ذلك ،ومن صط ط ط ططفته أنه جعد قطط وهو بفتح
القاف والطاء وهو شططديد اجلعودة،وقال اهلروي اجلعد يف صططفات الرجال يكون مدحا ويكون ذما فإذا
كان ذما فله معنيان :أحدمها القصري املرتدد ،واآلخر البخيل يقال رجل جعد اليدين وجعد األصابع؛
أي خبيل ،وإذا كان مدحا فله أيضا معنيان :أحدمها أن يكون معناه شديد اخللق ،واآلخر يكون شعره
جعدا غري س ططبط فيكون مدحا ،ألن الس ططبوطة أكثرها يف ش ططعور العجم قال القاض ططي :قال غري اهلروي
( )1النووي ،صحيح مسلم ،ط ،2ج 18ص.58

( )2القاضي عياض ،إكمال املعلم ،ط ،1ج 8ص.475
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اجلعد يف صفة الدجال ذم ،ويف صفة عيسى عليه السالم مدح وهللا أعلما(.)1
مث قال:اوأما قوله ﷺ أعور العني اليمىن كأهنا عنبة طافية ،فروي ابهلمز ،وبغري مهز فمن مهز
معناه ذهب ضططوؤها ،ومن مل يهمز؛ معناه انتئة ابرزة مث إنه جاء بلفظ أعور العني اليمىن وجاء يف رواية
أخرى أعور العني اليسرى وقد ذكرمها مجيعا مسلم يف صحيحه وكالمها صحيح،ومعناه انتئة كنتوء حبة
العنب من بني ص طواحبها ،وقد وصططف يف احلديث أبنه ممسططوح العني وأهنا ليسططت جحراء وال انتئة بل
مطموسة وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها ،وأما ما جاء يف احلديث اآلخر (جاحظ العني وكأهنا
كوكب) ويف رواية (هلا حدقة جاحظة كأهنا خناعة يف حائط) فيجمع بني األحاديث وتصحح الرواايت
مجيعا أبن تكون املطموس ط ططة واملمس ط ططوحة واليت ليس ط ططت جبحراء وال انتئة هي العوراء الطافئة ابهلمز وهي
العني اليمىن،وتكون اجلاحظة واليت كأهنا كوكب وكأهنا خناعة هي الطافية بغري مهز وهي العني اليس ط ط ططرى
كما جاء يف الرواية األخرى وهذا مجع بني األحاديث والرواايت يف الطافية ابهلمز وبرتكه وأعور العني
اليمىن واليس ط ط ط ططرى ألن كل واحدة منهما عوراء فإن األعور من كل ش ط ط ط ططيء املعيب ال س ط ط ط ططيما ما خيتص
ابلعني ،وكال عيّن الدجال معيبة عوراء إحدامها بذهاهبا واألخرى بعيبهاا(.)2
()3

ويف قوله ﷺ (إن هللا تبارك وتعاىل ليس أبعور أال إن املسط ط ط ط ط ططيح الدجال أعور العني اليمىن)
يقول النووي :إن ذلك إشط ط ط ط ط ط ططارة إىل:ا أن هللا تعاىل منزه عن مسات احلدث وعن مجيع النقائص ،وأن
الدجال خملوق من خلق هللا تعاىل انقص الصططورة فينبغي لكم أن تعلموا هذا ،وتعلموه الناس ،لئال يغرت
ابلدجال من يرى أبييالته وما معه من الفتنة ا(.)4
وفتنة الدجال من أعظم فنت الدنيا ،وقد بني لنا نبينا يف هذا احلديث وص ط ط ط ططفه وص ط ط ط ططفة خروجه
ومكان هذا اخلروج ،ومدة فتنته ،كما بني لنا س ططبل النجاة منه واليت منها أمران نبينا ﷺ التعوذ منها يف
كل صالة يف أحاديث أخر.
ومن فتنته ماورد يف احلديث عن ربعي بن حراش قال :انطلقت مع أيب مس ططعود األنص ططاري إىل
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ا 2ص.234

( )2املرجع السابق ،ط ،2ج 18ص.48
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب ذكر املسيح ابن مرمي واملسيح الدجال ،برقم.169:
( )4النووي ،املرجع السابق ،ج 2ص .236
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حذيفة بن اليمان رضط ط ط ط ططي هللا عنهم فقال له أبو مسط ط ط ط ططعود ،حدثّن ما مسعت من رسط ط ط ط ططول هللا ﷺ ،يف
الدجال قال:ا إن الدجال خيرج وإن معه ماء وانرا ،فأما الذي يراه الناس ماء فنار حترق ،وأما الذي
()1
يراه الناس انرا ،فماء ابرد عذب ،فمن أدركه منكم ،فليقع يف الذي يراه انرا ،فإنه ماء عذب طيبا
العالمة الثانية :املسيح عيسى عليه السالم:
﴿ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ﴾ [آل عمران .]45 :ابب اس ط ططتحباب التبش ط ططري والتهنئة ابخلري .وانظر:
كتاب املنثورات وامللح.
صفته وتسميته:
قال النووي :اوال خالف عند أحد من الرواة يف اس ط ط ططم املس ط ط ططيح عيس ط ط ططى أنه بفتح امليم وكس ط ط ططر
الس ط ط ط ط ط ططني خمففة واختلف يف الدجال فأكثرهم يقوله مثله وال فرق بينهما يف اللفظ ولكن عيس ط ط ط ط ط ططى ﷺ
مسيح هدى والدجال مسيح ضاللة...،وقال :وأما املسيح فهو صفة لعيسى ﷺ وصفة للدجال فأما
عيسططى فاختلف العلماء يف سططبب تسططميته مسططيحا ،فمنهم من قال :األنه مل ميسططح ذا عاهة إال بريء،
وقيل :املسططيح الصططديق ،وقيل؛ لكونه ممسططوح أسططفل القدمني ال أمخص له وقيل ملسططح زكراي إايه ،وقيل
ملسط ططحه األرض أي قطعها ،وقيل :ألنه خرج من بطن أمه ممسط ططوحا ابلدهن ،وقيل :ألنه مسط ططح ابلربكة
حني ولد ،وقيل :ألن هللا تعاىل مسحه أي خلقه خلقا حسنا وقيل غري ذلك وهللا أعلما(.)2
حكمه وشريعته:
قال النووي :انزول عيسط ط ط ط ط ططى عليه السط ط ط ط ط ططالم وقتله الدجال حق وصط ط ط ط ط ططحيح عند أهل السط ط ط ط ط ططنة
لألحاديث الص ط ط ط ط ط ططحيحة يف ذلك،وليس يف العقل وال يف الش ط ط ط ط ط ططرع ما يبطله فوجب إثباته ،وأنكر ذلك
بعض املعتزلطة واجلهميطة ومن وافقهم وزعموا أن هطذه األحطاديطث مردودة بقولطه تعطاىل﴿ :وخطا النبيني﴾
وبقوله ﷺ( :ال نيب بعدى) وإبمجاع املسط ط ط ط ط ططلمني أنه ألنىب بعد نبينا ﷺ ،وأن ش ط ط ط ط ط طريعته مؤبدة إىل يوم
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الفنت وأشراط الساعة ،ابب ذكر الدجال وصفته ومامعه ،برقم.2934:
( )2النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج  2ص.234
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القيامة ال تنس ططخ وهذا اس ططتدالل فاس ططد ألنه ليس املراد بنزول عيس ططى عليه الس ططالم أنه ينزل نبيا بش ططرع
ينس ططخ ش ططرعنا وال يف هذه األحاديث وال يف غريها ش ططيء من هذا ،بل ص ططحت هذه األحاديث يف أنه
ينزل حكما مقس ط طططا حبكم ش ط ططرعنا وحيىي من أمور ش ط ططرعنا ما هجره الناسا( ،)1وقوله ﷺ يف احلديث:
(ينزل فيكم) :أي يف هذه األمة وإن كان خطااب لبعض ططها ممن ال يدرك نزوله ،وقوله ﷺ (حكما)؛ أي
ينزل حاكما هبذه الشط طريعة ال ينزل نبيا برس ططالة مس ططتقلة وشط طريعة انس ططخة بل هو حاكم من حكام هذه
األمة وقوله( :فيكسر الصليب) معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمها(.)2
العالمة الثالثة :أيجوا ومأجوا:
اعن أم املؤمنني أم احلكم زينب بنت جحش رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنها أن النيب ﷺ دخل عليها فزعا
يقول :اال إله إال هللا ،ويل للعرب من ش ط ط ط ط ط ططر قد اقرتب ،فتح اليوم من ردم أيجوج ومأجوج مثل هذها
وحلق أبص ط ط ط ططبعه اإلهبام واليت تليها .فقلت :اي رس ط ط ط ططول هللا أهنلك وفينا الص ط ط ط ططاحلون؟ قال :انعم إذا كثر
اخلبثا (-)3ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.-
قال النووي :أما أيجوج ومأجوج فهما غري مهموزين عند مجهور القراء وأهل اللغة ،وقرأ عاصم
ابهلمز فيهما ،وأصله من أجيج النار وهو صوهتا وشررها شبهوا به لكثرهتم وشدهتم واضطراهبم بعضهم
يف بعض ،قال وهب بن منبه ومقاتل بن س ط ط ط ططليمان :هم من ولد ايفث بن نوح ،وقال الض ط ط ط ططحاك :هم
جي ططل من الرتك وق ططال كع ططب :هم ابدرة من ول ططد آدم من غري حواء ق ططال :وذل ططك أن آدم ﷺ احتلم
فامتزجت نطفته ابلرتاب فخلق هللا تعاىل منها أيجوج ومأجوج وهللا أعلما(.)4

( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 18ص.75

( )2النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 2ص.190
( )3أخرجه البخاري :كتاب الفنت ،ابب قول النيب ﷺ :ويل للعرب من ش ط ط ط ططر قد اقرتب  ،7059ومس ط ط ط ططلم كتاب الفنت وأش ط ط ط ط طراط
الساعة ،ابب اقرتاب الفنت وفتح ردم أيجوج ومأجوج .2880

( )4النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 3ص.98
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العالمة الرابعة :الريح الطيبة:
اعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضط ط ط ط ط ط ططي هللا عنهما قال :قال رسط ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ:ا خيرج
الدجال يف أميت فيمكث أربعني ،ال أدري أربعني يوما ،أو أربعني شط ط ط ط ط ط ططهرا ،أو أربعني عاما ،فيبعث
هللا تعاىل عيسى ابن مرمي ﷺ فيطلبه فيهلكه ،مث ميكث الناس سبع سنني ليس بني اثنني عداوة .مث
يرسل هللا ،عز وجل ،رحيا ابردة من قبل الش ام ،فال يبقى على وجه األرض أحد يف قلبه مثقال ذرة
( )1
من خري أو إميان إال قبض ططته ،حىت لو أن أحدكم دخل يف كبد جبل ،لدخلته عليه حىت تقبض ططها
ابب املنثورات وامللح.جاء يف هذا احلديث أن الريح يت من جهة الش ط ط ط ططام ،ويف رواية أخرى أن هللا تعاىل يبعث رحيا
من اليمن ،قال النووي :اوجياب عن هذا بوجهني أحدمها حيتمل أهنما رحيان ش ط ط ط ط ط ططامية وميانية ،وحيتمل
أن مبدأها من أحد اإلقليمني مث تصط ط ط ط ططل اآلخر وتنتشط ط ط ط ططر عنده وهللا أعلما ،ويف قوله ﷺ رحيا ألني من
احلرير قال النووي :اإن يف ذلك إشارة إىل الرفق هبم واإلكرام هلم وهللا أعلما(.)2
وقال رمحه هللا إن يف هذه األحاديث دليل على بقاء اإلس ط ط ط ط ط ططالم واجلهاد إىل يوم القيامة واملراد
قبيل القيامة بيسري؛ أي حىت يت الريح الطيبة من قبل اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنةا(.)3

( )1أخرجه مسلم :كتاب الفنت وأشراط الساعة ،ابب يف خروج الدجال ومكثه يف األرض ،ونزول عيسى وقتله إايه ،وذهاب أهل
اخلري واإلميان2940 ...،
( )2النووي ،املرجع السابق ،ج 2ص.133
( )3النووي ،املرجع السابق ج 7ص .69
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املبحث الرابع :املوقف والعرصات
بعد بعث الناس وقيامهم من قبورهم حيشط ط ططرون إىل أرض احملشط ط ططر ،مث يقومون فيها قياماً طويال،
يشططتد فيه تعبهم وظمؤهم وخوفهم من طول املقام يف يوم كان مقداره مخسططني ألف سططنة ويشططتد تيقنهم
من احلساب ومالقاة امللك الداين.
عن النيب ﷺ قال :ابني النفختني أربعون ،قالوا اي أاب هريرة ،أربعون يوما؟ قال :أبيت ،قالوا:
أربعون س ططنة؟ قال :أبيت .قالوا :أربعون ش ططهرا؟ قال :أبيتا ويبلى كل ش ططيء من اإلنس ططان إال عجب
الذنب ،فيه يركب اخللق ،مث ينزل هللا من الس ط ط ط ط ط ططماء ماء ،فينبتون كما ينبت البقل ا( .)1ابب املنثورات
وامللح.
دالئل أحداث عرصات القيامة من رايض الصاحلني:
إثبات احلشر:
ودليله احلديث عن حذيفة ،وأيب هريرة ،رض ط ط ططي هللا عنهما ،قاال :قال رس ط ط ططول هللا ﷺ( :جيمع
هللا ،تبارك وتعاىل ،الناس فيقوم املؤمنون حىت تزلف هلم اجلنة ،فيأتون آدم ص ط ط ططلوات هللا عليه ،فيقولون:
اي أابان اس ط ططتفتح لنا اجلنة ،فيقول :وهل أخرجكم من اجلنة إال خطيئة أبيكم ،لس ط ططت بص ط ططاحب ذلك،
اذهبوا إىل ابّن إبراهيم خليل هللا ،قال :فيأتون إبراهيم ،فيقول إبراهيم :لس ططت بص ططاحب ذلك إمنا كنت
خليال من وراء وراء ،اعمدوا إىل موس ط ط ط ط ط ططى الذي كلمه هللا تكليما ،فيأتون موس ط ط ط ط ط ططى ،فيقول :لس ط ط ط ط ط ططت
بصاحب ذلك ،اذهبوا إىل عيسى كلمة هللا وروحه فيقول عيسى :لست بصاحب ذلك .فيأتون حممدا
ﷺ ،فيقوم فيؤذن لططه ،وترس ط ط ط ط ط ط ططل األمططانططة والرحم فيقومططان جنبيت الص ط ط ط ط ط ط طراط ميينططا ومشططاال ،فيمر أولكم
كالربقاقلت :أبيب وأمي ،أي ش ط ط ط ططيء كمر الربق؟ قال:اأمل تروا كيف مير ويرجع يف طرفة عني؟ مث كمر
الريح مث كمر الطري؟ وأشد الرجال جتري هبم أعماهلم ،ونبيكم قائم على الصراط يقول :رب سلم سلم،
حىت تعجز أعمال العباد ،حىت جيئ الرجل ال يس ط ططتطيع الس ط ططري إال زحفا ،ويف حافيت الص ط ط طراط كالليب

( )1أخرجه مسلم :كتاب الفنت وأشراط الساعة ،ابب ما بني النفختني ،برقم .2955
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معلقطة مطأمورة أبخطذ من أمرت بطه ،فمخطدوش انج ومكردس يف النطار ،والطذي نفس أيب هريرة بيطده إن
قعر جهنم لسبعون خريفا) (.)1
حال الناس يف احملشر:
يف احلديث يف ابب اخلوف ،عن ابن عمر رض ط ططي هللا عنهما أن رس ط ططول هللا ﷺ قال :ايقوم
الناس لرب العاملني حىت يغيب أحدهم يف رشط ط ط ططحه إىل أنصط ط ط ططاف أذنيها( ،)2وصط ط ط ططف ملا يكون عليه
الناس حال وقوفهم يف عرصططات يوم القيامة ،حيث حشططروا للحسططاب ،وحنوه احلديث اآلخر أيضططا
يف ابب اخلوف وهو قولطه ﷺ :اتطدين الشط ط ط ط ط ط ططمس يوم القيطامطة من اخللق حىت تكون منهم كمقطدار
ميلاقال سططليم بن عامر الراوي عن املقداد :فوهللا ما أدري ما يعّن ابمليل ،أمسططافة األرض أم امليل
الططذي تكتحططل بططه العنيافيكون النططاس على قططدر أعمططاهلم يف العرق ،فمنهم من يكون إىل كعبيططه،
ومنهم من يكون إىل ركبتيه ،ومنهم من يكون إىل حقويه ومنهم من يلجمه العرق إجلاماا وأشط ط ط ط ط ط ططار
رسول هللا ﷺ بيده إىل فيها(.)3
وكططذلططك قولططه ﷺ :ايعرق النططاس يوم القيططامططة حىت يططذهططب عرقهم يف األرض س ط ط ط ط ط ططبعني ذراعططا،
ويلجمهم حىت يبلغ آذاهنما( .)4وهو أيضا يف ابب اخلوف.
ومعىن ايذهب يف األرضا :ينزل ويغوص.
أعمال منجية:
يف الكرب العظيمة ليوم القيامة يت بعض األعمال لتنقذ ص ط ططاحبها وهتون عليه ،مثل قوله ﷺ
الذي -أورده النووي يف ابب قضاء حوائج املسلمني:
(من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ،نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة) (.)5
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب ا إلميان ،ابب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها ،برقم.195:
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،ابب صفة يوم القيامة أعاننا هللا على أهواهلا ،برقم.2862:
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،برقم .2864
اىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ب قَط ْوِل َّ
ا ِ.تَط َع َ
( )4أخرجه البخاري يف ص ط ططحيحه :كتاب الرقاقَ ،اب ُ
ﯳ ﯴ﴾ [املطففني ،]6-4 :برقم.6531:
( )5أخرجه مسلم :كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،ابب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر.2699 ،
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وقوله ﷺ:اسبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله :إمام عادل ،وشاب نشأ يف عبادة هللا
عز وجل ،ورجل قلبه معلق ابملسط ط ط ط ط ط ططاجد ،ورجالن حتااب يف هللا اجتمعا عليه ،وتفرقا عليه ،ورجل دعته
امرأة ذات منصططب ومجال ،فقال :إين أخاف هللا ،ورجل تصططدق بصططدقة ،فأخفاها حىت ال تعلم مشاله
ما تنفق ميينه ،ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناها (-)1ابب فضل احلب يف هللا.
مسألة ظل هللا يوم القيامة:
اقوله ﷺ( :س ط ط ططبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله) ذكر النووي عدة أقوال ألهل العلم
يف تفسري هذا الظل منها:
 إن إض ططافة الظل إىل هللا تعاىل إض ططافة ملك،وكل ظل فهو هلل وملكه وخلقه وس ططلطانه،واملرادهنا ظل العرش كما جاء يف حديث آخر مبينا ( ،)2واملراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العاملني ودنت
منهم الشمس ،واشتد عليهم حرها ،وأخذهم العرق وال ظل هناك لشيء إال للعرش.
 والقول األخر إن املراد ب ططه هن ططا ظ ططل اجلن ططة وهو نعيمه ططا والكون فيه ططا كم ططا ق ططال تع ططاىل:﴿وندخلهم ظال ظليال﴾.
 وقيل :حيتمل أن الظل هنا عبارة عن الراحة والنعيم يقال :هو يف عيش ظليل أي طيبا(.)3 ومن األقوال األخرى اليت ذكرهططا :إن الظططل هو الكرامططة والكنف والكف من املكططاره يفذلك املوقف قال وليس املراد ظل الشططمس ،وما قاله معلوم يف اللسططان يقال فالن يف ظل فالن أي يف
كنفه ومحايته قال .وهذا هو القول الذي رحجه النووي وقال:اوهذا أوىل األقوال وتكون إض ط ط ط ط ط ططافته إىل
العرش ألنه مكان التقريب والكرامة وإال فالشمس وسائر العامل حتت العرش ويف ظلها(.)4

( )1أخرجه البخاري :كتاب الزكاة ،ابب الصدقة ابليمني ،برقم .1423
ِ ِ
ِ
ت ِظ ِّل َع ْرِش ط ِه يطَ ْوَم َال ِظ َّل إَِّال ِظلهُ) ،أخرجه النسططائي يف
ض ط َع لَهُ ،أَظَلَّهُ َّ
( )2حنو قوله ﷺَ ( :م ْن أَنْظََر ُم ْعس طًرا ،أ َْو َو َ
ا ُ.يطَ ْوَم القيَ َامة َْحت َ
سننه ،أبواب البيوع ،ابب ماجاء يف إنظار املعسر والرفق به ،برقم.1306 :

( )3املرجع السابق ج 16ص.123

( )4النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 7ص.120
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املبحث اخلامس :ذكر احلساب
وفيه مطالب:
بعد البعث واحلش ط ط ط ط ططر يقف الناس موقف احلس ط ط ط ط ططاب كما ي قوله تعاىل:
ﳀﳁﳂ

﴿ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ﳃ﴾ [إبراهيم ،]41 :وقد ذكره النووي يف ابب فضل الدعاء بظهر الغيب.


املطلب األول :الناجون من احلساب:
األصط ططل أن الناس كلهم حياسط ططبون يف موقف القيامة ،إال أصط ططنافا من الناس ،يتفضط ططل هللا عليهم،
فيدخلهم اجلنة من غري سط ططبق حسط ططاب ،وال عذاب وهم املذكورون يف احلديث عن ابن عباس رضط ططي هللا
عنهما قال :قال رس ططول هللا ص ططلى هللا عليه وآله وس ططلم :اعرض ططت علي األمم ،فرأيت النيب ومعه الرهيط
والنيب ومعه الرجل والرجالن ،والنيب وليس معه أحد إذ رفع يل س ط ط ط طواد عظيم فظننت أهنم أميت ،فقيل يل:
هذا موسى وقومه ولكن انظر إىل األفق فإذا سواد عظيم فقيل يل انظر إىل األفق اآلخر فإذا سواد عظيم
فقيل يل :هذه أمتك ،ومعهم سبعون ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب امث هنض فدخل منزله،
فخاض الناس يف أولئك الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب ا (-)1ابب اليقني والتوكل.
املطلب الثاين :أنواع احلساب:
احلس ط ططاب يوم القيامة نوعان :حس ط ططاب عرض ،وهذا خاص ابملؤمن ،فيس ط ططأل عن عمله وعلمه
ونعم هللا عليه مث إذا عرض ط ط ط ططت عليه ذنوبه أقر هبا فيس ط ط ط ططرتها هللا عليه ويتجاوز عنه ،فهذا حس ط ط ط ططاب بال
مناقشة وال تدقيق ،وبعدها أيخذ كتابه بيمينه ،وينقلب إىل أهله يف اجلنة مسرورا.
والنوع الثاين هو الوارد يف قوله ﷺ :امن نوقش احلساب يوم القيامة عذبا( ،)2فهذا حساب
مناقش ط ططة وتفص ط ططيل ،وهو حس ط ططاب هللا للكفار ،ومن ش ط ططاء من عص ط ططاة املوحدين ،وقد يطول حس ط ططاهبم
حبسب كثرة ذنوهبم ،وأهل السنة يقرون أبن هؤالء العصاة من املوحدين يدخل هللا منهم النار من شاء
إىل أمد ،مث خيرجهم فيدخلهم اجلنة خالدين فيها.
( )1أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،ابب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب والعذاب220 ،
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلنة وصفة أهلها ونعيمها ،ابب اثبات احلساب2876 ،
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وورد فيهما قوله ﷺ :اما منكم من أحد إال س ط ط ط ططيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمجان ،فينظر أمين
منه فال يرى إال ما قدم ،وينظر أشط ططأم منه فال يرى إال ما قدم ،وينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء
وجهه ،فاتقوا النار ولو بش ط ط ط ط ططق مترة ،فمن مل جيد فبكلمة طيبة.أورده النووي يف ابب اخلوف وابب بيان
كثرة طرق اخلري.
واحلديث اآلخر الذي يص ط ط ط ططف موقف املؤمن للحس ط ط ط ططاب بني يدي ربه جل وعال يقوله فيه
ﷺ  :ايدىن املؤمن يوم القيامة من ربه حىت يضط ط ط ط ط ططع كنفه عليه ،فيقرره بذنوبه ،فيقول :أتعرف ذنب
كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول :رب أعرف ،قال :فإين قد سط ط ط ط ط ط ططرتهتا عليك يف الدنيا ،وأان أغفرها
لك اليوم ،فيعطى صحيفة حسناته ،أورده النووي يف ابب الرجاء .وذكر النووي أن الكنف هنا هو
سط ط ط ططرت هللا جل وعال وعفوه وأن املراد ابلدنو هنا دنو الكرامة واالحسط ط ط ططان الدنو مسط ط ط ططافة ،قال وهللا
تعاىل منزه عن املسافة وقرهباا(.)1
ويف مس ــألة مناقش ــة احلس ــاب يقول النووي:ا معىن نوقش اسط ططتقصط ططي عليه ،وقوله عذب له
معنيان :أحدمها أن نفس املناقشط ط ط ط ط ط ططة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب ملا فيه من التوبيخ،
والثاين معناه أن التقصططري غالب يف العباد فمن اسططتقصططي عليه ومل يسططامح هلك ودخل النار ولكن هللا
تعاىل يعفو ويغفر ما دون الشرك ملن يشاء ممن هو مفض إىل العذاب ابلنار ا(.)2
ومن األحاديث الواردة يف موقف احلسط ط ط ط ط ط ططاب قوله ﷺ :ايقوم الناس لرب العاملني حىت يغيب
أحدهم يف رشحه إىل أنصاف أذنيها متفق عليه .أورده النووي يف ابب اخلوف.
وورد يف احلديث أن أول ماحياسططب به العبد صططالته قال ﷺ اإن أول ما حياسططب به العبد يوم
القيامة من عمله ص ط ط ططالته ،فإن ص ط ط ططلحت ،فقد أفلح وأجنح ،وإن فس ط ط ططدت ،فقد خاب وخس ط ط ططر ،فإن
انتقص من فريض ططته ش ططيئا ،قال الرب ،عز وجل :انظروا هل لعبدي من تطوع ،فيكمل منها ما انتقص
من الفريضة؟ مث يكون سائر أعماله على هذا (.)3
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 17ص.87
( )2املرجع السابق ،ج 17ص.208
( )3أخرجه الرتمذي يف س ط ططننه ،أبواب الص ط ططالة عن رس ط ططول هللا ﷺ ،ابب ماجاء أن أول ماحياس ط ططب به العبد يوم القيامة الص ط ططالةن
برقم.413:
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قال النووي:ا فيه تغليظ أمر الدماء وأهنا أول ما يقض ط ط ططى فيه بني الناس يوم القيامة وهذا لعظم
أمرها وكثري خطرها وليس هذا احلديث خمالفا للحديث املشط ط ططهور يف السط ط ططنن أول ما حياسط ط ططب به العبد
صط ط ط ط ططالته ألن هذا احلديث الثاين فيما بني العبد وبني هللا تعاىل وأما حديث الباب فهو فيما بني العباد
()1
وهللا أعلم ابلصوابا

( )1املرجع السابق،ج 11ص.167
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املبحث السادس :امليزان
وفيه مطالب:
املطلب األول :تعريف امليزان:
امليزان يف اللغة :اس ط ط ططم آلة يوزن هبا الش ط ط ططيء ،ويف االص ط ط طططالح :هو ميزان حقيقي لوزن ومعرفة
مقادير األعمال.
املطلب الثاين :اعتقاد أهل السنة يف امليزان
وبيان اعتقاد املعتزلة فيه :امليزان من املس ط ططائل اليت أمجع عليها أهل الس ط ططنة واجلماعة وأثبتوها يف
مصنفاهتم ،ويعتقدون أن هللا يضع للعباد يوم احلساب ميزان حقيقي له كفتان ،توزن فيه أعمال العباد،
كما قال تعاىل:

﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾( ،)1وأنكرتططه املعتزلططة،بنططاء منهم على أن األعراض يس ط ط ط ط ط ططتحيططل وزهنططا إذ ال تقوم
أبنفسها ،قال األشعري يف املقاالت:ا وقال أهل البدع إببطال امليزان وقالوا :موازين وليس مبعىن كفات
وألس ط ط ط ططن ولكنها اجملازاة جيازيهم هللا أبعماهلم وزانً بوزن ،وأنكروا امليزان وقالوا :يس ط ط ط ططتحيل وزن األعراض
ألن األعراض ال ثقل هلا وال خفة ،وحقيقة قول املعتزلة يف املوازنة أن احلس ططنات تكون حمبطة للس ططيئات
وتكون أعظم منها وأن السيئات تكون حمبطة للحسنات وتكون أعظم منها(.)2
والقاضط ططي عبد اجلبار املعتزيل يثبت اإلميان ابمليزان يف اآلخرة ،إال أن إال أن مفهوم املوازنة بني
احلس ططنات والس ططيئات عند املعتزلة خيتلف عما هو عليه عند أهل الس ططنة ،فهم ينفون أن هللا أراد ابمليزان
املعقول منه املتعارف فيما بيننا ،وأحالوا أن توزن األعراض يف كفتني ،وقالوا:لكن إذا كانت حس ط ط ط ط ططنات
اإلنس ططان أعظم من س ططيئاته رجحت إحدى الكفتني على األخرى فكان رجحاهنا دليالً على أن الرجل
من أهل اجلنة وكذلك إذا رجحت الكفة األخرى السططوداء كان رجحاهنا دليالً على أن الرجل من أهل
النار ،وحقيقة قول املعتزلة يف املوازنة كما قال أبو احلسن األشعري:أن احلسنات تكون حمبطة للسيئات
( )1سورة األنبياء ،اآلية.47:

( )2األشعري :علي بن إمساعيل،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني،ط ،3ص .473

263

=

وتكون أعظم منها وأن السيئات تكون حمبطة للحسنات وتكون أعظم منه(.)1
والنووي على مطذهطب أهطل السط ط ط ط ط ط طنطة يف إثبطات امليزان ،وأبن األعمطال توزن حقيقطة ويقول :ا وقطد
تظاهرت نص ط ط ططوص القرآن والس ط ط ططنة على وزن األعمال وثقل املوازين وخفتها ،وأما قوله ﷺ (وس ط ط ططبحان هللا
واحلمططد هلل متآلن أو متأل مططا بني السط ط ط ط ط ط طمططاوات واألرض)....وأمططا متأل فمططذكر على إرادة الططذكر وأمططا معنططاه
فيحتمل أن يقال :لو قدر ثواهبما جسط ط ط ططما ملأل ما بني السط ط ط ططماوات واألرض؛ وسط ط ط ططبب عظم فضط ط ط ططلهما ما
اشتملتا عليه من التنزيه هلل تعاىل بقوله سبحان هللا والتفويض واالفتقار إىل هللا تعاىل بقوله احلمد هلل ا(.)2
املطلب الثالث :خالف العلماء يف عدد املوازين:
اختلف أهل العلم يف امليزان هل هو واحد ،أم أهنا موازين متعددة.
ورجح ابن حجر أن امليزان واحد ،قال :اواليشكل بكثرة من يوزن بعمله ،ألن أحوال القيامة
ال تكيف أبحوال الدنياا(.)3
وقال القرطيب :اذكر هللا امليزان بلفظ اجلمع وجاء يف الس ط ط ط ط ط ططنة بلفظ اإلفراد واجلمع ،فقيل جيوز
أن يكون هنطاك موازين للعطامطل الواحطد يوزن بكطل ميزان ص ط ط ط ط ط ططنف من أعمطالطه ،وميكن أن يكون ميزاان
واحدا ،عرب عنه بلفظ اجلمع وقيل :املراد املوازين مجع موزون أي األعمال املوزونة ال مجع ميزانا(.)4
املطلب الرابع :دالئل إثبات امليزان يف رايض الصاحلني:
من األحاديث الواردة يف ذكر امليزان قوله ﷺ( :واحلمد هلل متأل امليزان) ،وقوله ﷺ( :كلمتان
خفيفتان على اللسان ،ثقيلتان يف امليزان)  -ابب فضل الذكر واحلث عليه.-

( )1انظر:العمراين الشافعي ،االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار،ط ،1ج 3ص.720
( )2النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 3ص.101وانظر :ج 7ص .99
( )3ابن حجر :فتح الباري ،د.ط ،ج 13ص.537
( )4انظر :القرطيب ،التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة ،ج 1ص.722
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املبحث :السابع اإلميان ابحلوض
وفيه مطالب:
املطلب األول :احلوض ل ة واصطالحا:
احلوض ل ة هو جممع املاء.
واصــطالحا هو :احلوض الذي يوضططع يف عرصططات القيامة وجيتمع فيه ماء هنر الكوثر( ،)1ولذا
يسمى حوض الكوثر وترد عليه أمة حممد ﷺ.
املطلب الثاين :مذهب أهل السنة يف اإلميان ابحلوض:
التصط ططديق ابحلوض من أصط ططول اعتقاد أهل السط ططنة التصط ططديق ،وقد أدرجوا يف عقائدهم مسط ططألة
إثبات حوض نبينا حممد ﷺ.
املطلب الثالث :اعتقاد النووي يف احلوض:
النووي يوافق أهل السططنة يف التصططديق بوجود احلوض ،ويقرر صططحة كل األحاديث الواردة فيه،
وأن اإلميان به فرض ،والتص ططديق به من اإلميان وأنه على ظاهره عند أهل الس ططنة واجلماعة ال يتأول وال
خيتلف فيه ،وحديثه متواتر النقل رواه خالئق من الص ط ط ط ط ط ططحابةا ،وأن معىن قوله ﷺ (أان فرطكم على
احلوض) فإنه يف اللغة الفرط بفتح الفاء والراء ،والفارط هو :الذي يتقدم الوارد ليص ط ط ط ط ط ططلح هلم واحلياض
والدالء ،وأن فيه بشارة هلذه األمة زادها هللا تعاىل شرفا فهنيئا ملن كان رسول هللا ﷺ فرطه اوقوله ﷺ
يف احلديث( :وإين ألنظر إىل حوض ططي اآلن)( )2قال النووي :اهذا تصط طريح أبن احلوض حوض حقيقي
على ظاهره كما سبق وأنه خملوق موجود اليوما(.)3
( )1الكوثر هو هنر خاص بنبيا حممد صط ط ططل هللا عليه وسط ط ططلم يف اجلنة ورد يف قوله ﷺ :هو هنر أعطانيه ريب عز وجل يف اجلنة ،عليه
خري كثري ،ترد عليطه أميت يوم القيطامطة ،آنيتطه عطدد الكواكطب ،خيتلج العبطد منهم فطأقول :اي رب ،إنطه من أميت .فيقطال :إنطك ال
تدري ما أحدثوا بعدك ا .احلديث أخرجه مسلم :كتاب الصالة ،ابب حجة من قال إن البسملة آية من أول كل سورة سوى
سورة براءة.400 ،

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املغازي ،ابب أحد جبل حيبنا وحنبه ،برقم .4083
( )3انظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج9ص162وج15ص.59

265

=

املطلب الرابع :دالئل اإلميان ابحلوض يف رايض الصاحلني:
 عن أيب حيىي أس ططيد بن حض ططري رض ططي هللا عنه أن رجال من األنص ططار قال :اي رس ططول هللا أالتس ط ط ططتعملّن كما اس ط ط ططتعملت فالان وفالان فقال :اإنكم س ط ط ططتلقون بعدي أثرة فاص ط ط ططربوا حىت تلقوين على
احلوضا( -)1ابب الصرب.-
 عن أيب هريرة أن رس ط ططول هللا ﷺ أتى املقربة فقال :االس ط ططالم عليكم دار قوم مؤمنني وإان إنش ط ططاء هللا بكم الحقون ،وددت أان قد رأينا إخوانناا :قالوا :أولس ط ططنا إخوانك اي رس ط ططول هللا؟ قال :اأنتم
أص ط ط ط ط ط ططحايب ،وإخواننا الذين مل أيتوا بعد اقالوا :كيف تعرف من مل أيتوا بعد من أمتك اي رس ط ط ط ط ط ططول هللا؟
فقال :ارأيت لو أن رجال له خيل غر حمجلة بني ظهري خيل دهم هبم ،أال يعرف خيله؟ اقالوا :بلى
اي رس ط ططول هللا ،قال :افإهنم أيتون غرا حمجلني من الوض ط ططوء ،وأان فرطهم على احلوضا (-)2ابب فض ط ططل
الوضوء.
املطلب اخلامس :مىت يشرب املؤمنون من احلوض؟
رجح النووي أن الشط ط ططرب منه يكون بعد احلسط ط ططاب والنجاة من النار ،واسط ط ططتدل بقوله ﷺ( :مل
يظمأ أبدا) وأن هذا هو الذي ال يظمأ بعده.
ومنهم من قال :ال يشرب منه إال من قدر له السالمة من النار.
قال النووي:اوحيتمل أن من شط ط ط ط ط ط ططرب منه من هذه األمة وقدر عليه دخول النار ال يعذب
فيها ابلظمأ بل يكون عذابه بغري ذلك ألن ظاهر هذا احلديث أن مجيع األمة يش ط ط ط ططرب منه إال من
ارتد وصط ط ط ط ط ط ططار كافرا ،قال :وقد قيل إن مجيع األمم من املؤمنني أيخذون كتبهم أبمياهنم مث يعذب هللا
تعاىل من ش ط ططاء من عص ط ططاهتم ،وقيل :إمنا أيخذه بيمينه الناجون خاص ط ططة ،قال القاض ط ططي :وهذا مثله
قوله ﷺ من ورد شط ط ط ط ططرب هذا ص ط ط ط ط طريح يف أن الواردين كلهم يش ط ط ط ط طربون وإمنا مينع منه الذين يذادون
ومينعون الورود الرتدادهم ا(.)3
( )1أخرجه مسلم :كتاب اإلمارة ،ابب الصرب عند ظلم الوالة.1845 ،
( )2أخرجه مسلم :كتاب الوضوء ،ابب استحباب إطالة الغرة والتحجيل.294 ،
( )3انظر :النووي :شرح مسلم ط ،2ج 15ص.54
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قال القرطيب :اواختلف يف كون احلوض قبل امليزان ،قال أبو احلس ططن القابس ططي :والص ططحيح أن
احلوض قبل ،قال القرطيب :واملعىن يقتض ط ط ططيه ،فإن الناس خيرجون عطاش ط ط ططا من قبورهم كما تقدم ،فيقدم
على امليزان والصط ط طراط ،قال أبو حامد الغزايل يف كتاب علم كش ط ططف اآلخرة ،حكى بعض الس ط ططلف من
أهل التصنيف :أن احلوض يورد بعد الصراط ،وهو غلط من قائله ،قال القرطيب :هو كما قال ،مث أورد
حديث منع املرتدين على أعقاهبم القهقري عنه ،مث قال :وهذا احلديث مع صط ط ططحته أدل دليل على أن
احلوض يكون يف املوقف قبل الصراط ،ألن الصراط من جاز عليه سلما(.)1
اإين فرط لكم وأان شهيد عليكم وإين وهللا ألنظر إىل حوضي اآلن-كتاب املنثورات وامللح.
املطلب السادس :من هم املمنوعني من ورود احلوض؟
ذكر النووي خالف العلمططاء يف حتططديططد املمنوعني من ورود حوض النيب ﷺ وذكر عططدة أقوال
من كالم أهل العلم منها:
 أهنم املنافقون واملرتدون. أهنم أص ططحاب املعاص ططي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد وأص ططحاب البدع الذين مل خيرجواببدعتهم عن اإلس ط ططالم ،قال:اوعلى هذا القول ال يقطع هلؤالء الذين يذادون ابلنار ،بل جيوز أن يزادوا
عقوبة هلم مث يرمحهم هللا س ط ط ط ط ططبحانه وتعاىل فيدخلهم اجلنة بغري عذاب ،بل إن مذنيب األمة يش ط ط ط ط ططفع هلم
ويهتم ألمرهم.
 قيل هؤالء ص ططنفان :أحدمها عص ططاة مرتدون عن االس ططتقامة ال عن اإلس ططالم وهؤالء مبدلونلألعمال الص ط ط ططاحلة ابلس ط ط ططيئة ،والثاين مرتدون إىل الكفر حقيقة انكص ط ط ططون على أعقاهبم واس ط ط ططم التبديل
يشمل الصنفني.
 وقططال اإلمططام احلططافظ أبو عمرو بن عبططد الرب :كططل من أحططدث يف الططدين فهو من املطرودين عناحلوض كاخلوارج والروافض وس ططائر أص ططحاب األهواء ،قال :وكذلك الظلمة املسط طرفون يف اجلور وطمس احلق
واملعلنون ابلكبائر ،قال :وكل هؤالء خياف عليهم أن يكونوا ممن عنوا هبذا اخلرب وهللا أعلما(.)2
( )1ابن كثري ،النهاية يف الفنت واملالحم ،د.ط ،ج 1ص.414

( )2انظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج3ص ،136ج 15ص.64
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املبحث الثامن :اإلميان ابلصراط
وفيه مطالب:
املطلب األول :اعتقاد أهل السنة يف الصراط:
اتفقت عقائد أهل السط ط ططنة على اإلميان ابلص ط ط طراط ،وأمجعوا على أنه جسط ط ططر ممدود على جهنم،
وأن حتلة القسم يف قوله هللا تعاىل﴿ :ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ﴾ ،وأنكرته املعتزلة.
قال النووي يف تعريف الصـ ـ ـراط ،ووص ـ ــفه ،وبيان اعتقاده فيه :اقوله ﷺ( :مث يض ط ط ططرب

اجلسططر على جهنم وحتل الشططفاعة) اجلسططر بفتح اجليم وكسططرها لغتان مشططهور ن وهو الص طراط ،ويف
هذا إثبات الص ط طراط ومذهب أهل احلق إثباته وقد أمجع الس ططلف على إثباته ،وهو أدق من الش ططعرة
وأحد من السيفا(.)1
وقال رمحه هللا:اوالص ط ط ط ططحيح أن املراد به املرور على الص ط ط ط ط طراط وهو منص ط ط ط ططوب على ظهر جهنم
أعاذان هللا منها ومن سططائر املكروه ،وأما من كانت له معصططية كبرية ومات من غري توبة فهو يف مشططيئة
هللا تعاىل فإن شاء عفا عنه وأدخله اجلنة أوال وجعله كالقسم األول ،وإن شاء عذبه القدر الذي يريده
س ط ط ط ططبحانه وتعاىل مث يدخله اجلنة فال خيلد يف النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من املعاص ط ط ط ططي ما
عمل ،كما أنه ال يدخل اجلنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال الرب ما عمل هذا خمتص ط ط ط ط ط ططر
جامع ملذهب أهل احلق يف هذه املس ط ط ططألة ،وقد تظاهرت أدلة الكتاب والس ط ط ططنة وإمجاع من يعتد به من
األمة على هذه القاعدة وتواترت بذلك نصط ط ططوص حتصط ط ططل العلم القطعي فإذا تقررت هذه القاعدة محل
عليهططا مجيع مططا ورد من أحططاديططث البططاب وغريه فططإذا ورد حططديططث يف ظططاهره خمططالفططة وجططب ويلططه عليهططا
ليجمع بني نصوص الشرعا(.)2

( )1النووي شرات مسلم ط 2ج 3ص20

( )2انظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 1ص ،217ج 3ص .277 ،72 ،58
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املطلب الثاين :دالئل اإلميان ابلصراط يف رايض الصاحلني:
قوله تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ يف مرمي :من ال آية 71اليت أوردها النووي يف ابب فضط ط ط ط ط ططل
من مات له أوالد صططغار ،قال النووي :ا والورود :هو العبور على الص طراط ،وهو جسططر منصططوب على
ظهر جهنم .عافاان هللا منهاا(.)1
ومن األحاديث الص ط ط ططحيحة الواردة يف رايض الص ط ط ططلحني والص ط ط ططرحية على إثباته( )2مثل حديث
الش ط ط ط ط ط ططفاعة الذي فيه قوله ﷺ:ا فيأتون حممدا ﷺ ،فيقوم فيؤذن له ،وترس ط ط ط ط ط ططل األمانة والرحم فيقومان
جنبيت الصراط ميينا ومشاالا( -)3ابب األمر أبداء األمانة.-
املطلب الثالث :حال الناس أثناء مرورهم على الصراط:
ورد حديث يف ابب األمر أبداء األمانة ،وفيه قوله ﷺ :فيمر أولكم كالربقاقلت :أبيب وأمي،
أي ش ططيء كمر الربق؟ قال:اأمل تروا كيف مير ويرجع يف طرفة عني؟ مث كمر الريح مث كمر الطري؟ وأش ططد
الرجال جتري هبم أعماهلم ،ونبيكم قائم على الصطراط يقول :رب سططلم سططلم ،حىت تعجز أعمال العباد،
حىت جيئ الرجل ال يستطيع السري إال زحفا ،ويف حافيت الصراط كالليب معلقة مأمورة أبخذ من أمرت
به ،فمخدوش انج ومكردس يف النارا( .)4هذا احلديث ينقل لنا ص ط ط ططورة واض ط ط ططحة تص ط ط ططف حال الناس
أثناء مرورهم على الصراط.
والنووي يقرر أن حال الناس على الص ط ط ط ط ط ط طراط هو نتيجة وحمص ط ط ط ط ط ططلة ألعماهلم يف الدنيا وتفاوت
درجات إمياهنم حيث يقول :ا فاملؤمنون ينجون على حسط ط ط ططب حاهلم أي منازهلم واآلخرون يسط ط ط ططقطون
فيها أعاذان هللا الكرمي منها وأصط ط ط ط ططحابنا املتكلمون وغريهم من السط ط ط ط ططلف يقولون إن الص ط ط ط ط طراط أدق من
الشعرة وأحد من السيفا
( )1النووي:شرات مسلم ،ط ،2ج 1ص.217
( )2ويف هذا املوض ط ط ط ط ططع يفرتق املنافقون عن املؤمنني ،ويتخلفون عنهم ،ويس ط ط ط ط ططبقهم املؤمنون ،وحيال بينهم وبينهم بس ط ط ط ط ططور مينعهم من
الوصول إليهم.
( )3أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،ابب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها .195
( )4صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب أدىن أهل اجلنة منزلة ،برقم .195
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وقال يف موضع آخر يف شرحه ألحاديث مسلم:ا ومذهب أهل احلق إثباته وقد أمجع السلف
على إثباته وهو جس ط ططر على منت جهنم مير عليه الناس كلهم فاملؤمنون ينجون على حس ط ططب حاهلم أي
منازهلم واآلخرون يسقطون فيها أعاذان هللا الكرمي منها وأصحابنا املتكلمون وغريهم من السلف يقولون
إن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيفا(.)1
ويف قوله ﷺ (وال يتكلم يومئذ إال الرس ططل) قال النووي :امعناه لش ططدة االهوال واملراد ال يتكلم
يف حال اإلجازة وإال ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها وجتادل كل نفس عن نفسط ط ططها ويسط ط ططأل
بعضط ططهم بعضط ططا ويتالومون وخياصط ططم التابعون املتبوعني وهللا أعلم قوله ﷺ (ودعوى الرسط ططل يومئذ اللهم
سططلم سططلم) هذا من كمال شططفقتهم ورمحتهم للخلق وفيه أن الدعوات تكون حبسططب املواطن فيدعى يف
كل موطن مبا يليق به وهللا أعلما(.)2
املطلب الرابع :النور على الصراط:
أورد النووي يف كتاب الفضططائل -ابب فضططل املشططي إىل املسططاجد حديث بريدة رضططي هللا عنه
عن النيب ﷺ :ابشروا املشائني يف الظلم إىل املساجد ابلنور التام يوم القيامةا (.)3
ويف هذا وص ط ط ط ططف للظلمة اليت يكون فيها الناس يوم القيامة عند عبور الص ط ط ط طراط ،وأن األعمال
الصاحلة هي اليت تنري لصاحبها طريق الصراط.

