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

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

مقدمة

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

وقد جاءت اإلشارة إىل هذا النيب يف التوراة واإلجنيل  ،واملنصفون من النصارى يعلمون تلك
اإلشارات  ،ولذا جند التحول امللموس عندهم إىل دين اإلسالم  ،ألهنم علموا أن ات ـباع دين حممد
ما هو إال اتباع لتعاليم موسى وعيسى عليهم مجيعا أفضل الصالة والسالم.
الزَرعي مث الدمشقي  ،املعروف بابن قيم
وأما ابن القيم رمحه اهلل فهو حممد بن أيب بكر بن سعد ُّ
اجلوزية  ،من علماء املائة الثامنة  ،الزم شيخه ابن تيمية إىل أن مات سنة  ، 827فكان من كبار
تالمذته  ،مث محل بعده لواء الدعوة واجلهاد العلمي إىل أن مات سنة  ، 857كان واسع املعرفة ،
قوي احلجة  ،دقيق االستنباط  ،كثري املصنفات  ،ومؤلفاته مقبولة عند مجيع الناس  ،حىت صار من
بعده عياال عليه  ،نصر العقيدة اإلسالمية نصرا مؤزرا  ،ورد على املبتدعة نظما ونثرا  ،السيما
املتفلسفة والقبورية واملؤولة واملتصوفة  ،رمحه اهلل رمحة واسعة  ،فقد جدد هو وشيخه – ابن تيمية -
دين اهلل  ،فكانا منعطفا يف حياة األمة اإلسالمية.
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وبعد:
فقد اعتمدت يف إخراج هذا اجلزء على اهلل تعاىل أوال  ،مث على النسخة اليت نشرهتا دار عامل
الفوائد بتحقيق احملقق الفاضل حممد عزير مشس حفظه اهلل ، 2فهي األصل  ،ورمبا أشرت يف بعض
املواطن إىل فروق عن النسخة املنشورة من ق ـبَـ ـل دار ابن اجلوزي  ،واليت أخرجها فضيلة الشيخ
الـمحقق علي بن حسن بن عبد احلميد حفظه اهلل.3
 1انظر ترمجته موسعة يف «شذرات الذهب» البن العماد و «ذيل طبقات احلنابلة» البن رجب  ،ومن أجـمع من ترجم له الشيخ
بكر بن عبد اهلل أبو زيد رمحه اهلل يف كتابه «ابن قيم اجلوزية  ،حياته وآثاره».
 2يقع اجلزء يف الصفحات :ص  7335إىل ص . 7383
 3يقع اجلزء يف الصفحات :ص  7377إىل ص  ، 7352وقد أذن يل حفظه اهلل يف االستفادة من خترجياته وتعليقاته على الكتاب.
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ولتقريب الفهم للقارئ الكرمي ؛ فقد قمت بوضع عناوين يف ثنايا كالم ابن القيم عند االنتقال
من موضوع إىل موضوع جديد  ،وجعلت العنوان بني حاصرتني { }.
واهلل أسأل أن يوفق مجيع الناس لسلوك طريق اإلسالم الذي ارتضاه اهلل لعباده كلهم  ،إنسهم
وجنهم  ،كما قال تعاىل ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين.
وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.
وكتبه  ،ماجد بن سليمان الرسي  ،يف صبح الثاين والعشرين من شوال  ،لعام  7333هجري.
www.saaid.net/kutob ، majed.alrassi@gmail.com

هاتف ، 33500535530807 :اململكة العربية السعودية
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قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل بعدما ذكر ما حصل لقوم موسى عليه السالم من اهلالال بعالدما تركالوا الاالورا
وحرفوها واتبعوا ما تالمليه عليهم آراء الفالسفة:
مث بعث اهلل سبحانه عبده ورسوله وكلماه املسيح ابن مرمي صلوات اهلل وسالمه عليه  ،فجالدد هلالم الالد ن ،
وبي الن هلالالم معاملالاله  ،ودعالالاهم ىل عبالالاد اهلل وحالالده  ،والا ال مالالن تلالالح اثحالالداا والراء البا لالالة ، 1فعالالادوه
وكذبوه  ،ورموه وأمه بالعظائم  ،وراموا قاله ، 2فطهره اهلل تعاىل مالههم ورفعاله لياله  ،فلالم صاللوا لياله بسالوء ،
وأقالالام اهلل تعالالاىل للمسالاليح أنصالالارا دع الوا ىل د هالاله و الالر عاه  ،حالالظ رهالالر د ه اله علالالى مالالن هالفالاله  ،ودهالالل فيالاله
امللو  ،واناشرت دعوته  ،واساقام اثمر على السداد بعده حنو ثالا مئة سهة.
مث أهذ د ن املسيح يف الابد ل والاغيال حالظ تهاسالا والالمحل  ،ومل بال بي الد الهصالارن مهاله ال ء  ،بالل
ركالبوا د ها بني د ن املسيح ود ن الفالسفة ع الباد اثصهام  ،ورامالوا بالذلح أ الطفالوا لممالم حالظ الدهلوهم
يف الهص الرانية  ،فهقلالالوهم مالالن عبالالاد اثصالالهام الال المجسد ىل عبالالاد الصالالور ال ال ر الل هلالالا  ،ونقلالالوهم مالالن
السالالجود للشالالم ىل السالالجود ىل شهالالة املشالالر  ،ونقلالالوهم مالالن القالالول باعالالاد العاقالالل واملعقالالول والعقالالل ىل
القول باعاد اثب وا بن وروح القدس.
هذا ومعهم بقا ا من د ن املساليح  ،كال الخاا وا غاسالال مالن ااهابالة وتعظاليم السالبمي وعالرمي اخه ال ر وعالرمي
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ما حرماه الاورا ما أحل هلم بهصها  ،مث تهاسالخمي الشالر عة 3ىل أ اسالاحلوا اخه ال ر 4وأحلالوا السالبمي
وعول الوا مهالاله الوم اثحالالد  ،وترك الوا اخاالالا وا غاسالالال مالالن ااهابالالة  ،وكالالا املسالاليح صالالل ىل بيالالمي املقالالدس
فصالاللوا هالالم ىل املشالالر  ،ومل عظ الم املسالاليح عليالاله السالالالم صالالليبا ق ال  ،فعظم الوا هالالم الصالالليو وعبالالدوه  ،ومل
صم املسيح علياله السالالم صالومهم هالذا أبالدا و الرعه و أمالر باله الباالة  ،بالل هالم ولالعوه علالى هالذا العالدد
ونقلالالوه ىل نمالالن الربيال  ،فجعلالوا مالالا نادوا فيالاله مالالن العالالدد عولالا عالالن نقلاله مالالن الشالالهور اهلالليالالة ىل الشالالهور
الرومية  ،وتعبدوا بالهجاسات وكا املساليح علياله السالالم يف غا الة الطهالار والطيالو والهظافالة  ،وأبعالد اخلال
عالالن الهجاسالالة  ،فقصالالدوا بالالذلح تغيال د الالن اليهالالود ومالراغماهم ، 6فغي الروا د الالن املسالاليح وتقربالوا ىل الفالسالالفة
عباد اثصهام بي وافقوهم يف بعض اثمر ل لوهم به وليساهصروا بذلح على اليهود.

 1أ نف صفات الرب ع وشل  ،وال اناقلمي لبين سرائيل من الفالسفة  ،انظر كالم ابن القيم رمحه اهلل يف تالعو الشيطا بعقول
الفالسفة يف نف الكااب « غاثة اللهفا ».
 2أ قصدوا قاله.
 3تهاسخمي الشر عة أ عولمي من حال ىل حال .انظر «الهها ة».
 4أ اساحلوا أكله.
 5أ اساحلوا الصيد وم السبمي  ،وكا قد حرم عليهم.
 6أ ذ هلم و كراههم .انظر «الهها ة».
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{قصة المجمع األول}
وملالالا أهالالذ د الالن املسالاليح عليالاله السالالالم يف الاغيال والفسالالاد اشامعالالمي الهصالالارن عالالد الالام تزيددع ى ددا يمد
مجمع  ،يم يتفرقون ى ا االختالف والدتالى  ،ي عد ععهد م ععهد  ،حالظ قالال فاليهم بعالض العقالالء:

(لالالو اشامال عشالالر مالالن الهصالالارن اكلمالالو يف حقيقالالة مالالا هالالم عليالاله لافرق الوا عالالن أحالالد عشالالر مالالذهبا)  ،حالالظ
4
ش ال المعهم قس الالطهطني ال ال الملح 1آهال الر ذل الالح 2م الالن اا ائ الالر 3وال الالبالد وس الالائر اثقط الالار  ،فجمال ال ك الالل ب الْا ال الر
وأسقف 5وعالالم  ،فكانوا ثالا مئة ومثانية عشر  ،فقالال( :أنالام اليالوم علمالاء الهصالرانية وأكالابر الهصالارن ،
فالالاتفقوا علالالى أمالالر جتامال عليالاله كلمالالة الهصالرانية  ،ومالالن هالفهالالا لعهامالالوه وحرمامالالوه)  ،فقالالاموا وقعالالدوا وفكالروا
وقدروا  ،واتفقوا على ول اثمانة 6ال بي د هم اليوم  ،وكا ذلح مبد هة «نيقيالة» سالهة سال عشالر مالن

ملح قسطهطني.
وكا أحد أسباب ذلح أ بطر اإلسكهدر ة مهال أر الوس مالن دهالول الكهيسالة ولعهاله  ،فخالر أر الوس ىل
قس الالطهطني امللال الالح مسال الالاعد ا علي الاله ومعال الاله أسال الالقفا  ،فش الالكوه ليال الاله  ،و لب ال الوا مهاررت الاله بال الالني ال الالد امللال الالح ،
فاساحضره امللح وقال ثر وس :ا رح مقالاح.

فقالال أر الالوس( :أقالالول اثب كالالا ْذ مل كالن ا بالالن  ،مث أحالالدا 7ا بالالن فكالا كلمالالة لالاله  ،أنالاله الدا
خملالالو  ،مث فالالوض اثمالالر ىل ذلالالح ا بالالن املسالالمى «كلمالالة»  ،فك الالا هالالو هالالال السالالماوات واثرض وم الالا
الو يل ساللطانا علالى السالماوات واثرض  ،فكالا هالو اخالال هلمالا
بيههما  ،كما قال يف جنيلاله ذ قالول :وه ْ
مبا أعط من ذلح.
مث تل الالح الكلم الالة بع الالد اع الالدت 8م الالن م الالرمي الع الالذراء وم الالن روح الق الالدس  ،فص الالار ذل الالح مس الاليحا واح الالدا ،
فاملسيح ال معهيا  ،كلمة وشسد  ،أهنما مجيعا خملوقا ).

 1قسطهطني هو ابن قسط من ملو الروم  ،وكا ملح ب نطية  ،ومل كن قسط نصرانيا  ،ولكن نوشاه هيالنة كانمي نصرانية فهصرت
ابهها قسطهطني  ،فكا قسطهطني أول ملح من ملو الروم أرهر د ن الهصارن يف قومه  ،عاش يف الفرت ما بني  337 – 272م ،
وهو الذ بىن القسطهطيهية سهة  335م  ،وال فاحها القائد املسلم مد الفاتح رمحه اهلل عام  1453م وأ ل عليها ( سالم بول) ،
وه املعروفة ال باسطهبول  ،وانظر كالم ابن تيمية رمحه اهلل يف «الرد على املهطقيني»  ،ص  ، 335عقي  :عبد الصمد رف الد ن ،
الها ر :دار الر ا – لبها .
 2أ آهر ذلح اثمر.
 3أ الال الجال ر  ،مج ش ر .
 4البرت و سمى البطر والبطر ح  ،وهو رئي رؤساء اثساقفة  ،ومقدم الهصارن .انظر «املعجم الوسي ».
 5اثسقف رئي من رؤساء الهصارن فو القسي ودو املطرا  .انظر «املعجم الوسي ».
 6اثمانة أ القرارات ال هر هبا اجملم .
 7أ هلقه!
 8يف نسخة (عل ) :جتسدت  ،وهو اث به بالسيا .
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فقال بطر اإلسكهدر ة :أه نا 1أ الما أوشو عليها عهد  ،عباد من هلقها أو عباد من مل خيلقها؟
فقال أر وس :بل عباد من هلقها.

فقالالال( :فالالك كالالا ا بالالن هالقهالالا كمالالا وصالالفمي  ،وكالالا ا بالالن خملوقالالا) 2؛ فعبالالاد ا بالالن الالالذ هلقهالالا وهالالو
خملالالو أوشالالو مالالن عبالالاد اثب الالالذ لالالي مبخلالالو  ،بالالل تصال عبالالاد اثب اخالال كفالرا  ،وعبالالاد ا بالالن
املخلو ميانا ( ،وذلح من أقبح اثقوال).3
فاساحسن امللح واحلالرو مقالاه  ،وأمرهم امللح أ لعهوا أر وس وكل من قول مقالاه.
فلما اناصر البطر قال للملح :اساحضر البطارقة واثساقفة حالظ كالو لهالا مال  ،ونصاله قصالة نشالرح
فيها الد ن ونولحه للهاس.
فحشالالرهم قسالالطهطني مالالن سالالائر الفالالا  ،فالالاشام عهالالده بعالالد سالالهة و الالهر ن ألفالالا ومثانيالالة وأربعالالو أسالالقفا ،