( )1النووي ،شرح مسلم ،ط ،2ج 3ص.20
( )2انظر :النووي ،شرح مسلم ،ط ،2ج 3ص.20املرجع السابق ج 3ص.21
( )3سنن الرتمذي ،ابب ما جاء يف صالة الفجر والعشاء يف مجاعة برقم .223
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قال الطييب :ايف وص ط ط ططف النور ابلتام وتقييده بيوم القيامة تلميح إىل وجه املؤمن يوم القيامة يف
قوله تعطاىل﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [التحرمي ]8 :وإىل وجه املنطافقني
يف قوله تعاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [احلديد ]13 :اهط ا(.)1
قال ابن حجر :افتغش ط ط ططى الناس الظلمة فيقس ط ط ططم النور فيختص بذلك املؤمن وال يعطى الكافر
وال املنافق منه شيئاا(.)2
قال ابن عالن :يف قوله ﷺ( :ابلنور التام) أي من مجيع جوانبهم فإهنم خيتلفون يف النور على
قدر األعمال( :يوم القيامة) أي على الصراط(.)3

( )1القاري :مرقاة املفاتيح ،ط 1ج 2ص.606
( )2ابن حجر ،فتح الباري ،د.ط ،ج 11ص.452

( )3ابن عالن :دليل الفاحلني ،ط ،4ج 6ص.543وانظر أيضا :منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري ج 2ص.38
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املبحث التاسع :اإلميان بوقوع الشفاعة
وفيه مطالب:
املطلب األول :التعريف ابلشفاعة:
الشـ ــفاعة ل ة :الشط ط ططفع :خالف الوتر ،وهو الزوج ،و﴿ﮝ ﮞ ﮟ﴾ :نفي للشط ط ططافع ،أي:
ماهلا شافع فتنفعها شفاعته(.)1
الشفاعة اصطالحا:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
صط ط ط ط ط ط ِّح ُفهُ َوَال
( َشط ط ط ط ط ط َف َعت الْ َم َالئ َكةُ) ُه َو بَِفْت ِح الْ َفاء َوإَِّمنَا ذَ َك ْرتُهُ َوإِ ْن َكا َن ظَاهًرا ألِّ
َين َرأَيْ ُ
ت َم ْن يُ َ
ف فِ ِيه يطُ َق ُ
ِخ َال َ
اعةً فَط ُه َو َش طافِع َو َش ط ِفيع َوالْ ُم َش ط ِّف ُع بِ َك ْس ط ِر الْ َف ِاء الَّ ِذي يَط ْقبَ ُل ال َّش ط َفا َعةَ
ال َش ط َف َع يَ ْش ط َف ُع َش ط َف َ
ِ ِ
اعتُهُ ج 3ص32
َّع بَِفْتح َها الَّذي تُط ْقبَ ُل َش َف َ
َوالْ ُم َشف ُ
املطلب الثاين :اعتقاد أهل السنة يف ثبوت الشفاعة وإثبات النووي هلا:
قال النووي :امذهب أهل الس ط ط ط ط ططنة جواز الش ط ط ط ط ططفاعة عقال ووجوهبا مسعا بصط ط ط ط ط طريح قوله تعاىل:
﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [طه ،]109 :وأمثاهلا ،وخبرب الصط ط ط ط ط ط ططادق ﷺ ،وقد
جاءت اآلاثر اليت بلغت مبجموعها التواتر بصط ط ططحة الشط ط ططفاعة يف اآلخرة ملذنيب املؤمنني وأمجع السط ط ططلف
واخللف ومن بعدهم من أهل الس ط ط ططنة عليها ،ومنعت اخلوارج وبعض املعتزلة الش ط ط ططفاعة وتعلقوا مبذاهبهم
يف أبليد املذنبني يف النار واحتجوا بقوله تعاىل﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾ [املدثر ،]48 :وقوله جل
وعال:

﴿ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱠ﴾ [غافر ]18 :وهذه اآلايت يف الكفار ،وأما ويلهم

أحاديث الش ط ط ططفاعة بكوهنا يف زايدة الدرجات فباطل ،وألفاظ األحاديث يف الكتاب وغريه ص ط ط ططرحية يف
بطالن مذهبهم وإخراج من استوجب النار ،وخالفت فيه الفرق األخرى من املعتزلة واخلوارج.

( )1القاموس احمليط ،ط ،8ج 1ص .734-733
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املطلب الثالث :أنواع الشفاعة:
تنقسم الشفاعة من حيث وقوعها إىل قسمان:
 -1الشفاعة الثابتة شفاعة اثبتة صحيحة ،اليت أثبتها هللا تعاىل يف كتابه ،أو أثبتها رسوله ﷺ
وال تتحصل إال ألهل التوحيد واإلخالص؛ كما جاء يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قلت :اي
رس ططول هللا ،من أس طعد ِ
الناس بش ططفاعتِك يوم القيامة؟ فقال( :لقد ظنَنت ،اي أاب هريرة ،أال يس ططألَّن عن
ِ
ِ
ِ
ِ
احلديث ،أس ططعد ِ
القيامة
الناس بش ططفاعيت يوم
يت من ِحر ِصط طك على
هذا
احلديث أحد َ
أول منك ،ملا رأ ُ
من قال :ال إله إال هللا ،خالصا من قِب ِل ِ
نفسه ا(.)1
َ
ً
َ
فالشفاعة هلا أركان :وهي الشافع ،واملشفوع له واملشفوع عنده وموضوع الشفاعة.
وهلا أيضا شروط ومن شروطها الشفاعة :رضا هللا عن الشافع ،مث رضاه سبحانه عن املشفوع
له ،من مث إذنه تعاىل للشافع أن يشفع.
وهي على قسمني :شفاعة اخلاصة ابلنيب ،وشفاعة عامة :تكون للرسول ﷺ ويشاركه فيها من
شاء هللا جل وعال من املالئكة والنبيني والصاحلني.
وأشار النووي إىل أن الشفاعة مخسة أقسام:
أوهلا :خمتصة بنبينا ﷺ ،وهي اإلراحة من هول املوقف وتعجيل احلساب.
الثانية :يف إدخال قوم اجلنة بغري حساب ،وهذه وردت أيضا لنبينا ﷺ،
الثالثة :الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا ﷺ ومن شاء هللا تعاىل ،وهذه الشفاعة
هي اليت أنكرهتا املبتدعة اخلوارج واملعتزلة ،فمنعتها على أصوهلم الفاسدة وهي االستحقاق العقلي املبّن
على التحسني والتقبيحا(.)2
عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رض ط ط ططي هللا عنهما أنه مسع رس ط ط ططول هللا ﷺ يقول :اإذا مسعتم
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الرقاق ،ابب صفة اجلنة والنار برقم.6570 :
( )2انظر :القرطيب ،التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة ،ط ،1ج 1ص.609
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النداء فقولوا مثل ما يقول ،مث صلوا علي ،فإنه من صلى على صالة صلى هللا عليه هبا عشرا ،مث سلوا
هللا يل الوس ططيلة ،فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا وأرجو أن أكون أان هو ،فمن س ططأل
يل الوسيلة حلت له الشفاعةا(.)1
وحديث الش ط ط ططفاعة املش ط ط ططهور :وفيه( :جيمع هللا األولني واآلخرين يف ص ط ط ططعيد واحد ،فيبص ط ط ططرهم
الناظر ،ويس ط ط ط ط ط ططمعهم الداعي ،وتدنو منهم الش ط ط ط ط ط ططمس ،فيبلغ الناس من الغم والكرب ماال يطيقون وال
حيتملون ،فيقول الناس :أال ترون إىل ما أنتم فيه ،إىل ما بلغكم؟ أال تنظرون من يشططفع لكم إىل ربكم)
وهو ابب املنثورات وامللح.
الرابعة :فيمن دخل النار من املذنبني فقد جاءت األحاديث إبخراجهم من النار بشطفاعة نبينا
ﷺ واملالئكة وإخواهنم من املؤمنني مث خيرج هللا تعاىل كل من قال ال إله إال هللا كما جاء يف احلديث
ال يبقى فيها إال الكافرون ،وهذه الشفاعة أيضا قد أنكرهتا املعتزلة وقد منعوها على من استوجب النار
بذنبه وإن مل يدخلها فأحرى أن مينعوها فيمن دخلها(.)2
اخلامسة :يف زايدة الدرجات يف اجلنة ألهلها،وهذه ال ينكرها املعتزلة وال ينكرون أيضا شفاعة
احلش ططر األول ،وقد عرف ابلنقل املس ططتفيض سط طؤال الس ططلف الص ططاحل رض ططي هللا عنهم ش ططفاعة نبينا ﷺ
ورغبتهم فيها ،وعلى هذا ال يلتفت إىل قول من قال أنه يكره أن يس ط ط ط ططأل اإلنس ط ط ط ططان هللا تعاىل أن يرزقه
شططفاعة حممد ﷺ لكوهنا ال تكون إال للمذنبني فإهنا قد تكون لتخفيف احلسططاب وزايدة الدرجات ،مث
كل عاقل معرتف ابلتقصط ط ططري حمتاج إىل العفو غري معتد بعمله مشط ط ططفق من أن يكون من اهلالكني ويلزم
هذا القائل أال يدعو ابملغفرة والرمحة؛ ألهنا ألص ط ط ط ط ططحاب الذنوب ،وهذا كله خالف ما عرف من دعاء
السلف واخللف(.)3
 -2الش ططفاعة املنفية :وهي اليت تطلب من غري هللا ،فيما ال يقدر عليه إال هللا س ططبحانه وتعاىل
ِِ
ني﴾ [املدثر.]48 :
وهي اليت نفاها جل وعال يف كتابه بقوله﴿ :فَ َما تَن َفعُ ُه ْم َش َف َ
اعةُ الشَّافع َ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الصالة ،ابب القول مثل ماقال املؤذن ملن مسعه ،برقم .383
( )2وانظر النووي ،شرح مسلم ،ط ،2ج 2ص.36
( )3انظر :املرجع السابق ج 3ص.35
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املطلب الرابع :دالئل اإلميان ابلشفاعة يف رايض الصاحلني:
الدليل على ثبوت الشفاعة يف رايض الصاحلني هو حديث الشفاعة املشهور :وفيه...جيمع هللا
األولني واآلخرين يف ص ططعيد واحد ،فيبص ططرهم الناظر ،ويسط ططمعهم الداعي ،وتدنو منهم الش ططمس ،فيبلغ
النططاس من الغم والكرب مططاال يطيقون وال حيتملون ،فيقول النططاس :أال ترون إىل مططا أنتم فيططه ،إىل مططا
بلغكم؟ أال تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم؟ ابب املنثورات وامللح.
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املبحث العاشر :اإلميان ابجلنة
وفيه مطالب:
املطلب األول :اعتقاد أهل السنة يف وجود اجلنة:
اإلميان ابجلنة والنار من أص ط ط ط ط ططول اعتقاد أهل الس ط ط ط ط ططنة واجلماعة وأهنما حق من عند هللا ،وأهنما
خملوقتان وموجد ن اآلن وأهنما ال يفنيان ،وأن مكان اجلنة فوق الس ططماء الس ططابعة وحتت عرش الرمحن،
وأن النار يف مكان يعلمه هللا ،وأن رسول هللا ﷺ رآمها بعينيه ،وأن هللا خلق لكل منهما أهال.
املطلب الثاين :أدلة وجود اجلنة يف رايض الصاحلني:
حفططل كتططاب رايض الص ط ط ط ط ط ط ططاحلني ابآلايت واألحططاديططث الططدالططة على إ ثبططات هططذه احلقططائق من
أصط ط ط ططول االعتقاد :فأما اآلايت القرآنية فمنها :قوله تعاىل﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ ﱑﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪ﴾ [فصلت ،]32-30 :وقال تعاىل:

﴿ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ

ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ﴾

ابب االستقامة.وقال سط ط ططبحانه:

[األحق ط ططاف]14 ،13 :

﴿ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ

ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ذكر املوت وقصر األمل.

ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [آل عمران- ]185:ابب

ومذهب النووي يف إثبات وجود اجلنة موافق ملذهب أهل الس ططنة ويتض ططح ذلك من قوله:ا
اجلنططة خملوقططة موجودة وهو مططذهططب أهططل الس ط ط ط ط ط ط طنططة وهي اليت أهبط منهططا آدم وهي اليت ينعم فيهططا
املؤمنون يف اآلخرة هذا إمجاع أهل الس ط ط ط ططنة وقالت املعتزلة وطائفة من املبتدعة أيض ط ط ط ططا وغريهم إهنا
ليس ط ط ط ططت موجودة وإمنا توجد بعد البعث يف القيامة قالوا واجلنة اليت أخرج منها آدم غريها وظواهر
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القرآن والسنة تدل ملذهب أهل احلقا(.)1
وأما األحاديث فتنوعت يف إثبات هذا املبحث وميكن تناوهلا من خالل املسائل اآلتية:
املسألة األوىل :وجوب اإلميان ابجلنة
قوله ﷺ :امن ش ط ط ط ططهد أن ال إله إال هللا وحده ال شط ط ط ط طريك له ،وأن حممدا عبده ورسط ط ط ط طوله ،وأن
عيس ط ط ط ط ط ططى عبد هللا ورسط ط ط ط ط ط طوله ،وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه ،وأن اجلنة حق والنار حقا .الذي ذكره
النووي يف ابب الرجاء.
ولقد تعددت الرواايت عن النيب ﷺ يف حتقق دخوله اجلنة ونظره هلا وألص ط ط ط ط ط ططناف من أهلها،
وقص ط ط ط ط ططورها فتارة يقول انظرت إىل اجلنة او رةاأدخلت اجلنةا ،و رة ادخلت اجلنةا ،وقال لس ط ط ط ط ططيدان
بالل ا اما دخلت اجلنة إال مسعت خش ط ططخش ط ططة ،فقلت من هذا؟ فقالوا :باللا وذكر ابن حبان( )2يف
صط ططحيحه أن:ااطالعه ﷺ على اجلنة والنار معا كان جبسط ططمه ونظره العيان تفضط ططال من هللا جل وعال
عليه وفرقا فرق به بينه وبني سط ط ططائر األنبياء عليهم الس ط ططالم ،فأما األوص ط ططاف اليت وص ط ططف أنه رأى أهل
اجلنة هبا وأهل النار هبا ،فهي أوص ططاف ص ططورت له ﷺ ليعلم هبا مقاص ططد هناية أس ططباب أمته يف الدارين
مجيعا ،لريغب أمته أبخبار تلك األوصاف ألهل اجلنة لريغبوا ويرهبهم أبوصاف أهل النار لريتدعوا عن
سلوك اخلصال اليت تؤديهم إليهاا(.)3
وقد بش ططر النيب ﷺ أهل التوحيد من أمته أبهنم من أهل اجلنة بقوله:ا اأترض ططون أن تكونوا ربع
أهل اجلنة؟ اقلنا :نعم ،قال :اترضططون أن تكونوا ثلث أهل اجلنة؟ اقلنا :نعم ،قال :ومنها :نفس حممد
بيده إين ألرجو أن تكونوا نصططف أهل اجلنة ،وذلك أن اجلنة ال يدخلها إال نفس مسططلمة ،وما أنتم يف
أهل الشططرك إال كالشططعرة البيضططاء يف جلد الثور األسططود ،أو كالشططعرة السططوداء يف جلد الثور األمحرا-
الرايض ابب الرجاء .-قال ابن حبان إن يف هذا وص ط ططف عدد أهل اجلنة من هذه األمة ،وفيه اإلخبار
.
بتحرمي هللا جل وعال اجلنة على األنفس اليت مل تسلم يف دار الدنيا
( )1انظر :النووي شرات مسلم ،ط ،2ج 13ص.31

( )2ابن حبان ( 354هط965 ،م) .اإلمام العالمة ،احلافظ ،اجملود ،شيخ خراسان ،احمل ّدث ،املؤرخ ،صاحب الكتب املشهورة.

( )3عالء الدين :اإلحسـ ــان يف تقريب صـ ــحيح ابن حبان،ط ،1ابب ذكر البيان أب ّن أكثر ما رأى النيب ﷺ يف اجلنة املس ط ططاكني،
ويف النار النساء ،ط 1ج 16ص.495
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املسألة الثانية :أسباب دخول اجلنة ومنها
عن عططاء بن أيب رابح قطال :قطال يل ابن عبطاس رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنهمطا :أال أريطك امرأة من أهطل
اجلنة؟ فقلت :بلى ،قال :هذه املرأة الس ططوداء أتت النيب ﷺ فقالت :إين أص ططرع ،وإين أتكش ططف ،فادع
هللا تعاىل يل قال :اإن ش ط ط ططئت ص ط ط ططربت ولك اجلنة ،وإن ش ط ط ططئت دعوت هللا تعاىل أن يعافيك افقالت:
أصرب ،فقالت :إين أتكشف ،فادع هللا أال أتكشف ،فدعا هلا- )1( .ابب الصرب.
قوله ﷺ :اإن الصدق يهدي إىل الرب ،وإن الرب يهدي إىل اجلنة.ا-باب الصدق.-
عن جابر رضط ط ط ط ط ططي هللا عنه قال :قال رجل للنيب ﷺ يوم أحد :أرأيت إن قتلت فأين أان؟ قال:
ايف اجلنة ا  -ابب املبادرة إىل اخلريات.
قوله ﷺ :ااجلنة أقرب إىل أحدكم من شط طراك نعله ،والنار مثل ذلكا-باب اجملاهدة وانظر :ابب
يف بيان كثرة طرق اخلري.
قوله ﷺ اأش ططهد أن ال إله إال هللا ،وأين رس ططول هللا ال يلقى هللا هبما عبد غري ش ططاك ،فيحجب
عن اجلنة -ابب الرجاء.
عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا ﷺ قال :اكل أميت يدخلون اجلنة إال من أيبا .قيل
ومن أيىب اي رس ط ط ط ط ط ط طول هللا؟ قال :امن أطاعّن دخل اجلنة ،ومن عص ط ط ط ط ط ططاين فقد أيبا (-)2ابب يف األمر
ابحملافظة على السنة.
قوله ﷺ :من س ط ط ططلك طريقا يلتمس فيه علما س ط ط ططهل هللا له به طريقا إىل اجلنة(-)3ابب قض ط ط ططاء
حوائج املسلمني.
قوله ﷺ :اأال أخربكم أبهل اجلنة؟ كل ض ططعيف متض ططعف لو أقس ططم على هللا ألبره ،أال أخربكم
أبهل النار؟ كل عتل جواظ مستكربا.
( )1أخرجه مسلم :كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب ثواب املسلم فيما يصيبه من مرض أو حزن.2576 .
( )2أخرجه البخاري ،كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة ،ابب االقتداء بسنن الرسول ﷺ برقم .8780
( )3أخرجه مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،ابب فضل االجتماع على تالوة القرآن برقم2699:
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قوله :ﷺ قال :ااحتجت اجلنة والنار فقالت النار :يف اجلبارون واملتكربون ،وقالت اجلنة :يف
ضططعفاء الناس ومسططاكينهم فقضططى هللا بينهما :إنك اجلنة رمحيت أرحم بك من أشططاء ،وإنك النار عذايب
أعذب بك من أشاء ،ولكليكما على ملؤها ا.
قوله اقمت على ابب اجلنة ،فإذا عامة من دخلها املس ططاكني ،وأص ططحاب اجلد حمبوس ططون غري
أن أصط ط ط ط ططحاب النار قد أمر هبم إىل النار .وقمت على ابب النار فإذا عامة من دخلها النسط ط ط ط ططاءا(- )1
ابب فضل ضعفه املسلمني والفقراء واحلاملني.
قوله ﷺ :اأان وكافل اليتيم يف اجلنة هكذاا -ابب مالطفة املسكني واليتيم وسائر الضعفة.
قوله ﷺ للمرأة املسكينة اليت تصدقت على ابنتيها :اإن هللا قد أوجب هلا هبا اجلنةا
قوله اأميا امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت اجلنةا(- )2ابب حق الزوج على املرأة.
قوله ﷺ :امن عاد مريض ط ط ط ط ط ططا أو زار أخا له يف هللا ،انداه مناد :أبن طبت ،وطاب ممش ط ط ط ط ط ططاك،
وتبوأت من اجلنة منزالا - .ابب زايرة أهل اخلري وجمالستهم.
قوله ﷺ :اوالذي نفس ط ط ط ط ط ططي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ،وال تؤمنوا حىت حتابوا...ا(-)3
ابب فضل احلب يف هللا.
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :سئل رسول هللا ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة؟ قال :اتقوى
هللا وحسن اخللق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال :االفم والفرجا( .)4ابب حسن اخللق.
قوله ﷺ اأهل اجلنة ثالثة :ذو سططلطان مقسططط موفق ،ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب
ومسلم ،وعفيف متعفف ذو عيالا(- )5ابب الويل العادل.
( )1أخرجه البخاري :كتاب اجلنة وص ططفة نعيمها وأهلها ،ابب أكثر أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النس ططاء وبيان الفتنة ابلنس ططاء
.2736
( )2سنن الرتمذي أبواب الرضاع ،ابب ما جاء يف حق املرأة على زوجها .1161
( )3سنن الرتمذي أبواب صفة القيامة ،ابب فضل املخالطة مع الصرب على أذى الناس.2510 ،
( )4سنن الرتمذي أبواب الرب والصلة ،ابب ما جاء يف حسن اخللق ب .2004
( )5أخرجه مسلم كتاب :اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ابب الصفات اليت يعرف هبا أهل اجلنة وأهل النار.2865 ،
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املسألة الثالثة :أسباب متنع من دخول اجلنة ابتداء
قوله ﷺ اال يدخل اجلنة من ال أيمن جاره بوائقه ا - .ابب حق اجلار والوصية به.
قول ططه ﷺ :ارغم أنف ،مث رغم أنف ،مث رغم أنف من أدرك أبوي ططه عن ططد الكرب ،أح ططدمه ططا أو
كالمها ،فلم يدخل اجلنة ا.
قوله ﷺ قال :اال يدخل اجلنة قاطعا ()1ابب بر الوالدين وص ط ط ط ط ط ططلة الرحم ،قال ابن عمر :قال
سفيان يعّن قاطع رحم.
قوله ﷺ :اال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كربا( )2ابب حترمي الكرب واالعجاب.
قوله ﷺ عن معقل بن يسار رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا ﷺ :اما من عبد يسرتعيه
هللا رعية ،ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته ،إال حرم هللا عليه اجلنةا ،ويف رواية :افلم حيطها بنصحه مل
جيد رائحة اجلنةا )3(.ابب أمر والة األمر ابلرفق برعاايهم.
املسألة الرابعة :بيان ما أعده هللا للمؤمنني يف اجلنة:
افيها ما ال عني رأت ،وال أذن مسعت ،وال خطر على قلب بشر.
هذه املسألة العظيمة أفرد هلا النووي اباب ختم به رايض الصاحلني ،وهذا إن دل فإمنا يدل على
حسن فهمه وترتيب مسائل االعتقاد يف ذهنه وعقله رمحه هللا تعاىل ،ورجاءه يف فضل هللا سبحانه.
وهذا الباب اشتمل على مسائل عدة حبسب األحاديث الواردة فيه:
 -1عباد هللا الصاحلون موعودون ابجلنة:
ففي احلديث عن أيب هريرة رضط ططي هللا عنه قال :قال رسط ططول هللا ﷺ :اقال هللا تعاىل :أعددت
لعبادي الصططاحلني ما ال عني رأت ،وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشططر ،واقرؤوا إن شططئتم:
( )1أخرجه مسلم :كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب صلة الرحم وحترمي قطيعتها.2556:
( )2أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،ابب حترمي الكرب وبيانه ،برقم .91
( )3أخرجه مسلم :كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها برقم.2824 :
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﴿ﮠ

ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫﮬ﴾ [السجدة.]17 :
 -2بيان حال أهل اجلنة واختالف طبيعتهم البشرية عن حاهلم يف الدنيا:
قال رسول هللا ﷺ :اأيكل أهل اجلنة فيها ويشربون ،وال يتغوطون ،وال ميتخطون ،وال يبولون،
ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح املسك يلهمون التسبيح والتكبري ،كما يلهمون النفسا(.)1
وقال ﷺ قال :اإذا دخل أهل اجلنة اجلنة ينادي مناد :إن لكم أن حتيوا ،فال متوتوا أبدا وإن لكم
أن تصحوا ،فال تسقموا أبدا ،وإن لكم أن تشبوا فال هترموا أبدا وإن لكم أن تنعموا ،فال تبأسوا أبداا.
 -3صورة أهل اجلنة:
قال رس ط ط ط ططول هللا ﷺ :اأول زمرة يدخلون اجلنة على ص ط ط ط ططورة القمر ليلة البدر .مث الذين يلوهنم
على أشد كوكب دري يف السماء إضاءة"(.)2
 -4أدىن أهل اجلنة منزلة:
عن أيب هريرة رضططي هللا عنه أن رسططول هللا ﷺ قال :اإن أدىن مقعد أحدكم من اجلنة أن يقول
()3
له :متن فيتمّن ويتمّن .فيقول له :هل متنيت؟ فيقول :نعم فيقول له :فإن لك ما متنيت ومثله معهاا
وعن املغرية بن ش ططعبة رض ططي هللا عنه عن رس ططول هللا ﷺ قال :اس ططأل موس ططى ﷺ ربه ،ما أدىن
أهل اجلن ة منزلة؟ قال :هو رجل جييء بعد ما أدخل أهل اجلنة اجلنة ،فيقال له :ادخل اجلنة .فيقول:
أي رب كيف وقد نزل الناس منازهلم ،وأخذوا أخذاهتم؟ فيقال له :أترضي أن يكون لك مثل ملك من
ملوك الدنيا؟ فيقول :رض ط ط ط ط ططيت رب ،فيقول :لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ،فيقول يف اخلامس ط ط ط ط ططة:
رضيت رب ،فيقول :هذا لك وعشرة أمثاله ،ولك ما اشتهت نفسك ،ولذت عينك .فيقول :رضيت
رب ،قال :رب فأعالهم منزلة؟ قال :أولئك الذين أردت ،غرس ط ططت كرامتهم بيدي وختمت عليها ،فلم
( )1أخرجه مسلم :كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ابب صفات اجلنة وأهلها وتسبيحهم برقم.2835:
( )2أخرجه مسلم :كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،ابب أول زمرة تدخل اجلنة ،برقم.2834:
( )3أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،ابب معرفة طريق الرؤية ،برقم .182
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تر عني ،ومل تسمع أذن ،ومل خيطر على قلب بشرا( )1
 -5رؤية هللا تعاىل يف اجلنة:
رؤية املؤمنني لرهبم جل وعال يف اجلنة اثبتة بكتاب هللا وس ط ط ططنة رسط ط ط طوله وإمجاع الص ط ط ططحابة وأئمة
األمة ،بل هو متام نعيم أهل اجلنة ويف احلديث:
عن ص ططهيب رض ططي هللا عنه أن رس ططول هللا ﷺ قال :اإذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول هللا تبارك
وتعاىل :تريدون شططيئا أزيدكم؟ فيقولون :أمل تبيض وجوهنا؟ أمل تدخلنا اجلنة وتنجنا من النار؟ فيكشططف
()2
احلجاب ،فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إىل رهبما.
 -6غرف احلنة وخيامها:
قطال رس ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ قطال :اإن أهطل اجلنطة ليرتاءون الغرف يف اجلنطة كمطا ترتاءون الكوكطب يف
()3
السماءا.
سوق اجلنة:
قوله ﷺ قال :اإن يف اجلنة سوقا أيتوهنا كل مجعة )4( ...احلديث.

( )1أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،ابب أدىن أهل اجلنة منزلة ،برقم .189
( )2أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ابب إثبات املؤمنني يف اآلخرة رهبم سبحانه وتعاىل برقم .181
( )3أخرجه مسلم :كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،ابب يف دوام نعيم أهل اجلنة ،برقم.2831 :
( )4أخرجه مسلم :كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،ابب يف سوق اجلنة وماينالون فيه من النعيم واجلمال برقم.2833 :
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املبحث العاشر :اإلميان ابلنار
وفيه مطالب:
املطلب األول :اعتقاد أهل السنة يف وجود النار:
من أصط ططول اعتقاد أهل السط ططنة واجلماعة أن النار خملوقة( )1وأعدها هللا عز وجل ملن يسط ططتحقها
من عباده ،وأن الكفار واملشركني خالدون فيها أبدا ،وأهنا دار ابقية أبدا ال تفىن وال ينقطع عذاهبا.
املطلب الثاين :دالئل اإلميان بوجود النار وعذاهبا يف رايض الصاحلني:
تنوعت اآلايت واألحاديث يف رايض الص ط ططاحلني واليت تدل على هذا األص ط ططل وتثبته وذلك من
خالل مسائل منها:
املسألة األوىل :اليقني بوجود النار
﴿ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾

[آل عمران ]185 :ابب ذكر املوت

وقصر األمل.
ويف احلديث:اقال رس ط ط ط ططول هللا ﷺ :ايؤتى جبهنم يومئذ هلا س ط ط ط ططبعون ألف زمام ،مع كل زمام
.
سبعون ألف ملك جيروهناا
ومن أمسائها :احلطمة قال النووي :اواحلطمة اسم من أمساء النار لكوهنا حتطم ما يلقى فيهاا(.)2
املسألة الثانية :بقاء النار:
تقوم عقيدة أهل الس ط ططنة على أن النار ابقية ال تفىن ،والنووي يوافق أهل الس ط ططنة يف هذا املعتقد
فيقول:االكفار الذين هم أهل النار واملس ط ط ط ط ط ططتحقون للخلود ال ميوتون فيها ،وال حييون حياة ينتفعون هبا
( )1ذكر هذا األصل النووي يف شرحه على مسلم ،ط ،2ج ،5ص 120بقوله (ومذهب أهل السنة أن النار خملوقة).
( )2النووي :شرح مسلم ط 2ج 3ص.26
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ويس ط ط ط ط ططرتحيون معها كما قال هللا تعاىل ال يقض ط ط ط ط ططى عليهم فيموتوا وال خيفف عنهم من عذاهبا وكما قال
تعاىل مث ال ميوت فيها وال حيىي وهذا جار على مذهب أهل احلق أن نعيم أهل اجلنة دائم وأن عذاب
أهل اخللود يف النار دائما(.)1
املسألة الثالثة :أسباب دخول النار
وردت أحاديث عدة يف رايض الصط ططاحلني تبني أسط ططباب موجبة لدخول النار نذكر منها مايلي:
قوله ﷺ :من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النارا-ابب فضل العلم.
وقوله ﷺ :اإذا التقى املس ط ط ط ط ط ططلمان بس ط ط ط ط ط ططيفيهما فالقاتل واملقتول يف النارا  -ابب اإلخالص
وإحضار النية.
وقوله ﷺ :اوإن الفجور يهدي إىل النار - ،ابب الصدق.
وقوله ﷺ :ايؤتى ابلرجل يوم القيامة فيلقى يف النار ،فتندلق أقتاب بطنه ،فيدور هبا كما يدور
احلمطار يف الرحا ،فيجتمع إليطه أهل النطار فيقولون :اي فالن مالك؟ أمل تكن مر ابملعروف وتنهي عن
املنكر؟ فيقول :بلى ،كنططت آمر ابملعروف وال آتيططه ،وأهني عن املنكر وآتيططها - .ابب تغليظ عقوبططة من
أمر مبعروف أو هنى عن منكر وخالف قوله فعله.
وقول رس ططول هللا ﷺ :امن اقتطع حق امرئ مس ططلم بيمينه فقد أوجب هللا له النار ،وحرم عليه
اجلنة(-)2ابب يف حترمي الظلم واألمر برد املظامل.
وقولطه ﷺ اال حيطل ملس ط ط ط ط ط ططلم أن يهجر أخطاه فوق ثالث ،فمن هجر فوق ثالث فمطات دخطل
النارا - .ابب حترمي اهلجران بني املسلمني.
املسألة الرابعة :أسباب متنع من دخول النار
كما وردت يف الكتاب أحاديث توضح ما يوجب عدم دخول النار منها قوله قوله ﷺ :افإن
هللا قد حرم على النار من قال :ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجه هللاا -ابب الرجاء.
( )1النووي :شرح مسلم،ط،2ج 3ص.28
( )2أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،ابب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة ابلنار.137 ،
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وجوابه ﷺ :للص ط ط ططحايب الذي س ط ط ططأل:اايرس ط ط ططول هللا أخربين بعمل يدخلّن اجلنة ،ويباعدين من
النار فقال النيب ﷺ :اتعبد هللا ،وال تشرك به شيئا ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصل الرحم(-)1ابب
بر الوالدين وصلة األرحام.
وقوله ﷺ :ااتقوا النار ولو بشق مترةا-باب يف بيان كثرة طرق اخلري.
وقوله ﷺ :امن ابتلي من هذه البنات بش ططيء فأحس ططن إليهن كن له س طرتا من النارا( -)2ابب
مالطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة واملساكني واملنكسرين واإلحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع
معهم وخفض اجلناح هلم.
وقوله ﷺ :ارسول هللا ﷺ :ا أال أخربكم مبن حيرم على النار أو مبن حترم عليه النار؟ حترم على
كل قريب هني لني سهلا- )3( .ابب احللم واألانة والرفق.
وقوله ﷺ :ا من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ،وأربع بعدها ،حرمه هللا على النارا.
ابب سنة الظهر.

-

وقوله ﷺ اعينان ال متسط ط ططهما النار :عني بكت من خشط ط ططية هللا ،وعني ابتت حترس يف سط ط ططبيل
هللاا(- )4ابب فضل اجلهاد.
وقوله ﷺ :ايمعشططر النسططاء تصططدقن ،وأكثرن من االسططتغفار ،فإين رأيتكن أكثر أهل النارا(.)5
ابب االستغفار.

( )1أخرجه البخاري :كتاب األدب ،ابب فضل صلة الرحم.5983 ،
( )2أخرجه مسلم :كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب فضل اإلحسان إىل البنات.2629 ،
( )3سنن الرتمذي أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا ﷺ ،ابب فضل كل قريب لني سهل ب 2488
( )4سنن الرتمذي أبواب فضائل اجلهاد ،ابب ما جاء يف فضل احلرس يف سبيل هللا ب 1639
( )5أخرجه مسلم :كتاب الزكاة ،ابب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج...برقم .1000
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املسألة اخلامسة :صفة عذاب أهل النار
إن ألهل النار عذااب اليعلم شططدته وهوله إال خالق النار ربنا عز وجل ،وقد بني النيب ﷺ شططيئا
من عذاهبم من ذلك قوله ﷺ :اإن أهون أهل النار عذااب يوم القيامة لرجل يوض ط ط ط ط ط ططع يف أمخص قدميه
مجر ن يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذااب ،وإنه ألهوهنم عذاابا ( -)1ابب اخلوف.
وقوله ﷺ :ايؤيت أبنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة ،فيصط ط ط ط ط ططبغ يف النار صط ط ط ط ط ططبغة مث
يقال :اي ابن آدم هل رأيت خريا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول :ال وهللا ايرب - .ابب فض ط ط ط ططل
الزهد يف الدنيا.