وكالالانوا خمالف ال الراء  ،مابالالا هني يف أد الالاهنم  ،فلمالالا اشامعالوا ك الر اللغ ال  4بيالالههم وارتفعالالمي اثصالوات وعظالم
ا هالالاالف  ،فاعجالالو امللالالح مالالن الالد اهالالاالفهم  ،فالاليشرن علالاليهم اثنال ال ال ، 5وأمالالرهم أ اهالالارروا حالالظ
علم الد ن الصحيح مال مالن مالههم  ،فطالالمي املهالارر بيالههم  ،فالاتف مالههم ثالالا مئالة ومثانيالة عشالر أسالقفا
على رأ واحد  ،فهالارروا بقيالة اثسالاقفة فظهالروا علاليهم ، 6فعقالد امللالح هلال ء الال الا مئالة وال مانيالة عشالر
لسالالا هاصالالا  ،وشلال يف وسالالطه  ،وأهالذ هامتالاله وسالاليفه وقضالاليبه 7فدفعالاله 8لالاليهم وقالالال هلالالم :قالالد سالاللطاكم
على اململكة  ،فاصهعوا ما بدا لكم مما فيه قوام د هكم وصالح أماكم.
فباركوا عليه  ،وقلدوه سيفه  ،وقالوا له :أرهر د ن الهصرانية وذب عهه.

ودفعوا ليه اثمانة ال اتفقوا على ولعها  ،فال كو عهدهم نصرانيا من مل قالر هبالا  ،و الام هلالم قربالا
هبا  ،وه هذه:
نال من بالالاهلل الواحالالد اثب  ،مالالالح كالالل ال ء  ،صالالان مالالا نالرن ومالالا نالرن  ،وبالالالرب الواحالالد سالالوس املسالاليح
ابن اهلل الواحد  ،بكر اخالئ كلها  ،الذ ولد من أبيه قبل العالوامل كلهالا  ،ولالي مبصالهوس  ،لالهه حال مالن

لالهه ح  ،من شوهر أبيه الذ بيده أتقهمي العوامل وه الل كالل ال ء  ،الالذ مالن أشلهالا معشالر الهالاس ومالن
أشالالل هالص الها نال ال ل مالالن السالالماء  ،وجتس الد مالالن روح القالالدس وصالالار نسالالانا وحال المل بالاله  ،مث ولالالد مالالن مالالرمي
 1يف نسخة ع ر( :بطر اإلسكهدر ة :ح ا)  ،وامل بمي من نسخة (عل ).
 2ما بني املعقوفاني ن اد من «ااواب الصحيح»  ،اسافدهتا من تعليقات الشيا حامد الفق على « غاثة اللهفا ».
 3ما بني املعقوفاني ن اد من «ااواب الصحيح»  ،اسافدهتا من نسخة (الفق ) أ ضا.
 4اللغ هو حداا أصوات خمالطة تفهم .انظر «املعجم الوسي ».
 5مج (ن ال ل)  ،وهو ما هيي للضيف من أكل ومكا للهوم .انظر «املعجم الوسي ».
 6رهروا عليهم أ غلبوهم .انظر «املعجم الوسي ».
 7القضيو هو اللطيف من السيوف  ،ولده الصفيحة  ،أ ذات الصفحة العر ضة .انظر «لسا العرب».
 8هكذا بضم املفرد (فدفعه) يف كل من نسخة عل وع ر  ،والذ ظهر أ الالئ بالسيا هو لم اام (فدفعها).
6

الباول ، 1وأل الم 2و الج وقال الال وصاللو ودفالن  ،وقالام يف اليالوم ال الالث وصالعد ىل السالماء  ،وشلال عالن ميالني
أبيالاله  ،وهالالو مسالالاعد للمجال ء تالالار أهالالرن للقضالالاء بالالني اثمالوات واثحيالالاء  ،ونال من بالالروح القالالدس الواحالالد ،

روح احلال الالالذ خيالالر مالالن أبيالاله روح باالاله  ،ومبعمود الالة 3واحالالد لغفالرا اخطا الالا  ،وجبماعالالة واحالالد قد سالالية
شاثليقية ، 4وبقيامة أبدانها  ،واحليا الدائمة ىل أبد البد ن.
فهالذا العقالد الالالذ أمجال علياله ال الملكية 5والهسالطور ة 6واليعقوبيالة ، 7وهالالذه اثمانالة الال ألفهالالا أولئالح البااركالالة
واثساقفة والعلماء  ،وشعلوها عار الهصرانية.

وكا رؤساء هذا اجملم ب الْاالر اإلسكهدر ة وب الْاالر أنطاكية وب الْاالر بيمي املقالدس  ،فالافرتقوا عليهالا وعلالى لعالن
من هالفها والا مهه وتكف ه.
{قصة المجمع الث ي}
مث ذهالالو أر الالوس الالدعو ىل مقالاالاله و هفالالر الهصالالارن عالالن أولئالالح ال ال الا مئالالة وال مانيالالة عشالالر  ،فجم ال مجعالالا
عظيمالالا وص الالاروا ىل بيالالمي املق الالدس  ،وه الالالف ك ال م الالن الهصالالارن ثولئ الالح ال ال المجم  ،فلم الالا اشامع الوا ق الالال
أر وس :أولئح الهفر تعدوا عل ورلموين ومل هصفوين يف احلجا  ، 8وحرموين رلما وعدوانا.
ووافقه ك من الذ ن معه  ،وقالوا :صالد  ،فوثبالوا علياله فضالربوه حالظ كالاد أ قاالل لالو ابالن أهالمي امللالح
هلالصه  ،وافرتقوا على هذه احلال.
{قصة المجمع الث لث}
يم ك ن ل م مجمع ي لث ععدع يمد ن وخمند

د ة مالن اجملمال اثول  ،اشامال الالونراء والقالواد ىل امللالح

وقالوا :مقالة الهاس قد فسدت  ،وغلو عليهم مقالة أر الوس  ،فاكاالو ىل مجيال البااركالة واثسالاقفة أ
جيامعوا و ولحوا د ن الهصرانية.

 1الباول من الهساء ه العذراء املهقطعة عن ال وا ىل اهلل .انظر «املعجم الوسي ».
 2أ تيمل.
 3الاعميد عهد الهصارن أ غم الق الطفل يف ماء  ،و الو عليه فقرات من اإلجنيل  ،وهو آ ة الاهص عهدهم .انظر «املعجم
الوسي ».
 4اااثلي هو مقدم اثساقفة عهد بعض الطوائف املسيحية .انظر «املعجم الوسي ».
 5امللكية فرقة من فر الهصارن.
 6هم أتباس نسطورس  ،والذ قام باجملم الراب  ،وسيييت الكالم عليه.
 7اليعقوبية فرقة من فر الهصارن  ،مسيمي بذلح نسبة ىل م سسها عقوب ال اذع  ،والذ اتب كالمه أصحاب اجملم اخام ،
وسيييت الكالم عليه.
 8الالحالجا أ اادال .انظر «املعجم الوسي ».
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فكا الالو املل الالح ىل س الالائر ب الالالده  ،ف الالاشام بقس الالطهطيهية مئ الالة وسس الالو أس الالقفا  ،وك الالا مق الالدموهم ب الْا ال الر
اإلسالالكهدر ة وب الْا الالر أنطاكيالالة وب الْا الالر بيالالمي املقالالدس  ،فهظالالروا يف مقالالالة أر الالوس  ،وكالالا مالالن مقالاالاله أ روح
القدس خملو مصهوس لي بكلالهه.

فقالالال ب الْاالالر اإلسالالكهدر ة :لالالي لالالروح القالدس عهالالدنا معالالىن غال روح اهلل تعالالاىل  ،ولالالي روح اهلل تعالالاىل الاليئا
غال حياتالاله  ،فالالكذا قلهالالا روح القالدس خملالالو فقالالد قلهالالا روح اهلل خملالالو  ، 1و ذا قلهالالا روح اهلل خملوقالالة
فقد قلها حياته خملوقة  ،فقد شعلهاه غ ح  ،ومن شعله غ ح فقالد كفالر  ،ومالن كفالر وشالو علياله
اللعن.
فلعهوا بيمجعهم أر وس وأ ياعه وأتباعه والبااركة الذ ن قالوا مبقالاه  ،وبال اليال الهوا أ روح القدس هال غ
خملو  ،لالهه ح  ،وأ بيعة اثب وا بن شوهر واحد و بيعة واحد  ،ونادوا يف اثمانة ال ولعها
ال الا مئة وال مانية عشر (أسقفا)( :2ون من بروح القدس احملي الذ من اثب املهب  ،الذ م
ا بن واثب ، 3وهو مسجود وممجد.
وكا يف اثمانة اثوىل( :وبروح القدس) فق .
وب الي ال ال الهوا أ اثب وا ب الالن وروح الق الالدس ثالث الالة أق الالانيم 4وثالثال الة وش الالوه وثالث الالة هال الواص  ،وح الالد يف ت لي الالث ،

وت ليالالث يف وحالالد  ،ونادوا ونقص الوا يف الشالالر عة  ،وأ ل ال  5ب الْا الالر اإلسالالكهدر ة للرهبالالا واثسالالاقفة والبااركالالة
أكل اللحم  ،وكانوا على مذهو (ماين)  ،رو أكل ذوات اثرواح.
فانفض هذا اجملم وقد لعهوا فيه أك ر أساقفاهم وبااركاهم  ،ومضوا على تلح اثمانة.
{قصة المجمع الراعع}

مث كالالا هلالالم مال رابال بعالالد حالالدن وسسالالني سالالهة مالالن هالالذا اجملمال علالالى ن ْسالطورس  ،وكالالا مذهبالاله أ مالالرمي
ليسالالمي بوالالالد اإلل الهه علالالى احلقيقالالة  ،ولكالالن ث المة اثهالالا  :اإلل الهه الالالذ هالالو موشالالود مالالن اثب  ،والهالالر نسالالا
الالالذ هالالو موشالالود مالالن مالالرمي  ،وأ هالالذا اإلنسالالا الالالذ نقالالول املسالاليح ماوحالالد م ال أب اإلل الهه وابالالن اإلل الهه
لي ابها على احلقيقة  ،لكن على سالبيل املوهبالة والكرامالة واتفالا ا مسالني  ،فبلال ذلالح بااركالة سالائر الالبالد
 ،فجرت بيههم مراسالت واتفقالوا علالى ئطئااله  ،واشامال مالههم مئاالا أسالقف يف مد هالة «أفْسالي » وأرساللوا

 1كلمة (الروح) تذكر وت نث .انظر «املعجم الوسي ».
 2ما بني املعقوفاني ن اد من نسخة (عل ).
 3يف نسخة (عل ) :ون من بروح القدس الرب احملي املميمي املهب من اثب الذ م ا بن واثب  ...والباق سواء.
 4تقدم الكالم على تعر ف اثقهوم.
 5أ أحل!
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ىل نسالالطورس للمهالالارر  ،فالالاماه ثالالالا م الرات  ،فالاليوشبوا عليالاله الكفالالر  ،فلعهالالوه ونفالالوه وحرمالالوه  ،وث ال الباوا أ
مرمي ولدت لالهها  ،وأ املسيح لالهه ح و نسا معروف بطبيعاني  ،ماوحد يف اثقهوم.1

فلمالالا لعه الوا نسالالطورس غضالالو لالاله ب الْا الالر أنطاكيالالة  ،فجم ال أسالالاقفاه الالالذ ن قالالدموا معالاله ونالالاررهم  ،فقطعه الم
فاقالالاتلوا ووق ال احلالالرب والشالالر بيالالههم وتفالالاقم أمالالرهم  ،فلالالم ال ل امللالالح حالالظ أصالاللح بيالالههم  ،فكاالالو أولئالالح
صحيفة بي مرمي القد سة ولدت لالهها وهو ربها سوس املسيح الذ هالو مال أماله يف الطبيعالة ومال الهالاس يف
الهاسوت  ،وأنفذوا 2لعن نسطورس.

فلما نف نسطورس سار ىل أرض مصر وأقام بال ال « سيم» سب سهني ودفن هبا ودرسالمي مقالااله ، 3ىل أ
أحياها ابن صرما مطرا نصيبني  ،وب ها يف بالد املشر  ،فيك ر نصارن العرا واملشر نسطور ة.
وانفض ذلح الالجم أ ضا على لعن نسطورس ومن قال بقوله.
وكالالل الالامعهم كانالالمي جتامال علالالى الضالالالل وتفالالرت علالالى اللعالالن  ،فالالال الالهفض اجملمال
وملعو .