( )1أخرجه البخاري :كتاب الرقاق ،ابب صفة اجلنة والنار.6562 ،
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الفصل السادس :اإلميان ابلقضاء والقدر
وفيه مباحث:
املبحث األول :مسائل يف اإلميان ابلقضاء والقدر وفيه مطالب
املطلب األول :القضاء والقدر ل ة واصطالحا
املطلب الثاين :حكم االحتجاا ابلقدر

املبحث الثاين :أدلة اإلميان ابلقدر ومراتبه يف رايض الصاحلني وفيه مطالب:
املطلب األول :مرتبة العلم.
املطلب الثاين :مرتبة الكتابة.
املطلب الثالث :مرتبة اإلرادة.
املطلب الرابع :مرتبة اخللق.
املطلب اخلامس :ذكر أهم أصلني مرتبطني بركن اإلميان ابلقدر.
أوال :التوكل على هللا والتسليم للقضاء
اثنيا :االحتياط احلذر وجمانبة أسباب اإللقاء ابليد إىل التهلكة
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املبحث األول :مسائل يف اإلميان ابلقضاء والقدر
وفيه مطالب:
املطلب األول :القضاء والقدر ل ة واصطالحا:
القضـاء ل ة :مادة (قضططي) القاف والضططاد واحلرف املعتل أصططل صططحيح يدل على إحكام أمر
وإتقانه وإنفاذه جلهته ،والقضاء :احلكم ،قال هللا سبحانه يف ذكر من قال﴿ :ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ﴾ [طه:
 ،]72أي اص ط ط ط ط ط ططنع واحكم ،قال هللا تعاىل﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ﴾( )1أي أحكم خلقهن،
ولذلك مسي القاضي قاضيا؛ ألنه حيكم األحكام وينفذها(.)2
ومنه قوله تعاىل﴿ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ﴾ اإلسراء ،23 :وقد يكون مبعىن الفرا  ،تقول:
قض ط ططيت حاجيت .وضط ط طربه فقض ط ططى عليه ،أي قتله ،كأنه فر منه .وس ط ططم قاض ،أي قاتل .وقض ط ططى حنبه
قضاء؛ أي مات .وقد يكون مبعىن األداء واإلهناء .تقول :قضيت ديّن .ومنه قوله تعاىل﴿ :ﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ﴾ [اإلسراء ،]4 :وقوله تعاىل﴿ :ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
()3
ﲵ ﲶ ﲷ﴾ [احلجر]66 :؛ أي أهنيناه إليه وأبلغناه ذلك.
القضــاء اصــطالحا :تقدير هللا س ططبحانه ملقادير كل ش ططيء وعلمه يف القدم أهنا س ططوف تقع يف
أوقات ومقادير معلومة عنده جل وعال.
القدر ل ة :هو يف األصط ططل مصط ططدر (قدر) القاف والدال والراء أصط ططل صط ططحيح يدل على مبلغ
الش ط ط ططيء وكنهه وهنايته .فالقدر :مبلغ كل ش ط ط ططيء .يقال :قدره كذا ،أي مبلغه .وكذلك القدر .وقدرت
الشططيء أقدره وأقدره من التقدير ،وقدرته أقدره .والقدر :قضططاء هللا تعاىل األشططياء على مبالغها وهناايهتا
اليت أرادها هلا ،وهو القدر أيضا .قال يف القدر:
خل الطريق ملن يبّن املنار به ...وابرز بربزة حيث اضطرك القدر(.)4
( )1سورة فصلت اآلية12 :

( )2ابن فارس ،مقاييس الل ة ،د.ط ،ج 5ص.99

( )3اجلوهري ،الصحاات ا الل ة العربية ،ط ،4ج 6ص .2463

( )4ابن فارس ،مقاييس الل ة ،د.ط ،ج5ص.62ابب القاف والدال وماثلتهما.
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وقدر الش ططيء مبلغه ،قال هللا تعاىل(:وما قدروا هللا حق قدره)؛ أي ما عظموا هللا حق تعظيمه.
والقدر أيضا :ما يقدره هللا عز وجل من القضاء .وأنشد األخفش:
أال اي لقومي للنوائب والقدر ّب ولألمر أييت املرء من حيث ال يدري
ويقال :مايل عليه مقدرة ومقدرة ،أي قدرة ،وقدرت الش ط ط ط ط ط ططيء أقدره وأقدره قدرا ،من التقدير.
ويف احلططديططث :اإذا غم عليكم اهلالل فططاقططدروا لططها؛أي أمتوا ثالثني ،واالقتططدار على الش ط ط ط ط ط ططيء :القططدرة
عليه( .)1واستقدر هللا خريا :سأله أن يقدر له به ،وقدر الرزق :قسمه (.)2
القدر اص ــطالحا :القدر هو اإلميان أبربعة ما يقع يف الكون ،وفق ما سط ططبق به علمه واقتضط ططته
حكمته ،وهو النظام احملكم للكون الذي وضط ط ط ط ططعه هللا سط ط ط ط ططبحانه ،والسط ط ط ط ططنن اليت ربط هللا جل وعال هبا
األسباب مبسبباهتا.
اعتقاد النووي يف القدر:
النووي على مذهب أهل السنة يف إثبات القدر ،ويقول فيه :امذهب أهل احلق إثبات القدر،
ومعناه أنه س ط ططبحانه وتعاىل قدر األش ط ططياء يف األزل ،وعلم س ط ططبحانه أهنا س ط ططتقع يف أوقات معلومة عنده
()3
سبحانه على صفات خمصوصة ،فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعاىلا.
ويقول:ا وقد تظاهرت األدلة القطعيات من الكتاب والس ط ط ط ط ط ططنة وإمجاع الص ط ط ط ط ط ططحابة وأهل احلل
()4
والعقد من السلف واخللف على إثبات قدر هللا سبحانه وتعاىلا.
عقيدة اإلميان ابلقدر من أعظم أركان اإلميان ،واعتقادها بيقني من أسط ط ططباب رسط ط ططوخ اإلميان يف
قلب املؤمن ،وهذا األصل العظيم يقوم على عدة مراتب هي كالتايل:
 -1العلم :فاهلل سط ططبحانه وتعاىل قد علم مقادير خملوقاته ما كان،وما يكون وعلم أحوال عباده
( )1اجلوهري ،الصحاات ا الل ة وصحاات الل ة العربية ،د.ط ،ص.787
( )2الفريوزآابدى ،القاموس احملي  ،ط ،8فصل القاف ،ج 1ص .460
( )3النووي ،األذكار ،د.ط ،ج ،1ص.307

( )4النووي ،شرات مسلم ،ط 2ج 1ص.155
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وعلم أرزاقهم وآجاهلم وأعماهلم وكل شؤوهنم.
 -2الكتابة :وهو اإلميان أبن هللا تعاىل كتب يف اللوح احملفوظ ما هو كائن إىل قيام الساعة.
 -3املش ــيئة واإلرادة :ويتحقق ابإلميان أبن هللا تعاىل قد ش ططاء كل ما يف الس ططماوات واألرض
فال يكون شيء إال مبشيئته وإرادته ،فما شاء هللا كان ،وما مل يشأ مل يكن.
كما يف قوله ﷺ الذي أورده النووي يف ابب املراقبة :ا واعلم :أن األمة لو اجتمعت على أن
ينفعوك بشيء ،مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك ،وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ،مل يضروك
إال بشيء قد كتبه هللا عليك ،رفعت األقالم ،وجفت الصحفا(.)1
قال أبو احلس ططن األش ططعري:ا وأن اخلري والش ططر بقض ططاء هللا وقدره ،وإان نؤمن بقض ططاء هللا وقدره،
خريه وشره ،حلوه ومره ،ونعلم أن ما أخطأان مل يكن ليصيبنا ،وأن ما أصابنا مل يكن ليخطئنا،
وأن العباد ال ميلكون ألنفسط ط ططهم ض ط ط طرا وال نفعا إال إبذن هللا ،كما قال عز وجل( :قل ال أملك
لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء هللا)(.)2
 -4اخللق :وهو اإلميان أبن هللا تعاىل خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
هذه املراتب األربع تشط ططمل أفعال هللا ،وما يقع من العباد ،فتنسط ططب األفعال إىل العباد فعال مع
نسبتها إىل هللا إجيادا وخلقا فهو اخلالق جلميع األسباب اليت وقعت هبا األفعال.
فاهلل س ط ططبحانه هو اخلالق لكل ش ط ططيء من األعيان واألوص ط ططاف واألفعال ،ومش ط ططيئته تعاىل عامة
شط ططاملة جلميع الكائنات فال يقع منها شط ططيء إال بتلك املشط ططيئة ،وخيلق سط ططبحانه األشط ططياء مبشط ططيئته وفق
علمه القدمي ،ووفق ما كتبه وقدره يف اللوح احملفوظ ،وللعباد قدرة وإرادة تقع هبا أفعاهلم ،وهم الفاعلون
حقيقة هلذه األفعال مبحض اختيارهم ،ووفقها يكون احلساب.

( )1رواه الرتمذي وقال :حديث حسن صحيح .أبواب الرقائق والورع برقم .2516
( )2األشعري :اإلابنة ،ط 1ص.25
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قال شيخ اإلسالم:
فما شاء موالان اإلله فإنه ،يكون وما ال ال يكون حبيلة
وقدرته ال نقص فيها ،وحكمه يعم فال أبصيص يف ذي القضية
أريد بذا أن احلوادث كلها بقدرته كانت ،وحمض املشيئة
فنؤمن أن هللا عز بقدرة وخلق وإبرام حلكم املشيئة
فنثبت هذا كله إلهلنا ونثبت ما يف ذاك من كل حكمة

()1

قال العالمة صط ط ط ط ططديق حسط ط ط ط ططن خان(( :)2وجيب اإلميان ابلقدر ،خريه وشط ط ط ط ططره ،وحلوه ومره ،وقليله
وكثريه ،وأنه من هللا تعاىل ،ليس يف العامل شططيء خيرج عن تقديره ،وال يصططدر شططيء إال عن تدبريه وقضططائه،
وال حميد ألحد عن القدر املقدور ،وال يتجاوز ما خط له يف اللوح احملفوظ ،وال خري وال ش ططر إال مبش ططيئته،
خلق من شاء للسعادة ،واستعمله هبا فضال ،وخلق من أراد للشقاوة ،واستعمله هبا عدال ،فهو سر استأثر
هللا تعاىل به ،وحجبه عن خلقه ،خلق اخلالئق وأفعاهلم وقدر أرزاقهم وآجاهلم ،يهدي من يش ط ط ط ط ط ططاء برمحته،
ويض ط ط ططل من يش ط ط ططاء حبكمته ،قال تعاىل﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ

ﱔ ﱕ﴾( )3وقال

تعاىل﴿ :ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ﴾(.)5()4

قال األش ططعري:ا ال يكون يف األرض ش ططيء من خري أو ش ططر إال ما ش ططاء هللا ،واألش ططياء تكون
مبشططيئة هللا عز وجل ،وال أحد ال يسططتطيع أن يفعل شططيئا قبل أن يفعله ،وال يسططتغّن عن هللا ،وال يقدر
على اخلروج من علم هللا عز وجططل ،وال خططالق إال هللا ،وأعمططال العبططاد خملوقططة هلل مقططدرة ،كمططا قططال
( )1ابن تيمية ،القصيدة التائية يف حل املشكلة القدرية ،ط( 1الرايض :دار ابن خزمية1424 ،هط 2003م)
القن ِ
( )2الش ط ط ط ط ططيخ حممد ص ط ط ط ط ططديق بن حس ط ط ط ط ططن بن علي بن لطف هللا ِ
َّوجي البخاري احلس ط ط ط ط ططيّن ،ص ط ط ط ط ططاحب املص ط ط ط ط ططنفات املش ط ط ط ط ططهورة،
1248هط 1832م ،انظر :اإلعالم مبن يف ريخ اهلند من األعالم ،ج 3ص.243
( )3سورة األنعام :اآلية125
( )4سورة احلديد :اآلية 22
( )5القنوجي ،قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر ،ط 1ص.87
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سط ط ط ططبحانه﴿ :ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [الصط ط ط ططافات ،]96 :والعباد ال يقدرون أن خيلقوا شط ط ط ططيئا ،وهم
خيلقون ،واخلري والش ططر بقض ططاء هللا وقدره ،وإان نؤمن بقض ططاء هللا وقدره ،خريه وش ططره ،حلوه ومره ،ونعلم
أن ما أخطأان مل يكن ليصيبنا ،وأن ما أصابنا مل يكن ليخطئنا ،وأن العباد ال ميلكون ألنفسهم ضرا وال
نفعا إال إبذن هللا ،كما قال عز وجل﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ﴾ األعراف:
 ،188ونلجئ أموران إىل هللا ،ونثبت احلاجة والفقر يف كل وقت إليه سبحانه وتعاىلا(.)1
قال الصط ط ط ططابوين:ا ومن قول أهل السط ط ط ططنة يف أكسط ط ط ططاب العباد إهنا خملوقة هلل تعاىل ال ميرتون فيه
واليعدون من أهل اهلدى واحلق من ينكر هذا القول وينفيها(.)2
املطلب الثاين :حكم االحتجاا ابلقدر
وفيه مسائل:
املسألة األوىل :حكم اخلوض يف القدر:
اإلميان ابلقدر من أركان اإلميان اليت جيب على املسططلم أن يؤمن هبا ،ومعلوم أنه ال يتحقق هذا
اإلميان الواجب إال بعد العلم به ،فالواجب فهم القضاء والقدر من أجل أن يتعلم املسلم ما جيب عليه
اعتقاده وما يصحح به إميانه ،وأما اخلوض يف القضاء والقدر ابلظن واجلدال فإنه ال جيوز.
ففي احلديث يف سنن ابن ماجه( :خرج رسول هللا ﷺ على أصحابه وهم خيتصمون يف القدر،
فكأمنا يفقأ يف وجهه حب الرمان من الغضططب فقال :هبذا أمر أو هلذا خلقتم؟ تض طربون القرآن بعضططه
ببعض هبذا هلكت األمم قبلكم قال :فقال عبد هللا بن عمرو ما غبطت نفس ط ط ط ط ط ططي مبجلس أبلفت فيه
عن رسول هللا ﷺ ما غبطت نفسي بذلك اجمللس وأبلفي عنه)(.)3
والنووي يوافق أهل السط ط ط ططنة يف هذه املسط ط ط ططألة ويرد على القدرية بقوله :اواعلم أن مذهب أهل احلق
إثبات القدر ،ومعناه :أن هللا تبارك وتعاىل قدر األشط ط ط ططياء يف القدم ،وعلم سط ط ط ططبحانه أهنا سط ط ط ططتقع يف أوقات
( )1األشعري ،اإلابنة ،ط ،1ص.24

( )2الصابوين ،عقيدة السلف وأصحاب احلديث ،ط ،1ص .85
( )3أخرجه ابن ماجه يف سننه،ابب يف القدر برقم85 :
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معلومة عنده سططبحانه وتعاىل ،وعلى صططفات خمصططوصططة ،فهي تقع على حسططب ما قدرها سططبحانه وتعاىل.
وأنكرت القدرية هذا ،وزعمت أنه سط ط ط ط ططبحانه وتعاىل مل يقدرها ،ومل يتقدم علمه سط ط ط ط ططبحانه وتعاىل هبا ،وأهنا
مسططتأنفة العلم إمنا يعلمها سططبحانه بعد وقوعها  -وكذبوا على هللا سططبحانه وتعاىل وجل عن أقواهلم الباطلة
علوا كبريا ،ومسيت هذه الفرقة قدرية إلنكارهم القدر .قال أصحاب املقاالت من املتكلمني :وقد انقرضت
القدرية القائلون هبذا القول الش ططنيع الباطل ،ومل يبق أحد من أهل القبلة عليه ،وص ططارت القدرية يف األزمان
املتأخرة تعتقد إثبات القدر ،ولكن يقولون :اخلري من هللا والشر من غريه ،تعاىل هللا عن قوهلما(.)1
املسألة الثانية :حكم االحتجاا ابلقدر:
االحتج ططاج ابلق ططدر يكون من ططه م ططا هو حممود وق ططد يكون من ططه م ططا هو م ططذموم؛ ف ططاحملمود هو
االس ططتدالل به على اإلميان ابهلل وتوحيده س ططبحانه والتوكل عليه والنظر إىل س ططبق قض ططائه وقدره وكذلك
االحتجاج به على أقدار هللا الدينية والدنيوية ،وكذلك يف الركون إىل حكم القض ط ط ط ط ط ططاء والقدر بعد فعل
األسباب ،ومثله يف االحتجاج به بعد التوبة من الذنب.
وأم ططا االحتج ططاج امل ططذموم ابلق ططدر فيكون من وج ططه االحتج ططاج ب ططه على ظلم العب ططاد فيم ططا بينهم،
واالحتجطاج على الطذنوب ،حنو مطا قطال تعطاىل عن املش ط ط ط ط ط ططركني:

﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ﴾( ،)2فيتبني من هذه اآلايت أن أصل مقالة االحتجاج ابلقدر إمنا
هو قول أهل اجلاهلية املش ططركني الذين ال علم عندهم إال اتباع الظن وما هتوى األنفس ،فمن احتج به فقد
التحق هبم يف اجلهل والضط ط ططالل وأتباع اهلوى ،وهلذا جتد احملتجني به واملسط ط ططتندين إليه من التصط ط ططوفة والفقراء
ومن التحق هبم من العامة واجلند والفقهاء وغريهم إمنا حيتجون به عند اتباع الظن وما هتوى األنفس(.)3
قال ش ط ط طيخ اإلس ط ططالم :افكل من خاص ط ططم عن نفس ط ططه ،أو عن غريه يف معص ط ططية هللا ،فهو وارث
إبليس ،وعنه أخذ هذه اخلصططومة ،فكل من خاصططم احلق ،فلج وخصططم ،كما أن كل من خاصططم ابحلق
()4
فلج وغلبا.
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج ،1ص.154
( )2سورة الزخرف :اآلية 20

( )3الكرمي ،رفع الشبهة وال رر عمن حيتج على فعل املعاصي ابلقدر ،ط ،1ص.34
( )4السعدي الدرة البهية شرات القصيدة التائية ،ط ،1ج.15\1
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قال الكرمي :االقرآن من أوله إىل آخره ص ط ط ط ط ط ط طريح يف ترتيب اجلزاء ابخلري والش ط ط ط ط ط ططر ،واألحكام
الش ططرعية مرتتبة على األس ططباب واألعمال ،ومن فقه يف هذه املسط ططألة و ملها حق التأمل انتفع هبا غاية
النفع ومل يتكل على القدر جهال منه وعجزا أو تفريطا وإض ط ط ط ططاعة فيكون توكله عجزا وعجزه توكال ،بل
الفقيه العارف هو الذي يرد القدر ابلقدر وجيلب القدر ابلقدر ويعارض القدر ابلقدرا(.)1
وقد ضل يف هذا الباب قسمان:
القدرية النفاة :وهم الذين جاء وص ط ط ط ط ط ططفهم يف احلديث الش ط ط ط ط ط طريف أهنم جموس هذه األمة ،وحقيقة

مذهبهم قائمة على :أن أفعال العباد ،وطاعاهتم ومعاص ط ط ططيهم مل تدخل حتت قض ط ط ططاء هللا وقدره ،فأثبتوا قدرة
هللا على خلق أعيان املخلوقات وأوص ط ط ط ط ط ططافها ،ونفوا قدرته على أفعال املكلفني ،وقالوا :إن هللا مل يردها ومل
يش ط ط ط ططأها منهم ،بل هم الذين أرادوها وش ط ط ط ططاءوها ،وفعلوها اس ط ط ط ططتقالال بدون مش ط ط ط ططيئة هللا ،ومسوا جموس هذه
األمة؛ألهنم أشبهوا اجملوس( )2الذين أثبتوا خالقا للخري ،وخالقا للشر ،وهو إبليس على زعم اجملوس(.)3
قال اإلمام أيب ثور :اإن القدرية من قال إن هللا مل خيلق أفاعيل العباد ،وأن املعاص ط ططي مل يقدرها
هللا على العباد ومل خيلقها ،فهؤالء قدرية ال يصط ط ط ط ط ططلى خلفهم وال يعاد مريضط ط ط ط ط ططهم وال تشط ط ط ط ط ططهد جنائزهم
ويستتابون من هذه املقالة فإن بوا وإال ضربت أعناقهما(.)4
قال محاد بن زيد :امن قال كالم العباد ليس خبلق فهو كافرا(.)5
قال البخاري :افأما أفعال العباد فقد حدثنا علي بن عبد هللا ،حدثنا مروان بن معاوية ،حدثنا
أبو مالك عن ربعي بن حراش ،عن حذيفة رضط ططي هللا عنه ،قال النيب ﷺ« :إن هللا يصط ططنع كل صط ططانع
وصطنعته» وتال بعضطهم عند ذلك﴿ :ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [الصطافات ،]96 :فأخرب أن الصطناعات
( )1الكرمي ،رفع الشبهة وال رر عمن حيتج على فعل املعاصي ابلقدر ،ط ،1ص.27

( )2ومها يف اعتقاد هذه األمة سواء ألن اجملوس يقولون ابهلني ويسمون الثنوية ،وانظر :القناوي ،ال الصم يف إفحام املخاصم عند
جراين النظر يف أحكام القدر ،ط ،1ص.29

( )3وانظر :ابن األثري ،جامع األصــول يف أحاديث الرســول ،ط ،1ج10ص  ،128اخلطايب ،معامل الســنن ،وهو شططرح سططنن أيب
داود ،د.ط ،ج 4ص.317
( )4اإلمساعيلي ،اعتقاد أئمة أهل احلديث ،ط ،1ص.63
( )5البخاري ،خلق أفعال العباد ،د.ط ،ج 1ص.46
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وأهلها خملوقة ،وعن ابن عباس رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنهما﴿ :ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ﴾ [القمر ،]49 :حىت
العجز والكيس ،وقال:مسعت حيىي بن سط ط ط ط ططعيد يقول :ما زلت أمسع من أصط ط ط ط ططحابنا يقولون :إن أفعال
العباد خملوقة قال أبو عبد هللا :احركاهتم وأصواهتم واكتساهبم وكتابتهم خملوقةا(.)1
فإن العبد ال قدرة له إال ما أراده هللا تعاىل ويس ط ط ططره وخلقه له ،خالفا للمعتزلة والقدرية القائلني إبن
للعبد فعال من قبل جهتهم ،وأن هللا عز وجل أقدرهم على ذلك ،وال فاعل هلا ،وال حمدث سواهم(.)2
القدرية اجملربة وخالصة مذهبهم:
وهي الفرقة األخرى اليت ض ط ط ط ططلت يف ابب القدر يقول العالمة الس ط ط ط ططعدي يف وص ط ط ط ططف مذهبهم
القائم على :اإن العبد جمبور على أفعاله وأقواله وأنه ال قدرة له على شططيء من فعل الطاعات ،وال ترك
املعاص ط ط ط ط ط ططي ،ومع أنه ال قدرة له على ذلك عندهم ،فهو مثاب معاقب على ما ال قدرة له عليه وهذا
القول من أشط ططنع البدع وأنكرها ،وقد خالفت هذه الطائفة املنقول واملعقول،ونصط ططوص الكتاب والسط ططنة
تبطل قوهلم ،فإن هللا نسط ططب أعمال العباد إليهم من الطاعات املتنوعة واملعاصط ططي الكثرية كلها يضط ططيفها
إىل الفاعلني وخيرب أهنم هم الفاعلون هلا ،ويس ططتحقون جزاءها من خري وش ططر ،فلو كان جمبورين عليها مل
ينسبها هلم ،ومل يضفها هلم ،بل ينسب األفعال إىل نفسه .حاشاه وتعاىل عن ذلك ،فال يقال :هللا هو
الذي فعل اإلميان والكفر ،والطاعة واملعص ط ط ط ط ط ططية ،بل يقول كل أحد :العبد هو الذي فعلها ،وهللا هو
()3
الذي قدرها من غري أن جيربه عليهاا.
وكما يقول ابن قتيبة :اجعلوا العبد املأمور املنهي املكلف ال يسط ططتطيع من اخلري والشط ططر شط ططيئا على
احلقيقة وال يفعل شيئا على الصحة ،وذهبوا إىل أن كل فعل ينسب إليه فإمنا ينسب إليه على اجملازا(.)4

( )5البخاري ،خلق أفعال العباد ،د.ط ،ج 1ص.53

( )2انظر :الشططييب ،األصــول اخلمســة عن املعتزلة وموقف الســلفيني منها ،د.ط ،والقاضططي عبد اجلبار ،امل ين يف أبواب التوحيد
والعدل ،د.ط ،ج 8ص.3

( )3انظر السعدي ،الدرة البهية شرات القصيدة التائية يف حل املشكلة القدرية ،ط ،1ج 1ص.25
( )4الدينوري ،االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة ،ط ،1ص .20
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واملذهب الصحيح يف هذا الباب هو أن يعتقد املسلم أن أفعال العبد قسمان:
أفعال هو جمرب عليها مسري عليها ،وأفعال هو خمري فيها وهي مناط التكليف ،فما وقع ابختيار
العبد هو مناط التكليف ،وأفعال العباد االختيارية وغري االختيارية مجيعها من مجلة القضط ط ط ط ط ط ططاء والقدر
الذي سبق به القلم يف اللوح احملفوظ.
قططال ابن قتيبططة :اوعططدل القول يف القططدر أن تعلم أن هللا عططدل ال جيور كيف خلق وكيف قططدر
وكيف أعطى وكيف منع وأنه ال خيرج من قدرته ش ط ط ططيء ،وال يكون يف ملكوته من الس ط ط ططموات واألرض
إال ما أراد وأ نه ال دين ألحد عليه ،وال حق ألحد قبله ،فإن أعطى فبفضط ط ط ط ط ط ططل وإن منع فبعدلن وإن
العباد يسططتطيعون ويعملون وجيزون مبا يكسططبون وان هلل لطيفة يبتدئ هبا من أراد ويتفضططل هبا على من
أحب يوقعها يف القلوب فيعود هبا اىل طاعته ومينعها من حقت عليه كلمته ا(.)1
فهذه مجلة ما ينتهي إليه علم ابن آدم من قدر هللا عز وجل وما سوى ذلك خمزون عنه.
اثلثا :هل لإلنسان قدرة ومشيئة أم ال؟
من عقيدة أهل السنة إثبات املشيئة والقدرة لإلنسان ،وأن مشيئته وقدرته واقعتان حتت مشيئة
هللا عز وجل بعتان هلا.
قال أبو احلس ط ط ططن األش ط ط ططعري :اونثبت أنه ال خالق إال هللا ،وأن أعمال العباد خملوقة هلل مقدرة،
كما قال س ط ط ط ط ططبحانه( :وهللا خلقكم وما تعملون) ( ،)96وأن العباد ال يقدرون أن خيلقوا ش ط ط ط ط ططيئا ،وهم
خيلقونا(.)2
يقول ابن احلططاج القنططاوي( :)3ااعلم أن الش ط ط ط ط ط ططرع رتططب على العبططد مطططالبططات أبفعططالططه اليت هي
اكتسابه أمرا وزجرا ونداب ،ومل يرتب هذه املطالبات يف القسم اآلخر والذي هو مالزم له ال مبحاولة منه
مث أجرى العادة وطرد السططنة أنه مىت حاول الفعل الذي هو اكتسططابه واختاره أعطاه القدرة وخلق معها
الفعل الذي حاوله ،ومىت آثر الرتك وفعل الضد فعل له ذلك على حسب اختياره ،العادة جارية وسنة
( )1الدينوري ،االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة ،ط ،1ص.22
( )2األشعري اإلابنة ،ط 1ص.166
احلاج القناوي ( 599- 511هط  1203- 1117-م)
( )3ابن ّ
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مطردة ،وأجرى التكليف واألمر والنهي على هذا النحو وألجله حسط ط ط ط ططن االمتنان

﴿ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ﴾ وأجرى التكليف كذلك ،فإذا تقرر هذا فاعلم إذن أن الذي كلفه هللا س ط ط ط ط ط ططبحانه العباد
تكليفان ،أحدمها اإلميان ابلقدر وص ط ط ططفته كما وص ط ط ططفه ﷺ يف قوله( :وإن تعلم أن ما أص ط ط ططابك مل يكن
ليخطئك وما أخطأك مل يكن ليصط ططيبك) ،وحتقيق هذا االميان أن تدفع عن نفسط ططك لو وليت ولوال فال
تقول :ليتّن فعلت كذا إذ املقدور ال بد كائن ،وأمر هللا على كل حال انفذ ،وكذا فال تقول :لو كان
كذا لكان كذا فال يكون إال ما شططاء هللا وما قضططاه وما قدره وأمضططاه ،وكذا أيضططا فال تقول :لوال كذا
لكان كذا؛ ألن أمر هللا انفذ وقض ط ط ط ططاؤه وقدره ماضط ط ط ططيان هذا كله فيما ليس عندك فيه من هللا خرب فإنه
سبحانه قدر األشياءا( .)1مالحظة البن احلاج القناوي مقولة ابطلة بقوله:
قال األش ط ط ط ط ططعري :افإنهللا وفق املؤمنني لطاعته ،ولطف هبم ،ونظر هلم ،وأص ط ط ط ط ططلحهم وهداهم،
وأض ط ط ط ط ط ط ططل الكططافرين ومل يهططدهم ،ومل يلطف هبم ابإلميططان ،كمططا زعم أهططل الزيغ والطغيططان ،ولو لطف هبم
وأصلحهم لكانوا صاحلني ،ولو هداهم لكانوا مهتدين ،وإن هللا يقدر أن يصلح الكافرين ،ويلطف هبم
حىت يكونوا مؤمنني ،ولكنه أراد أن يكونوا كافرين ،كما علم وخذهلم وطبع على قلوهبما(.)2
وفص ط ططل ابن عاش ط ططور مس ط ططألة تعلق الص ط ططفات اإلهلية أبفعال العباد فقال :اأن قوله تعاىل﴿ :وال
يرض ط ط ط ط ط ططى لعباده الكفر﴾ راجع إىل خطاب التكاليف الش ط ط ط ط ط ططرعية ،وقوله﴿ :ولو ش ط ط ط ط ط ططاء ربك ما فعلوه﴾
[األنعططام ]112 :راجع إىل تعلق اإلرادة ابإلجيططاد واخللق ،ويرتكططب من جمموعهمططا وجمموع نظططائر كططل
منهما االعتقاد أبن للعباد كسبا يف أفعاهلم االختيارية وأن هللا تتعلق إرادته خبلق تلك األفعال االختيارية
عند توجه كسب العبد حنوهاا(.)3
وفند مقولة األشاعرة يف الكسبا( ،)4بقوله :افاهلل خالق ألفعال العبد غري مكتسب هلا،والعبد
مكتسططب غري خالق ،فإن الكسططب عند األشططعري هو االسططتطاعة املفسططرة عنده بسططالمة أسططباب الفعل
وآالته ،وهي واس ط طططة بني القدرة واجلرب ،أي هي دون تعلق القدرة وفوق تس ط ططخري اجلرب مجعا بني األدلة
( )1ابن احلاج القناوي ،حز ال الصم يف إفحام املخاصم عند جراين النظر يف أحكام القدر ،ط ،1ج 1ص.120
( )2األشعري ،اإلابنة ،ط ،1ص.25

( )3ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط ،ج ،23ص .339

( )4ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط ،ج ،23ص × .339
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الدينية الناطقة مبعىن :أن هللا على كل ش ط ط ططيء قدير ،وأنه خالق كل ش ط ط ططيء ،وبني داللة الض ط ط ططرورة على
الفرق بني حركة املرتعش وحركة املاش ط ط ط ط ط ططي ،ومجعا بني أدلة عموم القدرة وبني توجيه الش ط ط ط ط ط ط طريعة خطاهبا
للعباد ابألمر ابإلميان واألعمال الصاحلة ،والنهي عن الكفر والسيئات وترتيب الثواب والعقاب.
وأما الذين رأوا االحتاد بني معاين اإلرادة واملش ط ططيئة والرض ط ططى وهو قول كثري من أص ط ططحاب األش ط ططعري
ومجيع املاتريدية فسلكوا يف ويل اآلية حممل لفظ لعباده على العام املخصوص ،أي لعباده املؤمننيا(.)1
املسألة الثالثة :مذهب النووي يف االحتجاا ابلقدر:
تطرق النووي إىل مسألة اهلداية واإلرشاد ،وفصل يف املسألة ورد على القدرية:
ا لفظ اهلدي له معنيان أحدمها مبعىن الداللة واإلرش ططاد وهو الذي يض ططاف إىل الرس ططل والقرآن
والعباد وقال هللا تعاىل﴿ :وإنك لتهدي إىل ص ط ط ط طراط مس ط ط ط ططتقيم﴾﴿ ،إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم
يبش ط ط ط ط ط ططر املؤمنني﴾ ،ومنه قوله تعاىل﴿ :وأما مثود فهديناهم﴾ أي :بينا هلم الطريق ومنه قوله تعاىل﴿ :إان
هديناه السبيل﴾﴿ ،وهديناه النجدين﴾ ،والثاين مبعىن اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد
هللا به ومنه قوله تعاىل﴿ :إنك ال هتدي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشططاء﴾ ،وقال :امذهب أهل
السنة أن اهلدى واإلضالل واخلري والشر كله إبرادة هللا تعاىل وهو فعلها(.)2
وقال يف رده على القدرية :اوقالت القدرية حيث جاء اهلدى فهو للبيان ،بناء على أص ط ط ط ط ط ططلهم
الفاس ط ططد يف إنكار القدر ،ورد عليهم أص ط ططحابنا وغريهم من أهل احلق مثبيت القدر هلل تعاىل بقوله تعاىل
﴿وهللا يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم﴾ ،ففرق بني الدعاء واهلداية (.)3

( )1النووي :شرح مسلم ،ط ،2ج 6ص.154
( )2النووي :شرح مسلم ،ط ،2ج  6ص .144
( )3املرجع السابق :ج 6ص.145
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كما ذكر قول القاضططي عياض يف املسططألة حيث قال :ااأللفاظ الواردة يف الشططرع يف أفعال هللا
تعاىل بقلوب أهل الكفر والضط ط ططالل معىن ذلك عندهم خلق هللا تعاىل فيها ضط ط ططد اإلميان وضط ط ططد اهلدى
وهذا على أص ط ط ط ط ططل أهل الس ط ط ط ط ططنة أن العبد ال قدرة له إال ما أراده هللا تعاىل ويس ط ط ط ط ططره له وخلقه له خالفا
للمعتزلة والقدرية القائلني أبن للعبد فعال من قبل نفس ط ط ط ططه وقدرة على اهلدى والض ط ط ط ططالل واخلري والش ط ط ط ططر
واإلميان والكفر وأن معىن هذه األلفاظ نس ططبة هللا تعاىل ألص ططحاهبا وحكمه عليهم بذلك وقالت طائفة
منهم معناها خلقه عالمة لذلك يف قلوهبم واحلق الذي ال ش ط ط ط ططك فيه أن هللا تعاىل يفعل ما يش ط ط ط ططاء من
اخلري والش ط ططر ال يس ط ططئل عما يفعل وهم يس ط ططئلون وكما قال تعاىل يف الذر هؤالء للجنة وال أابيل وهؤالء
للنار وال أابيل فالذين قض ط ط ط ططى هلم ابلنار طبع على قلوهبم وختم عليها وغش ط ط ط ططاها وأكنها وجعل من بني
أيديها سططدا ومن خلفها سططدا وحجااب مسططتورا وجعل يف آذاهنم وقرا ويف قلوهبم مرضططا لتتم سططابقته فيهم
ومتضي كلمته الراد حلكمه وال معقب ألمره وقضائه وابهلل التوفيقا(.)1

( )1املرجع السابق :ج 15ص145
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املبحث الثاين :أدلة اإلميان ابلقدر ومراتبه يف رايض الصاحلني:
ابس ططتشط طراف األحاديث الشط طريفة يف رايض الص ططاحلني جند أن اإلمام النووي أورد عدة أحاديث
يف عدة أبواب من الكتاب هلا ارتباط مباشر مبراتب القدر حنو اآليت:
اإلميان ابلقدر يتحقق ابإلميان أبربعة أركان وهي :العلم والكتابة واملشططيئة واخللق ،وهذه املراتب
األربع أثبتها النووي يف مواضع متفرقة لشرحه ألحاديث مسلم ونذكرها ضمن املطالب التالية:
املطلب األول :مرتبة العلم:
اإلميان أبن هللا تعاىل علم ما كان وما س ط ط ط ط ط ط طيكون وماهو كائن وما مل يكن كيف يكون بعلمه
األزيل األبدي فال يتجدد له علم بعد جهل وال يلحقه نسيان بعد علم.
قال النووي :امذهب أهل احلق يف أن هللا تعاىل أعلم مبا كان ومبا يكون ومبا ال يكون لو كان
كيف كان يكونا(.)1
واألدلة على هذه املرتبة س ط ط ط ط ططبق ذكرها عند احلديث عن ص ط ط ط ط ططفة العلم هلل جل وعال يف مبحث
اإلميان ابلصفات.
املطلب الثاين :مرتبة الكتابة:
وقد أثبت النووي هذه املرتبة يف ش ط ط ططرحه لقوله ﷺ( :حىت ظهرت ملسط ط ط ططتوى أمسع فيه ص ط ط ط طريف
األقالم)( )2بقوله :اهو ص ط ططوت ما تكتبه املالئكة من أقض ط ططية هللا تعاىل ووحيه وما ينس ط ططخونه من اللوح
احملفوظ أو ما ش ططاء هللا تعاىل من ذلك أن يكتب ويرفع ملا أراده من أمره وتدبريه ،قال القاض ططي يف هذا
حجة ملذهب أهل الس ططنة يف اإلميان بص ططحة كتابة الوحي واملقادير يف كتب هللا تعاىل من اللوح احملفوظ
وم ططا شط ط ط ط ط ط ط ططاء ابألقالم اليت هو تع ططاىل يعلم كيفيته ططا على م ططا ج ططاءت ب ططه اآلايت من كت ططاب هللا تع ططاىل
واألحاديث الصططحيحة وأن ما جاء من ذلك على ظاهره لكن كيفية ذلك وصططورته وجنسططه مماال يعلمه
إال هللا تعاىل أو من أطلعه على ش ط ط ططيء من ذلك من مالئكته ورس ط ط ططله وما يتأول هذا وحييله عن ظاهره
( )1النووي :شرح مسلم ،ط 2ج 15ص.145
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب اإلسراء برسول هللا ﷺ ،برقم .163
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إال ض ط ط ط ططعيف النظر واالميان اذ جاءت به الش ط ط ط طريعة املطهرة ودالئل العقول ال حتيله وهللا تعاىل يفعل ما
يشط ط ططاء وحيكم ما يريد حكمة من هللا تعاىل وإظهارا ملا يشط ط ططاء من غيبه ملن يشط ط ططاء من مالئكته وسط ط ططائر
خلقه وإال فهو غّن عن الكتب واالستذكار سبحانه وتعاىلا (.)1
ومن األحاديث الواردة يف إثبات هذه املرتبة يف رايض الصاحلني مايلي:
 عن ابن مسططعود ،رضططي هللا عنه ،قال :حدثنا رسططول هللا ﷺ ،وهو الصططادق املصططدوق :اإنأحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفة ،مث يكون علقة مثل ذلك ،مث يكون مض ط ط ط ط ط ططغة مثل
ذلك ،مث يرس ططل امللك ،فينفخ فيه الروح ،ويؤمر أبربع كلمات :بكتب رزقه ،وأجله ،وعمله ،وش ططقي أو
س ط ط ط ط ط ططعيد .فوالذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع،
فيسط ط ط ططبق عليه الكتاب ،فيعمل بعمل أهل النار ،فيدخلها ،وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما
يكون بينه وبينها إال ذراع ،فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلهاا - .ابب اخلوف.-
والنووي يوضططح أبن هذه الكتابة وماتتضططمنها أمر من هللا إبنفاذ ما قد سططبق يف علمه عز وجل
وكتب عنده يف األزل فيقول :اإن املراد جبميع ما ذكر من الرزق واألجل الشط ط ط ط ططقاوة والسط ط ط ط ططعادة والعمل
والذكورة واألنوثة أنه يظهر ذلك للملك وأيمره إبنفاذه وكتابته وإال فقض ططاء هللا تعاىل س ططابق على ذلك
وعلمه وإرادته لكل ذلك موجود يف األزل ا(.)2
 وعن أيب هريرة ،رض ط ط ط ط ططي هللا عنه ،قال :قال رس ط ط ط ط ططول هللا ﷺ :املا خلق هللا اخللق ،كتب يفكتاب ،فهو عنده فوق العرش :إن رمحيت تغلب غض ط ط ط ططيبا( ،)3وقال أهل العلم إن هذا الكتاب هو من
()4
صحف املالئكة وإال فأقضية هللا قدمية أزلية.
 وقولططه ﷺ البن عبططاس رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنهمططا:ا واعلم أن األمططة لو اجتمعططت على أن ينفعوكبشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك ،وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء
قد كتبه هللا عليك ،رفعت األقالم وجفت الصحف ا.
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 2ص .221

( )2النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 16ص.192
( )3أخرجه مسلم :كتاب التوبة ،ابب يف سعة رمحة هللا وأهنا سبقت غضبه2751 ،
( )4انظر البكري ،دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ،ط ،4ج 4ص.320
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قال اإلمام النووي( :جفت به األقالم)؛ أي مضططت به املقادير ،وسططبق علم هللا تعاىل به ومتت
كتابته يف اللوح احملفوظ وجف القلم الذي كتب به وامتنعت فيه الزايدة والنقصان قال العلماء :وكتاب
هللا تعاىل ولوحه وقلمه والص ط ططحف املذكورة يف األحاديث كل ذلك مما جيب اإلميان به وأما كيفية ذلك
()1
وصفته فعلمها إىل هللا تعاىل وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء.
قططال ابن عالن(:رفعططت األقالم)؛أي :تركططت الكتططابططة هبططا لفرا األمر وانربامططه (وجفططت) ابجليم
ابلبنطاء للمفعول (الص ط ط ط ط ط ططحف) اليت فيهطا تقطادير الكطائنطات كطاللوح احملفوظ ،أي فر من األمر وجفطت
كتابته فلم ميكن أن يكتب فيها بعد ذلك تبديل أو نس ططخ ملا كتب من ذلك واس ططتقر ،ألهنا أمور اثبتة
ال تبدل وال تغري عما هي عليه ،فذلك كناية عن تقدم كتابة املقادير كلها والفرا منها من أمد بعيد،
وهذا من أحسططن الكناايت وأبلغها ،وقد دل الكتاب والسططنة على ذلك ،فمن علم ذلك وشططهده بعني
بص ط ط ط ططريته هان عليه التوكل على خالقه واإلعراض عما س ط ط ط طواه ،ففي احلديث تقرير وحض على تفويض
األمور كلها إىل هللا تبارك وتعاىل مع ش ط ط ط ططهود أنه الفاعل ملا يش ط ط ط ططاء ،وأن ما قض ط ط ط ططاه وأبرمه ال ميكن أن
()2
يتعدى حده املقدر له.
ومعناه أن ذلك أمر اثبت ال يبدل ،وال ينسخ ،وال يغري عما هو عليه.