وهالالم مالالا بالالني عالالن

{قصة المجمع الخ مس}
يم ك ن ل م مجمع خ مس  ،وذلح أنه كا بالقسطهطيهية بيو راهالو 4قالال لاله أو يسالوس قالول:
شسالالد املسالاليح لالالي هالالو م ال أشسالالادنا يف الطبيعالالة  ،و املسالاليح قبالالل الاجسالالد بيعاالالا  ،وبعالالد الاجسالالد
بيعة واحد .
وهال الالذه مقالال الالة اليعقوبيال الالة  ،فرحال الالل ليال الاله أسال الالقف دولاال الاله  ،فهال الالارره فقطعال الاله وأدحال الالض حجاال الاله ، 5مث سال الالار ىل
قسالالطهطيهية فالاليه برتكهالالا باملهالالارر وبانقطاعالاله  ،فيرسالالل ب الْا الالر اإلسالالكهدر ة ليالاله  ،فاساحضالالره ومج ال مجعالالا
عظيمالالا وسالاليله عالالن قولالاله  ،فقالالال :قلهالالا املسالاليح بيعاالالا فقالالد قلهالالا بقالالول نسالالطورس  ،ولكهالالا نقالالول
املسيح بيعة واحد وأقهوم واحد  ،ثنه من بيعاني كاناالا قبالل الاجسالد  ،فلمالا جتسالد نالالمي عهاله اإلثهيهيالة
وصار بيعة واحد وأقهوما واحدا.
فقال له ب الْاالر القسطهطيهة :كا املسيح بيعالة واحالد فالطبيعالة القدميالة هال الطبيعالة احملدثالة  ،و كالا
القالالدمي هالالو ال المحدا فالالالذ مل ال ل هالالو الالالذ مل كالالن  ،ولالالو شالالان أ كالالو القالالدمي هالالو ال المحدا لكالالا
القائم هو القاعد واحلار هو البارد.
 1أقهوم أ ذات  ،وعهد الهصارن أ اثقانيم ثالثة وماوحد يف ذات واحد وه اثب وا بن وروح القدس  ،وانظر «املعجم الوسي ».
 2الالاله الفالالذ هو مضاء الش ء و برامه .انظر «املعجم الوسي ».
 3درسمي مقالاه أ اندثرت .انظر «املعجم الوسي ».
 4الراهو هو املاعبد يف صومعة من الهصارن  ،اخلى عن أ غال الدنيا ومالذها .انظر «املعجم الوسي ».
 5أ أبطلها.
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فالاليأ أ رشال عالالن مقالاالاله فلعهالالوه  ،فاسالالاعدن (علالاليهم) 1امللالالح ونعالالم أهنالالم رلمالالوه  ،وسالاليله أ كاالالو ىل
مجي ال البااركالالة للمهالالارر  ،فاساحضالالر امللالالح البااركالالة واثسالالاقفة م الالن سالالائر الالالبالد ىل مد هالالة «أفسالالي » ،
ف ب المي بطر ال اإلسالالكهدر ة مقالالالة أو يس الوس  ،وقط ال بااركالالة القسالالطهطيهية وأنطاكيالالة وبيالالمي املقالالدس وسالالائر
رومية و ىل مجاعالة البااركالة واثسالاقفة فحالرمهم ومالهعهم مالن القربالا
البااركة واثساقفة  ،وكاو ىل ب الْاالر ْ
مل قبل ال الوا مقالال الالة أو يس ال الوس  ،ففسال الالدت اثمانال الالة  ،وصال الالارت املقالال الالة مقالال الالة أو يس ال الوس  ،وهاصال الالة مبصال الالر
واإلسكهدر ة  ،وهو مذهو اليعقوبية.
ف الالافرت ه الالذا اجملم ال اخ الالام وه الالم م الالا ب الالني ع الالن وملع الالو  ،ول الالال ومض الالل  ،وقائ الالل ق الالول الص الواب م ال
الالعهني  ،وقائل قول احل م الالمالعهني.2
{قصة المجمع الن دس}
يم ك ن ل م ععدع ذد ا مجمدع د دس يف دولالة «م ْرقيالو »  ،فكناله اشامال لياله اثسالاقفة مالن سالائر الالبالد ،
فالاليعلموه مالالا كالالا مالالن رلالالم ذلالالح اجملم ال وقلالالة اإلنصالالاف  ،وأ مقالالالة أو يس الوس قالالد غلبالالمي علالالى الهالالاس
وأفس الالدت د الالن الهصال الرانية  ،ف الاليمر املل الالح باساحض الالار س الالائر الباارك الالة واملطارن الالة 3واثس الالاقفة ىل حض ال الرته ،
فالالاشام عهالالده سالالمي مئالالة وثالثالالو أسالالقفا  ،فهظالالروا يف مقالالالة أو يس الوس وب الْاالالر اإلسالالكهدر ة الال قط ال هبالالا
مجيال البااركالالة  ،فيفسالالدوا مقالاهمالالا ولعهو الالا  ،وأثباالوا أ املسالاليح ل الهه و نسالالا  ،ومال اهلل يف الالهالالوت ومعهالالا
يف الهاسالالوت  ،لالاله بيعاالالا تاماالالا  ،فهالالو تالالام بالالالالهوت تالالام بالهاسالالوت  ،وهالالو مسالاليح واحالالد  ،وثب الاوا قالالول
الال الا مئ ال ال ال الة وال مانيالالة عشالالر أسقال ال الفا  ،وقبلالوا قالالوهلم بالالي ا بالالن م ال اهلل يف املكالالا  ،وأنالاله ل الهه حال مالالن ل الهه
روح القالالدس لالالهه  ،وقالالالوا:

ح ال  ،ولعه الوا أر الالوس وقالالالوا:
واحد وأقانيم ثالثة.
وثب ال الاوا قول أهل اجملم ال الث  ،وقالوا:

اثب وا بالالن وروح القالالدس واحالالد بطبيع الالة

مرمي العذراء ولدت لالهها ربها سوس املسيح  ،الالذ هالو مال اهلل
يف الطبيع الالة ومعه الالا يف الهاس الالوت  ،وق الالالوا :املس الاليح بيعا الالا وأقه الالوم واح الالد  ،ولعه ال الوا نس الالطورس وب الْا ال الالر
اإلسكهدر ة.
فانفض هذا اجملم وهم ما بني عن وملعو .

 1الذ يف نسخة ع ر ( ىل)  ،وامل بمي من نسخة (عل ) ثنه أ به بالسيا .
 2يف اثصل( :املالعني) وامل بمي من نسخة (عل ) ثنه أوف للسيا .
 3املطارنة مج مطرا  ،وه مرتبة رئي د ين عهد الهصارن  ،دو البطر ح وفو اثسقف .انظر «املعجم الوسي ».
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{قصة المجمع الن عع}
يم ك ن ل م ععدع ذد ا مجمدع د عع يف أ الام «أن ْسالطاس» امللالح  ،وذلالح أ «سالورس» القسالطهطني شالاء

ىل امللح فقال أصحاب ذلح اجملمال السالمي مئالة وال الثالني قالد أهطاليوا  ،والصالواب مالا قالاله أو يسالوس
وب الْاالر اإلسكهدر ة  ،فال تقبل ممن سوا ا  ،واكاو ىل مجي بالالد أ العهالوا السالمي مئالة وال الثالني  ،وأ
يهذوا الهاس بطبيعة واحد ومشيئة واحد وأقهوم واحد  ،فيشاباله امللالح ىل ذلالح  ،فلمالا بلال ب الْاالالر بيالمي
املقالالدس ش الم الرهبالالا فلعهالوا أنسالالطاس امللالالح وسالالورس ومالالن قالالول مبقالاهمالالا  ،فبلال ذلالالح امللالالح  ،فغضالالو
وبعث فهفى الب الْاالالر ىل «أ لالة»  ،وبعالث وحهالا ب الْاالالركا علالى بيالمي املقالدس  ،ثناله كالا قالد لالمن للملالح أ
لعن السمي مئة وال الثني.
فلمالالا قالالدم ىل بيالالمي املقالالدس اشام ال الرهبالالا وقالالالوا ( :الالا أ تقبالالل (عالالن) 1سالالورس  ،ولكالالن (اقبالالل) 2عالالن

السالالمي مئالالة وال الثالالني وحنالالن معالالح)  ،ففعالالل وهالالالف امللالالح  ،فلمالالا بلغالاله أرسالالل قائالالدا وأمالالره أ يهالالذ وحهالالا
بلعهالالة أولئالالح  ،فالالك مل فعالالل أن ال له عالالن الكرسال ونفالالاه  ،فقالالدم القائالالد و الالرح وحهالالا يف احلالالب  ،فصالالار ليالاله
الرهبالا يف احلالالب وأ الاروا عليالاله بالالي ضالمن للقائالالد أ فعالالل ذلالح  ،فالالكذا حضالر فليقالر بلعهالالة كالل مالالن لعهالاله
الرهبا .
فالالاشام الرهبالالا  -وكالالانوا عشالالر آ ف راهالالو  -فلعهالوا أو يسالالوس ون ْسالطورس وسالالورس ومالالن قبالالل مالالن
أولئالالح السالالمي مئالالة وال الثالالني  ،فف ال س رسالالول امللالالح مالالن الرهبالالا وبل ال ذلالالح املل الالح  ،فال الهم بهف ال وحه الالا ،
فاشام الرهبا واثساقفة فكابوا ىل امللح أهنم قبلو مقالة سورس ولالو أر قالمي دمالاؤهم  ،وساليلوه أ
كالالف أذاه عالالههم  ،وكاالالو ب الْا الالر روميالالة ىل امللالالح بق البح فعلالاله وبلعهالاله  ،فالالانفض ذلالالح اجملم ال علالالى اللعهالالة
أ ضا.
وكا لسالورس تلميالذ قالال لاله عقالوب ال اذعال  ،ثناله كالا لالب مالن قطال بالراذس الالدواب ، 3رقال بعضالها
ببعض  ،و ليه هسو اليعاقبة  ،فيفسد أمانة القوم.
مث هلح أنسطاس امللح وولال بعد 4قسطهطني  ،فرد كل من نفاه أنسطاس ىل مولالعه  ،وكاالو ىل بيالمي
املقالالدس بيماناالاله  ،فالالاشام الرهبالالا وأرهالالروا كاابالاله وفرح الوا بالاله  ،وأثبا الوا قالالول السالالمي مئالالة وال الثالالني أسالالقفا ،
وغلبال الالمي اليعقوبيال الالة علال الالى اإلسال الالكهدر ة  ،وقال ال الوا ب الْا ال الالركا قال الالال لال الاله ب ال الول  ،وكال الالا م ْل ال ال الكانيا  ،فال الالوىل الال ال الملح
 1ما بني القوسني ن اد من نسخة (عل ).
 2يف نسخة ع ر (قاتل)  ،وامل بمي من نسخة (عل ).
 3برادس الدواب وتسمى «برادس»  ،مج برذعة  ،وه ما ول على احلمار أو البغل لي الركو عليه  ،كالسر للفرس .انظر «املعجم
الوسي ».
 4يف نسخة (عل ) :بعده.
00

س الالطيانوس  ،فيرس الالل قائ الالدا ومع الاله عس الالكر عظ الاليم ىل اإلس الالكهدر ة  ،ف الالدهل الكهيس الالة يف ثي الالاب الب ال الرتكة ،
وتقدم وقدس  ،فرموه باحلجار حظ كادوا قالونه  ،فانصرف وتوارن عههم  ،مث أرهالر هلالم بعالد ثالثالة أ الام
أنه أتاه كااب من امللح  ،وأمر احلرس أ جيمعوا الهاس لسماعه  ،فلم ب أحد باإلسكهدر ة حالظ حضالر
لسالالماعه  ،وكالالا قالالد شعالالل بيهالاله وبالالني شهالالده عالمالالة ذا هالالو فعلهالالا ولالالعوا السالاليف يف الهالالاس  ،فصالالعد املهال
وقالالال ( :الالا معشالالر أهالالل اإلسالالكهدر ة  ،رشعالالام ىل احل ال وتالالركام مقالالالة اليعاقبالالة و مل تالاليمهوا أ وش اله
امللالالح لالاليكم مالالن سالالفح دمالاءكم)  ،فرم الوا باحلجالالار حالالظ هالالاف علالالى نفسالاله  ،فالاليرهر العالمالالة  ،فولالالعوا
الس الاليوف عل الالى م الالن بالكهيس الالة  ،فقا الل هل ال
ورهرت مقالة الالملكانية باإلسكهدر ة.

هص الاليهم

اهلل تع الالاىل  ،ح الالظ ه الالاض ااه الالد يف ال الالدماء ،

{قصة المجمع الث م }
يم ك ن ل م ععع ذلك مجمع ي م  ،وذلالح أ أسالقف «م الْهال البال الج» كالا قالول بالاهاسالا ، 1وأناله لالي مثالة

قيامة و بعث  ،وكا أسقف «الال الرها» وأسقف «الالمصيصة» وأسالقف ثالالث قولالو  ( :شسالد املساليح
هيال غ حقيقة)  ،فحشرهم امللح ىل قسطهطيهية فقال هلم بالْاال الركها ( :كالا شسالده هيالا فيجالو أ

كو فعله هيا وقوله هيا  ،وكل شسالد نعا هاله ثحالد مالن الهالاس أو فعالل أو قالول فهالو كالذلح)  ،وقالال
لالاله ( :2املسالاليح قالالد قالالام مالالن املالالوتى  ،وأعلمهالالا أنالاله كالالذلح قالالوم الهالالاس الالوم الالالد ن)  ،واحالالاج بهصالالوص مالالن
اإلجنيل كقوله ( :كل مالن يف القبالور ذا مسعالوا قالول اهلل سالبحانه الحيو )  ،فيوشالو علاليهم اللعالن  ،وأمالر
امللالالح أ كالالو هلالالم مال الجم لعهالالو فيالاله  ،واساحضالالر بااركالالة الالالبالد  ،فالالاشام عه الده مئالالة وأربعالالة وسالالاو

أسالالقفا  ،فلعهالوا أسالالقف «مهالالبج» وأسالالقف «املصيصالالة»  ،وثب ال الاوا أ شسالالد املسالاليح حقيقالالة هيالالال  ،وأنالاله
ل الهه تالالام و نسالالا تالالام  ،معالالروف بطبيعاالالني ومشاليئاني وفعلالالني  ،أقهالالوم واحالالد  ،وأ الالالدنيا نائلالالة  ،وأ القيامالالة
كائهالالة  ،وأ املسالاليح الالييت بال المجد عظالاليم  ،في الد ن اثحيالالاء واثم الوات ، )3كمالالا قالالال ال ال الا مئالالة وال مانيالالة
عشر اثوائل  ،فافرقوا على ذلح.
{قصة المجمع الت ع}
يم ك ن ل م مجمع ت ع على عهد معاو ة بن أيب سفيا رلال اهلل عهاله تالعهالوا فياله  ،وذلالح أناله كالا ب ال
«رومية» راهو له تلميذا  ،فجاء ىل «قسطا» الالوايل  ،فوخباله علالى قالبح مذهباله و الهاعة كفالره  ،فاليمر باله
 1الاهاسا عقيد أصلها من اهلهد م داها أ روح امليمي تهاقل ىل حيوا  ،وأصحاب هذه العقيد
الوسي ».
 2أ قال للملح  ،و نال الكالم للبرت .
 3أ جي هم مبا عملوا  ،ث من معاين الد ن :اا اء.
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مهو بالبعث .انظر «املعجم