()3

وجاء يف حتفة األحوذي تعليقا مرادفا:ا ملا س ط ط ط ط ط ططبق أنه قد كتب يف اللوح احملفوظ ما كتب من
التقديرات وال يكتب بعد الفرا منه شط ط ط ططيء آخر فعرب عن سط ط ط ططبق القضط ط ط ططاء والقدر برفع القلم وجفاف
()4
الصحيفة تشبيها بفرا الكاتب يف الشاهد من كتابتها.
 وعن أيب العباس عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب رضط ططي هللا عنهما ،عن رسط ططول هللا ﷺ،فيما يروى عن ربه ،تبارك وتعاىل قال :اإن هللا كتب احلسنات والسيئات مث بني ذلك :فمن هم حبسنة
فلم يعملها كتبها هللا تبارك وتعاىل عنده حسططنة كاملة وإن هم هبا فعملها كتبها هللا عشططر حسططنات إىل
سططبعمائة ضططعف إىل أضططعاف كثرية ،وإن هم بسططيئة فلم يعملها كتبها هللا عنده حسططنة كاملة ،وإن هم
( )1النووي ،شرح مسلم ،ط ،2ج16ص .197

( )2البكري ،دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ،ط ،4ج ،1ص.236

( )3انظر :السيوطي ،قوت امل تذي على جامع الرتمذي ،د.ط ،ج 2ص.605
( )2املباركفوري ،حتفة األحوذي بشرات جامع الرتمذي ،د.ط ،ج ،1ص.187

302

=

هبا فعملها كتبها هللا سيئة واحدةا(- )1ابب اإلخالص وإحضار النية.
قال بعض العلماء :اوالنية أبلغ من العمل ،وهلذا تقبل النية بغري العمل ،فإذا نوى حسططنة ،فإنه
جيازى هبا ،ولو عمل حسنة بغري نية ،مل جياز هباا(.)2
ففي هططذا احلططديططث ذكر نوعني من الكتططابططة القططدريططة األزليططة يف اللوح احملفوظ ،والكتططابططة اليوميططة
ألعمال العباد ،مص ططداقا لقوله تعاىل﴿ :ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾( ،)3وكما يف احلديث عن أيب موس ططى،
قال :قام فينا رسططول هللا ﷺ أبربع« :إن هللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام ،يرفع القسططط وخيفضططه ،ويُرفَع
إليه عمل النهار ابلليل ،وعمل الليل ابلنهار»(.)4

قال أهل العلم :اويف احلديث دليل على أن احلفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها ،خالفا
ملن قال :إهنا ال تكتب إال األعمال الظاهرةا(.)5
املطلب الثالث :مرتبة اإلرادة:
ومن األحاديث الواردة يف إثبات هذه املرتبة يف رايض الصاحلني حديث:
أيب هريرة رض ط ططي هللا عنه ،يقول :قال رس ط ططول هللا ﷺ« :من يرد هللا به خريا يص ط ططب منه» (.)6
ابب الصرب.
والنووي يثبت هذه املرتبة ويرد على املعتزلة الذين يزعمون أنه سط ططبحانه أراد إميان الكافر ومل يرد
كفره فيقول:ا يستحيل عند أهل احلق أن يريد هللا تعاىل شيئا فال يقع ومذهب أهل احلق أن هللا تعاىل
( )1أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،ابب إذا هم العبد حبسنة كتبت ،إذا هم بسيئة مل تكتب.131:،
( )2انظر :ابن كمال الباشا ،الفوائد املرتعة احلياض ،ط ،1ج ،1ص .29
( )3سورة الصافات :اآلية .96

( )4أخرجه مس ط ططلم يف صـ ــحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب يف قوله عليه الس ط ططالم :اإ ّن هللا ال يناما ،ويف قوله :احجابه النور لو كش ط ططفه
ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقها برقم.179:

( )5انظر :القاضي عياض ،إكمال املعلم ،ط ،1ا 1ص.427
( )6أخرجططه البخططاري :كتططاب املرضط ط ط ط ط ط ططى ،ابب مططا جططاء يف كفططارة املريض.5645 ،قططال ابن عثيمني :قرئططت على وجهني وكالمهططا
صحيح ،فمعناها ابلكسر :أن هللا يقدر عليه املصائب حىت يبتليه هبا أيصرب أم يضجر؟ ومعناها ابلفتح :أعم ،أي يصاب من
هللا ومن غريه انظر:ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ،ج ،1ص.110
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مريد جلميع الكائنات خريها وشرها ومنها اإلميان والكفر فهو سبحانه وتعاىل مريد إلميان املؤمن ومريد
لكفر الكافر خالفا للمعتزلة يف قوهلم إنه أراد إميان الكافر ومل يرد كفره تعاىل هللا عن قوهلم الباطل فإنه
يلزم من قوهلم إثبات العجز يف حقه سبحانه وأنه وقعا(.)1
ويقول يف موض ط ط ط ط ط ططع آخر :امططذهططب أهططل احلق أن هللا تعططاىل مريططد جلميع الكططائنططات ،خريهططا
وشططرها ،ومنها اإلميان والكفر خالفا للمعتزلة يف قوهلم إنه سططبحانه أراد إميان الكافر ومل يرد كفره ،وهذا
القول الباطل منهم يلزمه إثبات العجز يف حقه سبحانه ،وأنه قد وقع يف ملكه مامل يرده ،تعاىل هللا عن
قوهلم ،بل العامل ملكه والدنيا واآلخرة يف سلطانه ،يفعل فيهما ما يشاء ا(.)2
املطلب الرابع :مرتبة اخللق:
وهو االعتقاد أبن هللا خالق كل شط ط ط ط ط ططيء ومن ذلك أفعال العباد ،وهذه املرتبة من مواطن النزاع
بني أهل السنة ومن خالفهم من املعتزلة القدرية.
والنووي يثبت هذه املرتبة كما يثبت خلق هللا ألفعال العباد وس ط ط ططبق يف مبحث لوازم توحيد الربوبية
اعتقاد جتلي ربوبية هللا تعاىل يف خلقه ألفعال العباد ونقلنا قول النووي يف ذلك ،حيث قال :ا أفعال العباد
خملوقة هلل تعاىل ،واألمور كلها مبشيئة هللا تعاىل وتقديره واإلنسان مصرف مربوب ،وهذا مذهب أهل السنة
واجلماعة خالفا للمعتزلة ،ومذهب أهل السططنة أن اهلدى واإلضططالل واخلري والشططر كله إبرادة هللا تعاىل وهو
فعله خالفا للمعتزلة فهو سبحانه خالق النوازل واحلوادث وخالق الكائناتا(.)3
واألدلة على هذه املرتبة كثرية يف رايض الصاحلني نذكر منها أمثلة:
قول هللا تعاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [األنبياء- ]104 :ابب
األمر ابحملافظة على السنة.
وقوله عز وجل:

﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾
( )1النووي :شرات مسلم ط ،2ج ،17ص.147

( )2وانظر :النووي ،املرجع السابق ج 17ص.160-147
( )3النووي :شرح مسلم ،ط،2ج 15ص- 3ج11ص110
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اآلايت[ .آل ع طم طران-190 :

 .]191ابب ما يقوله عند النوم.
وقوله ﷺ :اسط ططبحان هللا عدد ما خلق يف السط ططماء ،وسط ططبحان هللا عدد ما خلق يف األرض -
ابب فضل الذكر واحلث عليه.
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا ﷺ يقول :اقال هللا تعاىل :ومن أظلم ممن
ذهب خيلق كخلقي ،فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة ،أو ليخلقوا شعريةا ابب حترمي تصوير احليوان.
وقوله رس ططول هللا ﷺ :اإنه خلق كل إنس ططان من بّن آدم على س ططتني وثالمثائة مفص ططل  -ابب

بيان كثرة طرق اخلري

وقوله ﷺ قال :اإن الزمان قد اس ط ط ط ططتدار كهيئته يوم خلق هللا الس ط ط ط ططموات واألرض-ابب األمر
أبداء األمانة.
وقوله ﷺ :اخلق هللا الرتبة يوم الس ط ط ط ططبت ،وخلق فيها اجلبال يوم األحد ،وخلق الش ط ط ط ططجر يوم
اإلثنني ،وخلق املكروه يوم الثالاثء ،وخلق النور يوم األربعططاء ،وبططث فيهططا الططدواب يوم اخلميس ،وخلق
آدم ﷺ بعد العصط ط ط ط ططر من يوم اجلمعة يف آخر اخللق يف آخر سط ط ط ط ططاعة من النهار فيما بني العصط ط ط ط ططر إىل
الليلا .ابب املنثورات وامللح.

املطلب اخلامس :ذكر أهم أصلني مرتبطني بركن اإلميان ابلقدر ومها:
أوال :التوكل على هللا والتسليم للقضاء
اثنيا :االحتياط احلذر وجمانبة أسباب اإللقاء ابليد إىل التهلكة (.)1
من خالل حديث قصة طاعون عمواس (وهي قرية معروفة ابلشام) عن خروج سيدان عمر بن
اخلطاب رضي هللا عنه وامتناعه عن الدخول إىل الشام ،وقول الصحايب أبو عبيدة بن اجلراح رضي هللا
عنه :أفرارا من قدر هللا؟ رد س ط ط ط ططيدان عمر رض ط ط ط ططي هللا عنه :نعم نفر من قدر هللا إىل قدر هللا ،أرأيت لو
كان لك إبل ،فهبطت واداي له عدو ن ،إحدامها خص ط ط ططبة ،واألخرى جدبة ،أليس إن رعيت اخلص ط ط ططبة

( )1ونظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج14ص .209
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رعيتها بقدر هللا ،وإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر هللا( .)1ابب كراهة اخلروج من بلد وقع فيها البالء.
لقد رىب القرآن أنفس ططا مؤمنة مرتبطة برهبا مس ططتس ططلمة لقض ططائه ،وهذا القض ططاء منه ما يس ططتوجب
االستسالم ،ومنه قضاء يستوجب املعاجلة والعمل ،وهو قائم على اإلميان ابرتباط األسباب ابملسببات،
مع التسططليم أبن هللا خالق األس طباب واملسططببات ،فالسططنن واألسططباب الكونية جزء ال يتجزأ من قدر هللا
الش ططامل احمليط ،فقد (س ططئل رس ططول هللا ﷺ ،أرأيت أدوية نتداوى هبا ،ورقى نس ططرتقي هبا ،وتقى نتقيها،
هل ترد من قدر هللا شيئا؟ قال :هي من قدر هللا)(.)2
ويف مسألة التوكل تطرق النووي ملسألتني:
األوىل :حقيقة التوكل:
ذكر النووي أقوال العلماء يف حقيقة التوكل وذكر منها أن:
 االتوكل يطلق على من ال خيالط قلبه خوف غري هللا تعاىل من سطبع أو عدو حىت يصططل إىلترك السعي يف طلب الرزق ثقة بضمان هللا تعاىل له رزقه.
 التوكل هو االكتفاء ابهلل تعاىل مع االعتماد على غريه. التوكل هو االسرتسال مع هللا على ما يريد. حقيقة التوكل حدها الثقة ابهلل تعاىل واإليقان أبن قضط ط ط ط ط ططاءه انفذ واتباع سط ط ط ط ط ططنة نبيه ﷺ يفالس ط ط ط ططعي فيما البد منه من املطعم واملش ط ط ط ططرب ،والتحرز من العدو كما فعله األنبياء ص ط ط ط ططلوات هللا تعاىل
عليهم أمجعني .وهو قول مجهور الفقهاء وال يص ط ط ط ط ططح عندهم اس ط ط ط ط ططم التوكل مع االلتفات والطمأنينة إىل
األسططباب ،بل فعل األسططباب سططنة هللا وحكمته ،والثقة أبنه ال جيلب نفعا واليدفع ضطرا ،والكل من هللا
()3
تعاىل وحدها .
( )1أخرجه البخاري :كتاب الطب ،ابب ما يذكر يف الطاعون ، 5729 :ومس ط ط ط ط ط ط ططلم كتاب الس ط ط ط ط ط ط ططالم ،ابب الطاعون والطرية
والكهانة وحنوها.2219 :

( )2األلباين ،صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان ،ط ،1ج ،2ص ،29وقال حسن لغريه.
( )3انظر :النووي :شرات مسلم ،ط ،2ج ،3ص.91
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وهذا هو الراجح األصل يف املؤمن املتيقن من قضاء هللا وقدره ،املستلم ألقداره جل وعال.
الثانية :األخذ ابألسباب:
ومن األحاديث اليت وردت يف رايض الصاحلني ويستشهد هبا يف هذه املسألة مايلي:
عن أيب هريرة رض ططي هللا عنه قال :قال رس ططول هللا ﷺ« :املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من
املؤمن الضططعيف ويف كل خري احرص على ما ينفعك ،واسططتعن ابهلل وال تعجز .وإن أصططابك شططيء فال
تقل لو أين فعلت كان كذا وكذا ،ولكن قل :قدر هللا ،وما ش ططاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الش ططيطان»
ابب اجملاهدة.
فالتوجيه النبوي يرش ط ططدان عند جراين القض ط ططاء إىل األخذ ابألس ط ططباب ،فإن أعجزه األمر وجرى
عليه القض ط ط ط ططاء قال( :حس ط ط ط ططيب هللا) فإذا قاهلا بعد تعاطي ما أمره من األس ط ط ط ططباب وهو حممود فقد انتفع
ابلفعل والقول ،وإذا عجز وترك األس ططباب وقاهلا وهو ملوم برتك األس ططباب اليت اقتض ططتها حكمة هللا عز
وجل فلم تنفعه الكلمة نفعها ملن فعل ما أمر به(.)1
فإن احلرص على اس ط ط ط ط ططتجالب ما ينفع يدخل يف التعبد الذي ال يتحقق إال مبعونته س ط ط ط ط ططبحانه
فأرشدان بذلك ،وأردف ذلك ابلنهي عن العجز بقوله( :وال تعجز) ،قال ابن القيم:
افإن العجز ينايف حرصططه على ما ينفعه وينايف اسططتعانته ابهلل؛فاحلريص على ما ينفعه املسططتعني ابهلل
ضد العاجز فهذا إرشاد له قبل رجوع املقدور إىل ما هو من أعظم أسباب حصوله ،وهو احلرص عليه مع
االس ط ط ططتعانة مبن أزمة األمور بيده ومص ط ط ططدرها منه ومردها إليه،فإن فاته ما مل يقدر له فله حالتان:حالة عجز
وهي مفتطاح عمطل الش ط ط ط ط ط ططيططان فيلقيطه العجز إىل لو ،وال فائدة يف الوا ههنطا ،بل هي مفتطاح اللوم واجلزع
والس ططخط واألس ططف واحلزن ،وذلك كله من عمل الش ططيطان ،فنهاه ﷺ عن افتتاح عمله هبذا املفتاح ،وأمره
ابحلالة الثانية وهي النظر إىل القدر ومالحظته وأنه لو قدر له مل يفته ومل يغلبه عليه أحد ،فلم يبق له ههنا
أنفع من ش ط ط ط ط ططهود القدر ومش ط ط ط ط ططيئة الرب النافذة اليت توجب وجود املقدور وإذا انتفت امتنع وجوده ،فلهذا
قال( :فإن غلبك أمر فال تقل لو أين فعلت لكان كذا ،ولكن قل قدر هللا وما شط ططاء فعل) فأرشط ططده إىل ما
ينفعه يف احلالتني ،حالة حصط ط ط ططول مطلوبة ،وحالة فواته ،فلهذا كان هذا احلديث مما ال يسط ط ط ططتغّن عنه العبد
( )1انظر :ابن قيم اجلوزية ،الوابل الصيب من الكلم الطيب ،ط ،1ص.238
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أبدا بل هو أشططد شططيء إليه ضططرورة وهو يتضططمن إثبات القدر والكسططب واالختيار والقيام والعبودية ظاهرا
وابطنا يف حاليت حصول املطلوب وعدمه وابهلل التوفيقا(.)1
وأوض ط ططح النووي من خالل ش ط ططرحه حلديث الفيء من أموال بّن النض ط ططري( .)2وحديث ثوابن يف
ادخار حلوم األض ط ط ط ط ط ططاحي( .)3وحديث جرح النيب يوم أحد( .)4وحديث اإلسط ط ط ط ط ط طراء وربط الرباق( ..)5أن
األخذ ابألسباب واالحتياط يف األمور ال يقدح يف التوكل إذا صاحبه التوكل على هللا جل وعال وقال:
ا وكل س ط ط ط ط ط ططبب مقطوع به كاألكل والش ط ط ط ط ط ططرب للغذاء والري ال يقدح يف التوكل ،وهلذا مل ينف عنهم
التطبب ا .وقال:ا االكتساب للقوت وعلى العيال قادحا يف التوكل إذا مل يكن ثقته يف رزقه ابكتسابه
وكان مفوضا يف ذلك كله إىل هللا تعاىلا (.)6
وهنا البد من توض ط ط ططيح قيد ،يض ط ط ططبط االعتقاد يف األس ط ط ططباب لئال تلتبس ابلش ط ط ططرك ،فااللتفات إىل
األسباب ضرابن ،أحدمها :شرك ،واآلخر :عبودية وتوحيد ،فاإلميان ابلقدر ال يعّن التخلي عن األسباب،
بل إن وقوع املس ط ططببات على حس ط ططب أس ط ططباهبا هو من قدر هللا تعاىل ،واملذهب الص ط ططحيح يف القدر أنهللا
تعاىل جعل للسططعادة والشططقاوة أسططباب وأنه سططبحانه هو مسططبب األسططباب وخالق كل شططيء كما اقتضططت
ذلك حكمته ومش ط ط ط ط ططيئته ،وأن األس ط ط ط ط ططباب ال بد منها يف وجود املس ط ط ط ط ططببات؛ مبعىن أن هللا تعاىل ال حيدث
املس ط طببات ويش ط ططاؤها إال بوجود األس ط ططباب لكن األس ط ططباب كما قال فيها اإلمام الغزايل واحلافظ ابن اجلوزي
وغريمهاا أن االلتفات إىل األس ط ططباب ش ط ططرك يف التوحيد ،واإلعراض عن األس ط ططباب ابلكلية قدح يف الش ط ططرع،
والتوكل معىن يلتئم به معىن التوحيد ،والعقل ،والش ط ط ططرع ،فاملؤمن املتوكل يباشط ط ط ططر األسط ط ط ططباب كما قال تعاىل:
﴿ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾وقال﴿ :ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ﴾ ،وال يلتفت إليها مبعىن أن ال
يطمئن إليها وال يثق هبا وال يرجوها وال خيافها ،فإنه ليس يف الوجود سط ططبب يسط ططتقل حبكم ،بل كل سط ططبب
فهو مفتقر إىل أمور أخر تض ط ط ططم إليه،كاإلخالص والقبول ،وله موض ط ط ططع وعوائق متنع موجبه ،وما مث س ط ط ططبب
( )1ابن القيم ،شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،د.ط ،ص.19
( )2انظر :النووي شرات مسلم ط 2ج 12ص.70

( )3انظر :النووي شرات مسلم ط 2ج 13ص.134واحلديث:
( )4انظر :املرجع السابق ج 12ص  ،148واحلديث :جرح وجه رسول هللا ﷺ ،وكسرت رابعيته،
( )5انظر :املرجع السابق ج 2ص211
( )6انظر :املرجع السابق ج 3ص.91
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مس ططتقل بنفس ططه إال مش ططيئة هللا وحده،فما ش ططاء كان ،وما مل يش ططأ مل يكن ،وما س ططبق به علمه وحكمه فهو
حق واقع ،وقد علم وحكم أن الشيء الفالين يقع ابلسبب الفالينا(.)1
إن املؤمن يؤمن أبن هللا بيده كل ش ططيء ،وأنه قدر كل ش ططيء ،وأن األس ططباب تقع وتؤثر بقدر هللا،
وأهنا من قدر هللا وخلقه ،فااللتفات إىل األس ط ططباب ،واعتبارها مؤثرة يف املس ط ططببات ش ط ططرك يف التوحيد ،وحمو
األسباب أن تكون أسباابً نقص يف العقل ،واإلعراض عن األسباب املأمور هبا قدح يف الشرعا(.)2
يقول ابن القيم :ال تتم حقيقة التوحيد إال مبباشرة األسباب اليت نصبها هللا تعاىل ،وإن تعطيلها
يقدح يف التوكل نفس ططه ،وإن تركها عجز ينايف التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على هللا يف حص ططول
ما ينفع العبد يف دينه ودنياه ،ودفع ما يض ط ط ط ط ط ططره يف دينه ودنياه ،وال بد يف هذا االعتماد من مباش ط ط ط ط ط ططرة
()3
األسباب ،وإال كان معطال للحكمة والشرع ،فال جيعل العبد عجزه توكال وال توكله عجزا.
ومما يذكر يف هذا الشأن قول اليافعي الشافعي( )4يف بيان كسب العبد ألفعاله ونسبتها إليه مع
خلق هللا هل ططا وتق ططديره ططا علي ططه:ا اعلم أن مجيع م ططا ق ططدران من انفراد الب ططاري تع ططاىل خبلق أفع ططال العب ططاد
واخرتاعها وإجيادها وإبداعها ،خريها وش ططرها ،نفعها وض ططرها ،ال خيرجها عن كوهنا مقدورة للعبد ،خيلق
هللا له قدرة يقوى هبا على االكتسط ط ط ططاب ،فهو تعاىل خالق املس ط ط ط ططببات واألس ط ط ط ططباب،خلق القادر والقدرة
واملقدور معا ،وخلق االختيار واملختار مجيعا،خلقنا وخلق الفعل فينا ﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ وخلق
فينا اختياران ﴿ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ﴾ وأظهر فينا االكتس ط ط ط ط ط ط طاب ومكننا منه خبلق
الداعية إليه والقدرة عليه فالداعية خملوقة قبله والقدرة مقارنة له خالفا للمعتزلة وقد قدمنا يف ذلك
األدلة ونسب الفعل إلينا لظهوره فينا واختياران له واكتسابناا(.)5

( )1الكرمي ،رفع الشبهة وال رر ،ط ،1ص.27،28

( )2انظر :ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ط األوقاف السعودية ،ج  ،8ص528
( )3ابن القيم ،زاد املعاد ،ط ،27ا ،4ص.14

( )4اليافعي ،عبد هللا بن أسعد بن علي اليافعي ،عفيف الدين :مؤرخ ،ابحث ،متصوف ،من شافعية اليمن 768- 698 .هط ط
 1367- 1298م.
( )5اليافعي ،مرهم العلل املعضلة يف الرد على أئمة املعتزلة ،ط ،1ص.171
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الباب الثالث :مسائل متفرقة يف العقيدة ،وفيه فصول:
الفصل األول :عقيدة أهل السنة يف الصحابة ،وآل البي  ،وفيه مباحث:
املبحث األول :آل البي  ،وفيه مطالب:
املطلب األول :اعتقاد أهل السنة يف آل البي
أوال :من هم آل البي
أهل بيت الرسول ﷺ :ينقسمون إىل قسمني:
القسم األول :هم أقارب النيب ﷺ يف النسب لكنهم كفار فهؤالء ليسوا من أهل بيته وإن كانوا

أقارب له يف النس ططب ،بدليل قوله تعاىل لس ططيدان نوح عليه الص ططالة والس ططالم حني قال:
ﳔ﴾ ،وكان ابنه كافرا قال﴿ :ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ﴾( .)1وقد كان من ض ط ططمن أقارب النيب ﷺ األش ط ططقياء:
أبو هلب الذي مات على الكفر والذي أخرب هللا عنه قائال ﴿ :ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ﴾(.)2
﴿ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ

القس ــم الثاين :أهل بيته وهم املؤمنون من قرابته ﷺ ،ومنهم أيض ط طاً زوجاته ،كما قال هللا تعاىل

يف س ط ططياق نس ط ططاء أمهات املؤمنني:

﴿ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀ﴾ [األحزاب ،]33 ،32 :وهم :املؤمنون من بّن هاش ط ط ط ط ط ططم إىل قيام الس ط ط ط ط ط ططاعة :بنو العباس وبنو
عقيل وبنو جعفر وبنو علي رضطي هللا عنهم ،وهم من حرمت عليهم الصطدقة ،فقد شطرف هللا عز وجل
أهل بيت النيب ﷺ وحرم عليهم الص ط ططدقة اليت مساها النيب ﷺ أوس ط ططاخ الناس ،فالص ط ططدقة (الزكاة) حترم
على النيب ﷺ وحترم على آله بيته صلوات هللا وسالمه عليه إىل يوم القيامة(.)3
والنووي يقرر أن الزكاة حمرمة على آل البيت ويقول :اواملراد ابلص ط ططدقة الزكاة ،وهي حرام عندان
( )1سورة هود ااآلية.46:
( )2سورة املسد اآلية.1:

( )3وانظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 3ص.466
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على بّن هاشم وبّن املطلب وقال مالك :بنو هاشم فقط ،وقيل بنو قصي ،وقيل قريش كلها.
مسألة زوجات النيب وهل هن من آل بيته:
النووي يقرر أن زوجات النيب ﷺ من أهل بيته ويقول :وأما ما ورد يف احلديث فقلنا من أهل
بيته نسط ط ططاؤه؟ قال :ال ،فهذا دليل إلبطال قول من قال هم قريش كلها ،فقد كان يف نسط ط ططائه قرشط ط ططيات
وهن عائشة وحفصة وأم سلمة وسودة وأم حبيبة رضي هللا عنهن ،وأما قوله يف الرواية األخرى (نساؤه
من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصطدقة) قال ويف الرواية األخرى (فقلنا من أهل بيته نسطاؤه قال
ال) فها ن الروايتان ظاهر مها التناقض واملعروف يف معظم الرواايت يف غري مسططلم أنه قال نسططاؤه لسططن
من أهططل بيتططه فتتططأول الروايططة األوىل على أن املراد أهنن من أهططل بيتططه الططذين يس ط ط ط ط ط ط ططاكنونططه ويعوهلم وأمر
ابحرتامهم وإكرامهم ومساهم ثقال ووعظ يف حقوقهم وذكر(فنس ططاؤه ) داخالت يف هذا كله،وال يدخلن
فيمن حرم الصططدقة وقد أشططار إىل هذا يف الرواية األوىل بقوله نسططاؤه من أهل بيته ،ولكن أهل بيته من
حرم الصدقةا(.)1
اثنيا :حقوق آل البي

()2

ألهل بيت الرسول ﷺ املؤمنني حقان :حق اإلميان ،وحق القرابة من الرسول ﷺ.
وزوجات الرس ط ط ط ط ططول ﷺ أمهات املؤمنني ،كما قال تعاىل يف كتابه
ﲫﲬ ﲭ ﲮ﴾ [األحزاب .]6 :فمن كان مؤمنا ابهلل عز وجل ،فإنه حيب بقرابته من النيب
ﷺ ،فحبه أوالً لطاعته هلل عز وجل والتباعه لسط ط ططنة النيب ﷺ ،ويزيد عليه أنه من أقرابء النيب ﷺ ومن
آل بيته ،وقد أوص ط ط ط ط ط ططى النيب ﷺ بذلك ،قال العلماء :ا فحب آل بيته ،عليه الص ط ط ط ط ط ططالة والس ط ط ط ط ط ططالم،
وأص ط ططحابه ،وأوالده ،وأزواجه ،من الواجبات املتعينات ،وبغض ط ططهم من املوبقات املهلكات .ومن حمبتهم
وجوب توقريهم وبرهم ،والقيام حبقوقهم ،واالقتداء هبم ،أبن ميشط ط ط ط ط ططي على سط ط ط ط ط ططننهم وآداهبم وأخالقهم،
﴿ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

( )1املرجع الس ط ط ط ط ططابق ج ،15ص.180وانظر :النووي ،اجملموع(( ،مع تكملة الس ـ ـ ـ ــبكي واملطيعي))ط:اإلرش ط ط ط ط ططاد ،د.ط،د.ت،
ج 1ص 120 -119ج 3ص.448
( )2لالسط ط ط ط ط ططتزادة يف هذا الباب ،يراجع كتاب :ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب ،لإلمام حمب الدين الطربي (القاهرة :مكتبة
القدسي عن نسخة دار الكتب املصرية.)1356 ،

=

311

والعمل أبقواهلم مما ليس للعقل فيه جمال ،وحسن الثناء عليهم ،أبن يذكروا أبوصافهم اجلليلة على قصد
التعظيم ،فقد أثىن هللا تعاىل عليهم يف كتابه اجمليد كما مر يف آية﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ اآلية .ومن أثىن هللا
تعاىل عليه ،فهو واجب الثناء ،واالسط ط ط ططتغفار هلم ،وهذا هو حتقيق معىن قول الص ط ط ط ططديق رض ط ط ط ططي هللا عنه
(ارقبوا حممدا ﷺ يف أهل بيته)ا( .)1وقوله ﷺ يف احلديث املذكور( :أذكركم هللا يف أهل بييت) :قال
العلمططاء :ايعّن اعرفوا هلم حقهم ،وال تظلموهم ،وال تعتططدوا عليهم ،هططذا من ابب التوكيططد ،وإال فكططل
إنسان مؤمن له حق على أخيه ،ال حيق له أن يعتدي عليه ،وال أن يظلمها(.)2
قال ابن العطار :وتعظيم قدر أزواج النيب ﷺ رضط ططي هللا عنهن ،وابلدعاء هلن ،ومعرفة حقهن،
واإلقرار أبهنن أمهات املؤمننيا(.)3
وآلل البي خصائص ليس ل ريهم:
 -ففي ابب الغنائم والفيء هلم حق خيتص ططون به ،كما قال تعاىل:

﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [األنف ططال ]41 :يعّن قراب ططة النيب ﷺ،
فال حتل هلم الص ططدقة وال الزكاة الواجبةا( ،)4واس ططتدل العلماء على هذا حبديث أيب هريرة رض ططي هللا عنه
قال :أخذ احلسططن بن علي رضططي هللا عنهما مترة من متر الصططدقة فجعلها يف فيه ،فقال رسططول هللا ﷺ:
اكخ كخ ،إرم هبا ،أما علمت أان ال أنكل الص ط ط ط ط ططدقة!؟ ا( -،)5بيان وجوب أمره أهله وأوالده املميزين
وسططائر من يف رعيته بطاعة هللا تعاىل ،وهنيهم عن املخالفة ،و ديبهم ،ومنعهم من ارتكاب منهي عنه-
 .قال القاضي عياض:اوالصدقة ال حتل له عليه السالم ،وال لبّن هاشما(.)6
( )1انظر :البكري ،دليل الفاحلني ،ط ،4ج 3ص ،202الش ط ططنقيطي ،كوثر املعاين الدراري يف كشـ ــف خبااي صـ ــحيح البخاري،
ط ،1ج 1ص.36

( )2انظر :ابن عثيمني ،ش ــرات رايض الص ــاحلني ،د.ط ،ج 3ص ،227ويراجع كتاب نس ــاء رس ــول هللا ﷺ وأوالده ومن س ــالفه
من قريش وحلفائهم وغريهم لشرف الدين الدمياطي ،للمزيد من اإلحاطة أبخبار آل البي الشريف.

( )3ابن العطار ،االعتقاد اخلالص ص 298

( )4النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 9ص.143
( )5أخرجه مس ططلم يف ابب حترمي الزكاة على رس ططول هللا ص ططلى هللا عليه وس ططلم وعلى آله وهم :بنو هاش ططم وبنو املطلب دون غريهم.
 ، 2473والبخاري :كتاب الزكاة ،ابب ما يذكر يف الصدقة للنيب ب .1491
( )6القاضي عياض ،إكمال املعلم ،ط ،1ج 3ص.625
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 هلم كرامة وش ططرف وس ططيادة،لكنه تعاىل مل يقل :إن أهل بيته معص ططومون ،وإن أقواهلم كالقرآنجيب أن يعمل هبا ،كما تدعيه الرافض ط ط ططة ،فإهنم ليس ط ط طوا معص ط ط ططومني ،بل هم خيطئون كما خيطئ غريهم،
ويص ططيبون كما يص ططيب غريهم ،ولكن هلم حق قرابة النيب ﷺ كما أس ططلفنا ،قال النووي :ايف قول علي
رضط ط ط ططي هللا تعاىل عنه(:من زعم أن عندان شط ط ط ططيئا نقرؤه إال كتاب هللا وهذه الصط ط ط ططحيفة فقد كذب) هذا
تص ط طريح من علي رضط ططي هللا تعاىل عنه إببطال ما تزعمه الرافضط ططة والشط ططيعة وخيرتعونه من قوهلم :من إن
عليا رضي هللا تعاىل عنه أوصى إليه النيب ﷺ أبمور كثرية من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة،
وأنه ﷺ خص أهل البيت مبا مل يطلع عليه غريهم وهذه دعاوى ابطلة ،واخرتاعات فاسدة ال أصل هلا
ويكفي يف إبطاهلا قول علي رضي هللا عنها(.)1
واعتقاد النووي يف أهل البي موافق العتقاد أهل السنة.
املطلب الثاين :دالئل االعتقاد آبل البي يف رايض الصاحلني:
أفرد النووي رمحه هللا يف كتاب رايض الص ط ط ططاحلني ،اباب بعنوان (إكرام آل بيت رس ط ط ططول هللا ﷺ)
أورد فيه اآلايت واألحاديث اليت تبني فضلهم وحقوقهم ،وهي:
﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀ﴾ ،وقوله س ط ططبحانه:

﴿ ﱘﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ﴾ ،والشعائر هي العبادات وحب رسول هللا ﷺ ،وحب آل
.
بيت النيب صلوات هللا وسالمه عليه من أحب العبادات إىل هللا
وحديث غدير خم عن يزيد بن حيان قال :ا قام رس ط ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ يوما فينا خطيبا مباء
يدعى مخا بني مكة واملدينة ،فحمد هللا ،وأثىن عليه ،ووعظ وذكر ،مث قال :وأهل بييت أذكركم هللا
يف أهل بييت ،أذكركم هللا يف أهل بييت» فقال له حص ططني :ومن أهل ب يته اي زيد ،أليس نس ططاؤه من
أهل بيته؟ قال :نس ط ط ط ط ططاؤه من أهل بيته ،ولكن أهل بيته من حرم الص ط ط ط ط ططدقة بعده ،قال :ومن هم؟
قال :هم آل علي ،وآل عقيل ،وآل جعفر ،وآل عباس .قال :كل هؤالء حرم الص ط ط ط ط ط ط ططدقة؟ قال:
نعما( -)2ابب إكرام أهل بيت النيب ﷺ وكتاب األدب ابب ابب وداع الصط ططاحب ووصط ططيته عند
( )1النووي :شرات مسلم ،ط ،2ج 9ص.143
( )2أخرجه مسلم :كتاب فضائل الصحابة ،ابب من فضائل علي بن أيب طالب .2408
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فراقه لسفر وغريه والدعاء له وطلب الدعاء منه
وحديث ابن عمر رضططي هللا عنهما ،عن أيب بكر الصططديق -رضططي هللا عنه -موقوفا عليه -أنه
قال :ارقبوا حممدا ﷺ -يف أهل بيتها( -)1ابب إكرام أهل بيت النيب ﷺ.
قال النووي :معىن «ارقبوه» :راعوه واحرتموه وأكرموه.
ومن األحاديث الواردة يف زهد آل بيت النيب ﷺ واليت أوردها النووي يف ابب فض ط ط ط ط ط ططل اجلوع
وخشونة العيش:
 قوله ﷺ :االلهم اجعل رزق آل حممد قو ا متفق عليه. وقوله :وعن عائش ط ططة ،رض ط ططي هللا عنها ،قالت :ما ش ط ططبع آل حممد ﷺ من خبز ش ط ططعري يومنيمتتابعني حىت قبض .متفق عليه.

( )1أخرجه البخاري :كتاب ابب مناقب قرابة رسول هللا ﷺ ومنقبة فاطمة عليها السالم بنت النيب ﷺ ب 3713
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املبحث الثاين :الصحابة :وفيه مطالب:
املطلب األول :تعريف الصحايب:
يعرف النووي الصططحايب بقوله:ا فأما الصططحايب فكل مسططلم رأى رسططول هللا ﷺ ولو حلظة هذا
هو الص ط ط ط ط ط ططحيح يف حده ،وهو مذهب أمحد بن حنبل وأىب عبد هللا البخاري يف ص ط ط ط ط ط ططحيحه واحملدثني
كافةا(.)1
وذكر القول الثاين يف تعريف الصط ططحايب وأنه مذهب أكثر أهل األصط ططول أنه يشط ططرتط جمالسط ططته،
وهذا مقتضى العرف ،وذاك مقتضى اللغةا(.)2
ورجح أن الص ططحيح الذي عليه اجلمهور هو:اأن كل مس ططلم رأى النيب ﷺ ولو س ططاعة فهو من
أصحابها(.)3
املطلب الثاين :اعتقاد أهل السنة يف الصحابة رضوان هللا عنهم:
إن شط ططأن الص ططحابة رض ططي هللا عنهم شط ططأن عظيم ،ومنزلتهم يف ديننا من أعظم املنازل ،فهم من
بلغ عن رس ط ططول هللا ﷺ ما بعثه هللا به من النور واهلدى على أكمل الوجوه وأمتها ،ص ط ططحبوا رس ط ططول هللا
ﷺ ،وجاهدوا معه حق اجلهاد ،لرفع راية الدين ونشره يف العاملني ،فلهم أجور كل من دان هبذا الدين،
وقد كانوا جنوما للهدى ومنابع للخري وسط ط ططدا منيعا حلماية الدين قال النووي يف قوله ﷺ( :وأصط ط ططحايب
أمنة ألميت ،فإذا ذهب أص ط ط ط ط ط ططحايب أتى أميت ما يوعدون( :)4معناه من ظهور البدع واحلوادث يف الدين
والفنت فيه ا(.)5
قال احلافظ الكبري أبو بكر بن اخلطيب البغدادي:ا إن األخبار يف فض ط ط ططل الص ط ط ططحابة تتس ط ط ططع،
( )1النووي :شرات مسلم ،ط ،2ج 1ص.36-35

( )2النووي :هتذيب األمساء والل ات ،د.ط،د.ت ،ج 1ص.14
( )3املرجع السابق ،ج 16ص.85

( )4أخرجه مسططلم يف صحيحه ،كتاب فضططائل الصططحابة ،ابب بيان أن بقاء النيب ﷺ أمان ألصططحابه ،وبقاء أصططحابه أمان لألمة،
برقم .2531

( )5النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج16ص.83
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وكلها مطابقة ملا يف نص القرآن ،ومجيع ذلك يقتضي طهارة الصحابة ،والقطع على تعديلهم ونزاهتهم،
فال حيتاج أحد منهم مع تعديل هللا تعاىل هلم ،املطلع على بواطنهم ،إىل تعديل أحد من اخللق له على
أنه لو مل يرد من هللا عز وجل ورس ط ط ط ط ط ططوله فيهم ش ط ط ط ط ط ططيء مما ذكرانه ،ألوجبت احلال اليت كانوا عليها من
اهلجرة ،واجلهاد ،والنص ط ط ط ط ط ططرة ،وبذل املهج واألموال ،وقتل اآلابء واألوالد ،واملناص ط ط ط ط ط ططحة يف الدين ،وقوة
اإلميان واليقني  -القطع على عدالتهم ،واالعتقاد لنزاهتهم ،وأهنم أفض ط ط ط ط ط ط ططل من مجيع املعدلني واملزكني
الذين جييئون من بعدهم أبد اآلبدينا(.)1
املطلب الثالث :دالئل اعتقاد أهل السنة يف الصحابة رضوان هللا عنهم يف رايض الصاحلني وبيان
اعتقاد النووي يف الصحابة رضوان هللا عليهم:
النووي من علماء أهل السططنة األجالء الذين يعرفون قدر صططحابة النيب عليه الصططالة والسططالم،
وجيلوهنم ،ويدينون هلل حببهم والرتض ط ط ط ط ط ططي عنهم ،وجتد هذا واض ط ط ط ط ط ططحا جليا عند التطرق إليهم يف مجيع
مؤلفاته ،وهو يقرر اص ط ط طططفائهم ،وعلو ش ط ط ططأهنم يف األمة فيقول :االص ط ط ططحابة رض ط ط ططي هللا عنهم كلهم هم
صط ط ط ط ط ططفوة الناس ،وسط ط ط ط ط ططادات األمة ،وأفضط ط ط ط ط ططل ممن بعدهم ،وكلهم عدول قدوة ال خنالة فيهم ،وإمنا جاءَ
التخليط ممن بعدهم ،وفيمن بعدهم كانت النخالةا(.)2
وقد انعقد امجاع األمة على وجوب تزكية الص ط ط ط ط ططحابة مجيعهم ،إبثبات العدالة هلم ،والكف عن
الطعن فيهم ،والثناء عليهم.
وقد س ط ط ط ط طططر النووي يف كتاب رايض الص ط ط ط ط ططاحلني مجلة من األحاديث اليت تبني وحتفظ هلم هذا
الفضل ،ونورد هنا شيئا من هذه األحاديث وفق املسائل اآلتية:
املسألة األوىل :األحاديث الواردة يف فضل الصحابة رضوان هللا عنهم
 عن أيب سعيد احلسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي هللا عنه دخل على عبيد هللا بن زايدفقال :أي بّن ،إين مسعت رسططول هللا ﷺ يقول :اإن شططر الرعاء احلطمة افإايك أن تكون منهم .فقال
( )1ابن العريب ،العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب ﷺ ،ط 1ج 1ص.34
( )2النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج12ص 216
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له :اجلس فإمنا أنت من خنالة أص ط ط ط ط ط ططحاب حممد ﷺ ،فقال :وهل كانت هلم خنالة إمنا كانت النخالة
بعدهم ويف غريهم( .)1ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
 عن الرباء بن عازب رضط ط ط ط ط ططي هللا عنهما عن النيب ﷺ أنه قال يف األنصط ط ط ط ط ططار :اال حيبهم إالمؤمن ،وال يبغضهم إال منافق ،من أحبهم أحبه هللا ،ومن أبغضهم أبغضه هللاا (- .)2ابب فضل احلب
يف هللا احلديث.
ا وهططذا احلططديططث فيططه داللططة على عظم رتبططة املططذكورين فيططه عنططد هللا تعططاىل ،مع أهنم من املوايل
وليس ط طوا بش ططيء يف عداد الناس وأش ط طرافهم ،وهؤالء لكوهنم جنده وحزبه حمبوبون له ،فمن أغض ططبهم فقد
غفل عن ذلك وتعرض لغضب الباري سبحانه وتعاىلا(.)3
قال النووي:ا فمن عرف مرتبة األنص ط ط ططار وما كان منهم يف نص ط ط ططرة دين اإلس ط ط ططالم والس ط ط ططعي يف
إظهاره وإيواء املس ط ط ط ط ططلمني،وقيامهم يف مهمات دين اإلس ط ط ط ط ططالم حق القيام،وحبهم النيب ﷺ وحبه إايهم
وبذهلم أمواهلم وأنفسططهم بني يديه،وقتاهلم ومعاداهتم سططائر الناس إيثارا لإلسططالم،وعرف من علي بن أيب
طالب رضط ط ط ططي هللا عنه قربه من رسط ط ط ططول هللا ﷺ ،وحب النيب ﷺ له وما كان منه يف نصط ط ط ططرة اإلسط ط ط ططالم
وسطوابقه فيه مث أحب األنصططار وعليا هلذا كان ذلك من دالئل صططحة إميانه وصططدقه يف إسططالمه لسططروره
بظهور اإلس ط ططالم والقيام مبا يرض ط ططي هللا س ط ططبحانه وتعاىل ورسط ط طوله ﷺ ،ومن أبغض ط ططهم كان بض ط ططد ذلك
واستدل به على نفاقه وفساد سريرته وهللا أعلما(.)4
قال القاض ططي عياض :اأمجع مجهور األمة على تفض ططيلهم على من سط طواهم بتض ططعيف أجورهم؛
ألن إنفاقهم كان يف وقت احلاجة والضرورة وإقامة األمر وبدء اإلسالم ،وإيثار النفس ،وقلة ذات اليد،
ونفقة غريهم بعد االستغناء عن كثري منها مع سعة احلال ،وكثرة ذات اليد؛ وألن إنفاقهم كان يف نصرة
ذات النيب عليه الص ط ط ططالة والس ط ط ططالم ومحايته ،وذلك معدوم بعده ،وكذلك جهادهم وأعماهلم كلها ،وقد
( )1صحيح مسلم ،كتاب األمارة ،ابب فضل اإلمام العادل ،برقم1830 :
( )2أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،ابب الدليل على أن حب األنصار وعلى رضي هللا عنهم من اإلميان.75 ،
( )3انظر :ابن عثيمني ،ش ـ ـ ـ ـ ــرات رايض الصـ ـ ـ ـ ـ ــاحلني ،د.ط ،ج 3ص ،94البكري ،حممططد بن علي ،دليططل الفططاحلني لطرق رايض
الصاحلني ،ط ،4ج 3ص.79
( )4النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 2ص.64
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قال تعاىل
احلديد ،10 :هذا فرق ما بني أنفس ط ط ط ط ططهم من الفض ط ط ط ط ططل وبينهم من البون ،فكيف ملن أييت بعدهم؟ فإن
فض ططيلة الص ططحبة واللقاء ولو حلظة ال يوازيها عمل وال ينال درجتها شط ططيء ،والفضط ططائل ال تؤخذ بقياس
﴿ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﴾(.)2()1
﴿ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ﴾