«قسالالطا» فقطعالالمي الالداه ورشالالاله ون ال س لسالالانه  ،وفع الل بيحالالد الالميالالذ ن كالالذلح  ،ول الرب الهالالر بالسالاليا
ونفالالاه  ،فبل ال ذلالالح مل الح قسالالطهطيهية  ،فيرسالالل ليالاله أ وشالاله ليالاله مالالن أفالالالل اثسالالاقفة لالاليعلم وشالاله هالالذه
الش الالبهة وم الالن ك الالا ابا الالدأ هب الالا  ،و عل الالم م الالن س الالاح اللع الالن  ،فبع الث لي الاله مئ الة وأربع الالني أس الالقفا وث الالالا مئ الالة
الماس ، 1فلمالا وصاللوا لياله مجال امللالح مئالة ومثانيالة وسالاني أسالقفا فصالاروا مئاالني واثهالني وتسالعني 2وأسالقطوا
الشمامسة.
وكا رئي هذا اجملم ب الْاالر قسالطهطيهية وب الْاالالر أنطاكيالة  ،فلعهالوا مالن تقالدم مالن القد سالني والبااركالة واحالدا

واحدا  ،فلما لعهوهم شلسوا فلخصوا اثمانة ونادوا فيها ونقصوا  ،فقالوا:
(نال من بالالي الواحالالد مالالن الهاسالالوت 3ا بالالن الوحيالالد  ،الالالذ هالالو الكلمالالة اثنليالالة الالالدائم  ،الالالدائم املسالالاو مال
اثب  ،اإلل الهه يف ااالالوهر  ،الالالذ هالالو ربهالالا سالالوس املسالاليح  ،بطبيعاالالني تالالاماني وفعلالالني ومشالاليئاني  ،يف أقهالالوم
واحد ووشه واحد  ،تاما بالهوته تاما بهاسالوته  ،و اله ْدت أ اإللالهه ا بالن يف آهالر اث الام ائالذ مالن العالذراء
السالاليد مالالرمي القد سالالية شسالالدا نسالالانا  ،بالالهف نا ق الة عقليالالة  ،وذلالالح برمحالالة اهلل تعالالاىل الالو البشالالر  ،ومل
لحقالاله اهالالاال و فسالالاد و فرقالالة و فصالالل  ،ولكالالن هالالو واحالالد عمالالل مب الالا شالالبه اإلنسالالا أ عملالاله يف
بيعاالاله ومالالا شالالبه اإلل الهه أ عملالاله يف بيعاالاله  ،الالالذ هالالو ا بالالن الوحيالالد والكلمالالة اثنليالالة املاجسالالد  ،ال ال

صارت يف احلقيقة حلما كما قول اإلجنيل املقدس  ،من غ أ هاقل من الده اثنيل  ،وليسالمي مباغال ،
لكهه الالا بفعل الالني ومش الاليئاني و بيعا الالني  ،ل الالهه و نس ال  ،ال الالذ هبم الالا كم الل ق الالول احل ال  ،وك الالل واح الالد م الالن
الطبيعاالالني تعمالالل مال الركة صالالاحباها مشالاليئاني غال ماضالالادتني و ماصالالارعاني  ،ولكالالن مال املشالاليئة اإلنسالالية
املشيئة اإللالههية القادر على كل ء).
وبي الن اجملمال اخالالام الالالذ اشامال فيالاله السالالمي مئالالة
هالالذه أمانالالة هالالذا اجملمال  ،فولالالعوها ولعهالوا مالالن لعهالالوه ْ ،
وبيالن هذا اجملم مئة سهة.
وال الثو ْ
{قصة المجمع الع شر}
يم ك ن ل م مجمع ى شر  ،وذلالح ملالا مالات امللالح وول ال ابهاله بعالده واشامال أهالل اجملمال السالادس ونعمالوا

أ اشامالالاعهم كالالا علالالى البا الالل  ،فجمال امللالالح مئالالة وثالثالالني أسالالقفا  ،ف ب الاوا قالالول أهالالل اجملالالام اخمسالالة ،
ولعهوا من لعههم وهالفهم  ،وانصرفوا بني عن وملعو .
 1الشماس هو من قوم باخدمة الكالالهالالسية  ،ومرتباه دو مرتبة القسي  .انظر «املعجم الوسي ».
 2عل ق الكااب الشيا الفالل مد ع ر مش فقال :العدد غ مساقيم يف احلساب  ،ويف «هدا ة احليارن» (ص  :)422ثالا
مئة ومثانية  ،وعدد الشمامسة ثالا  ،ثالا مئة.
ت ب ه :نسخة «هدا ة احليارن يف أشوبة اليهود والهصارن» الالمحال عليها ه باحقي ع ما مجعة لم ة  ،ونشرهتا دار عامل الفوائد -
مكة.
 3عل ق الكااب فقال :يف «هدا ة احليارن»« :الالهوت».
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فهالالذه عشالالر الالام كبالالار مالالن الالامعهم مشالالهور  ،ا الالاملمي علالالى أك الالر مالالن أربعالالة عشالالر ألف الا مالالن البااركالالة
واثساقفة والرهبا  ،كلهم ما بني عن وملعو .
{تع ق ى ا ح ل ال ص رى في أصل اىتق دذم}
فهالالذه حالالال املاقالالدمني مال قالرب نمالالاهنم مالالن أ الالام املسالاليح ووشالالود أهبالالاره فالاليهم  ،والدولالالة دولالالاهم  ،والكلمالالة
كلمالالاهم  ،وعلمالالاؤهم ذ ذا أوفالالر مالالا كالالانوا  ،واهامالالامهم بالاليمر د الالههم واحافالال الهم بالاله كمالالا ت الالرن  ،وه الالم
حيارن تائهو  ،لالو مضلو  ،ال بمي هلالم قالدم  ،و سالاقر هلالم قالول يف لالهههم  ،بالل كالل مالههم قالد
ائذ لالههه هواه  ،وصرح بالكفر والا ممن اتب سواه  ،قد تفرقالمي هبالم يف نباليهم و لالهههم اثقاو الل  ،وهالم
كما قال اهلل تعاىل قد لاللوا مالن قبالل وألاللوا ك ال ا ولاللوا عالن سالواء السالبيل ، فلالو ساليلمي أهالل البيالمي
الواحالد عالالن د الههم ومعاقالالدهم يف رهبالالم ونباليهم ثشابالالح الرشالالل جبالواب وامرأتالاله جبالواب وابهاله جبالواب واخالالادم