قال ابن حزم :اونقول بفضط ط ط ط ططل املهاجرين األولني بعد عمر بن اخلطاب قطعا إال أننا ال نقطع
بفض ط ط ط ط ط ططل أحد منهم على ص ط ط ط ط ط ططاحبه كعثمان بن عفان وعثمان بن مظعون وعلي وجعفر ومحزة وطلحة
والزبري ومص ط ط ط ططعب بن عمري وعبد الرمحن بن عوف وعبد هللا بن مس ط ط ط ططعود وس ط ط ط ططعد وزيد بن حارثة وأيب
عبيدة وبالل وسططعيد بن زيد وعمار بن ايسططر وأيب سططلمة وعبد هللا بن جحش وغريهم من نظرائهم ،مث
بعد هؤالء أهل العقبة،مث أهل بدر،مث أهل املشططاهد كلها مشططهدا مشططهدا ،فأهل كل مشططهد أفضططل من
أهل املش ط ط ط ط ططهد الذي بعده،حىت بلغ األمر إىل احلديبية ،فكل من تقدم ذكره من املهاجرين واألنص ط ط ط ط ططار
رضططي هللا عنهم إىل متام بيعة الرضطوان فإننا نقطع أهنم كلهم مؤمنون صططاحلون ماتوا على اإلميان واهلدى
والرب ،كلهم من أهل اجلنة ا(.)3
أحاديث متفرقة يف فضل الصحابة الذين ذكرهم النيب ﷺ أبمسائهم:
ما ورد يف فضل أيب بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم أمجعني:
احلديث يف ابب استحباب التبشري والتهنئة :عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه ،أنه توضأ
يف بيته ،مث خرج فقال :أللزمن رس ط ططول هللا ﷺ ،وألكونن معه يومي هذا ،فجاء املس ط ططجد ،فس ط ططأل عن
النيب ﷺ فقالوا :وجه ههنا ،قال :فخرجت على أثره أسط ططأل عنه ،حىت دخل بئر أريس فجلسط ططت عند
الباب حىت قض ط ط ط ططى رس ط ط ط ططول هللا ﷺ حاجته وتوض ط ط ط ططأ ،فقمت إليه ،فإذا هو قد جلس على بئر أريس،
وتوسططط قفها ،وكشططف عن سططاقيه ودالمها يف البئر ،فسططلمت عليه مث انصططرفت .فجلسططت عند الباب
فقلت :ألكونن بواب رسططول هللا ﷺ اليوم فجاء أبو بكر رضططي هللا عنه فدفع الباب فقلت :من هذا؟
فقال :أبو بكر ،فقلت :على رسط ط ططلك ،مث ذهبت فقلت :اي رسط ط ططول هللا هذا أبو بكر يسط ط ططتأذن ،فقال:
( )1سورة احلديد :اآلية 21

( )2القاضي عياض ،إكمال املعلم ،ط ،1ج 7ص.580

( )3ابن حزم ،الفصل يف امللل ،د.ط،د.ت ،ج 4ص.116
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اائذن له وبشططره ابجلنةافأقبلت حىت قلت أليب بكر :ادخل ورسططول هللا يبشططرك ابجلنة ،فدخل أبو بكر
حىت جلس عن ميني النيب ﷺ معه يف القف ،ودىل رجليه يف البئر كما صططنع رسططول ﷺ ،وكشططف عن
س ط ط ططاقيه ،مث رجعت وجلس ط ط ططت ،وقد تركت أخي يتوض ط ط ططأ ويلحقّن ،فقلت :إن يرد هللا بفالن يريد أخاه
خريا أيت بططه .فططإذا إنس ط ط ط ط ط ط ططان حيرك البططاب ،فقلططت :من هططذا؟ فقططال :عمر بن اخلطططاب :فقلططت :على
رسططلك ،مث جئت إىل رسططول هللا ﷺ ،فسططلمت عليه وقلت :هذا عمر يسططتأذن؟ فقال:اائذن له وبشططره
ابجلنةافجئت عمر ،فقلت :أذن ويبش ططرك رس ططول هللا ﷺ ابجلنة ،فدخل فجلس مع رس ططول هللا ﷺ يف
القف عن يس ط ط ططاره ودىل رجليه يف البئر ،مث رجعت فجلس ط ط ططت فقلت :إن يرد هللا بفالن خريا يعّن أخاه
أيت به ،فجاء إنسط ط ططان فحرك الباب فقلت :من هذا؟ فقال :عثمان بن عفان .فقلت :على رسط ط ططلك،
وجئت النيب ﷺ ،فأخربته فقال:اائذن له وبشره ابجلنة مع بلوى تصيبه افجئت فقلت :ادخل ويبشرك
رس ط ط ط ططول هللا ﷺ ابجلنة مع بلوى تص ط ط ط ططيبك ،فدخل فوجد القف قد ملئ ،فجلس وجاههم من الش ط ط ط ططق
اآلخر .قال سعيد بن املسيب :فأولتها قبورهم .متفق عليه .وزاد يف رواية :اوأمرين رسول هللا ﷺ حبفظ
الباب وفيها :أن عثمان حني بشره محد هللا تعاىل ،مث قال :هللا املستعان.
ما ورد يف فضل سيدان أبو بكر رضي هللا عنه:
عن ابن عمر ،رضي هللا عنهما ،قال :املا اشتد برسول هللا ﷺ وجعه قيل له يف الصالة فقال:
امروا أاب بكر فليص ط ط ططل ابلناس افقالت عائش ط ط ططة ،رض ط ط ططي هللا عنها :إن أاب بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن
غلبه البكاءافقال:امروه فليصططلا ،ويف رواية عن عائشططة ،رضططي هللا عنها ،قالت :قلت :إن أاب بكر إذا
()1
قام مقامك مل يسمع الناس من البكاء .
ماورد يف فضل سيدان عمر رضي هللا عنه:
قوله ﷺ لعمر رضططي هللا عنه:اما رآك الشططيطان سططالكا فجا إال سططلك فجا غري فجكا ،ابب
ابب كراهة املدح يف الوجه ملن خيف عليه مفسدة من إعجاب وحنوه ،وجوازه ملن أمن ذلك يف حقه.
واحلديث عن ابن عمر رضططي هللا عنهما قال :ما مسعت عمر رضططي هللا عنه يقول لشططيء قط:
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الصالة ،ابب استخالف اإلمام لعذر ،برقم.418 :
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إين ألظنه كذا إال كان كما يظن( .)1أورده النووي يف ابب كرامات األولياء.
ما ورد يف فضل سيدان علي بن أيب طالب رضي هللا عنه:
أن رس ط ططول هللا ﷺ قال يوم خيرب :األعطني هذه الراية رجال حيب هللا ورسط ط طوله ،يفتح هللا على
يديه اقال عمر رض ط ط ط ططي هللا عنه :ما أحببت اإلمارة إال يومئذ فتس ط ط ط ططاورت هلا رجاء أن أدعى هلا ،فدعا
رس ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ علي بن أيب طططالططب ،رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنططه ،فططأعطططاه إايهططا.أورده النووي يف ابب املبططادرة
ابخلريات.
عن أيب العباس س ط ططهل بن س ط ططعد الس ط ططاعدي رض ط ططي هللا عنه أن رس ط ططول هللا ﷺ قال يوم خيرب:
األعطني الراية غدا رجال يفتح هللا على يديه ،حيب هللا ورسوله ،وحيبه هللا ورسولهافبات الناس يدوكون
ليلتهم أيهم يعطاها .فلما أصططبح الناس غدوا على رسططول هللا ﷺ :كلهم يرجو أن يعطاها ،فقال:اأين
علي بن أيب طالب؟ افقيل :اي رسططول هللا هو يشططتكي عينيه قال:افأرسططلوا إليهافأيت به ،فبصططق رسططول
هللا ﷺ يف عينيططه ،ودعططا لططه ،فربأ حىت كططأن مل يكن بططه وجع ،فططأعطططاه الرايططة .ابب الططداللططة على خري،
واسشهدان به يف مسألة معجزات النيب ﷺ.
ما ورد يف فضل أيب بن كعب رضي هللا عنه:
 عن أنس رضي هللا عنه .قال :قال رسول هللا ﷺ ،أليب بن كعب .رضي هللا عنه :اإن هللا،عز وجل ،أمرين أن أقرأ عليك :مل يكن الذين كفروااقال :ومساين؟ قال :انعما فبكى أيب(.)2
املسألة الثانية :بيان ما حتمله الصحابة وسبقهم يف إعالء الدين وجهادهم مع النيب
 -1يف احلديث عن أيب هريرة رضططي هللا عنه قال :خرج رسططول هللا ﷺ ذات يوم أو ليلة ،فإذا
هو أبيب بكر وعمر رضططي هللا عنهما ،فقال :اما أخرجكما من بيوتكما هذه السططاعة؟ اقاال :اجلوع اي
رسول هللا (-)3ابب فضل اجلوع وخشونة العيش.
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب مناقب األنصار ،ابب إسلم عمال رضي هللا عنه ،برقم.3866:
( )2أخرجه مسلم :كتاب صالة املسافرين وقصرها ،ابب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل ،برقم.799:
( )3أخرجه مسط ط ططلم :كتاب األش ط ط طربة ،ابب جواز اسط ط ططتتباعه غريه إىل دار من يثق برضط ط ططاه بذلك ،وبتحققه حتققا ما ،واسط ط ططتحباب
االجتماع على الطعام.2038 ،
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 -2عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف أن عبد الرمحن بن عوف ،رض ط ط ططي هللا عنه أيت بطعام
وكان صططائما ،فقال :قتل مصططعب بن عمري ،رضططي هللا عنه ،وهو خري مّن ،فلم يوجد له ما يكفن فيه
إال بردة إن غطي هبا رأس ط ط ططه بدت رجاله ،وإن غطي هبا رجاله بدا رأس ط ط ططه ،مث بس ط ط ططط لنا من الدنيا ما
بسط أو قال :أعطينا من الدنيا ما أعطينا ،وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا .مث جعل يبكي
حىت ترك الطعام (-)1ابب فضل البكاء.
 -3عن س ططعد بن أيب وقاص رضط طي هللا عنه ،قال :إين ألول العرب رميا بس ططهم يف س ططبيل هللا،
ولقد كنا نغزو مع رسططول هللا ﷺ ما لنا طعام إال ورق احلبلة ،وهذا السططمر ،حىت إن كان أحدان ليضططع
كما تضع الشاة ما له خلط (-)2ابب فضل اجلوع وخشونة العيش.
 -4يف حديث ابن عمر عن عيادة الرسططول ألحد األنصططار مع أصططحابه ،قال الصططحايب افقام
وقمنا معه ،وحنن بضط ط ط ط ط ططعة عشط ط ط ط ط ططر ما علينا نعال وال خفاف ،وال قالنس ،وال قمص منشط ط ط ط ط ططي يف تلك
الس ططباخ ،حىت جئناه ،فاس ططتأخر قومه من حوله حىت دان رس ططول هللا ﷺ وأص ططحابه الذين معه (-)3ابب
فضل اجلوع وخشونة العيش.
 -5عن فضططالة بن عبيد ،رضططي هللا عنه ،أن رسططول هللا ﷺ كان إذا صططلى ابلناس خير رجال
من قامتهم يف الصططالة من اخلصططاصططة وهم أصططحاب الصططفة( )4حىت يقول األعراب :هؤالء جمانني ،فإذا
صلى رسول هللا ﷺ انصرف إليهم ،فقال :الو تعلمون ما لكم عند هللا تعاىل ،ألحببتم أن تزدادوا فاقة
وحاجة ا.
قال ابن حزم:ا كل من ص ططحب رس ططول هللا ﷺ بنية ص ططادقة ولو س ططاعة فإنه من أهل اجلنة،ال
يدخل النار لتعذيب ،إال أهنم ال يلحقون مبن أس ط ط ط ط ططلم قبل الفتح ،وذلك لقول هللا عز وجل ﴿ ﳁ ﳂ
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ﴾
( )1أخرجه البخاري :كتاب اجلنائز ،ابب إذا مل يوجد إال ثوب واحد.1275 ،
( )2أخرجه مسلم :كتاب الزهد والرقائق ،ابب .2966
( )3أخرجه مسلم :كتاب اجلنائز ،ابب يف عيادة املرضى.925 ،
( )4وأما أص ططحاب الص ططفة فقوم فقراء ال منزل هلم غري املس ططجد .روينا عن ابن س ططعد قال :أان حممد بن عمر قال :حدثّن حممد بن
نعيم اجملمر عن أبيه قال :مسعت أاب هريرة يقول :رأيت ثالثني رجال من أهل الصططفة يصططلون خلف رسططول هللا ﷺ ليس عليهم
أردية .انظر :ابن سيد الناس ،عيون األثر يف فنون امل ازي والشمائل والسري ،ط ،1ج 2ص.385
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وقال تعاىل ﴿ :ﱁ ﱂ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﴾ وقال تعاىل:

﴿ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸ ﲹ ﲺ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ فص ططح ابلض ططرورة أن كل انفق
قبل الفتح وقاتل فهو مقطوع على غيبه لتفض ط ط ط ط ط ططيل هللا تعاىل إايهم ،وهللا تعاىل ال يفضط ط ط ط ط ط ططل إال مؤمنا
فاض ط ططال ،وأما من أنفق بعد الفتح وقاتل فقد كان فيهم منافقون مل يعلمهم رس ط ططول هللا ﷺ فكيف حنن
قال تعاىل﴿ :ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ
ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ﴾(.)1
املسألة الثالثة :بيان فضل الصحابة على غريهم
أش ط ططار النووي إىل ا أن أفض ط ططلية الص ط ططحابة ابلنس ط ططبة لغريهم أهنم متيزوا مبرتبتهم الزائدة ابلص ط ططحبة
فهؤالء إخوة ص ططحابة ،والذين مل أتوا من بعدهم إخوة ليسط طوا بص ططحابة ،وقال إبنه قد ذهب بعض أهل
العلم إىل فض ط ططل من أييت آخر الزمان إىل ،وأنه قد يكون فيمن أييت بعد الص ط ططحابة من هو أفض ط ططل ممن
كان من مجلة الصحابة ،وأن قوله ﷺ يف احلديث (خريكم قرين) على اخلصوص معناه خري الناس قرين
أي السططابقون األولون من املهاجرين واألنصططار ،ومن سططلك مسططلكهم فهؤالء أفضططل األمة وهم املرادون
ابحلديث ،وأما من خلط يف زمنه ﷺ وإن رآه وصط ط ط ط ط ططحبه أو مل يكن له سط ط ط ط ط ططابقة وال أثر يف الدين فقد
يكون يف القرون اليت يت بعد القرن األول من يفضط ط ططله على ما دلت عليه اآلاثر ،ومعظم العلماء على
خالف هذا ،وأن من صططحب النيب ﷺ ورآه مرة من عمره وحصططلت له مزية الصططحبة ،أفضططل من كل
من أييت بعد فإن فضططيلة الصططحبة ال يعدهلا عمل قالوا :وذلك فضططل هللا يؤتيه من يشططاء واحتجوا بقوله
ﷺ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه وهللا أعلما(.)2
وقد ذهب بعض أص ط ططحاب احلديث والنظر إىل أن هذا الفض ط ططل يف خاص ط ططة أص ط ططحابه ﷺ،
وأنه يناله من أن فق معه وقاتل ،وهاجر ،ونصططر ،ال ملن زاره مرة ولقيه مرة من القبائل أو صططحبه مرة
وبعد فتح مكة ،واس ط ططتقرار اإلس ط ططالم ممن مل يقر هبجرة وال حض بنص ط ططرة وال اش ط ططتهر مبقام حممود يف
الدين ،وال عرف ابس ط ط ططتقالل أبمر من أمور الشط ط ط طريعة ومنفعة املس ط ط ططلمني والقول األول لظاهر اآلاثر
( )1ابن حزم ،الفصل يف امللل ،د.ط.،ت،ج 4ص.116
( )2النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 3ص.183

=
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أظهر ،وعلى هذا القول أكثر العلماءا(.)1
وقس ط ط ططم بعض أهل العلم الص ط ط ططحابة إىل ثالثة أص ط ط ططناف :األول :املهاجرون ،الثاين :األنص ط ط ططار،
الثالث :من أسططلم يوم الفتح قال ابن األثري يف جامع األصططول :واملهاجرون أفضططل من األنصططار ،وهذا
على س ططبيل اإلمجال .وأما على س ططبيل التفص ططيل فإن مجاعة من س ططباق األنص ططار أفض ططل من مجاعة من
متأخري املهاجرين ،وإمنا سباق املهاجرين أفضل من سباق األنصار ،مث هم بعد ذلك متفاوتون ،فرب
متأخر يف اإلسالم أفضل من متقدم عليه مثل عمر بن اخلطاب وبالل بن أيب رابح(.)2
قال اخلطيب :اعدالة الصحابة اثبتة معلومة بتعديل هللا هلم وإخباره عن طهارهتم ،واختياره هلم
يف نص القرآن ،فمن ذلك قوله تعاىل﴿ :ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ [آل عمران ،]110 :وقوله:
﴿ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ﴾ [البقرة:
 ،]143وهذا اللفظ وإن كان عاما فاملراد به اخلاص ،وقيل :وهو وارد يف الص ط ط ط ط ط ططحابة من دون غريهم،
﴿ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﴾ [الفتح ،]18 :وقوله تعاىل:

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﴾ [التوبة ،]100 :وقوله تعاىل:
ﲟﲠ

ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾ [الواقعة ،]11 :وقوله:

ﱭ﴾ [األنفال ،]64 :وقوله تعاىل:

﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

﴿ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ

ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ﴾ ،يف آايت يكثر إيرادها ويطول تعدادها ،ووصف
رسول هللا ﷺ الصحابة مثل ذلك ،وأطنب يف تعظيمهم ،وأحسن الثناء عليهم ا(.)3

( )1وانظر :القاضي عياض ،إكمال املعلم ،ط ،1ج 7ص .580

( )2النبهاين ،األسـ ــاليب البديعة يف فضـ ــل الصـ ــحابة وإقناع الشـ ــيعة (مطبوع هبامش كتاب شط ط طواهد احلق) ،املطبعة امليمنية ،ص
.10
( )3اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،د.ط،د.ت ،حتقيق :أبو عبد هللا السط ط ط ط ططورقي ،إبراهيم محدي املدين (املدينة املنورة:
املكتبة العلمية) ج 1ص.46
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وقال ابن عبد الرب :اإنه قد يكون فيمن أييت بعد الصططحابة أفضططل ممن كان يف مجلة الصططحابة،
وإن قوله عليه الص ط ط ط ط ط ططالة والس ط ط ط ط ط ططالم :اخري الناس قرينا ليس على عمومه ،بدليل ما جيمع القرن من
الفاضططل واملفضططول ،وقد مجع قرنه ،عليه الصططالة والسططالم ،مجاعة من املنافقني املظهرين لإلميان ،وأهل
الكبائر الذين أقام عليهم ،أو على بعض ططهم احلدود ،واحتج على هذا أبمور منها أبن كون القرن األول
خري القرون أهنم كانوا غرابء يف إمياهنم ،لكثرة الكفار حينئذ ،وصط ططربهم على أذاهم ،ومتسط ططكهم بدينهم،
قال :فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين ،ومتسططكوا به ،وصططربوا على الطاعة حني ظهور املعاصططي والفنت
كانوا أيض ط ط ططا عند ذلك غرابء ،وزكت أعماهلم يف ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك ،ويش ط ط ططهد له ما
(. )1
رواه مسلم عن أيب هريرة مرفوعا :ابدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرابء ا .
املسألة الرابعة :مسألة اخلالف بني الصحابة:
مذهب أهل الس ط ططنة يف هذه املس ط ططألة هو الكف عما ش ط ططجر بني الص ط ططحابة والنووي يوافق أهل
السط ط ططنة يف هذا الباب ويقرر هذه املسط ط ططألة بقوله:اواعلم أن الدماء اليت جرت بني الصط ط ططحابة رضط ط ططي هللا
عنهم ليس ط ططت بداخلة يف هذا الوعيد ،ومذهب أهل الس ط ططنة واحلق إحس ط ططان الظن هبم ،واإلمس ط ططاك عما
ش ط ططجر بينهم ،و ويل قتاهلم وأهنم جمتهدون متأولون مل يقص ط ططدوا معص ط ططية وال حمض الدنيا بل اعتقد كل
فريق أنه احملق وخمالفه اب فوجب عليه قتاله لريجع إىل أمر هللا ،وكان بعضط ططهم مصط ططيباً وبعضط ططهم خمطئاً
معططذوراً يف اخلطططأ؛ ألنططه اجتهططاد واجملتهططد إذا أخطططأ ال إمث عليططه ،وكططان علي رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنططه هو احملق
املصيب يف تلك احلروب هذا مذهب أهل السنة وكانت القضااي مشتبهة حىت إن مجاعة من الصحابة
حتريوا فيها فاعتزلوا الطائفتني ومل يقاتلوا ومل يتيقنوا الصواب(.)2
وقال يف موضط ط ططع آخر مبيناً سط ط ططبب احلروب اليت وقعت بني الصط ط ططحابة:اواعلم أن سط ط ططبب تلك
احلروب أن القضااي كانت مشتبهة ،فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثالثة أقسام:
قســم  :ظهر هلم ابالجتهاد أن احلق يف هذا الطرف ،وأن خمالفه اب  ،فوجب عليهم نص طرته
وقتال الباغي عليه فيما اعتقده ففعلوا ذلك ،ومل يكن حيل ملن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام
( )1ابن عبد الرب ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،ط ،2ج 20ص .251
( )2النووي ،شرات مسلم ج18ص.11
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العدل يف قتال البغاة يف اعتقاده.
وقس ــم :عكس هؤالء ظهر هلم ابالجتهاد أن احلق يف الطرف اآلخر فوجب عليهم مسط ططاعدته
وقتال الباغي عليه.
وقس ــم اثلث :اشط ططتبهت عليهم القضط ططية وحتريوا فيها ومل يظهر هلم ترجيح أحد الطرفني فاعتزلوا
الفريقني وكان هذا االعتزال هو الواجب يف حقهم ألنه ال حيل اإلقدام على قتال مسططلم حىت يظهر أنه
مسط ططتحق لذلك ،وهذا هو التفسط ططري الصط ططحيح ملواقف الصط ططحابة رضط ططي هللا عنهم يف تلك احلروب وهو
الالئق حباهلم رضي هللا عنهما(.)1
وقال أيضططا :اويتضططح يف النصططوص التصطريح أبن الطائفتني مؤمنون ،ال خيرجون عن اإلميان وال
يفسقون ،وهذا مذهبناا(.)2
وهذا املذهب موافق متاما العتقاد أهل السنة ومذهبهم يف هذا األمر.
قال ابن عثيمني :اوالذي جيب علينا ط حنن إزاء هذه الفنت ،أن منسك عما شجر بني الصحابة
رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنهم ،وأال خنوض فيه ،وأال نتكلم فيه؛ ألنه كما قال عمر بن عبد العزيز رمحه هللا :هذه
دماء طهر هللا س ططيوفنا منها ،فيجب أن نطهر ألس ططنتنا منها ،وص ططدق رض ططي هللا عنه ،وهذا هو مذهب
أهل الس ط ططنة واجلماعة ،حىت ال يكون يف قلوبنا غل على أحد منهم .حنبهم كلهم ،ونس ط ططأل هللا أن مييتنا
على حبهم ،حنبهم كلهم ونقول :ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان ،وال جتعل يف قلوبنا غالً
للذين آمنوا ،ربنا إنك رؤوف رحيما(.)3
قال ابن العطار:اوجيب الكف عما ش ططجر بني أص ططحاب رس ططول هللا ﷺ وتطهري األلس ططنة من
ذكر ما يتض ط ط ططمن عيبا ونقص ط ط ططا فيهم ،والرتحم على مجيعهم ،واملواالة لكافتهم ،وقد أمجعت األمة املعتد
إبمج ططاعهم على ع ططدالتهم ،وأمران ابتب ططاعهم ،وتعظيمهم ،وتوقريهم ،والرجوع إليهم يف ال ططدين ،والعلم،
( )1املرجع السابق ج11ص.18

( )2املرجع السابق ج7ص.186

( )3ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ج 2ص.279
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وتفسري الكتاب العزيز ،وغري ذلكا(.)1
وعلى هذا إمجاع علماء أهل الس ططنة وأن أص ططحاب النيب ﷺ كلهم عدول جمتهدون ،وقد ثبت
يف احلططديططث الص ط ط ط ط ط ططحيح :اأن اجملتهططد إذا اجتهططد وأص ط ط ط ط ط ط ططاب فلططه أجران ،وإذا اجتهططد وأخطططأ فلططه أجر
واحد(.)2
وقال اإلمام أبو عثمان الص ط ط ططابوين :اويرون الكف عما ش ط ط ططجر بني أص ط ط ططحاب رس ط ط ططول هللا ﷺ
وتطهري األلس ط ط ط ط ط ط طنطة عن ذكر مطا يتض ط ط ط ط ط ططمن عيبطا أو نقص ط ط ط ط ط ط ططا فيهم ،ويرون الرتحم على مجيعهم واملواالة
لكافَّتهما(.)3
قال ابن حزم:افمن أخربان هللا عز وجل أنه علم ما يف قلوهبم رض ط ططي هللا عنهم وأنزل الس ط ططكينة
عليهم فال حيل ألحد التوقف يف أمرهم وال الشك فيهم البتةا(.)4
وعلى املسططلم احلذر من اخلوض يف هذه املسططألة بال علم ،واحلذر أيضططا من مصططدره للعلم هبذه
املسألة،ألن املؤرخني ينقلون ما خبث وطاب ،وال مييزون بني الصحيح واملوضوع والضعيف ،وأكثرهم
حططاطططب ليططل ال يططدري مططا جيمع ،فططاالعتمططاد على مثططل ذلططك يف مثططل هططذا املقططام اخلطر والطريق الوعر
واملهمة القفر الذي تضل فيه القطا ،ويقصر دونه اخلطأ مما ال يليق بشأنه عاقل فضال عن فاضل ،وما
جاء من ذلك يف بعض رواايت ص ططحيحة وكتب معتربة رجيحة فينبغي أيض ططا التوقف عن قبوله والعمل
مبوجبه؛ ألن له معارضات مثله يف الصحة والثبوت (.)5
املسألة اخلامسة :سب الصحابة رضوان هللا عنهم
قال النووي رمحه هللا( :واعلم أن س ط ططب الص ط ططحابة رض ط ططي هللا عنهم حرام من فواحش احملرمات،
سواء من البس الفتنة منهم وغريه؛ ألهنم جمتهدون يف تلك احلروب متأولون) (.)6
( )1ابن العطار ،االعتقاد اخلالص ص.299

( )2وانظر :الشنقيطي ،كوثر املعاين الدراري يف كشف خبااي صحيح البخاري ،ط ،1ج 1ص.39-38
( )3الصابوين ،عقيدة السلف ،ط ،1ص .101

( )4ابن حزم ،الفصل يف امللل ،د.ط،د.ت،ج 4ص.116

( )5وانظر :األلوسي ،األجوبة العراقية على األسئلة الالهورية ،د.ط ،ص.34
( )6النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج16ص.93
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قال الطربي:ا فإن هللا وعز وجل قد اختار لرسط طوله أص ططحاابً فجعلهم خري األانم،واص طططفي من
أصحابه مجلة العشرة الكرام فرضيهم لعشرته ومواالته،وفضلهم ابالنضمام إليه مدة حياته ،وأنعم عليهم
مبا أوالهم من أص ط ططناف موجبات كرمه ،وأس ط ططعدهم مبا س ط ططلف يف س ط ططابق قدم ،وأش ط ططقى قوماً ابرتكاب
اخلوض يف أمرهم فيما ال يعنيهم ،واجرتائهم على اآلحاد على التنقص هبم ووصفهم مبا ليس فيهم،حىت
لقد فس ط ططقوا بظنهم على من علم تعديله ،وغضط ط طوا جبهلهم على من رض ط ططي هللا عنهم ورسط ط طوله فجعلوهم
غرض ط طاً لبهتاهنم العظيم وذموهم وقد مدحتهم آايت القرآن الكرمي ،قال هللا امللك اجلليل:

﴿ﱁ ﱂ

()1
ﱠ ﱢ ﱣ ﱤ ﴾ (،)2
ﱡ
ﱃ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ﴾ وقوله تعاىل﴿ :ﱞ ﱟ
ﱄ
أتراهم خرجوا من هذا الوص ط ططف إىل ذلك أو خرج عنهم أو اختص به النائي من دون القريب واجلليس
منهم ،أم هل ميكن منهم أن يدعى أن العشرة مل يشتدوا على الكفار وينصروا رسول هللا ﷺ ،أو يقال
إن واحدا منهم مل يكن معه ،فغري مسط ط ططلم إن أريد معية اإلسط ط ططالم واإلميان ،فهم إليها من أول جميب أو
معية االلتفات واالحتفاف فلهم منها أوفر نص ط ط ط ط ط ططيب ،أو يقال إهنم زايلوا ذلك الوص ط ط ط ط ط ططف بعد وفاته،
وارتكبوا ما حكم هلم خبالفه من خمالفاته،فالنص يدفع ذلك ويرده ومينع ذا الدين من اعتقاده ويص ط ططده،
قططال هللا تعططاىل﴿ :ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ﴾( )3أترى خفي عن علمططه مططا يزعمونططه من فس ط ط ط ط ط ططقهم أو ردهتم ،وقططال:

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ﴾إىل قوله:

﴿ﱉﱊﱋﱌﱍﱎ ﱏ

ﱖ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾ أتراه أعدها هلم مع علمه مبا
ﱗ
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕ
يوجب منعهم منها وأي فائدة اإلعالم هبا مع ثبوت صط ط ططرفهم عنها؟؟ معاذ هللا أن يكون األمر كذلك،
وحاشططا هلل أن خيتار لرس طوله صططحبة أولئك وما نقموا منهم مما يوهم ظاهره لو مل يرد ما يعارضططه لوجب
اعتقاد أحسط ططن الوجوه ومحلها عليه فكيف واألدلة الظاهرة تؤكد ذلك وتقضط ططي ابملصط ططري إليه توفيقا بني
مقطوع الكتاب ومظنون السنة وتصديقاً لشهادته ﷺ هلم ابجلنةا(.)4
فاملختار س ططالمة أحوال الص ططحابة رض ططي هللا عنهم من الكفر والفس ططق ،ملا ورد من الثناء عليهم
( )1سورة الفتح اآلية .29
( )2اآلية السابقة.
( )3سورة الفتح اآلية .18

( )4الطربي ،الرايض النضرة يف مناقب العشرة ،ط( 2دار الكتب العلمية) ص.6
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من هللا ورسوله ومن جهة املؤمنني وسائر األئمة من أوالده رضي هللا عنهم (.)1
قال ابن عثيمني :اومن النص ططيحة للنيب ﷺ احرتام أص ططحابه وتعظيمهم وحمبتهم؛ ألن ص ططحب
طب الص ططحابة أو أبغض ططهم ،أو
اإلنس ططان ال ش ططك يف أهنم خاص ططته من الناس وأخص الناس به ،فمن س ط ّ
ملزهم ،أو أشططار إىل شططيء يبهتهم فيه ،فإنه مل ينصططح للرسططول ﷺ ،بل هو يف احلقيقة قدح يف الشطريعة؛
ألن محلة الشريعة إلينا هم الصحابة رضي هللا عنهم( ،هكذا) ،وكذلك من سب الصحابة وقدح فيهم
فإنه قدح يف دين هللا عز وجل وهلذا قال ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌ﴾(.)2
وعلى هذا إمجاع علماء السط ططلف واخللف أن سط ططبهم والطعن فيهم وتنقصط ططهم أو أحد منهم من
الكبائر احملرمة ،وإذا كان مما خيالف األدلة القطعية كفر (.)3
قال األلوسط ط ططي :اوقد أمجع أهل املذاهب األربعة من احلنفية واملالكية والشط ط ططافعية واحلنابلة على
القول بكفر املتصف بسب الصحابةا(.)4
قال القاضططي عياض:اوسططب أصططحاب النيب عليه السططالم وتنقصططهم أو أحد منهم من الكبائر
احملرمة ،وقدلعن النيب عليه الصططالة والسططالم فاعل ذلك ،وذكر أنه من آذاه وآذى هللا فإنه ال يقبل منه
.
صرف وال عدلا
وقال يف الش ط ط ططفا:اوكذلك نقطع بتكفري كل قائل قوالً يتوص ط ط ططل به إىل تض ط ط ططليل األمة ،وتكفري
مجيع الص ط ط ط ط ط ططحابة كقول الكميلية( )5من الرافضط ط ط ط ط ط ططة بتكفري مجيع األمة بعد النيب ﷺ إذ مل تقدم علياً،
وكفرت علي طاً إذ مل يتقططدم ،ويطلططب حقططه يف التقططدمي ،فهؤالء قططد كفروا … ألهنم أبطلوا الش ط ط ط ط ط ط طريعططة

( )1املؤيد العلوي ،أطواق احلمامة يف محل الصحابة على السالمة ،د.ط ،ج 1ص.23
( )2ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ،ج2ص ،391ج4ص.565

( )3وانظر :الشنقيطي ،كوثر املعاين الدراري يف كشف خبااي صحيح البخاري ،ط ،1ج 1ص.37
( )4األلوسي ،صب العذاب على من سب األصحاب ،ط ،1ص .470
( )5الكميلية فرقة من الرافضة قالوا ابلتناسخ واحللول
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أبسرهاا( ،)1وقال:اوسب آل بيته وأزواجه وأصحابه ﷺ وتنقصهم حرام ملعون فاعلها(.)2
قال حبرق اليمّن(:)3اجيب تعظيم كافة الص ط ط ط ط ط ططحابة رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنهم ،والكف عن القدح يف
منصططبهم اجلليل ،وتطلب احملامل احلسططنة والتأويالت الالئقة بقدرهم فيما ينقل عنهم بعد العلم بصططحة
ذلك عنهم ،وعدم املسططارعة إىل ما ينقله عنهم املؤرخون واإلخباريون وأهل البدع املضططلة املبطلون ،وإمنا
املعتمد على ما يورده العلماء الراس ططخون يف علم احلديث والس ططري ابألس ططانيد املعتمدة ،فإذا ص ططح ذلك
وجب محله على أحس ط ط ططن احملامل ،ألن تقريره يؤدي إىل مناقض ط ط ططة كتاب هللا تعاىل وس ط ط ططنة رس ط ط طوله ﷺ،
واخللف يف قوهلما حمال ،مث يؤدي إىل هدم أركان الشططرع من أصططله ،واإلزراء بشططارعه وانقله وأهله ،ألن
الص ط ط ط ططحابة الذين نقلوا إلينا الش ط ط ط ططرع ،...ومىت تطرقت األوهام إىل القدح فيهم اخنرمت عدالتهم وردت
روايتهم وش ط ططهادهتم ،وص ط ططار هذا الدين الذي هو خري األداين ش ط ططر األداين لكون محاله فس ط ططقة ،وكان
﴿ﲱ ﲲ ﲳ﴾ و﴿ﱁ ﱂ ﴾ ﴿ﱃ ﱄ ﱅ

القرآن مفرتى ،وكططان قولططه فيهم
ﱆ ﱇ ﱈ﴾ إىل غري ذلططك :زورا وهبتططاان ،وكططان الرس ط ط ط ط ط ططول متقوال على هللا ،وقولططه :اأص ط ط ط ط ط ط طحططايب
ك ططالنجوما ،و «خريكم قرين» ،و احيم ططل ه ططذا العلما إىل غري ذل ططك إفك ططا وابطال ،وك ططان اخلري كل ططه
والص ططدق والنزاهة مع أعداء هللا القادحني فيهم الذين حدثوا بعدهم وأحدثوا بدعهم ال مع هللا ورسط طوله
وكتابه ،وصططار مجيع األنبياء واملرسططلني عليهم السططالم املبش طرين برسططالة حممد ﷺ كذبة ،والكتب املنزلة
عليهم من عند هللا خمتلقة ،وصط ط ط ط ط ط ططار مجيع العلماء واألحبار والعارفني ابهلل األخيار من أول الدهر إىل
آخر األعص ططار على ابطل وض ططالل التفاقهم على تص ططديق الص ططحابة فيما نقلوه وعملهم بعلمهم الذي
عنهم محلوه إىل ما ال حيصر من الكفر والضالل ،تعاىل هللا عما يقول الظاملون علوا كبرياا(.)4

( )1احلصيب ،الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،د.ط ،ج 2ص.288

( )2املرجع السابق ج 2ص.307
( )3حممد بن عمر بن مبارك احلمريي احلضرمي الشافعي فقيه أديب ابحث متصوف .نعته الزبيدي بعالمة اليمن.

( )4حبرق اليمّن ،احلســام املســلول على منتقصــي أصــحاب الرســول ،حتقيق :حممد حسططنني خملوف ،د.ط ،ص .57واقرأ أيضططا:
األلوسي ،األجوبة العراقية على األسئلة الالهورية ،د.ط.
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الفصل الثاين :اإلمامة
وفيه مباحث:
املبحث األول :حكم نصب اإلمام ووجوب عقد البيعة لويل األمر
ما مييز أهل اإلسططالم عن أهل اجلاهلية وجوب إجياد ويل أمر يسططوس األمة ،والنووي يدين هبذا
االعتقاد وبوجوب نصط ط ط ط ططب اإلمام ،حيث يقول :اال بد لألمة من إمام يقيم الدين ،وينصط ط ط ط ططر السط ط ط ط ططنة،
وينتصف للمظلومني ،ويستويف احلقوق ويضعها مواضعها ،وتويل االمامة فرض كفاية ،فإن مل يكن من
يصلح إال واحدا ،تعني عليه ولزمه طلبها إن مل يبتدئوه ا(.)1
وحكى النووي اإلمجططاع على وجوب نص ط ط ط ط ط ط ططب اإلمجططاع بقولططه :اوأمجعوا على أنططه جيططب على
()2
املسلمني نصب خليفة ووجوبه ابلشرع ال ابلعقل ا .
ولذلك فإن أهل السنة يعتقدون أن األمة ال تستغّن عن إمام يقيم هلا أمر دينها ودنياها ويدفع
عنها املعتدين ،قال احلس ط ط ططن :اوهللا ال يس ط ط ططتقيم الدين إال ابألمراء وإن جاروا ،وهللا ملا يص ط ط ططلح هللا هبم
أكثر مما يفسدونا(.)3
وتبعا هلذا فإن من األصططول املهمة عند أهل السططنة وجوب عقد البيعة لويل األمر ،وهو كل من
كانت له السط ط ططلطة يف بلد ما ،قال أئمة السط ط ططلف :ا من صط ط ططار له قدرة وسط ط ططلطان يفعل هبما مقصط ط ططود
ال ِوالية ،فهو من أويل األمر الذين أمر هللا بطاعتهم ما مل أيمروا مبعص ط ط ططية هللا ،فاإلمامة ملك وس ط ط ططلطان،
فيجب على املس ط ط ط ط ط ططلم أن يعتقد أن له إماما ،وأمريا يدين له ابلطاعة يف غري معص ط ط ط ط ط ططية هللا ،وهبذا األمر
تنتظم مصط ط ط ططاحل العباد والبالد ،وهو من أعظم أسط ط ط ططباب السط ط ط ططعادة واالسط ط ط ططتقرار يف اجملتمعات،فإن إقامة
السلطان وويل األمر من الواجبات الدينية ،ومما ال تتم مصاحل الناس الدينية والدنيوية إال به (.)4
( )1النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،زهري الشاويش ،ط( 3بريوت  -دمشق  -عمان  -املكتب اإلسالمي1412 ،هط ط ط ط
1991م) ج 10ص.42
( )2النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ا12ص .205

( )3آل مبارك ،تطريز رايض الصاحلني ،ط 1ص .128

( )4انظر :ابن تيمية ،منهاا السنة النبوية ط 1ج 1ص¸527املاوردي ،األحكام السلطانية ،د.ط ،ج 1ص.13
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املبحث الثاين :مفهوم عقد البيعة
البيعة لغة :التولية وعقدها ،والعقد :الضمان والعهد (.)1
قال ابن األثري :اإن البيعة عبارة عن املعاقدة واملعاهدة ،كأن كل واحد منهما ابع ما عنده من
صاحبه ،وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمرها(.)2
وقال الراغب األص ط ططفهاين ( :)3اوابيع الس ط ططلطان إذا تض ط ططمن بذل الطاعة له ،ويقال لذلك بيعة
ومبايعة ()4ا.
البيعة اص ط ط ط ط طططالحاً :اعقد بني ويل األمر ومجهور املس ط ط ط ط ططلمني يتض ط ط ط ط ططمن اختياره للقيام مبهام
اخلالفة ،أي رايسططة الدولة اإلسططالمية يف الشططئون الدينية والشططئون الدنيويةا( ، )5فهي بيعة أهل احلل
والعقد ،من األمراء ،والعلماء ،والرؤس ططاء ،ووجوه الناس الذين يتيس ططر حض ططورهم ببلد اإلمام ،وعقد
البيعة :اعرتف به ملكاً (.)6
وقططال ابن خلططدون:ا اعلم أن البيعططة هي العهططد على الطططاعططة كططأن املبططايع يعططاهططد أمريه على أنطه
يس ططلم له النظر يف أمر نفس ططه ،وأمور املس ططلمني،ال ينازعه يف ش ططيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من
األمر على املنش ط ط ططط واملكره ،وكانوا إذا ابيعوا األمري وعقدوا عهده جعلوا أيديهم يف يده كيدا للعهد،
فأش ط ططبه ذلك فعل البائع واملش ط ططرتي فس ط ط ّطمي بيعة مص ط ططدر ابع ،وص ط ططارت البيعة مص ط ططافحة ابأليدي هذا
مدلوهلا يف عرف اللغة ومعهود الشرع وهو املراد يف احلديث يف بيعة النيب ﷺ ليلة العقبة وعند الشجرة
وحيثما ورد هذا اللفظ ،ومنه بيعة اخللفاء ا(.)7
( )1الفريوز آابدي ،القاموس احملي  ،ط ،8فصل العني.

( )2ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،د.ط ج 1ص.174
( )3أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين ( 502- 000هط ط ط ط ط ط ط ط  1108- 000م) ،من أذكياء املتكلمني،
انظر :سري أعالم النبالء ط 3ج 18ص.121
( )4األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ط 1ج 1ص.155

( )5موسوعة املفاهيم اإلسالمية العامة د.ط ج 1ص.102
( )6تكملة املعاجم العربية ،رينهارت بيرت آن ُدوِزي ،ط 1جط  :10 ،9مجال اخلياط ،ط 1ج 7ص.250

( )7ابن خلدون ،ديوان املبتدأ واخلرب يف ريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ،ط 2ج 1ص.261وانظر
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وأمططا مططا يتعلق بص ط ط ط ط ط ط طفططة البيعططة لإلمططام ،فططإهنططا تكون يف حق الرجططال ابلقول وابلفعططل الططذي هو
املص ططافحة ،وتقتص ططر يف حق النس ططاء على القول ،وهذا اثبت يف أحاديث مبايعة الص ططحابة لرس ططول هللا
ﷺ ،ومن ذلك قول عائشططة رضططي هللا عنها :ا ال وهللا ما مسططت يد رسططول هللا ﷺ يد امرأة قط ،غري
أنه يبايعهن ابلكالما(.)1
ق ططال النووي :ابيع ططة النس ط ط ط ط ط ط ط ططاء ابلكالم من غري أخ ططذ كف ،بيع ططة الرج ططال أبخ ططذ الكف مع
الكالم ا(.)2
حكم البيعة :واجبة على كل مس ط ططلم ودليل وجوهبا :ما جاء عن ابن عمر قال :مسعت رس ط ططول
هللا ﷺ يقول :ا من خلع يدا من طاعة لقى هللا يوم القيامة وال حجة له ،ومن مات وليس يف عنقه
بيعة مات ميتة جاهليةا( - )3أورده النووي يف ابب وجوب طاعة والة األمور يف غري معص ط ط ط ط ط ططية وحترمي
طاعتهم يف املعصط ط ططية ،-ويف أبصط ط ططيص ذكر اليد؛ ألن البيعة تباشط ط ططرها اليد من بني األعضط ط ططاء ،وهو أن
()4
يضع املبايع يده يف يد اإلمام عند عقد البيعة وأخذها عليه.

أيض ط ططا :التوجيري ،موســـوعة الفقه اإلســـالمي ،ط 1ج 5ص  ،307وانظر :ابن قدامة ،موفق الدين عبدهللا بن أمحد ،امل ين،

ط ،3ج13ص .243

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الطالق ،ابب إذا أسلمت املشركة أو النصرانية حتت الذمي أو احلريب ،5288 ،وأخرجه
مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارة ،ابب كيفية بيعة النساء برقم .1896

( )2النووي ،شرات مسلم ج13ص .10
( )3أخرجه مسلم :كتاب اإلمارة ،ابب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت.1851 :
( )4ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث ،د.ط ج 1ص.252
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املبحث الثالث :طرق انعقاد البيعة
تنعقد البيعة لويل األمر عند أهل السنة إبحدى هذه الطرق:

()1

الطريقة األوىل :مبايعة أهل احلل والعقد إلمام خيتارونه ،وهذا ما حص ط ط ط ط ط ططل لس ط ط ط ط ط ططيدان أيب بكر
الصططديق رضططي هللا عنه وهذه البيعة بيعة اختيار ،وهي الطريقة األعلى يف اختيار ويل األمر ،وأهل احلل
والعقد هم وجهاء البلد ،والعلماء ،وقادة اجلند وحنوهم من القادة.
ومىت ابيعه أهل احلل والعقد ،س ططرت بيعتهم ،فال يلزم يف عقد البيعة لإلمام أن تكون من مجيع
األانم بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد ،فإن عقدها واحد من أهل احلل والعقد فذلك اثبت ويلزم
الغري فعله ،قال النووي :ا أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه ال يش ط ط ططرتط لص ط ط ططحتها مبايعة كل الناس
وال كل أهل احلل والعقد ،وإمنا يش ط ط ط ط ط ططرتط مبايعة من تيس ط ط ط ط ط ططر إمجاعهم من العلماء والرؤسط ط ط ط ط ط ططاء ووجوه
الناس،وأما عدم القدح فيه فألنه ال جيب على كل واحد أن أييت إىل اإلمام فيضع يده يف يده ويبايعه،
وإمنا يلزمه إذا عقد أهل احلل والعقد لإلمام االنقياد له وأن ال يظهر خالفا وال يشط ططق العصط ططا ا( ،)2وال
يش ط ططرتط اتفاق أهل احلل والعقد يف س ط ططائر البالد واألص ط ططقاع ،بل إذا وص ط ططلهم خرب أهل البالد البعيدة،
لزمهم املوافقططة واملتططابعططة ،وعلى هططذا ال يتعني لالعتبططار عططدد ،بططل ال يعترب العططدد ،حىت لو تعلق احلططل
والعقد بواحد مطاع ،كفت بيعته النعقاد اإلمامة(.)3
الطريقة الثانية :استخالف اإلمام من قبل ،وعهده إليه ،كما عهد أبو بكر إىل عمر رضي هللا
عنهما ،وانعقد اإلمجاع على جوازه ،واالستخالف أن يعقد له يف حياته اخلالفة بعده (.)4
الطريقة الثالثة :تنعقد بتسططلط أحد املسططلمني على املسططلمني ابلقوة ،فتصططري له الشططوكة واألمر،
قال النووي:ا فإذا مات اإلمام ،فتصدى لإلمامة من مجع شرائطها من غري استخالف وال بيعة ،وقهر
( )1النووي ،روضة الطالبني ،ط 3ج10ص ،43الشافعي الكناين ،حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم ط 3ج 1ص.52

( )2النووي ،ج 10ص ،43وانظر :اإلشط ط ط ط ط ططبيلي ،عارض ـ ـ ـ ــة األحوذي ،ط1ج 13ص .229القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن
تفسري القرطيب ،ط 2ج 1ص.269
( )3النووي ،روضة الطالبني ،ط 3ج 10ص.44

( )4املرجع الســابق  .ويراجع لألمهية ،مبحث اختالف أهل الس ططنة مع الرافض ططة يف اخلالفة ،من كتاب مناهج اللغويني ،ص ،109
حيث أشار املؤلف إىل التحريف اللغوي والنحوي ملعاين القرآن الذي اأبذه الرافضة إلبطال خالفة الصديق رضي هللا عنه.
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الناس بشط ططوكته وجنوده ،انعقدت خالفته لينتظم مشل املسط ططلمني ،فإن مل يكن جامعا للش ط طرائط أبن كان
فاسقا ،أو جاهال ،فوجهان ،أصحهما :انعقادها ملا ذكرانه ،وإن كان عاصيا بفعلها(.)1
وهذا من األصط ط ط ط ط ططول املتقررة عند أهل السط ط ط ط ط ططنة يف هذا الباب واليت قررها النووي بقوله :ا جتب
طاعة املتولني لإلمامة ابلقهر من غري إمجاع وال عهد ،وإن كان املتويل ظاملا عس ط ط ط ط ط ططوفا فيعطى حقه من
الطاعة وال خيرج عليه وال خيلع بل يتضرع إىل هللا تعاىل يف كشف أذاه ودفع شره وإصالحه ،والتسقط
طاعتهم بظلمهم ا(.)2
قال أهل العلم:ا ونصططب اإلمام يف وقتنا حق واجب فمن وجدت فيه شططروط اإلمامة وظهرت
ش ط ط ططوكته وقوي أمره وجبت طاعته وال جيوز اخلروج عليه بقول وال فعل ،س ط ط ط طواء كانت إمامته بعقد أهل
احلل والعقد له ،أو ابستخالف إمام حق قبله له أو بغلبته ابلسيفا(.)3
قال اإلمام أمحد يف أصول السنة ا والسمع والطاعة لألئمة ،وأم ِري املؤمنني ،الرب والفاجر،
ومن ويل اخلالفة ،فاجتمع الناس عليه ،ورض ط طوا به ،ومن غلبهم ابلس ط ططيف حىت ص ط ططار خليفة ومسي
أمري املؤمنني ا(.)4
وأمجع الفقهططاء على وجوب طططاعططة اإلمططام ،مططا أقططام اجلمططاعططات واجلهططاد ،وأن طططاعتططه خري من
اخلروج عليه ،ملا يف ذلك من حقن الدماء ،وقد جرى يف علم هللا وقدره أن أئمة اجلور أكثر من أئمة
العدل ،وأهنم يتغلبون على األمة (.)5

( )1النووي املرجع السابق ،ج 10ص.46

( )2النووي ،شرات مسلم ج 12ص.235 ،234 ،232

( )3العمراين الشافعي ،االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار ط 1ج 3ص.962
( )4الشيباين ،أصول السنة ،ط 1ج 1ص.42

( )5وانظر :ابن بطال ،شرات صحيح البخاري ط 2ج 10ص.8
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املبحث الرابع :ضواب التعامل مع والة األمور ودالئلها يف رايض الصاحلني
أفرد النووي أبوااب مهمة تض ط ط ط ط ط ططمنت األحاديث اليت نس ط ط ط ط ط ططتخلص منها أحكام التعامل مع والة
األمور ،منها:
 -1ابب وجوب طاعة والة األمور يف غري معصية وحترمي طاعتهم يف املعصية.
 -2ابب أمر والة األمور ابلرفق برعاايهم ونص ط ط ط ططيحتهم والش ط ط ط ططفقة عليهم والنهي عن غش ط ط ط ططهم
والتشديد عليهم وإمهال مصاحلهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم.
 -3ابب النهي عن نقل احلديث وكالم الناس إىل والة األمور إذا مل تدع إليه حاجة كخوف
مفسدة وحنوه.
 -4ابب حث السلطان والقاضي وغريمها من والة األمور على اأباذ وزير صاحل وحتذيرهم من
قرانء السوء والقبول منهم.
 -5ابب الوايل العادل.
 -6ابب النهي عن سؤال اإلمارة والوالايت.
 -7ابب حث السلطان والقاضي وغريمها من والة األمور على اأباذ وزير صاحل.
 -8ابب النهي عن تولية اإلمارة والقضاء وغريمها من الوالايت ملن سأهلا.
وسوف نتناول الضوابط املهمة يف كل ابب وتتمثل يف اآليت:
الضاب األول :وجوب طاعة والة األمور
اس ط ط ططتدل النووي على هذه املس ط ط ططألة بعدة آايت وأحاديث منها قوله
ﳇﳈﳉﳊﳋ

تعاىل﴿ :ﳄ ﳅ ﳆ

ﳌ ﳍ﴾( )1وبني أن املراد  -أبويل األمر -هم من أوجب هللا طاعتهم

( )1سورة النساء اآلية.59 :

=
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من الوالة واألمراءا( ،)1كما اسططتدل بقوله ﷺ يف حديث العرابض بن سططارية رضططي هللا عنه (أوصططيكم
بتقوى هللا ،والسمع والطاعة وإن مر عليكم عبد حبشي) ( - )2والذي أورده ايف رايض الصاحلني يف
ابب يف األمر ابحملافظة على الس ط ط ط ط ط ططنة  ،-وقوله يف احلديث اآلخر عن أنس رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنه (امسعوا
وأطيعوا ،وإن استعمل عليكم عبد حبشي ،كأن رأسه زبيبة) (- )3يف ابب وجوب طاعة والة األمور يف
غري معصططية وحترمي طاعتهم يف املعصططية ،ابلداللة التامة على وجوب طاعة والة األمور ،وتنبيهه ﷺ أنه
مهما بلغ يف خلقه من النقص واخلسة فإن طاعته قائمة الوجوب (.)4
قال الس ط ط ط ط ط ططعدي :اأمر هللا بطاعة أويل األمر وهم :الوالة على الناس ،من األمراء واحلكام واملفتني،
فإنه ال يس ط ط ط ط ط ططتقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إال بطاعتهم واالنقياد هلم ،طاعة هلل ورغبة فيما عنده ،ولكن
بشرط أال أيمروا مبعصية هللا ،فإن أمروا بذلك فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ،ولعل هذا هو السر يف
حذف الفعل عند األمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسططول ،فإن الرسططول ال أيمر إال بطاعة هللا ،ومن يطعه
فقد أطاع هللا ،وأما أولو األمر فش ط ط ط ططرط األمر بطاعتهم أن ال يكون معص ط ط ط ططيةا( ،)5وقال ابن عالن :ا أعاد
أطيعوا يف الرسول من دون أويل األمر ألهنم؛ ال استقالل يف الطاعات كاستقالل الرسولا(.)6
قال ابن العطار :اونعتقد جواز اجلمعة والعيدين وغريمها خلف كل إمام مسط ط ط ط ططلم ،برا كان
أو فاجرا ،وهذا إذا كان اإلمام اخلليفة أو الس ط ط ط ططلطان ،أما إذا كان اإلمام غريمها فاألوىل أن يكون
عدال ،ويكره أن يكون فاس ططقا ،واحلق يف إمامته للمس ططلمني ال فيها حق للس ططلطان س ططوى التولية،
ذكر ذلك مجاعة من العلماء ،وألنه وص ط ط ط ط ط ط ططلة بني اخللق وخالقهم فاألوىل أن يكون عدال ،وقال
ﷺ :اليؤمكم خياركم وأكثركم أخذا للقرآنا ،ونعتقد جواز اجلهاد للكفار معهم وإن كانوا جورة
فجرة ،وندعو هلم ابإلصالح ،وبسط العدل يف الرعية ،وال جيوز اخلروج عليهم ابلسيف وإن صدر
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط 2ج 12ص.223
( )2سنن الرتمذي أبواب العلم ،ابب ما جاء يف األخذ ابلسنة واجتناب البدعة .2676
( )3أخرجه البخاري :كتاب األذان ،ابب إمامة العبد واملوىل .693

( )4انظر :النووي ،شرات مسلم ج 9ص .46ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني د.ط ،ج 3ص.658
( )5السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن ،ط ،1ص.183 :

( )6البكري ،دليل الفاحلني ،ط ،4ج 3ص.246وانظر :ابن عثيمني شرات رايض الصاحلني ،د.ط ،ج 1ص.429
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منهم العدول عن العدل إىل اجلور واحليفا(.)1
الضاب الثاين :تقييد طاعة ويل األمر ابملعروف
وهو أال أيمر مبعصططية ،فإن أمر مبعصططية فال مسع وإلطاعة ،ونسططتشططف هذا من مجلة األحاديث
الواردة حنو:
احلديث عن ابن عمر رض ططي هللا عنهما عن النيب ﷺ قال :اعلى املرء املس ططلم الس ططمع والطاعة فيما
أحب وكره ،إال أن يؤمر مبعصط ططية فإذا أمر مبعصط ططية فال مسع وال طاعةا( - )2أورده النووي يف ابب طاعة والة
األمور يف غري معص ط ط ط ط ط ططية ،كما قيد النيب ﷺ وجوب الطاعة املطلقة لويل األمر بقيد االس ط ط ط ط ط ططتطاعة ،بقوله يف
احلديث اآلخر (كنا إذا ابيعنا رسططول هللا ﷺ على السططمع والطاعة يقول لنا :فيما اسططتطعتم) ،قال النووي:ا
من كمال ش ط ط ط ططفقته ﷺ ورأفته أبمته يلقنهم أن يقول أحدهم فيما اس ط ط ط ططتطعت لئال يدخل يف عموم بيعة ماال
يطيقه ،وفيه أنه إذا رأى اإلنس ط ط ط ططان من يلتزم ماال يطيقه ينبغي أن يقول له ال تلتزم ماال تطيق فيرتك بعض ط ط ط ططه،
وهو من حنو قوله ﷺ (عليكم من األعمال ما تطيقون)(.)3
الضاب الثالث :وجوب الصرب على جور األئمة وظلمهم وحترمي اخلروا عليهم
منهج أهل السنة قائم على االلتزام ابلنصوص الشرعية والتقيد هبا يف أفعاهلم وأقواهلم واعتقاداهتم يف
كل نواحي احلياة ،ما أورثهم الرضا والسعادة ( ،)4ولذا فهم الفرقة الناجية من الفنت والضالالت اليت قامت
عليها الفرق الضالة ،وابألخص يف عدم التزامهم أبوامر الشرع يف الصرب على جور األئمة.
ومن أقواهلم املش ططهورة يف هذا الباب:ا مالكاً والثوري يقوالن :س ططلطان جائر س ططبعني س ططنة خري
من أمة سائبة ساعة من هنارا(.)5
( )1ابن العطار ،االعتقاد اخلالص ،ط ،1ص .294

( )2أخرجه مس ط ططلم :كتاب اإلمارة ،ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معص ط ططية  .1839وانظر :النووي ،شـ ــرات مسـ ــلم ،ط 2ج5
ص ،149ج 6ص ،152ج 7ص ،221ج 12ص.227-224
( )3النووي ،شرح مسلم ،ط 2ج 13ص.11
( )4وانظر :النووي :شرح مسلم ،ط 2ج 2ص.2

( )5القاضي عياض ،ترتيب املدارك وتدريب املسالك ،ط1ج 3ص326
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ونناقش هنا مناذج من تلك النصوص ونتناول املراد من الصرب على األئمة وحترمي اخلروج عليهم
واليت وردت يف رايض الصاحلني:
 عن أيب هريرة رض ططي هللا عنه قال :قال رس ططول هللا ﷺ« :عليك الس ططمع والطاعة يف عس ططركويسرك ،ومنشطك ومكرهك ،وأثرة عليك» ()1ابب طاعة والة األمور يف غري معصية.
املنشط واملكره مصدران أي ما حتب وما تكره مما هو موافق لنشاطك وهواك ،أو خمالف له مما
ليس معصية(.)2
فقططد كلف هللا تعططاىل الوالة ابلعططدل وحس ط ط ط ط ط ططن الرعططايططة ،وكلف املوىل عليهم الطططاعططة وحس ط ط ط ط ط ططن
النص ط ط ططيحة ،كل من الفريقني جماز مبا عمل ،فإن معص ط ط ططية األمراء ملا أمرهم به هللا ال تبيح للموىل عليهم
ارتكاب معصط ططية هللا بعد طاعة الوالة والقيام حبقوقهم ،وهذا هو املتعني من قوله ﷺ حني سط ططأل :ا اي
نيب هللا ،أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوان حقهم ،ومينعوان حقنا ،فما مران؟ فأعرض عنه ،مث سأله،
فقال رس ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ اامسعوا وأطيعوا ،فإمنا عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم ا ( .)3ابب إكرام أهل
بيت النيب ﷺ ابب طاعة والة األمور يف غري معصية
 قوله ﷺ :اإهنا سط ط ططتكون بعدي أثرة ،وأمور تنكروهنا،ا قالوا :اي رسط ط ططول هللا ،كيف مر منأدرك منا ذلك؟ قال:ا تؤدون احلق الذي عليكم ،وتس ط ططألون هللا الذي لكما ( .)4ابب إكرام أهل بيت
النيب ﷺ ابب طاعة والة األمور يف غري معص ط ططية .فأمرهم نبيهم ابلص ط ططرب عليهم والتزام طاعتهم على ما
فيهم من اجلور (.)5
 قال ﷺ :اإنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين على احلوضا( .)6ابب الصرب.( )1أخرجه مسلم :كتاب اإلمارة ،ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية ،وحترميها يف املعصية.1836 ،
( )2انظر :البكري ،دليل الفاحلني ،ط  4ج5ص .129
( )3أخرجه مسلم :كتاب اإلمارة ،ابب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق.1846 ،
( )4أخرجه مسلم :كتاب اإلمارة ،ابب األمر ابلوفاء ببيعة اخللفاء.1843 ،
( )5ابن بطال ،شرات صحيح البخاري ط 2ج 1ص.10
( )6سبق أبرجيه ص .185

=
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والنووي موافق ألهل الس ـ ــنة يف وجوب طاعة ويل األمر ويقول يف ذلك :اجتب طاعة والة
األمور فيما يشططق وتكرهه النفوس وغريه مما ليس مبعصططية فإن كانت ملعصططية فال مسع وال طاعة ،واألثرة
هي االس ط ط ط ط ط ططتئثار واالختص ط ط ط ط ط ططاص أبمور الدنيا عليكم ،أي امسعوا وأطيعوا وإن اختص األمراء ابلدنيا ومل
يوصلوكم حقكم مما عندهم ،وهذه األحاديث يف احلث على السمع والطاعة يف مجيع األحوال وسببها
()1
اجتماع كلمة املسلمني فإن اخلالف سبب لفساد أحواهلم يف دينهم ودنياهم ا
وقرر رمحه هللا أن األحاديث الواردة يف األمر بطاعة األئمة ،وعدم نكث البيعة ،واألمر ابلص ططرب
على جورهم وإن رأى اإلنس ط ططان ما يكره ،قد بلغت حد التواتر كما يقول العلماء ،ومنها قوله هللا ﷺ:
ا من خلع يدا من طاعة لقى هللا يوم القيامة وال حجة له ،ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة
جاهليةا( .)2ابب طاعة والة األمور يف غري معصية.
وقوله ﷺ قال :امن كره من أمريه ش ططيئا فليص ططرب ،فإنه من خرج من الس ططلطان شط طربا مات ميتة
جاهليةا( .)3ابب طاعة والة األمور يف غري معصية.
كما وض ط ط ط ط ط ططح أن املقص ط ط ط ط ط ططود من قوله ﷺ :اومن مات وهو مفارق للجماعة ،فإنه ميوت ميتة
جاهليةا .امليتة ابكس ط ط ط طر امليم .أن املراد ابملفارقة هو السط ط ط ططعي يف حل عقد البيعة اليت حصط ط ط ططلت لذلك
األمري ولو أبدىن شططيء فكىن عنها مبقدار الشططرب؛ ألن األخذ يف ذلك يؤول إىل سططفك الدماء بغري حق
ا( .)4ويف قوله ﷺ:ا مات ميتة جاهليةا ،قال النووي:ا على صفة موهتم من حيث هم فوضى ال إمام
هلما( ،)5وقال الش ط ط ط ط ط ططوكاين :ايكون حاله يف املوت كموت أهل اجلاهلية على ض ط ط ط ط ط ططالل وليس له إمام
مطاع ،ألهنم كانوا ال يعرفون ذلك وليس املراد أنه ميوت كافراً بل ميوت عاصياًا(.)6
وقد حرص أئمة أهل الس ط ط ط ططنة تدوين هذا األص ط ط ط ططل يف مجيع كتب العقائد قال الطحاوي:ا وال
( )1النووي ،شرات مسلم ج 12ص .225
( )2سبق أبرجيه ص .260
( )3أخرجه البخاري :كتاب الفنت ،ابب قول النيب ﷺ :سرتون بعدي أمورا تنكروهنا.7053 ،
( )4انظر :الشوكاين ،نيل األوطار ط ،1ج 13ص ،458ابب الصرب على جور األئمة وترك قتاهلم والكف عن إقامة السيف.
( )5املرجع السابق ج ،12ص 238

( )6الشوكاين ،املرجع السابق ،ا 13ص.459

=
339

نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أموران وإن جاروا وال ندعو عليهم وال ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم
من طاعة هللا عز وجل فريضة ،ما مل أيمروا مبعصية وندعو هلم ابلصالح واملعافاةا.)1( .
وروي عن على بن أىب طالب أنه قال :االبد من إمامة برة أو فاجرة .قيل له :الربة البد منها،
فما ابل الفاجرة؟ قال :تقام هبا احلدود ،و من هبا السط ططبل ،ويقسط ططم هبا الفيء ،وجياهد هبا العدوا ،أال
ترى قوله ﷺ يف حديث ابن عباس :من خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهليةا(.)2
الضاب الرابع :مناصحة والة األمور
إن مناص ط ططحة والة األمور من متام دية حقوقهم وما جيب بذله هلم من احملبة واملناص ط ططرة كما يف
حديث النيب ﷺ :عن عوف بن مالك رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنه قال :مسعت رس ط ط ط ط ط ططول هللا ﷺ يقول :اخيار
أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم ،وتص ط ط ططلون عليهم ويص ط ط ططلون عليكم ،وش ط ط طرار أئمتكم الذين تبغض ط ط ططوهنم
ويبغضط ط ط ططونكم ،وتلعنوهنم ويلعنونكما قال :قلنا اي رسط ط ط ططول هللا ،أفال ننابذهم؟ قال :اال ،ما أقاموا فيكم
الصالة ،ال ،ما أقاموا فيكم الصالة ا( )3ابب إكرام أهل بيت النيب ﷺ ابب الوايل العادل.
فهذا دليل مش ططروعية حمبة الوالة والدعاء هلم ،واألئمة هم والة األمور ،سط طواء كان اإلمام الكبري
يف البلد وهو السلطان األعلى أو كان من دونه ،والصالة هنا مبعىن الدعاء (.)4
قال الصابوين :اويرون الدعاء هلم ابإلصالح والصالح والتوفيقا(.)5
ويف حديث أيب رقية متيم بن أوس الداري رض ط ططي هللا عنه أن النيب ﷺ قال :االدين النص ط ططيحةا
قلنا :ملن؟ قال اهلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمنيا( .)6ابب النصيحة.
فهذا احلديث العظيم الش ط ط ط ط ط ططأن أخرب عنه النووي أن عليه مدار اإلس ط ط ط ط ط ططالم ،ومعىن احلديث أن
( )1الطحاوي ،العقيدة الطحاوية ،ط 2ص ،68والشوكاين ،نيل األوطار ط ،1ج 13ص .457
( )2ابن بطال ،شرات صحيح البخاري ط 2ج 10ص.8
( )3أخرجه مسلم :كتاب اإلمارة ،ابب خيار األئمة وشرارهم .1855

( )4وانظر :ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ،ج3ص .643
( )5الصابوين ،عقيدة السلف ،ط ،1ص.100

( )6أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب بيان أن الدين النصيحة ،برقم .55
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النصططيحة عماد الدين وقوامه ،والنصططيحة كما يقول العلماء كلمة جامعة معناها حيازة احلظ للمنصططوح
له قال :وهو من وجيز األمساء وخمتص ط ط ططر الكالم ،وقيل :النص ط ط ططيحة مأخوذة من نص ط ط ططح الرجل ثوبه إذا
خاطه فش ططبهوا فعل الناص ططح فيما يتحراه من ص ططالح املنص ططوح له مبا يس ططده من خلل الثوب ،قال وقيل
إهنا مأخوذة من نصط ط ططحت العسط ط ططل إذا صط ط ططفيته من الشط ط ططمع شط ط ططبهوا أبليص القول من الغش بتخليص
العسل من اخللط (.)1
والنص ط ط ط ط ططيحة لوالة األمور تتحقق هلم ابلكف عن مس ط ط ط ط ططاوئهم ،وعدم نش ط ط ط ط ططرها ،ومناص ط ط ط ط ططحتهم
ومعاونتهم على احلق ،وطاعتهم ،وتنبيههم ،وتذكريهم برفق ،وترك اخلروج عليهم ،والدعاء هلم ابحلسىن،
و لف قلوب املسلمني لطاعتهم ،وأال يغروا ابلثناء الكاذب (.)2
ومن األمور التابعة لتمام نص ط ط ططح الوالة وأداء حقوقهم ومناصط ط ط طرهتم قوله ﷺ :ا ومن ابيع إماما
فأعطاه صفقة يده ،ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع ،فإن جاء آخر ينازعه ،فاضربوا عنق اآلخرا( .)3ابب
طاعة والة األمور يف غري معصية
قال النووي :ا واتفق العلماء على أنه ال جيوز أن يعقد خلليفتني يف عصططر واحد سطواء اتسططعت
دار اإلسط ط ط ط ططالم أم ال ،وقوله ﷺ :افإن جاء آخر ينازعه فاض ط ط ط ط طربوا عنق اآلخر) معناه ادفعوا الثاين فإنه
خارج على اإلمام فإن مل يندفع إال حبرب وقتال فقاتلوه فإن دعت املقاتلة إىل قتله جاز قتله وال ضمان
فيه ألنه ظامل متعد يف قتالها(.)4
وهذا من متام كمال الشط طريعة ،وض ططبطها وإحكامها ألمور األمة ،واحلفاظ على حلمة املس ططلمني
ودرء كل ما فيه تفريق كلمة املسلمني.

( )1انظر النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 2ص.37

( )2انظر :ابن عثيمني ،شط ط ط ط ط ططرح رايض الص ـ ـ ـ ــاحلني ،د.ط ،ج 6ص ،150بدائع الس ـ ـ ـ ــلك يف طبائع امللك ،ط 1ج 1ص306
البكري ،حممد بن علي ،ط 4ج 5ص.131
( )3أخرجه مسلم :كتاب اإلمارة ،ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية.1844 ،
( )4النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 12ص.241 ،234-232
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الفصل الثالث :األمر ابملعروف والنهي عن املنكر



من أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر،فهو الشعرية العظيمة
اليت تبقى خريي ططة األم ططة ببق ططائهم ططا ،ق ططال تع ططاىل﴿ :ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ﴾( ،)1بططل إنططه من أبرز معططامل الططدين ،وعليططه قططامططت دعوة األنبيططاء
واملرس ططلني عليهم الس ططالم ،فقد بعث هللا ،جل وعال ،أنبياءه وأرس ططل رس ططله ،ومحلهم مهمة القيام ابألمر
ابملعروف والنهي عن املنكر ،كما قال تعاىل يف وصية لقمان البنه﴿ :ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ﴾( ،)2فهو من خص ط ط ططائص أهل الس ط ط ططنة واجلماعة الذين يرون وجوب الص ط ط ططرب على أَذى
اخللق يف األَم ِر ابملعروف والنهي عن املنكر ،عمال بقول ططه تع ططاىل﴿ :ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ﴾( ،)3فهم يلتزمون ابحلفاظ على اجلماعة ،و ليف القلوب،
واجتماع الكلمة ،ونبذ الفرقة واالختالف عند قيامهم هبذا األصل العظيم.

( )1سورة آل عمران ،اآلية.110 :
( )2سورة لقمان ،اآلية.17:
( )3سورة لقمان ،اآلية.17:
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املبحث األول :ضواب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وفيه مطالب:
املطلب األول :األمر ابملعروف ل ة واصطالحا
أوال :املعروف ل ة واصطالحا
عرفت الشيء معرفة وعرفاان ،وأمر عارف ،معروف عريف ،والعرف :املعروف .قال النابغة:
أىب هللا إال عدله وقضاءه ...فال النكر معروف وال العرف ضائع(.)1
واملعروف :ضد املنكر والعرف ضد النكر.
والعرف واملعروف :اجلود ،وقيل :هو اسط ط ططم ما تبذله وتسط ط ططديه ،وقوله عز وجل
قال بعض املفسط ط طرين فيها :إهنا أرس ط ططلت ابلعرف واإلحس ط ططان وقيل :يعّن املالئكة أرس ط ططلوا للمعروف
واإلحسططان ،والعرف والعارفة واملعروف واحد ضططد النكر ،وهو كل ما تعرفه النفس من اخلري وتبسططأ
به وتطمئن إليها(.)2
﴿ﲁ ﴾

املعروف يف الشـ ــرع :كل ما يعرفه الش ط ططرع وأيمر به وميدحه ويثّن على أهله ،ويدخل يف ذلك

مجيع الطاعات ،ويف مقدمتها توحيد هللا عز وجل واإلميان به.

قال ابن األثري( :)1قد تكرر ذكر «املعروف» يف احلديث ،وهو اس ط ط ططم جامع لكل ما عرف من
طاعة هللا والتقرب إليه واإلحس ط ط ط ط ط ططان إىل الناس ،وكل ما ندب إليه الش ط ط ط ط ط ططرع وهني عنه من احملس ط ط ط ط ط ططنات
واملقبحططات ،وهو من الص ط ط ط ط ط ط طفططات الغططالبططة ،أي أمر معروف بني النططاس إذا رأوه ال ينكرونططه ،واملعروف:
النصف وحسن الصحبة مع األهل وغريهم من الناس .واملنكر :ضد ذلك مجيعه.
ومنططه احلططديططث «أهططل املعروف يف الططدنيططا هم أهططل املعروف يف اآلخرة»؛ أي من بططذل معروفططه
للناس يف الدنيا آ ه هللا جزاء معروفه يف اآلخرةا(.)3
( )1اجلوهري ،الص ـ ــحاات ا الل ة وص ـ ــحاات الل ة العربية ،د.ط كتاب العني ،ابب العني والراء والفاء معهما ،القاموس احملي ،
ط ،8فصل العني.
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،ط 3ج 9ص .239

( )3ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،د.ط ،ج 3ص .216
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اثنيا :املنكر ل ة واصطالحا:
املنكر ل ة:
النكر :الدهاء ،والنكر :نعت لألمر الشديد.
والنكرة :إنكارك الش ط ططيء وهو نقيض املعرفة ويقال أنكرت الش ط ططيء وأان أنكره إنكارا ،ونكرته:
مثل ط ططه ،ويف التنزي ط ططل العزيز قول ط ططه تع ط ططاىل﴿ :ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱙ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ﴾ .
ﱚ
ﱞ﴾﴿ ،ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
واملنكر يف الشط ط ط ططرع :كل ما ينكره الشط ط ط ططرع وينهي عنه ويذمه ويذم أهله ،ويدخل يف ذلك مجيع
املعاصططي والبدع ،ويف مقدمتها الشططرك ابهلل عز وجل وإنكار ووحدانيته أو ربوبيته أو أمسائه أو صططفاته،
واملنكر ضد املعروف ،وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر.
وقد تكرر ذكر «اإلنكار واملنكر» يف احلديث .يقال :أنكر الش ط ططيء ينكره إنكارا ،فهو منكر،
ونكره ينكره نكرا فهو منكور ،واسط ططتنكره فهو مسط ططتنكر .والنكري :اإلنكار ،واإلنكار :اجلحود .ومنكر
ونكري :امسا امللكني ،مفعل وفعيل(.)1
املطلب الثاين :دالئل فضل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف رايض الصاحلني:
أورد النووي آايت عططدة يف ابب بيططان األمر ابملعروف والنهي عن املنكر تبني املنزلططة العظيمططة
هل طذا األصط ط ط ط ط ط ط ططل منهططا قولططه تعططاىل﴿ :ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ﴾ وقال تعاىل﴿ :ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﴾( ،)2وقال تعاىل﴿ :ﲁ
ﲂﲃ
ﱝﱞﱟ

ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﴾( )3وقال
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾(.)4

( )1ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،د.ط ،ج 5ص .115
( )2سورة آل عمران ،اآلية.110:
( )3سورة األعراف اآلية.199:
( )4سورة التوبة ،اآلية.71:
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تعاىل﴿ :ﱛ ﱜ

والنووي يوافق أهططل الس ط ط ط ط ط ط طنططة يف اعتقططادهم بوجوب القيططام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
ويقول يف بيان أمهية هذا األصططل من أصططول االعتقاد :ا اعلم أن هذا الباب أعّن ابب األمر ابملعروف
والنهي عن املنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة ،ومل يبق منه يف هذه األزمان إال رسوم قليلة جدا،
وهو ابب عظيم به قوام األمر ومالكه،وإذا كثر اخلبث عم العقاب الص ططاحل والطاحل،وإذا مل أيخذوا على
يد الظامل أوشك أن يعمهم هللا تعاىل بعقابه ،قال تعاىل:

﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾( ،)1فينبغي لطالب اآلخرة والساعي يف حتصيل رضا هللا عز وجل أن يعتّن
هبذا الباب فإن نفعه عظيم ال سط ط ط ططيما وقد ذهب معظمه،وخيلص نيته،وال يهابن من ينكر عليه الرتفاع
مرتبته فإن هللا تعاىل قال:

﴿ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ﴾(﴿ )2ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾

ﲙ﴾ وقال تعاىل:

وقط ط ططال تعط ط ططاىل:

﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

﴿ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾( ،)3واعلم أن األجر على قدر النص ط ط ط ط ط ططب ،وال
يتاركه أيض ط ط ط ط ططا لص ط ط ط ط ططداقته ،ومودته ،ومداهنته ،وطلب الوجاهة عنده ،ودوام املنزلة لديه ،فإن ص ط ط ط ط ططداقته
ومودتططه توجططب لططه حرمططة وحقططا ،ومن حقططه أن ينص ط ط ط ط ط ط طحططه ،ويهططديططه إىل مص ط ط ط ط ط ط ططاحل آخرتططه،وينقططذه من
مضط ططارها،وصط ططديق اإلنسط ططان وحمبه هو من سط ططعى يف عمارة آخرته ،وإن أدى ذلك إىل نقص يف دنياه،
وعدوه من يسط ططعى يف ذهاب أو نقص آخرته وإن حصط ططل بسط ططبب ذلك صط ططورة نفع يف دنياه،وإمنا كان
إبليس عدوا لنا هلذا،وكانت األنبياء ص ط ط ططلوات هللا وس ط ط ططالمه عليهم أمجعني أولياء للمؤمنني لس ط ط ططعيهم يف
مص ططاحل آخرهتم وهدايتهم إليها ونس ططأل هللا الكرمي توفيقنا وأحبابنا وس ططائر املس ططلمني ملرض ططاته وأن يعمنا
جبوده ورمحته وهللا أعلم ،وقال :وبس ط ط ط ط ط طططت الكالم يف هذا الباب لعظم فائدته وكثرة احلاجة إليه وكونه
من أعظم قواعد اإلس ططالم وهللا أعلما( ،)4بل هو داخل يف مس ططمى اإلميان عند الس ططلف وأهل احلديث
ومن وافقهم(.)5
( )1سورة النور ،اآلية63 :
( )2سورة احلج :اآلية40:
( )3سورة العنكبوت اآلية3-2 :

( )4النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 2ص24.26

( )5وانظر :ابن رجب ،فتح الباري شرات صحيح اخلبري ،د.ط ،ج 1ص .168
345

ويف حديث أيب سط ططعيد اخلدري الوارد يف الباب قوله :امسعت رسط ططول هللا ﷺ يقول :امن رأى
منكم منكرا فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان ا ،إشارة
إىل تفاضططل اإلميان يف القلوب حبسططب درجة اإلنكار ،حيث جعل النيب عليه الصططالة والسططالم اإلنكار
ابليد أضعفه.
ويف إشارة أخرى لبيان فضل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يقول النووي:
ايف قوله ﷺ يف احلديث( :وأمر ابملعروف ص ططدقة ،وهني عن املنكر ص ططدقة) ،إش ططارة إىل ثبوت
حكم الصط ط ط ط ط ط ططدقة يف كل فرد من أفراد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وهلذا نكره والثواب يف األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر أكثر منه يف التس ط ط ط ط ططبيح والتحميد والتهليل؛ألن األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر فرض كفاية ،وقد يتعني وال يتص ط ط ط ططور وقوعه نفال والتس ط ط ط ططبيح والتحميد والتهليل نوافل ومعلوم أن
أجر الفرض أكثر من أجر النفلا(.)1

( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 7ص.92وانظر أيضا :ج 2ص ،22ج 16ص.215
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املطلب الثالث :دالئل حكم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف رايض الصاحلني:
 -1عن أيب س ططعيد اخلدري رض ططي هللا عنه قال :مسعت رس ططول هللا ﷺ يقول :امن رأى منكم
منكرا فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان ا.
ومعلوم عند علماء األصول أن األمر يفيد الوجوب مامل يصرفه صارف ،فهو هنا فرض كفاية.
 -2عن حذيفة رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنه أن النيب ﷺ قال :اوالذي نفس ط ط ط ط ط ططي بيده لتأمرن ابملعروف،
ولتنهون عن املنكر ،أو ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقااب منه ،مث تدعونه فال يستجاب لكم ا.
 -3عن أيب بكر الص ططديق ،رض ططي هللا عنه قال :اي أيها الناس إنكم تقرؤون هذه اآلية:

﴿ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾( )1وإين مسعت رس ط ط ططول هللا ﷺ يقول :اإن
الناس إذا رأوا الظامل فلم أيخذوا على يديه أوشك أن يعمهم هللا بعقاب منها.
ففي هذه األحاديث الداللة البينة على وجوب القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
ويف إش ط ط ط ط ط ط ططارة من النووي هلططذا احلكم يقول :اقططد تطططابق الكتططاب والس ط ط ط ط ط ط طنططة على وجوب األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر واإلرشط ططاد إىل املصط ططاحل يف كل حال وموطن ،وإمجاع األمة ،وهو أيضط ططا من
النص ط ططيحة اليت هي من الدين ،وأمجع العلماء على أنه فرض كفاية فإن خاف من ذلك على نفس ط ططه أو
ماله أو على غريه سط ط ط ط ططقط اإلنكار بيده ولسط ط ط ط ططانه ووجبت كراهته بقلبه هذا مذهبنا ومذهب اجلماهري،
وحكى القاضي هنا يف بعضهم أنه ذهب إىل اإلنكار مطلقا يف هذه احلالةا(.)2
ومن هذا يتبني لنا أن األصل يف املسألة الوجوب لكن هذا احلكم يتغري حبسب احلال.
قال النووي:ا ويف قوله ﷺ افليغريها أمر إجياب إبمجاع األمة ،وهو أيضط ط ط ططا من النصط ط ط ططيحة اليت
هي الدين ،ومل خيالف يف ذلك إال بعض الرافض ط ططة وال يعتد خبالفهم ،ووجوبه ابلش ط ططرع ال ابلعقل خالفا
للمعتزلة ،وأما قول هللا عز وجل:

﴿ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ

( )1سورة املائدة ،اآلية.105 :

( )2انظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 12ص ،230ج 4ص  ،209ج 5ص ،146ج 6ص  ،164ص .227

347

=

ﱩﱪﱫ

ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾( )1فليس خمالفا ملا ذكرانه ألن املذهب الص ط ط ططحيح عند

احملققني يف معىن اآلية :أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فال يضططركم تقصططري غريكم مثل قوله تعاىل:

﴿ﱻ ﱼ

ﱽ ﱾ ﱿ﴾( ،)2وإذا كان كذلك فمما كلف به األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فإذا فعله ومل
ميتثل املخاطب فال عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه فإمنا عليه األمر والنهي ،ال القبول
وهللا أعلما(.)3
مث بني رمحططه هللا أن األمر ابملعروف فرض كفططايططة فقططال:ااألمر ابملعروف والنهي عن املنكر فرض
كفاية إذا قام به بعض الناس س ط ط ط ط ططقط احلرج عن الباقني ،وإذا تركه اجلميع أمث كل من متكن منه بال عذر
وال خوف ،وال يس ط ط ط ط ط ططقط عن املكلف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لكونه ال يفيد يف ظنه بل جيب
عليططه فعلططه ،وكمططا قططال هللا عز وجططل﴿ :ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾( ،)4وال خيتص األمر ابملعروف والنهي
عن املنكر أبص ط ط ط ططحاب الوالايت بل ذلك جائز آلحاد املس ط ط ط ططلمني قال إمام احلرمني ،والدليل عليه إمجاع
املس ططلمني فإن غري الوالة يف الص ططدر األول والعص ططر الذي يليه كانوا أيمرون الوالة ابملعروف وينهوهنم عن
املنكر مع تقرير املسططلمني إايهم وترك توبيخهم على التشططاغل ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر من غري
والية ،وعلى املذهب اآلخر املصط ط ططيب واحد واملخطئ غري متعني لنا واإلمث مرفوع عنه لكن إن ندبه على
جهة النص ط ط ط ططيحة إىل اخلروج من اخلالف فهو حس ط ط ط ططن حمبوب مندوب إىل فعله برفق فإن العلماء متفقون
على احلث على اخلروج من اخلالف إذا مل يلزم منه إخالل بسنة أو وقوع يف خالف آخرا(.)5
وقد تضافرت أقوال العلماء على وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر:
قال ابن القيم :امجيع الوالايت اإلسالمية مقصودها األمر ابملعروف والنهي عن املنكرا( )6ويفصل
ش ط ط ط ط ط ططيخ اإلس ط ط ط ط ط ططالم ابن تيمية بقوله:ا والوالايت كلها الدينية مثل إمرة املؤمنني ،وما دوهنا من ملك ووزارة
( )1سورة املائدة ،اآلية.105 :
( )2سورة الزمر ،اآلية.7 :

( )3النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 2ص.22
( )4سورة املائدة ،اآلية .99
( )5النووي ،شرات مسلم ج 2ص .23

( )6ابن القيم ،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،ط ،1ج 2ص.623
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وديوانية سواء كانت كتابة خطاب أو كتابة حساب املستخرج أو مصروف أرزاق املقاتلة أو غريهم ،وبكل
إمارة حرب وقضاء وحسبة وفروع هذه الوالايت إمنا شرعت لألمر ابملعروف والنهي عن املنكرا(.)1
ويقول ابن حزم -رمحه هللا :ااتفقت األمة كلها على وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
بال خالف من أحدهما(.)2
ويقول الشط ططوكاين( :)3اوجوب األمر ابملعروف اثبت ابلكتاب والس ططنة ،وهو من أعظم واجبات
الشط طريعة ،وأص ططل عظيم من أص ططوهلا ،وركن مش ططيد من أركاهنا ،وبه يكمل نظامها ويرتفع س ططنامها ،وهو
فريضة من فرائض هللا كتبها على املؤمننيا(.)4
ويقول صططديق حسططن خان وهو يقول عن أهل السططنة:ا أيمرون ابملعروف ،وينهون عن املنكر،
على ما توجبه الشريعة ،وحيافظون على اجلماعات ،واجلمعة ،ويدينون ابلن صيحة لألمة ،ولوالة األمور،
ويعتقدون معىن قوله ﷺ :املؤمن للمؤمن كالبنيان يش ططد بعضط ططه بعضط ططا وشط ططبك بني أص ططابعها(- )5ابب
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
بل جند يف أحاديث النيب ما يؤكد وجوب القيام هبذا األصط ططل حىت إنه ﷺ أمر اجلالسط ططني على
الطرقات ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر فيما يرويه أبو س ططعيد اخلدري رض ططي هللا عنه عن النيب ﷺ
أنه قال( :إايكم واجللوس ابلطرقات ،فقالوا :اي رس ط ط ط ططول هللا ما لنا بد من جمالس ط ط ط ططنا نتحدث فيها ،قال
رس ط ططول هللا ﷺ :فإذا أبيتم إال اجمللس فأعطوا الطريق حقه ،فقالوا :وما حق الطريق اي رس ط ططول هللا؟ قال
غض البصر ،وكف األذى ،ورد السالم ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر) (.)6

( )1ابن تيمية ،احلسبة يف اإلسالم ،أو وظيفة احلكومة اإلسالمية ،ط ،1ج 1ص .25

( )2ابن حزم ،الفصل يف امللل د.ط،د.ت ،ج  4ص.132
( )3حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،امللقب بط ط ط ط ط ط ط ططبدر الدين الشوكاين ،أحد أبرز علماء أهل السنة واجلماعة وفقهائها ،ومن كبار
حاكما هبا يف سنة
علماء اليمن ولد يف هجرة شوكان يف اليمن  1173هط ونشأ بصنعاء ،وويل قضائها سنة  1229ه ط ومات ً
 1250هط.
( )4انظر :الشوكاين ،فتح القدير ط ،1ج 2ص.435ج 1ص .423

( )5القنوجي ،قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر ،ط ،1ص.146
( )4أخرجه البخاري :كتاب الصالة ابب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه ،رقم .2406
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املطلب الرابع :دالئل مراتب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف رايض الصاحلني:
أهل الس ط ط ط ططنة واجلماعة يتميزون ابلوس ط ط ط طططية يف أص ط ط ط ططول االعتقاد ،فال إفراط عندهم وال تفريط،
خالفا للفرق املخالفة هلم ،وهذه الوسطية يف املنهج واالعتقاد تالزم كل أصوهلم ،ومنها األمر ابملعروف
والنهي عن املنكر ،الذي يس ططتندون فيه لقوله تعاىل﴿ :ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ﴾(.)1
إن من حماسن الشرع أنه قد علق وجوب القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابالستطاعة
اليت هي مناط التكليف ،بل إنه جعل إنكار املنكر على مراتب ،كما ورد يف احلديث املروي عن أيب
سط ط ط ططعيد اخلدري -رضط ط ط ططي هللا عنه -قال :مسعت رسط ط ط ططول هللا ﷺ يقول« :من رأى منكم منكرا فليغريه
بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان»( )2وهو أول حديث أورده
النووي يف ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف الرايض.
ففي هذا احلديث تتضح لنا مراتب القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر( )3وهي على
النحو اآليت:
ّب اإلنكار ابليد :ودليلها قوله ﷺ( :فليغريه بيده) ،وهي أوىل املراتب وأعالها شط ططأان وأفضط ططلها
يف بيان قوة اإلميان ،قال النووي :ااإلنكار يكون ابليد ملن أمكنه وال جيزئ عن اليد اللسان مع إمكان
اليدا(.)4
واسطتحب النووي قراءة قوله تعاىل:
 ،]81عند إزالة املنكر ابليد(.)5

﴿ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [اإلسطراء:

( )1سورة النحل ،اآلية .125
( )2أخرجه مسـ ــلم يف صـ ــحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان ،وأن اإلميان يزيد وينقص ،وأن األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر واجبان ،رقم.49:
( )3انظر :السط ططاعايت ،الفتح الرابين لرتتيب مس ــند اإلمام أمحد بن حنبل الش ــيباين ومعه بلوم األماين من أسـ ـرار الفتح الرابين،
ط ،2ج 1ص.152
( )4النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 6ص  ،178وانظر أيضا :ج 6ص  ،73ص ،178ج 5ص ،53ج 9ص،98
( )5النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 6ص ج 12ص .120
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ّب اإلنكار ابللسان:
وهي اثين املراتططب وال ينتقططل إليهططا إال عنططد عجزه عن األوىل ،لقولططه ﷺ( :فططإن مل يس ط ط ط ط ط ططتطع
فبلسط ططانه) ،كما أسط ططلفنا ذكره من النووي:ا فإن غلب على ظنه أن تغيريه بيده يسط ططبب منكرا أشط ططد منه
من قتله أو قتل غريه بسبب كف يده ،واقتصر على القول ابللسان والوعظ والتخويفا(.)1
ّب اإلنكار ابلقلب:
وهذه أدىن املراتب فضال وآخرها وجواب كما قال ﷺ :ا فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف
اإلميان»
فقوله عليه الص ط ط ط ط ط ططالة والس ط ط ط ط ط ططالم :افبقلبه ا؛ أي :فليكرهه بقلبه ،وليس ذلك إبزالة وتغيري منه
للمنكر ،لكنه هو الذي يف وسعه.
وقوله ﷺ :اوذاك أض ط ط ط ط ططعف اإلميان ا قال النووي :أي أقله مثرة ،وقال أهل العلم :اأض ط ط ط ط ططعف
أعمال اإلميان املتعلقة إبنكار املنكر يف ذاته ،ال ابلنظر إىل غري املسط ططتطيع ،فإنه ابلنظر إليه متام الوسط ططع
والطاقة ،وليس عليه غريه ،فمن كره ذلك املنكر فقد برئ من إمثه وعقوبته وهذا يف حق من ال يستطيع
إنكاره بيده وال لسططانه فليكرهه بقلبه وليربأ ،فمن عرف املنكر ومل يشططتبه عليه فقد صططارت له طريق إىل
الرباءة من إمثه وعقوبته أبن يغريه بيديه أو بلسط ططانه فإن عجز فليكرهه بقلبه ،فمن عجز عن إزالة املنكر
ال أيمث مبجرد السكوت بل إمنا أيمث ابلرضا به أو أبن ال يكرهه بقلبه أو ابملتابعة عليها(.)2
وعن طارق بن شهاب قال:ا جاء عرتيس بن عرقوب الشيباين إىل عبد هللا فقال :هلك من مل
أيمر ابملعروف وينه عن املنكر .فقال :بل هلك من مل يعرف قلبه املعروف وينكر املنكرا(.)3
بل إن الشططرع ال يكلف اإلنسططان فوق وسططعه عند تعذر اإلنكار وخشططية الضططرر ،فعن ابن عمر
( )1املرجع الس ـ ـ ـ ــابق ،ج 2ص  .25وانظر :املناوي ،فيض القدير ش ـ ـ ـ ــرات اجلامع الصـ ـ ـ ـ ـ ري ط ،1ج 3ص  ،298 ،520ج2
ص.454
( )2النووي املرجع السابق ،ا 12ص.243

( )3اهليثمي ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،حتقيق :حسام الدين القدسي ،د.ط ج  7ص .271

351

=

قال :مسعت احلجاج خيطب ،فذكر كالما أنكرته ،فأردت أن أغري فذكرت قول رس ططول هللا ﷺ :ا «ال
ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ا .قال :قلت :اي رسول هللا ،كيف يذل نفسه؟ قال :ا يتعرض من البالء
ملا ال يطيق» ا(.)1
فقد وازنت الش ط ط ط طريعة بني املطالب واحلقوق وكفت كل امرئ ما يسط ط ط ططعه .بل إن اإلمث يبوء على
من جاءته املوعظة ،وأنكر عليه فرده ،فعن عبد هللا -يعّن ابن مس ط ط ططعود -قال :إن من أكرب الذنب أن
يقول الرجل ألخيه :اتق هللا .فيقول :عليك نفسك ،أنت مرين؟
وعن عبد هللا أيضا قال :كفي ابملرء إمثا إذا قيل له :اتق هللا غضب

()2

وكما يقول العلماء :إن النص ط ط ط ططيحة فرض كفاية ،جيزئ من قام به ،ويس ط ط ط ططقط عن الباقني ،وهي
الزمة على قدر الطاقة إذا علم الناص ط ططح أنه يقبل نص ط ططحه ،ويطاع أمره ،وأمن على نفس ط ططه املكروه ،فإن
()3
خشي على نفسه أذى فهو يف سعة.

( )1أخرجه ابن ماجة يف السط ط ط ططنن ،كتاب الفنت ،ابب قوله تعاىل﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ ،ص ،664-663رقم 4016
وحسنه األلباين.
( )2اهليثمي ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،حتقيق :حسام الدين القدسي ،د.ط ج ،7ص .275
( )3النووي ،شرات مسلم ،ط 2ج 2ص.29
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الفصل الرابع :الوالية وكرامات األولياء
وفيه مباحث:
املبحث األول :األولياء:
كرامات األولياء من املباحث املهمة اليت تتجلى فيها وسط ط ط طططية أهل السط ط ط ططنة واجلماعة بني فرق
األمة يف مسط ط ط ط ط ط ططائل االعتقاد ،ووجه ذكر الكرامات يف العقائد ،أن بعض أهل البدع أنكرها ومنهم من
غاىل فيها ،فمذهب أهل السنة واجلماعة هو التصديق اجلازم بكرامات األولياء وأهنا حق وما جيري هللا
على أيديهم من خوارق العادات يف العلوم واملكاشفات وأنواع القدرة والتأثري كاملأثور عن سالف األمم
يف سورة الكهف وغريها وعن صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني ،فمذهبهم قائم على التوسط يف
إثبات كرامات األولياء ،بال مغاالة كالصوفية ،وال نفي إلثبات الكرامات كاملعتزلة(.)1
من هم األولياء :األوليططاء مجع ويل ،وهو كططل مؤمن مطيع ملواله ،فعيططل مبعىن فططاعططل؛ألنططه واىل
هللا ابتباع مرضططاته ،أو مبعىن مفعول؛ ألن هللا تعاىل وااله ،فكل من كان تقيا كان هلل وليا ،فمن شططروط
الوالية االس ط ط ط ط ط ططتقامة على ش ط ط ط ط ط ططرع هللا بتحقيق اإلميان ابهلل ومن مث أداء الواجبات ،واجتناب احملرمات،
واإلكثار من النوافل واملستحبات ،قال ابن عباس وغريه :أولياء هللا الذين إذا رؤوا ذكر هللا (.)2
ويورد النووي يف تعريف الويل قوالن:
القول األول ا أن يكون فعيال مبالغة يف الفاعل كالعليم مبعىن العامل والقدير مبعىن القادر فيكون
معناه توالت طاعته من غري أبلل معصية.
القول الثططاين:اأن يكون فعيال مبعىن مفعول كقتيططل مبعىن مقتول وجريح مبعىن جمروح وهو الططذي
يتوىل هللا سط ط ط ط ط ططبحانه وتعاىل حفظه وحراسط ط ط ط ط ططته على االدامة والتويل فال خيلق له اخلذالن الذي هو قدرة
املعصية ويدوم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة قال هللا تعاىل وهو يتوىل الصاحلنيا(.)3
( )1وقد أنكر املعتزلة الكرامات وقالوا أن النواميس الكونية التنخرق إال لنيب ،وانظر :الص ططنعاين ،اإلنصــاف يف حقيقة األولياء وما
هلم من الكرامات واأللطـاف ،ط ،1ابن تيميططة ،الفرقان بني أوليـاء الرمحن وأوليـاء الش ـ ـ ـ ـ ــيطـان .هراس ،ش ـ ـ ـ ـ ــرات العقيدة
الواسطية ،ط ،3ج 1ص.252

( )2انظر :البكري ،دليل الفاحلني ط ،4ج ،7ص .307آل مبارك ،فيصل بن عبد العزيز (ص،)823 :
( )3النووي :بستان العارفني ،ط 6ص .65
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املبحث الثاين :الكرامة ،وفيه مسائل:
املسألة األوىل :تعريف الكرامة
اصط ط ط طططلح أهل العلم على تعريف الكرامة أبهنا :أمر خارق للعادة غري مقرون بدعوى للنبوة وال
هو مقدمة ،يظهر على يد عبد ظاهره الصالح ملتزم املتابعة ،مصحوابً بصحة االعتقاد والعمل الصاحل
علم هبا أو مل يعلم ،وال تدل على ص ط ط ط ططدق من ظهرت على يديه وال واليته وال فض ط ط ط ططله على غريه جلواز
سلبها وأن تكون استدراجاً ،وقد ال جيعل هلم ذلك؛ هتذيبا هلم ولط ًفا ،وهي داللة على كمال قدرة هللا
ونفوذ مشيئته يف خلقه (.)1
وأهل السنة يعتقدون بثبوت الكرامات ،وبوجوب اعتقاد وقوعها ،وبعد جواز نفيها وإمهاهلا
(وكل خارق أتى عن صاحل ...من بع لشرعنا وانصح)
(فإهنا من الكرامات اليت ...هبا نقول فاقف لألدلة)
(ومن نفاها من ذوي الضالل ...فقد أتى يف ذاك ابحملال)
(فإهنا شهرية ومل تزل ...يف كل عصر اي شقا أهل الزلل) (.)2
والنووي يعتقد يف الكرامة ويثبتها فيقول :االبد أن تكون الكرامة فعال انقض ط ط ط ط ط ططا للعادة يف أايم
التكليف ظاهرا على موص ط ط ط ططوف ابلوالية يف معيت تص ط ط ط ططديقه يف حاله ،وقد وض ط ط ط ططحت الكرامات جوازا
()3
ووقوعا مسعا وعقالا.
ويف قص ط ططة حديث جريج املروي يف ابب فض ط ططل ض ط ططعفه املس ط ططلمني والض ط ططعفاء واخلاملني ،يقول
النووي:ا أن فيها داللة على إثبات كرامات األولياء وهو مذهب أهل السنة خالفا للمعتزلة.
( )1انظر :السـفاريين ،لوامع األنوار ،د.ط ج ،2ص ،392وابن عثيمني ،شـرات رايض الصـاحلني ،د.ط ،ج 6ص ،57البكري،

حممد بن علي ،ج  7ص ،306أعالم الس ــنة املنش ــورة ،ا 1ص ،53األنص ــاري-منحة الباري بش ــرات ص ــحيح البخاري
املسمى ،حتفة الباري ،ط 1ج 3ص.277

( )2انظر :السفاريين ،لوامع األنوار ،د.ط ج 2ص .392
( )3النووي ،بستان العارفني ،ط 6ص .62
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والنووي يقرر اس ط ط ط ط ط ط طتطدالال هبطذا احلطديطث على أن كرامطات األوليطاء قطد تقع ابختيطارهم وطلبهم
ويرجح هذا األمر ،وأهنا تكون خبوارق العادات على مجيع أنواعها ،وأن هللا تعاىل جيعل ألوليائه خمارج
عند ابتالئهم ابلشدائد غالبا ،قال هللا تعاىل﴿ :ومن يتق هللا جيعل له خمرجا﴾ وقد جيري عليهم الشدائد
بعض األوقات زايدة يف أحواهلم وهتذيبا هلم فيكون لطفاا (.)1
واألص ط ط ط ط ط ططل أن املعجزات والكرامات تقع مبش ط ط ط ط ط ططيئة هللا جل وعال وإرادته وأمره ،وقدرته وحكته
وتططدبريه س ط ط ط ط ط ططبحططانططه وتعططال ،كمططا قططال تعططاىل:

﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ﴾( ،)2والويل إمنا يسأل هللا بيقني إميانه وصدق توكله
على ربه عز وجل ،فيلجأ إىل خالقه ومدبر أمره بثقة وعزم أن يدفع عنه كربته ،كما قال عليه الصط ط ط ططالة
والسططالم يف احلديث الوارد يف رايض الصططاحلني يف ابب فضططل ضططعفة املسططلمني والفقراء( :رب أشططعث
مدفوع ابألبواب لو أقسططم على هللا ألبره) قال النووي :ا واألشططعث امللبد الشططعر املغرب غري مدهون وال
مرجل) ومدفوع ابألبواب أي ال قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن أبواهبم ويطردونه عنهم احتقارا له
لو أقس ططم على هللا ألبره أي لو حلف على وقوع ش ططيء أوقعه هللا إكراما له إبجابة سط طؤاله وص ططيانته من
احلنطث يف ميينطه وهطذا لعظم منزلتطه عنطد هللا تعطاىل وإن كطان حقريا عنطد النطاس وقيطل معىن القس ط ط ط ط ط ططم هنطا
الدعاء وإبراره إجابته وهللا أعلما(.)3
فالكرامات ال تقع مبحض إرادة األولياء إمنا هي كرامة وتقدير واس ط ط ط ط ط ططتجابة هلل جل وعال هلم
وتقع مبشيئته وحده جل وعال.
وقطد فرق العلمطاء بني الكرامطة واملعجزة ،وذلطك من حيطث إن املعجزات أبتص ابألنبيطاء عليهم
الس ط ط ططالم ،والكرامات تظهر لألولياء ،فال يكون لألولياء معجزة؛ ألن من ش ط ط ططرطها اقرتان دعوى النبوة،
والويل احلق ال يدعي النبوة ،فهذا هو الفرق األساسي بينهما.

( )1انظر :النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 16ص.108
( )2سورة املائدة اآلية.110:
( )3النووي :شرح مسلم ،ط 2ج  16ص.175
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املسألة الثانية :الفرق بني الكرامة واملعجزة
يقرر النووي أن املعجزة والكرامطة ال يفرتقطان يف جواز العقطل إال بوقوع املعجزة على حس ط ط ط ط ط ط ططب
دعوى النبوة ووقع دون ادعاء النبوة ،وأن املعجزة ال تس ط ط ط ط ط ططبق دعوى النبوة ،فش ط ط ط ط ط ط طرائط املعجزة كلها أو
أكثرها توجد يف الكرامة إال هذا الش ط ططرط الواحد،...ويقول أن :املعجزات دالالت الص ط ططدق فإن ادعى
ص ططاحبها النبوة دلت على ص ططدقه،وإن أش ططار ص ططاحبها إىل الوالية دلت على ص ططدقه يف حالته فتس ططمى
كرامة ،وال تس ط ط ط ط ط ططمى معجزة،وإن كانت من جنس املعجزات للفرق ،وأيض ط ط ط ط ط ططا من الفرق بني املعجزات
والكرامات أن األنبياء عليهم الصط ط ططالة والسط ط ططالم مأمورون إبظهارها والويل جيب عليه سط ط ططرتها وإخفاؤها
والنيب يدعي ويقطع القول به والويل ال يدعيها وال يقطع بكرامته جلواز أن يكون ذلك فكراا(.)1
ومن هذا التعريف للنووي نستشف شروط الكرامة واليت تتلخص يف :جوازها عقال ،واتصاف
صاحبها ابلصدق والصالح واإلخالص التام.
قال ابن القيم :اوكرامات األولياء هي من معجزات األنبياء عليهم الس ط ط ط ط ط ططالم؛ ألهنم إمنا انلوها
على أيططديهم وبس ط ط ط ط ط ط طبططب اتبططاعهم فهي هلم كرامططات ،ولألنبيططاء دالالت ،فكرامططات األوليططاء ال تعططارض
معجزات األنبياء عليهم الس ططالم حىت يطلب الفرقان بينهما؛ ألهنا من أدلتهم ،وش ط طواهد ص ططدقهم ،فإن
ادعى صططاحب الكرامة النبوة دلت على صططدقه ،وإن أشططار صططاحبها إىل الوالية دلت صططدقه يف حالته
فتسمى كرامة ،وفرق النووي بني السحر والكرامة أبن السحر ال يظهر إال على فاسقا(.)2
قال ابن عثيمني :ااخلوارق ثالثة أقسام:
 -1قسم آايت لألنبياء.
 -2وقسم كرامات لألولياء.
 -3وقس ططم إهاانت من الش ططياطني جيريها هللا على خالف العادة على أيدي الش ططياطني والعياذ
ابهلل وعالمة ذلك أن الذي حتص ط ططل له هذه اخلوارق إما أن يكون نبيا أو وليا للرمحن أو وليا للش ط ططيطان
( )1النووي ،بستان العارفني ط 6ص .62

( )2ابن القيم ،مدارا السالكني ،ط ،3ج 2ص  ،473وانظر :النووي ،بستان العارفني ،ط 6ص .63
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ومن املعلوم أنه بعد وفاة النيب حممد ﷺ ال ميكن أن تكون كرامة معجزة أبدا ألن النبوة انقطعت وإذا
ذهب رسط ططول هللا وخا النبيني بقيت الكرامات واألحوال الشط ططيطانية والشط ططعوذات والسط ططحر وما أشط ططبه
ذلك الكرامات ،وعالمتها أن جيريها هللا عز وجل على يد عبد صاحل من أولياء هللاا(.)1
قال ابن العطار :اواملعجزة لألنبياء ،والكرامة لألولياء ،فاملعجزة :ما وقع التحدي هبا وهي قوله:
﴿ﱗ ﱘ ﱙ﴾ اإلس ط ط ط ط طراء ،88 :والكرامة :ما يكرم هللا تعاىل به أولياءه من أمور جيريها على أيديهم
وألسط ط ط ططنتهم ،وقلوهبم ،وأفعاهلم من غري أسط ط ط ططباب ظاهرة .والتخيالت والومهيات ليسط ط ط ططت من الكرامات يف
شيء ،وهللا تعاىل يكرم من يشاء مبا يشاء ﴿ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ﴾ -األنبياء23 :ا(.)2
ويؤكد النووي على اخنراق العادة حبص ط ططول املعجزات لس ط ططيدان حممد ﷺ فيقول :اوقد تظاهرت
أحاديث آحاد حىت زاد جمموعها على التواتر ،وحص ط ط ططل العلم القطعي ابملعىن الذي اش ط ط ططرتكت فيه هذه
اآلحططاد وهو اخنراق العططادة مبططا أتى بططه ﷺ من تكثري الطعططام القليططل الكثرة الظططاهرة ونبع املططاء وتكثريه
وتسبيح الطعام وحنني اجلذع وغري ذلك مما هو معروف ا(.)3
املسألة الثالثة :أنواع الكرامات:
الكرامة على أنواع منها:
الكرامة املعنوية :حنو ذكر بعض الص ط ط ططاحلني ابالس ط ط ططم أو ابلثناء يف كتاب هللا أو س ط ط ططنة نبيه
وحنو تصط ط ط ط ط ط ططديق هللا ألحد ،وإظهار براءته يف كتابه ( ،)5ومن ذلك نزول آايت القرآن موافقة قول عبد
صاحل أو حكمه ،وحنو هذه الكرامات اليت تدخل يف هذا الباب.
()4

( )1ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني ،د.ط ،ج 4ص.653

( )2ابن العطار ،ط ،1ص .307
( )3انظر :النووي ،شرح مسلم ،ط ،2ج 13ص215
ال لَهُ أ َُويْس،
ال« :إِ َّن َر ُج ًال َأيْتِي ُك ْم ِم َن الْيَ َم ِن يطُ َق ُ
ول هللاِ ﷺ قَ ْد قَ َ
( )4كذكر أويس القرين الذي ورد يف احلديث عند مس ططلم :إِ َّن َر ُس ط َ
ع ِابلْيَ َم ِن َغ ْ َري أُِّم لَهُ ،قَ ْد َكا َن بِِه بطَيَاض ،فَ َد َعا هللاَ فَأَ ْذ َهبَهُ َعْنهُ ،إَِّال َم ْو ِض ط ط ط َع ال ِّدينَا ِر أَ ِو ال ِّد ْرَه ِم ،فَ َم ْن لَ ِقيَهُ ِمْن ُك ْم فَط ْليَ ْس ط ط طتَطغْ ِف ْر
َال يَ َد ُ
لَ ُك ْم» كتاب فضططائل الصططحابة رضططي هللا عنهم ،ابب من فضططائل أويس القرين برقم،2542 :وأورده النووي يف ابب زايرة أهل
اخلري وجمالستهم ،كما عقد رمحه هللا يف شرح صحيح مسلم اباب يف فضائله.
( )5واألخبار يف هذا واردة يف السرية على حنو مستفيض ملن أراد االستزادة.
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الكرامة احلس ـ ـ ــية :اليت ورد ذكرها يف الكتاب والس ط ط ط ططنة واليت وقع منها كرامات لألمم من قبلنا
ككرام ططات مرمي ابن ططة عمران،كرام ططة أه ططل الكهف ،وكرام ططة ال ططذي عن ططده علم من الكت ططاب ،كم ططا ذكر
كرامات ألص ط ط ط ط ططحاب نبينا حممد ﷺ ،وتناوهلا العلماء ابلش ط ط ط ط ططرح يف كتبهم حتت ابب كرامات األولياء،
وفضائل الصحابة ،والتابعني(.)1
املبحث الثالث :دالئل اإلميان بكرامات األولياء يف رايض الصاحلني:
تقدم سط ط ط ط ط ط ططابقا بيان اعتقاد اإلمام النووي يف إثبات كرامات األولياء ،وتقريرا هلذه العقيدة فقد
بوب يف كتاب الدعوات يف رايض الصاحلني اباب بعنوان( :كرامات األولياء وفضلهم).
حيث أورد فيه اآلايت واألحاديث الدالة على إثباهتا حنو قوله تعاىل:

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ﴾( ،)2وهذه اآلايت العظيمة توضط ط ططح لنا معىن الويل عند احلق جل وعال،
وهو الذي مجع بني اإلميان اخلالص والتوحيد التام هلل عز وجل ،واملتابعة احلسنة ألنبيائه عليهم السالم.
كما أورد يف الباب األحاديث اليت تبني شيئا من عالمات األولياء وقصصهم(.)3
وأعظم حديث يف بيان معىن الوالية وكيفية حتققها ،وبيان من يناهلا ،هو احلديث الذي يطلق
عليه العلماء حديث الوالية:
ا .ﷺ :اإ إن هللا تعاىل قال :من عادى يل
ا .عنه .قَ َال :قَ َال َر ُس ط ط ط ط ُ
ول َّ
عن أيب هريرةَ رضط ط ط ططي َّ
وليا .فقد آذنته ابحلرب .وما تقرب إيل عبدي بش ط ط ط ططيء أحب إىل مما افرتض ط ط ط ططت عليه :وما يزال عبدي
يتقرب إىل ابلنوافل حىت أحبه ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسط ططمع به ،وبصط ططره الذي يبصط ططر به ،ويده
اليت يبطش هبا ،ورجله اليت ميشي هبا ،وإن سألّن أعطيته ،ولئن استعاذين ألعيذنه ا( -)4ابب اجملاهد-
ابب عالمات حب هللا تعاىل للعبد-وأشار إليه يف ابب التحذير من إيذاء الصاحلني.
( )1وانظر:العنقري :كرامات األولياء ،دراسططة عقدية يف ضططوء عقيدة أهل السططنة،الصططنعاين ،اإلنصططاف يف حقيقة األولياء وما هلم
من الكرامات واأللطاف.
( )2سورة يونس .اآلية ،64-62:واآلايت يف سورة مرمي  ،26-25آل عمران ،37 :الكهف.17-16:
( )3وانظر أيضا األحاديث :رقم.237 -.392 - .1005-13-264-31:
( )4أخرجه البخاري :كتاب الرقاق ،ابب التواضع ،رقم .6502
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قال ابن عثيمني :ا كرامات األولياء كلها جزاء هلم على تقواهم هلل عز وجل ،فمن كان مؤمناً
تقياً؛ كان هلل ولياًا(.)1
ومن األحاديث اليت أدرجها النووي يف شط ط ط ط ط ط ططأن األولياء يف ابب زايرة أهل اخلري ،احلديث يف
فضل التابعي أويس القرين والذي عقد له اإلمام مسلم يف صحيحه اباب يف فضائله ،وهو حديث أسري
بن عمرو أن عمر بن اخلطاب رض ططي هللا عنه كان إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن س ططأهلم :أفيكم أويس
بن عامر؟ حىت أتى على أويس رض ط ط ط ط ط ططي هللا عنه ،فقال له :أنت أويس بن عامر؟ قال :نعم ،قال :من
مراد مث من قرن؟ قال :نعم ،قال :فكان بك برص ،فربأت منه إال موضط ط ططع درهم؟ قال :نعم .قال :لك
والدة؟ قال :نعم ،قال مسعت رس ططول هللا ﷺ يقول :اأييت عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن
من مراد ،مث من قرن كان به برص ،فربأ منه إال موضط ط ط ط ططع درهم ،له والدة هو هبا بر لو أقسط ط ط ط ططم على هللا
ألبره ،فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل افاستغفر يل فاستغفر له.
فقال له عمر :أين تريد؟ قال :الكوفة ،قال :أال أكتب لك إىل عاملها؟ قال :أكون يف غرباء
الناس أحب إيل فلما كان من العام املقبل حج رجل من أشرافهم فواىف عمر ،فسأله عن أويس ،فقال:
تركته رث البيت قليل املتاع ،قال :مسعت رسططول هللا ﷺ يقول :اأييت عليكم أويس بن عامر مع أمداد
من أهل اليمن من مراد ،مث من قرن ،كان به برص فربأ منه إال موض ط ط ط ط ط ططع درهم ،له والدة هو هبا بر لو
أقسم على هللا ألبره ،فإن استطعت أن يستغفر لك فافعلا فأتى أويسا ،فقال :استغفر يل ،قال :أنت
أحدث عهدا بسططفر صططاحل ،فاسططتغفر يل ،قال :لقيت عمر؟ قال :نعم .فاسططتغفر له ،ففطن له الناس،
()2
فانطلق على وجهه .

( )1ابن عثيمني ،شرات رايض الصاحلني د.ط ،ج 1ص.520ج.269 3
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،ابب من فضائل أويس القرين رضي هللا عنه ،برقم.2542 :
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وأشططار النووي إىل أن ذلك داللة على أنه كان خيفي حاله ويكتم السططر الذي بينه وبني هللا عز
()1
وجل وال يظهر منه شيء يدل لذلك وأن هذه طريق العارفني وخواص األولياء رضي هللا عنهم .
وهنا مسط ططألة يف قوله ﷺ( :إن خري التابعني رجل يقال له أويس إىل آخره) أش ط طار إليها النووي
بقوله :اهذا ص ط طريح يف أنه خري التابعني وقد يقال قد قال أمحد بن حنبل وغريه أفض ططل التابعني س ططعيد
بن املسططيب واجلواب أن مرادهم أن سططعيدا أفضططل يف العلوم الشططرعية كالتفسططري واحلديث والفقه وحنوها
()2
ال يف اخلري عند هللا تعاىل .
ومن األحاديث الدالة على الكرامات أيضا حديث جريج الوارد يف ابب فضل ضعفة املسلمني
والذي أشران إليه سابقا.

( )1النووي ،شرح مسلم،ط ،2ج 16ص.94
( )2املرجع السابق،ج 16ص .95
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الـخاتـمة والتوصيات
يف ختام البحث أسرد بعض النتائج اليت توصلت إليها:
 -1كتاب رايض الص ط ط ط ططاحلني من أهم الكتب اليت تس ط ط ط ططهم يف إحكام قواعد البناء الص ط ط ط ططحيح
للدين يف مجيع أبواب االعتقاد من.
 -2دال ئل اإلميان ابهلل إهلا واحدا ال ش ط ط ط ط ط ططريك له يف ووحدانيته يف الربوبية واأللوهية واألمساء
والصفات ،واعتقاد كل هذه املسائل كما اعتقادها نيب األمة ﷺ وصحابته رضي هللا عنهم ومن اتبعهم
إبحسان ،كثرية يف كتاب رايض الصاحلني.
 -3من أصط ططول اإلميان الواردة يف رايض الصط ططاحلني أصط ططل اإلميان مبالئكة هللا الذين هم جنوده
يف الكون ،واإلميان ابلكتب السماوية اليت أنزهلا ربنا جل وعال نورا وهدى خللقه منذ أنزل الرسل ابحلق
وختمها ابلكتاب العظيم والفرقان املبني ،وكذلك اإلميان ابلرس ط ط ططل عليهم الس ط ط ططالم أمجعني وعدم التفرقة
بينهم واعتقاد نبوهتم ورساالهتم أمجعني.
 -4اإلميان ابليوم اآلخر ومبا يتقدمه من أشط طراط الس ططاعة وعالماهتا ،وما يكون فيه من احلش ططر
واحلس ططاب والوقوف يف العرص ططات واملرور على الص ط طراط ،وما يؤول إليه الناس يف ختامه من مس ططتقر يف
اجلنة أو يف النار ،وما مير به اإلنسط ط ط ط ط ط ططان ويعرتيه من أطوار قبل ذلك من أحوال املوت والقرب ،واإلميان
ابلقدر خريه وشره ،من األصول اليت رسخها النووي يف رايض الصاحلني.
 -5معرفة حق الص ططحابة رض ططي هللا عنهم وفض ططلهم ومكانتهم وأن هللا اص طططفاهم لص ططحبة نبيه
ﷺ واستعملهم يف نصرته ومتكني دينه يف أرضه ،وأن هذا الفضل الذي امتازوا به مل ولن يناله أحد من
خلقه إىل قيام الساعة ،من األمور اليت وردت بتفاصيلها رايض الصاحلني.
 -6من توابع االعتقاد الص ططحيح ألهل الس ططنة اإلميان بكرامات األولياء ،وأهنا تقع أبمر هللا
وعلمه وحكمته ملن اص ط ط طططفي واختار من عباده الذين ص ط ط ططحت اعتقاداهتم ،وانص ط ط ططلحت س ط ط طرائرهم
وبواطنهم ،واعتقاد أن فضط ط ط ط ط ط ططيلة األمر ابمل عروف والنهي عن املنكر متحققة أبمر هللا هلذه األمة اليت
اختططارهططا حلمططل لواء الططدين إىل يوم الططدين ،وأهنم قططاموا هبططا على الوجططه احلق بال إفراط وال تفريط،
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واعتقاد ما أمر هللا به من طاعة والة األمور ،وجمانبة أهل البدعة ،والتزام ما أمر هللا به من حقوق
للمسط ط ط ططلم املوحد من أهل القبلة ،وهذه األمور مما وردت يف رايض الصط ط ط ططاحلني بش ط ط ط طواهد وأدلة تعزز
اإلميان هبا واعتقادها.
 -7من خالل التمعن يف أقوال اإلمام النووي يف جل هذه املسائل وجدان أن آراءه مطابقة
ألقوال األئمة املعتربين من أئمة احلق واهلدى ،وما وقع منه من التأويل يف بعض الص ط ط ط ططفات يف حق
هللا عز وجل فهو معذور نظرا ملا عاصط ط ط ط ط ط ططره يف عهده من هذا التأويل عند العلماء الذين أخذ منهم
وتتلمذ عليهم ،حيث كانت عقيدة األشط ط ط ط ط ط ططاعرة هي الغالبة يف عصط ط ط ط ط ط ططره ،فأغلب ما كتبه كان نقال
وليس ابتداء منه رمحه هللا ،بل إنه مل يتفر لتحقيق املسط ط ططائل العقدية ،بل كانت له صط ط ططناعة حديثية
ونقل من علماء عصره.
 -8النووي س ط ط ط ط ط ط ططار على منهج التططأويططل يف بعض أركططان اإلميططان ،وهططذا هو منهج احملططدثني يف
عصره ،ومنهج العلماء الذين أخذ منهم يف عصره ،والتأويل الذي تطرق إليه سار عليه على منوال من
نقل عنهم من مش ططايخ عص ططره ،فش ططرحه لص ططحيح مس ططلم الذي خدم به األمة اإلس ططالمية ومل أيت أحد
مبثله قد أخذ جله من شط ططرح القاضط ططي عياض ،فهو مل يدرك أشط ططاوسط ططة أهل السط ططنة من علماء السط ططلفية
أمثال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما تالقهم تلميذه ابن العطار امللقب مبختصر النووي.
 -9النووي رمحه هللا وإن كان قد ثر مثل أغلب أهل العلم املتأثرين مبش ططاخيهم وعلمائهم فيما
تتلمذوا عليه ،إال أنه كانت له ص ططبغته املس ططتقلة ،واقرأ قوله يف ش ططرحه ص ططحيح مس ططلم ،عند تعليقه على
فضطل التصطبح بعجوة املدينة :افيجب اإلميان هبا واعتقاد فضطلها واحلكمة فيها وهذا كأعداد الصطلوات
ونصط ط ط ط ط ط ططب الزكاة وغريها فهذا هو الص ط ط ط ط ط ط طواب يف هذا احلديث وأما ما ذكره اإلمام أبو عبد هللا املازري
والقاض ط ط ط ططي عياض فيه فكالم ابطل فال تلتفت إليه وال تعرج عليه ،وقص ط ط ط ططدت هبذا التنبيه التحذير من
االغرتار بها(.)1
 -10علماء أهل السنة اجلماعة ينصفون اإلمام النووي ويقولون أبنه من أهل السنة فيما وافق
فيه الصحابة رضي هللا عنهم وأئمة السلف يف القرون الثالثة اليت شهد هلا النيب ﷺ ابخلري ،وقد أخطأ
( )1النووي ،شرات مسلم ،ط ،2ج 14ص.3
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فيما ولوه من نصط ط ططوص الصط ط ططفات وخالف فيه سط ط ططلف األمة وأئمة السط ط ططنة رمحهم هللا ،س ط ط طواء ول يف
الصفات الذاتية ،أو صفات األفعال ،أو بعض ذلك ،وهو كما قال شيخنا ابن عثيمني:ا ال نشك يف
أنه رجل انص ططح ،وإن كنا النقبل خطؤه ،فخطؤه ش ططيء واجتهاده ش ططيء آخر ،فهو له قدم صط ططدق يف
اإلسط ط ططالم ،ويدل لذلك قبول مؤلفاته حىت إنك ال جتد مسط ط ططجداً من مسط ط ططاجد املسط ط ططلمني إال ويقرأ فيه
كتاب (رايض الصط ط ط ط ططاحلني ) ،وهذا يدل على القبول ،وما أعلم اليوم أن أحداً قدم لإلسط ط ط ط ططالم يف ابب
أحاديث الرسط ط ط ططول مثلما قدمه ،ويدلك على أن هللا سط ط ط ططبحانه وتعاىل حبوله وقوته وال أ ىل على هللا قد
قبلهططا ،مططا كططان ملؤلفططاهتمططا من القبول لططدى النططاس ،لططدى طلبططة العلم ،بططل حىت عنططد العططامططة ،من كططان
يسططتطيع أن يقدم لإلسططالم واملسططلمني مثلما قدم ،إال أن يشططاء هللا ،فأان أقول :غفر هللا للنووي ،،وملن
كان على شاكلته ممن نفع هللا هبم اإلسالم واملسلمني ،و ِّأمنوا على ذلكا انتهي(.)1

( )1شرات احلديث الثامن والعشرون من األربعني النووية.
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التوصيات
 -1عقيدة أهل الس ط ط ط ط ط ططنة متأص ط ط ط ط ط ططلة يف األحاديث النبوية ،وحتتاج ملزيد من العناية بتحليلها
وس ط ط ط ط ط ططرب معانيها ،وهذا املطلب مل أيخذ حقه من البحث التحليلي يف األحاديث كما حص ط ط ط ط ط ططل مع
كتب الفقه احلديثية.
 -2االهتمام برتاث االمام النووي الذي وص ط ط ط ط ططلت مسعة تراثه إىل العامل أمجع ،وملا امتازت كتبه
ابهتمام ابلغ حلياة املسلم يف يومه وعمره.
 -3اسططتخراج ما ميكن اإلفادة من تراث النووي وغريه من األئمة يف بيان املهمات من القواعد
يف سيس األمة على أسس صحيحة بدون غلو وال جمافاة.
 -4عمل دراسة موازنة ومقارنة بني شروح رايض الصاحلني املتوفرة.
 -5البحث يف الكنوز احلديثية وشططروح كبار علماء األمة ،وسططرب الفوائد العظيمة فيها ،وإعادة
صياغتها يف مؤلفات حديثة تناسب العصر احلديث.
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قائمة املراجع
 .1آابدي ،أبو الطيب ،عون املعبود شرح سنن أيب داود ،حتقيق :عبد الرمحن حممد عثمان ،ط2
(املدينة املنورة ،املكتبة السلفية1388 ،هط 1968م).
 .2آابدي ،القاضي عبد اجلبار ،األصول اخلمسة املنسوب إىل القاضي عبد اجلبار ،حتقيق :د فيصل
بدير عون (الكويت ،جملس النشر العلمي جبامعة الكويت.)1988 ،
 .3ابن أيب العز ،حممد بن عالء الدين احلنفي ،شرح العقيدة الطحاوية ،حتقيق :شعيب األرانؤوط-
عبد هللا بن احملسن الرتكي ،ط( 10بريوت ،مؤسسة الرسالة1417 ،هط 1997-م).
 .4ابن األثري ،جمد الدين أبو السعادات ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي
حممود حممد الطناحي ،د.ط (بريوت ،املكتبة العلمية1399 ،هط 1979-م). .5ابن األثري ،جمد الدين أبو السعادات ،جامع األصول يف أحاديث الرسول ،حتقيق :عبد القادر
األرانؤوط ط-1حتقيق بشري عيون (دار الكتب العلمية ،التتمة :ط دار الفكر).
 .6ابن األزرق حممد بن علي ،بدائع السلك يف طبائع امللك ،حتقيق د .علي سامي النشار ،ط1
(العراق :وزارة اإلعالم).
 .7ابن اجلوزي ،أيب الفرج عبد الرمحن بن علي ،الثبات عند املمات ،حتقيق :عبد هللا الليثي
األنصاري ،ط(1بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية)1406 ،
 .8ابن اجلوزي ،أيب الفرج عبد الرمحن بن علي ،تلبيس إبليس ،حتقيق :د أمحد املزيد ،على السجيباين،
ط( 1الرايض :مدار الوطن2016-1437 ،م).
 .9ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرمحن ،صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من
اإلسقاط والسقط ،حتقيق :موفق ابلقادر ،ط( 2بريوت :دار الغرب اإلسالمي.)1408،
 .10ابن العريب ،حممد بن عبد هللا ،العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب
ﷺ ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب رمحه هللا ،ط( 1السعودية :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد.)1419 ،
 .11ابن العطار ،علي بن إبراهيم ،االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد ،حتقيق :د :د سعد بن
هليل الزويهري ،ط(1قطر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 1432 ،هط  2011-م).
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 .12ابن العطار ،علي بن إبراهيم ،حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حميي الدين ،حتقيق :مشهور بن
حسن آل سلمان ،ط( 1األردن ،الدار األثرية 1428 ،هط  2007-م).
 .13ابن الفراء ،أبو يعلى ،إبطال التأويالت ألخبار الصفات حتقيق :حممد بن محد احلمود النجدي،
د.ط( ،الكويت :دار إيالف الدولية)
 .14ابن القناوي :شيث بن إبراهيم ،حز الغالصم يف إفحام املخاصم عند جراين النظر يف أحكام
القدر ،حتقيق :عبد هللا عمر البارودي ،ط( 1بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية)1405،
 .15ابن القيم حممد بن أيب بكر طريق اهلجرتني وابب السعادتني حتقيق :عمر بن حممود أبو عمر،
ط( 2الدمام :دار ابن القيم1414 ،هط 1994-م).
 .16ابن القيم حممد بن أيب بكر ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ط(27مؤسسة الرسالة ،بريوت -
مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت 1415هط 1994م).
 .17ابن القيم حممد بن أيب بكر ،شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،د.ط
(بريوت دار املعرفة1398 ،هط 1978م).
 .18ابن القيم :حممد بن أيب بكر ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :حممد عبد السالم إبراهيم
(بريوت :دار الكتب العلمية) ط.1
 .19ابن القيم ،حممد بن أيب بكر الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة حتقيق :علي بن
حممد الدخيل هللا ط( ،3الرايض ،دار العاصمة .)1998-1418،وأيضا ط.1408-1
 .20ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،ط ،2حتقيق :حممد حامد
الفقي( ،الرايض :مكتبة املعارف.(1975 - 1395 ،
 .21ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،حتقيق :د .حممد مجيل
غازي ،د.ط (القاهرة ،مطبعة املدين).
 .22ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،بدائع الفوائد ،د.ط ،د.ت ،حتقيق :علي بن حممد العمران
(جدة ،جممع الفقه اإلسالمي ).
 .23ابن امللقن ،عمر ابن علي ،التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،حتقيق :دار الفالح للبحث العلمي
وحتقيق الرتاث ط( 1دمشق ،دار النوادر 1429 ،هط  2008-م).
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 .24ابن بطال ،علي بن خلف ،شرح صحيح البخاري ،حتقيق :أبو متيم ايسر بن إبراهيم ،ط2
(السعودية ،مكتبة الرشد1423 ،هط 2003-م)
 .25ابن بطة :العكربي ،عبيد هللا بن حممد ،اإلابنة الكربى حتقيق :رضا بن نعسان معطي،
ط(2الرايض :دار الراية للنشر والتوزيع 1415 ،هط  1994-م).
 .26ابن بطة ،عبيدهللا بن بطة ،الشرح واإلابنة على أصول السنة والداينة ،ط ،1حتقيق :رضا معطي
(املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم سوراي :دار احلكومة واحلكم 1423ه 2002،م)
 .27ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم ،اإلميان ،حتقيق :حممد انصر الدين األلباين ،ط( 5عمان،
املكتب اإلسالمي1416 ،هط 1996م)
 .28ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم ،التحفة العراقية يف األعمال القلبية ،ط(2القاهرة :-املطبعة
السلفية. )1399،
 .29ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم ،العقيدة الواسطية ،ط 2حتقيق :أشرف عبد املقصود (أضواء
السلف1999- 1420 ،
 .30ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،احلسبة يف اإلسالم ،أو وظيفة احلكومة اإلسالمية ،ط(1دار
الكتب العلمية).
 .31ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،االستقامة ،حتقيق :د .حممد رشاد سامل ،ط(1املدينة املنورة-
جامعة اإلمام حممد بن سعود).
 .32ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،ط( 1السعودية :وزارة
الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.)1418 ،
 .33ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،اإلميان األوسط حتقيق :حممود أبو سن ،ط(1الرايض  -دار
طيبة1422 ،هط).
 .34ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،الفتوى احلموية الكربى حتقيق :د .محد بن عبد احملسن
التوجيري ،ط(2الرايض :دار الصميعي1425 ،هط 2004م).
 .35ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني القدر
والشرع ،حتقيق :د .حممد بن عودة السعوي ،ط(6الرايض :العبيكان1421 ،هط 2000م).

367

 .36ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرمحن بن قاسم ،ط األوقاف
السعودية (1425ه 2004-م).
 .37ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوي ،حتقيق :عبد الرمحن بن قاسم (املدينة املنورة،
جممع امللك فهد 1416هط 1995م).
 .38ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ،حتقيق:
حممد رشاد سامل ،ط( 1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 1406 ،هط  1986-م) .
 .39ابن تيمية ،التدمرية ،حتقيق :حممد بن عودة السعوي ،ط( ،6الرايض :مكتبة العبيكان،
1416هط).
 .40ابن تيمية ،الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان حتقيق :عبد القادر األرانؤوط ،د.ط
(دمشق ،مكتبة دار البيان 1405 ،هط  1985-م) .
 .41ابن حجر :أمحد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب
د.ط (بريوت :دار املعرفة)1379 ،
 .42ابن حزم ،علي بن أمحد اإلحكام يف أصول األحكام ،ط ،2حتقيق :أمحد شاكر (بريوت ،دار
اآلفاق اجلديدة1403 ،،هط 1983 -م ).
 .43ابن حزم ،علي بن أمحد ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،د.ط (حممد على صبيح ،مكتبة
السالم العاملية ،1348 ،تتوافق مع صفحات طبعة اخلاجني).
 .44ابن خزمية ،أبوبكر حممد بن إسحاق ،كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ،حتقيق:
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ،ط( 5السعودية ،مكتبة الرشد 1414هط 1994-م).
 .45ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد ،ديوان املبتدأ واخلرب يف ريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من
ذوي الشأن األكرب ،حتقيق :خليل شحادة ،ط( 2بريوت ،دار الفكر1408 ،هط 1988-م.
 .46ابن رجب ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد ،فتح الباري شرح صحيح البخاري حتقيق :جمموعة
من العلماء ،ط(1الناشر :املدينة املنورة ،مكتبة الغرابء األثرية ،احلقوق ملكتب حتقيق دار احلرمني
القاهرة 1417هط  1996-م).
 .47ابن رجب ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد ،لطائف املعارف فيما ملواسم العام من وظائف،
ط( ،1دار ابن حزم للطباعة والنشر1424،ه2004-م)
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 .48ابن سيد الناس ،حممد بن حممد ،عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري ،حتقيق :إبراهيم
حممد رمضان ،ط(1بريوت-دار القلم1414 ،ه1993-م)
 .49ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير (حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري
الكتاب اجمليد) ،د.ط (تونس ،الدار التونسية للنشر.)1984 ،
 .50ابن عبد الرب ،يوسف بن عبدهللا ،االستذكار ،حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد علي معوض،
ط( 1بريوت :دار الكتب العلمية.)2000 - 1421 ،
 .51ابن عبد الرب ،يوسف بن عبدهللا ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،ط ،2حتقيق:
مصطفي ابن أمحد العلوي ،حممد عبد الكبري البكري (املغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون
اإلسالمية 1387 ،هط)
 .52ابن عثيمني ،جمموع فتاوى ورسائل العثيمني مجع وترتيب فهد بن انصر بن إبراهيم السليمان،
د.ط (دار الوطن-دار الثراي. )1413 ،
 .53ابن عثيمني ،حممد بن صاحل ،القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن ،ط( 3املدينة املنورة،
اجلامعة اإلسالمية1421 ،هط 2001م)
 .54ابن عثيمني ،حممد بن صاحل ،شرح العقيدة السفارينية -الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية،
ط(1الرايض ،دار الوطن للنشر 1426 ،هط).
 .55ابن عثيمني ،حممد بن صاحل ،شرح رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني ،د.ط (الرايض،
دار الوطن 1426 ،هط).
 .56ابن عثيمني ،حممد بن صاحل ،شرح ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد ،ط( 2مؤسسة
الرسالة ،مكتبة الرشد)1984-1404،
 .57ابن فارس أمحد بن فارس ،جممل اللغة ،حتقيق :زهري عبد احملسن سلطان ،ط(2بريوت ،مؤسسة
الرسالة 1406 ،هط  1986-م).
 .58ابن قدامة موفق الدين عبدهللا بن أمحد ،حكاية املناظرة يف القرآن مع بعض أهل البدعة،
حتقيق :عبد هللا يوسف اجلديع ،ط(1الرايض ،مكتبة الرشد)1409 ،
 .59ابن قدامة جنم الدين أمحد بن عبد الرمحن ،خمتصر منهاج القاصدين ،د.ط (دمشق ،دار البيان،
 1398هط  1978-م).
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 .60ابن قدامة ،موفق الدين عبدهللا بن أمحد ،املغّن البن قدامة ،د.ط (مكتبة القاهرة-1388 ،
.)1968
 .61ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،الوابل الصيب من الكلم الطيب ،حتقيق :حسن أمحد
إسرب ،حممد بن أيب بكر ،ط( 1بريوت ،دار ابن حزم.)1997-1418 ،
 .62ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني،
حتقيق :حممد املعتصم ابهلل البغدادي ،ط( 3بريوت ،دار الكتاب العريب 1416 ،هط 1996-م).
 .63ابن كثري ،أبو الفداء بن إمساعيل ،النهاية يف الفنت واملالحم ،حتقيق :حممد أمحد عبالعزيز ،د.ط
(بريوت :دار اجليل 1408 ،هط  1988-م).
 .64ابن كثري ،أبو الفداء بن إمساعيل ،تفسري القرآن العظيم ،ط( 1اململكة العربية السعودية :دار
عامل الكتب1425 ،هط2004-م).
 .65ابن ماجة ،حممد بن يزيد ،سنن ابن ماجة ،د.ت ،د.ط (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).
 .66ابن مندة ،أبوعبدهللا حممد بن إسحاق ،الرد على اجلهمية حتقيق :علي حممد انصر الفقيهي،
د.ط (ابكستان :املكتبة األثرية).
 .67ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى
اإلفريقي لسان العرب ،ط( 3بريوت :دار صادر.)1414 ،
 .68أبو احلسن :علي بن أمحد النيسابوري الشافعي ،التفسري البسيط ،ط( 1عمادة البحث العلمي
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية )1430 .69أبو املظفر ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزي السمعاين التميمي احلنفي مث
الشافعي ،االنتصار ألصحاب احلديث ،حتقيق :حممد بن حسني بن حسن اجليزاين ،ط1:
(السعودية ،مكتبة أضواء املنار1417 ،هط 1996م).
 .70أبو حنيفة :النعمان بن اثبت الفقه األكرب (مطبوع مع الشرح امليسر على الفقهني األبسط
واألكرب املنسوبني أليب حنيفة ليف حممد بن عبد الرمحن اخلميس) ط( 1دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،مكتبة الفرقان1419 ،هط 1999-م)
ِ
الس ِج ْستاين،
 .71أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ّ
سنن أيب داود.
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 .72أبوبكر حممد زكراي ،الشرك يف القدمي واحلديث ،ط( 3:الرايض ،مكتبة الرشد1433 ،ه
2012م).
 .73أيب يعلى ،أبو احلسن حممد بن حممد ،طبقات احلنابلة ،حتقيق :حممد حامد الفقي ،د.ط
(بريوت :دار املعرفة).
 .74آجري ،أبوبكر حممد بن احلسني ،حتقيق :بدر البدر ،ط( 2الرايض ،أضواء السلف1420،ه-
200م)
 .75أمحد النجار ،القواعد والضوابط السلفية يف أمساء وصفات رب الربية ،ط(1املدينة املنورة،
1432هط 2011م).
 .76أسد آابدي :عبد اجلبار بن أمحد املغّن يف أبواب التوحيد والعدل ،د.ط ،إبشراف د طه
حسني؛ وراجعه د إبراهيم مدكور؛ وحققه أبو العال عفيفي (القاهرة :وزارة الثقافة واإلرشاد
القومي الدار املصرية لتأليف والرتمجة).
 .77إمساعيلي ،أبوبكر أمحد بن إبراهيم ،اعتقاد أئمة السلف أهل احلديث ،ط(1الكويت ،دار
إيالف الدولية1420 ،هط 1999م).
 .78إشبيلي ،املالكي ،القاضي حممد بن عبد هللا ،عارضة األحوذي ،ط(1بريوت ،دار الكتب
العلمية) حتقيق :مجال مرعشلي )1997-1418
 .79أشعري :على بن إمساعيل ،رسالة إىل أهل الثغر ،حتقيق :عبد هللا شاكر اجلنيدي ،د.ط (املدينة
املنورة :عمادة البحث العلمي)1413 ،
 .80أشعري ،علي بن إمساعيل ،اإلابنة عن أصول الداينة ،حتقيق :د .فوقية حسني حممود ،ط1
(القاهرة :دار األنصار1397،ه1977-م).
 .81أشعري ،علي بن إمساعيل ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،حتقيق :هلموت ريرت ،ط3
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)
 .82أشقر :عمر سليمان ،املدخل إىل دراسة العقيدة اإلسالمية ،ط( ،1األردن ،دار النفائس،
1438ه 2017م).
 .83أصبهاين ،إمساعيل بن حممد ،احلجة يف بيان احملجة ،حتقيق :حممد بن ربيع املدخلي ،ط2
(الرايض :دار الراية 1419ه ،م.)1999
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 .84أصفهاين ،احلسني بن حممد ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :صفوان عدانن الداودي ،ط1
(بريوت-دمشق ،دار القلم ،الدار الشامية 1412 ،هط).
 .85آل مبارك ،فيصل بن عبد العزيز ،تطريز رايض الصاحلني ،حتقيق :د .عبد العزيز بن عبد هللا
بن إبراهيم الزير آل محد ،ط( 1الرايض ،دار العاصمة للنشر والتوزيع 1423 ،هط  2002-م).
 .86ألباين :حممد بن انصر الدين ،صحيح الرتغيب والرتهيب ط( 1الرايض ،مكتبة املعارف،
.)2000-1421
 .87ألباين ،حممد انصر الدين ،صحيح موارد الظمهن إىل زوائد ابن حبان ،ط( ،1الرايض :دار
الصميعي للنشر والتوزيع 1422 ،هط  2002-م).
 .88ألوسي :أبو املعايل حممود بن عبد هللا ،صب العذاب على من سب األصحاب حتقيق :عبد
هللا البخاري ،ط( 1الرايض أضواء السلف 1417 ،هط  1997-م).
 .89ألوسي :شهاب الدين حممود ،األجوبة العراقية على األسئلة الالهورية ،د.ط (بغداد ،مطبعة
احلميدية 1301 ،هط).
 .90ألوسي :شهاب الدين حممود ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حتقيق :علي
عبد الباري عطية ،ط( 1بريوت :دار الكتب العلمية.)1415 ،
 .91أنصاري ،زكراي بن حممد ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري املسمى حتفة الباري،
ط(1الرايض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 1426 ،هط  2005-م).
 .92حبرق اليمّن ،حممد بن عمر بن مبارك احلمريي احلضرمي الشافعي ،احلسام املسلول على
منتقصي أصحاب الرسول ،حتقيق :حممد حسنني خملوف ،د.ط (مصر ،مطبعة املدين1386 ،
هط).
 .93الوابل :يوسف بن عبدهللا بن يوسف،أشراط الساعة ،ط( ،25الدمام ،دار ابن اجلوزي،
.)1428
 .94خباري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا
ﷺ وسننه وأايمه (صحيح البخاري) ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر ،ط( 1:دار طوق
النجاة1422 ،هط).
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 .95خباري ،حممد بن إمساعيل ،خلق أفعال العباد ،حتقيق :د .عبد الرمحن عمرية ،د.ط (الرايض:
دار املعارف السعودية).
 .96خباري ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،ط( ،2دار السالم للنشر والتوزيع ،الرايض،
1419ه.)1999-
 .97بريكان :إبراهيم بن حممد ،املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية على مذهب أهل السنة واجلماعة،
ط( 2السعودية ،دار ابن عفان1436 ،ه 2015م).
 .98بكري :حممد بن علي ،دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ،حتقيق :خليل مأمون شيحا،
ط( 4بريوت :دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 1425،هط  2004-م).
 .99بيهقي :أمحد بن احلسني ،شعب اإلميان ،حتقيق :عبدالعلي حامد ،ط( 1الرايض ،مكتبة
الرشد 1423 ،هط  2003-م).
 .100بيهقي :أمحد بن احلسني ،مناقب الشافعي ،حتقيق :السيد أمحد صقر ،ط( 1القاهرة ،مكتبة
دار الرتاث 1390،هط  1970-م).
 .101بيهقي ،أمحد بن احلسني ،األمساء والصفات ،ط( 1السعودية ،مكتبة السوادي،
.)1413،1993
 .102بيهقي ،أمحد بن احلسني ،االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب
احلديث ،حتقيق :أمحد عصام الكاتب ،ط( 1بريوت :دار اآلفاق اجلديدة.)1401 ،
 .103بيهقي ،أمحد بن احلسني ،السنن الكربى حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط(3بريوت :دار
الكتب العلمية 1424 ،هط  2003-م)
 .104ترمذي ،حممد بن عيسى ،اجلامع الكبري-سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد( ،بريوت :دار
الغرب اإلسالمي(1998،
 .105تفتازاين ،سعد الدين مسعود ،شرح التفتازاين على األحاديث األربعني النووية ،حتقيق :حممد
حسن إمساعيل ط(1بريوت :دار الكتب العلمية1425 ،ه2004-م).
حمم د َس ليم
 .106تكملة املعاجم العربيةُ ،د و ِزي :رينهارت بيرت آن ،نقله للعربية جط َّ :8- 1
النعَيمي جط  :10 ،9مجال اخلياط ،ط( 1وزارة الثقافة واإلعالم ،اجلمهورية العراقية1979 ،
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 .107متيمي :أمحد بن عبد احلليم ،مواقف الطوائف من توحيد األمساء والصفات ،ط( 1الرايض:
أضواء السلف1422 ،هط 2002م)
 .108متيمي :حممد بن خليفة ،اآلاثر املروية يف صفة املعية ،ط( 1الرايض :أضواء السلف-1422،
.)2002
 .109متيمي ،حممد بن خليفة ،معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات ،ط1
(الرايض ،أضواء السلف1422 ،هط 2002م)
 .110توجيري :محود بن عبد هللا بن محود ،إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط
الساعة ،ط( 2الرايض :دار الصميعي للنشر والتوزيع)1414 ،
 .111جامي ،حممد أمان ،الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيه ،ط1
(املدينة املنورة ،اجمللس العلمي ابجلامعة اإلسالمية.)1408 ،
 .112جرجاين ،علي بن حممد ،كتاب التعريفات ،حتقيق :مجاعة من العلماء ،ط(1بريوت :دار
الكتب العلمية1403 ،هط 1983-م).
 .113جزري :مشس الدين أبو اخلري ،غاية النهاية يف طبقات الفوائد ،د.ط (مكتبة ابن تيمية).
 .114جوهري ،إمساعيل بن محاد ،الصحاح ج اللغة وصحاح اللغة العربية ،حتقيق :أمحد عبد
الغفور عطا ،ط( 4دار العلم للمالين1407،ه1987-م)
 .115جويّن :عبد هللا بن يوسف ،رسالة يف إثبات االستواء والفوقية ومسألة احلرف والصوت يف
القرآن اجمليد ،حتقيق :أمحد معاذ بن علوان حقي ،ط 1الرايض(،دار طويق للنشر والتوزيع،
1419هط (1998
 .116حاكم ،أبو عبدهللا النيسابوري ،املستدرك على الصحيحني ،ط( ،1الرايض :دار امليمان
للنشر والتوزيع1435 ،هط2014-م).
 .117حداد ،أمحد عبد العزيز قاسم ،اإلمام النووي وأثره يف احلديث وعلومه ،ط( 1بريوت ،دار
البشائر اإلسالمية ،ط1413 1ه1992-م)
 .118حريب ،إبراهيم بن إسحاق ،غريب الدين ،حتقيق :د .سليمان إبراهيم حممد العايد ،ط(1مكة
املكرمة ،جامعة أم القرى.)1405 ،

374

 .119حريب ،أبو إسحاق ،إبراهيم بن إسحاق ،رسالة يف أن القرآن غري خملوق ويليه رسالة اإلمام
أمحد إىل اخلليفة املتوكل يف مسألة القرآن ،حتقيق :علي بن عبد العزيز على الشبل ،ط( 1الرايض:
دار العاصمة للنشر والتوزيع1416 ،هط 1995-م).
 .120حكمي ،حافظ بن أمحد ،أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة ،حازم
القاضي ،ط( 2السعودية :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد1422 ،هط) .
 .121حكمي ،معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول ،ط( 1الدمام-دار ابن القيم،
1410ه1990-م).
 .122محيدي ،احلافظ أبوبكر عبد هللا ،أصول السنة للحميدي ،حتقيق :عبدهللا اجلديع ،سلسلة
حبوث وحتقيقات خمتارة من جملة احلكمة.
 .123حنبلي البغدادي ،احلسن ابن أمحد ،املختار يف أصول السنة ،حتقيق :عبد الرزاق بن عبد
احملسن البدر ،ط( 2السعودية ،مكتبة العلوم واحلكم)
 .124حنبلي ،احلافظ عز الدين عبد الرزاق ،رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز ،حتقيق :أ.د.
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش ،ط(1مكة املكرمة ،مكتبة األسدي 1429 ،هط 2008 ،م)
 .125خطايب ،أبو سليمان محد بن حممد ،معامل السنن ،وهو شرح سنن أيب داود (حلب ،املطبعة
العلمية 1351 ،هط  1932-م).
 .126خطيب البغدادي ،أبوبكر أمحد بن علي ،الكفاية يف علم الرواية ،حتقيق :أبو عبدهللا السورقي،
إبراهيم محدي املدين ،د.ت ،د.ط (املدينة املنورة :املكتبة العلمية).
 .127غالب بن علي عواجي ،فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها،
ط( 4جدة  -اململكة العربية السعودية ،املكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق،
 1422هط 2001م).
 .128دارمي ،عثمان بن سعيد ،الرد على اجلهمية ،حتقيق :بدر البدر -ط( ،2الكويت :دار ابن
األثري.)1995-1416-
 .129دارمي ،عثمان بن سعيد ،نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي
العنيد فيما افرتى على هللا عز وجل من التوحيد ،حتقيق :رشيد بن حسن األملعي ،ط( 1السعودية
مكتبة الرشد.)1989-1418،
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 .130دمريي ،أبو البقاء كمال الدين حممد بن موسى ،حياة احليوان الكربى ،ط( 2:بريوت ،دار
الكتب العلمية1424 ،هط).
 .131دوسري ،فاحل بن مهدي ،التحفة املهدية شرح العقيدة التدمرية ،ط( 3املدينة املنورة ،مطابع
اجلامعة اإلسالمية1413 ،هط)
 .132ذهيب مشس الدين ،كتاب األربعني يف صفات رب العاملني حتقيق :عبد القادر بن حممد عطا
صويف ط( 1املدينة املنورة ،مكتبة العلوم واحلكم 1413 ،هط).
 .133ذهيب :مشس الدين حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء ،حتقيق :جمموعة من احملققني إبشراف
الشيخ شعيب األرانؤوط ،ط( 3مؤسسة الرسالة1405 ،ه1985-م).
 .134ذهيب ،مشس الدين ،أبو عبد هللا بن حممد ،العلو للعلي الغفار يف إيضاح صحيح األخبار
وسقيمها ،حتقيق :أشرف عبد املقصود ،ط(1الرايض ،أضواء السلف1416 ،هط 1995-م)
 .135ذهيب ،مشس الدين ،أبو عبد هللا بن حممد ،ريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،حتقيق:
عمر عبد السالم التدمري ،ط( 1بريوت :دار الكتاب العريب1420 ،هط  1999-م).
 .136رازي ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي القزويّن ،الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها
وسنن العرب يف كالمها ،ط( 1حممد علي بيضون1418 ،هط1997-م).
 .137زبيدي ،حممد بن حممد ،ج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق :جمموعة من احملققني،،
د.ط،د.ت (دار اهلداية(.
 .138زجاجي ،عبد الرمحن بن إسحق ،اشتقاق أمساء هللا ،حتقيق :د .عبد احلسني املبارك ،ط2
(مؤسسة الرسالة1406 ،هط 1986-م).
 .139زركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر ،البحر احمليط يف أصول الفقه،
ط(1:دار الكتيب1414 ،هط 1994-م).
 .140زركلي ،خري الدين ،األعالم ،ط( 15دار العلم للماليني.)2002 ،
 .141ساعايت ،أمحد بن عبد الرمحن ،الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين
ومعه بلو األماين من أسرار الفتح الرابين ،ط،2د.ت (دار إحياء الرتاث العريب).
 .142سبكي ،ج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي ،طبقات الشافعية الكربى ،ط ،2حتقيق:
حممود حممد الطناحي -عبد الفتاح احللو (دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع1413-ه).
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 .143سجزي ،عبيد هللا بن سعيد ،رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد على من أنكر احلرف
والصوت ،حتقيق :حممد ابكرمي ابعبد هللا ،ط( 2املدينة املنورة ،عمادة البحث العلمي ابجلامعة
اإلسالمية1423 ،هط 2002م).
 .144سخاوي :مشس الدين حممد بن عبد الرمحن ،املنهل العذب الروي يف ترمجة قطب األولياء
النووي ،حتقيق :الصويف احملرتق أمحد فريد املزيدي ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1426هط)
 .145سعدي عبد الرمحن بن انصر ،تفسري أمساء هللا احلسىن ،حتقيق :عبيد بن علي العبيد( ،اجلامعة
اإلسالمية ابملدينة املنورة ،العدد - 112السنة 1421- 33هط).
 .146سعدي ،عبد الرمحن بن انصر ،الدرة البهية شرح القصيدة التائية ،ط ،1حتقيق :د أشرف بن
عبد املقصود( ،أضواء السلف1419 :هط 1998-م).
 .147سعدي ،عبد الرمحن بن انصر ،القول السديد شرح كتاب التوحيد ،حتقيق:صربي سالمة
شاهني ،ط( 1الرايض ،دار الثبات للنشر والتوزيع1425،ه2004،م)
 .148سعدي ،عبد الرمحن بن انصر ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،حتقيق :عبد الرمحن
بن معال اللوحيق ،ط( 1مؤسسة الرسالة1420 ،هط  2000-م(.
 .149سفاريّن :حممد بن أمحد ،لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف
عقد الفرقة املرضية ،ط(2دمشق :مؤسسة اخلافقني)1982-1402،
 .150سفاريّن :حممد بن أمحد ،لوائح األنوار السنية ولواقح األفكار السنية «شرح قصيدة ابن أيب
داود احلائية يف عقيدة أهل اآلاثر السلفية» ،حتقيق :حتقيق :عبد هللا بن حممد بن سليمان
البصريي ،ط(1الرايض :مكتبة الرشد 1415 ،هط )1994-
 .151سفريي ،مشس الدين حممد بن عمر بن أمحد الشافعي ،اجملالس الوعظية يف شرح أحاديث
خري الربية ﷺ من صحيح اإلمام البخاري ،حتقيق وأبريج :أمحد فتحي عبد الرمحن،
ط(1:بريوت ،دار الكتب العلمية 1425 ،هط 2004-م).
 .152سيوطي :جالل الدين ،ريخ اخللفاء ،حتقيق :اللجنة العلمية بدار املنهاج ،ط( 2:السعودية،
دار املنهاج1434 ،هط 2013م).
 .153سيوطي ،جالل الدين أبو الفضل ،املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي ،حتقيق :أمحد
شفيق دمج ،ط( 1بريوت :دار ابن حزم1408،ه1988-م)
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 .154سيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،ريخ اخللفاء ،حتقيق :محدي الدمرداش ،ط( 1مكتبة نزار
مصطفي الباز1425 ،هط2004-م) .
 .155سيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،قوت املغتذي على جامع الرتمذي ،حتقيق :انصر بن حممد
بن حامد الغرييب ،د.ط (جامعة أم القرى ،كلية الدعوة  1424هط).
 .156شاطيب ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي ،االعتصام ،حتقيق :سليم بن عيد اهلاليل ،ط1:
(السعودية ،دار ابن عفان1412 ،هط 1992-م).
 .157سنوسي ،عبدهللا بن حممد ،شرح أم الرباهني ،حتقيق :خالد زهري ،ط( 2لبنان ،دار الكتب
العلمية.)2009 ،
 .158شافعي الكناين ،حممد بن إبراهيم ،حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم ،حتقيق :د فؤاد
عبداملنعم أمحد ،ط( 3قطر :دار الثقافة بتفويض من رائسة احملاكم الشرعية بقطر1408 ،هط -
1988م)
 .159شافعي ،أبو عبد هللا حممد بن إدريس ،الرسالة ،حتقيق :أمحد شاكر ،ط(1:مصر ،مكتبة
احلليب1358 ،هط 1940م).
 .160شافعي ،السلمي ،يوسف بن حيىي ،عقد الدرر يف أخبار املنتظر وهو املهدي عليه السالم
حتقيق :الشيخ مهيب بن صاحل بن عبد الرمحن البوريّن ،ط( 2األردن :مكتبة املنار ،الزرقاء،
 1410هط  1989-م)
 .161شافعي ،حممد بن إدريس ،مجاع العلم ،ط(2دار اآلاثر1423 ،هط2002-م)
 .162شبلي ،أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا ،آكام املرجان يف أحكام اجلان ،حتقيق :إبراهيم حممد
اجلمل (القاهرة ،مكتبة القرآن).
 .163شرتي :سعد بن انصر ،األصول والفروع حقيقتها والفرق بينهما واألحكام املتعلقة هبما،
ط(1السعودية ،دار كنوز إشبيليا1426 ،ه 2005م).
 .164شربيّن ،مشس الدين ،مغّن احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ط( ،1دار الكتب العلمية،
1415هط 1994-م).
 .165شنقيطي ،حممد اخلضر ،كوثر املعاين الدراري يف كشف خبااي صحيح البخاري ،ط(1بريوت،
مؤسسة الرسالة  1415هط 1995-
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 .166شهرستاين ،أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد ،امللل والنحل ،مؤسسة احلليب.
 .167شوكاين ،حممد بن علي ،فتح القدير اجلامع بني فّن الرواية والدراية من علم التفسري،
ط(1بريوت ،دمشق ،دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب1414 -ه).
 .168شوكاين ،حممد بن علي ،نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار ،حتقيق :حممد صبحي حالق،
ط( 1دار ابن اجلوزي.)1427 ،
 .169شيباين ،أمحد بن حنبل ،أصول السنة ،ط(1السعودية :دار املنار1411 ،هط)
 .170شييب ،صاحل بن زين العابدين ،األصول اخلمسة عن املعتزلة وموقف السلفيني منها ،حتقيق
عوض هللا جاد ،د.ط (جامعة امللك عبد العزيز مبكة املكرمة.)1397-1977 ،
 .171شيخ عليو حممد ،مناهج اللغويني يف تقرير العقيدة إىل هناية القرن الرابع اهلجري،
ط(1الرايض ،مكتبة دار املنهاج)1427،
 .172شريازي ،إبراهيم بن علي بن يوسف ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،حتقيق :زكراي عمرية،
ط( 1بريوت :دار الكتب العلمية1416،ه1995،م).
 .173صابوين ،أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن ،عقيدة السلف وأصحاب احلديث ،حتقيق :أبو
اليمني املنصوري ط(1القاهرة ،دار املنهاج1423،ه2003-م)
 .174صحيح مسلم ،حتقيق :فؤاد عبد الباقي ،ط( 1بريوت :دار الكتب العلمية)1991-1412،
 .175صنعاين ،حممد بن إمساعيل املعروف ابألمري :اإلنصاف يف حقيقة األولياء وما هلم من
الكرامات واأللطاف ،حتقيق :عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر ،ط(1املدينة النبوية ،عمادة
البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية1421 ،هط).
 .176طرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم ،املعجم األوسط،
حتقيق :طارق بن عوض هللا بن حممد ،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيّن( ،القاهرة :دار
احلرمني1415،هط1995-م).
 .177طربي :أبو العباس أمحد بن عبدهللا ،الرايض النضرة يف مناقب العشرة ،ط ،2د.ت(،دار
الكتب العلمية)
 .178طحاوي ،أبو جعفر أمحد بن حممد ،العقيدة الطحاوية ،حتقيق :حممد انصر الدين األلباين،
ط( 2بريوت ،املكتب اإلسالمي 1414 ،هط).
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 .179طرطوشي ،حممد بن الوليد ،احلوادث والبدع ،حتقيق :علي بن حسن احلليب ،ط( 3دار ابن
اجلوزي 1419 ،هط  1998-م)
 .180عبد الغّن الدقر ،اإلمام النووي شيخ احملدثني ،وعمدة الفقهاء واحملدثني ،ط( 4دمشق :دار
القلم 1415ه1994-م).
 .181عبد الوهاب حسن ،التحدايت العقدية املعاصرة يف مقام النبوة ،ط( 1:العراق ،دار الفجر،
اجملمع الفقهي العراقي1437 ،ه2016-م).
 .182عبود ،صاحل بن عبدهللا ،عقيدة حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي،
ط( 2املدينة املنورة ،عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية1424 ،هط 2004م).
 .183عتييب ،عمر بن سليمان بن عبد هللا األشقر ،الرسل والرساالت ،ط( 4الكويت ،مكتبة
الفالح ودار النفائس للنشر والتوزيع1410 ،هط 1989م).
 .184عثمان بن علي حسن ،منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة،
ط(6مكتبة الرشد انشرون1429 ،ه2008-م).
 .185عسكري ،أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن مهران ،الفروق اللغوية ،حتقيق :حممد إبراهيم
سليم ،د.ط ،د.ت (مصر-القاهرة ،دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع).
 .186عقد اجلمان يف شعب اإلميان الزبيدي حممد بن حممد حتقيق حممد نظام يعقويب-ط( ،1لبنان
دار البشاير 1420ه2000-م)
 .187عقيدة احلافظ تقي الدين عبد الغّن بن عبد الواحد املقدسي ،حتقيق :عبد هللا بن حممد
البصريي ط(1الرايض :مطابع الفردوس1411 ،هط 1990م).
 .188عقيلي :يوسف بن حممد ،هنج الرشاد يف نظم االعتقاد ،حتقيق :أبو املنذر املنياوي ط1
( 1435هط  2014-م)
 .189عمار :محد بن انصر ،كنوز رايض الصاحلني ،ط( 1دار كنوز إشبيليا1430،ه2009-م)
 .190عمراين الشافعي ،حيىي بن أيب اخلري ،االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار ،حتقيق:
سعود بن عبد العزيز اخللف ،ط( 1الرايض :أضواء السلف1419 ،هط 1999م)
 .191عيّن ،حممود بن أمحد ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،ط( 1بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب).
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 .192غامدي ،سعيد بن انصر ،حقيقة البدعة وأحكامها ط( 3الرايض ،مكتبة الرشد1419 ،ه-
1999م)
 .193غزايل :أبو حامد حممد بن حممد ،املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء هللا احلسىن ،حتقيق:
بسام عبد الوهاب اجلايب ،ط(1قربص ،اجلفان واجلايب.)1987 - 1407 ،
 .194غفيلي ،عبدهللا بن سليمان ،أشراط الساعة ،ط( 1السعودية :وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد1422 ،هط)
 .195عالء الدين :علي بن بلبان الفارسي األمري ،اإلحسان يف تقريب صحيح ابن
حبان،ط(،1بريوت ،مؤسسة الرسالة) 1998 - 1408 ،
 .196فخر الدين الرازي ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي ،معامل أصول
الدين ،د.ط،د.ت ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد(لبنان :دار الكتاب العريب(.
 .197فراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،كتاب معجم العني ،حتقيق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم
السامرائي،د.ط ،د.ت( ،دار ومكتبة اهلالل).
 .198فريوزآابدى ،جمد الدين ،القاموس احمليط ،حتقيق مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،إبشراق:
قسوسي ،ط 1426( ،8هط  2005-م).
حممد نعيم العر ُ

 .199قاضي عياض ،إكمال املعلم شرح صحيح مسلم ،ط ،1حتقيق :حيىي إمساعيل (مصر :دار
الوفاء)1998\1419-
 .200قاضي عياض ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،ط ،1حتقيق :عبد القادر الصحراوي
(املغرب ،مطبعة فضالة 1970- 1966 ،م).
 .201املعجم الوسيط،جممع اللغة العربية ابلقاهرة (إبراهيم مصطفى أمحد الزايت حامد عبد
القادر حممد النجار) ،دار الدعوة.د.ت ،د.ط.
 .202حممد ابكرمي ،وسطية أهل السنة بني الفرق ،ط(1املدينة املنورة ،مكتبة العلوم
واحلكم1429،ه2008-م).
 .203حممد عزيز بن مشس وعلي بن حممد العمران ،اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل
سبعة قرون ،ط( 2مكة :دار عامل الفوائد ،شوال  1422هط).
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 .204حميي الدين أبو زكراي أمحد بن إبراهيم ابن النحاس الدمشقي ،تنبيه الغافلني عن أعمال
اجلاهلني وحتذير السالكني من أفعال اجلاهلني ،حتقيق :عماد الدين عباس سعيد ،إشراف:
املكتب السلفي لتحقيق الرتاث ،ط( 1:بريوت ،دار الكتب العلمية 1407 ،هط 1987-م).
 .205مرداوي ،أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي احلنبلي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من
اخلالف ،ط ،1حتقيق:د.عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي  -د.عبد الفتاح حممد احللو (القاهرة،
هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن 1415-هط  1995 -م).
 .206نووي :شرح صحيح البخاري ،حتقيق :د.عبدهللا الدميجي ط( 1دار اهلدى النبوي،
1434ه2013-م)
 .207نووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ،هتذيب األمساء واللغات ،حتقيق :شركة العلماء
مبساعدة إدارة الطباعة املنريية (بريوت-لبنان ،دار الكتب العلمية).
 .208نووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ،فتاوى النووي االرسائل املنثورةا ،حتقيق :حممد
احلجار ،ط( 6:بريوت-لبنان ،دار البشائر اإلسالمية1417 ،هط 1996م).
ّ
 .209نووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،ط،2
(بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب .)1392 -
 .210نووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ،جزء فيه ذكر اعتقاد السلف يف احلروف
واألصوات،ط( 1مكتبة األنصار للنشر والتوزيع ،د.م،د.ت).
 .211نووي :أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ،اجملموع شرح املهذب ،حتقيق حممد جنيب
املطيعي( ،جدة ،مكتبة دار اإلرشاد).
 .212هروي ،أبو احلسن علي بن سلطان حممد ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،ط1:
(بريوت-لبنان ،دار الفكر1422 ،هط 2002م).
 .213ويل هللا الدهلوي ،أمحد بن عبد الرحيم ،الفوز الكبري يف أصول التفسريَ ،عَّربَه من الفارسية:
سلمان احلسيّن النَّدوي ،ط( 2:مصر  -القاهرة ،دار الصحوة 1407 ،هط 1986-م).
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