جبالواب  ،فمالا رهالالح مبالن يف عصالرنا هالالذا  ،وهالم ن الخالة املالالالني  ،ونبالالة الغالابر ن  ،ونفا الالة املاحي الر ن  ،وقالالد
ال عليهم اثمد  ،وبالعالد عهدهم باملسيح ود هه؟
وه ء هم الذ ن أوشبوا ثعداء الرسالل مالن الفالسالفة واملالحالد أ امسالكوا مبالا هالم علياله  ،فالكهنم الرحوا
1
هلم د ههم الذ شاء به املسيح على هذا الوشه  ،و ر و أ هذا د ن قبله عاقل  ،فاواصالى أولئالح
بيههم أ امسكوا مبا هم عليه  ،وساءت رهوهنم بالرسل والكاو  ،ورأوا أ ما هم عليه مالن الراء أقالرب
ىل املعقالول مالالن هالالذا الالالد ن  ،وقالالال هلالم هال ء احليالالارن الضالالل هالالذا هالو احلال الالالذ شالالاء بالاله املسالاليح ،
فرتكو من هالهذ ن الظهني الفاسد ن ساء الظن بالرسل و حسا الظن مبا هم عليه.

وهلذا قال بعض ملو اهلهد  -وقالد ذكالرت لاله امللالل الال الا  -فقالال :أمالا الهصالارن فالك كالا الاربوهم مالن
أهالالل امللالالل هالالاربوهنم يكالالم الالرع فالالكين أرن ذلالالح يكالالم عقل ال  ،و كهالالا نالالرن يكالالم عقولهالالا قاالالا ،
ولكالالن أسالالا ين هال ء القالالوم مالالن بالالني مجيال الع الوامل  ،ثهنالالم قصالالدوا مضالالاد العقالالل وناصالالبوه العالالداو  ،وحلالوا
ببيالالمي ا سالالاحا ت  ،وحالالادوا عالالن املسالاللح الالالذ اناهجالاله غ ال هم مالالن أهالالل الش الرائ  ،فشالالذوا عالالن مجي ال
مهاهج العامل الصاحلة العقلية والشرعية  ،واعاقالدوا كالل مسالاحيل ممكهالا  ،وبهالوا علالى ذلالح الر عة تال د
الباالالة ىل صالالالح نالالوس مالالن أن الواس العالالامل  ،أهنالالا تصي الر العاقالالل ذا تشالالرس هبالالا 2أهالالر  ، 3والر الاليد سالالفيها ،
واحملسالالن مسالاليئا  ،ث مالالن كالالا أصالالل عقيدت اله ال ال شالالرن نش ال ه عليهالالا اإلسالالاء ىل اخالالال والهيالالل مه الاله ،

 1أ الفالسفة.
 2أ ائذها ر عة.
 3أ أمح  .انظر «املعجم الوسي ».
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ووصالالفه بضالالد صالالفاته احلسالالىن ؛ فالاليهل  1بالاله أ ساسالالهل اإلسالالاء ىل املخلالالو  ،م ال مالالا بلغهالالا عالالههم مالالن
2
ااهل ولعف العقل وقلة احلياء وهساسة اهلمة.

فهذا وقد رهر له 3من با لهم ولالهلم غيض من فيض  ،وكانوا ذ ذا
وقال أفال و رئي سدنة اهلياكل مبصر  ،ولي بيفال و تلميذ سقرا
ملالا رهالر مالد باهامالة  ،ورأ هالا أمالره علالو علالى اثمالم اجملالاور لاله  ،رأ هالا أ
مالالا عهالالده ونيهالالذ برأ الاله  ،فلمالالا اشامعهالالا علالالى اخالالرو مالالن مصالالر رأ هالالا أ

أقرب عهدا بالهبو .
 ،ذا أقدم من هذا:
نقصالد «اصالطفن البالابل » لالهعلم
نص ال ىل «ق الرا ي »  ،معلمه الالا

وحكيمها لهودعه  ،فلما دهلها عليه ورأن مجعها أ قن أ اهلياكل قد هلالمي مهالا  ،فغشال علياله حيهالا غشالية
رههالالا أنالاله فالالار احليالالا فيهالالا  ،فبكيهالالا  ،فيومالالي ليهالالا أ كف الوا عالالن البكالالاء  ،فاص ال نا شهالالدنا حالالظ هالالدأ وفالالاح
عيهيه وقال:
(هالالذا مالالا كهالالمي أهنالالاكم عهالاله وأحالالذركم مهالاله  ،نكالالم قالالوم غي ال الرمت فغ الي ال الر بكالالم  ،أ عالالام شهالالا مالالن ملالالوككم
فخلط الوا علالاليكم يف اثدعيالالة  ،فقصالالدمت البشالالر مالالن الاعظالاليم مبالالا هالالو للخالالال وحالالده  ،فكهالالام يف ذلالالح كمالالن
أعطى القلم م ْدح الكاتو  ،و منا حركة القلم بالكاتو).
رلى هبما ذو عقل و معرفة:

ومن املعلوم أ هذه اثمة ارتكبمي ذور ن عظيمني

أحعذم  :الغلو يف املخلو حظ شعلوه ر ح اخال وشال ءا مهاله و لالهها آهالر معاله  ،وأن الفوا أ كالو عبالدا

له.

والث ي :تهقص اخال وسبه ورميه بالعظائم  ،حيث نعموا أناله  -سالبحانه وتعالاىل عالن قالوهلم علالوا كبال ا -
ن ال ل مالالن العالالرش عالالن كرس ال عظماالاله  ،ودهالالل يف فالالر ام الرأ  ،وأقالالام ههالالا تسالالعة أ الالهر اخالالب بالالني البالالول
والالالدم والهجالالو ، 4وقالالد علال ال الْاه أ بالالا املشالاليمة والالالرحم والالالبطن  ،مث هالالر مالالن حيالالث ده الل  ،رلالاليعا صالالغ ا
ميالالص ال الالد  ،ولال الف يف القم ال  ، 5وأودس السالالر ر  ،بك ال وجيالالوس و عط ال و بالالول و اغالالو و ال الحمل علالالى

اث الالد والعوات ال  ، 6مث صالالار ىل أ لطمالالمي اليهالالود هد ْاله  ،وربط الوا د الاله  ،وبصالالقوا يف وشهالاله  ،وصالالفعوا
7
ص البني ، 8وألبسالالوه كلالاليال 1مالالن الشالالو  ،وسال المروا د الاله ورشليالاله ، 2وشرعالالوه
قفالالاه  ،وصالاللبوه شه الرا بالالني ل ْ
أعظم ال م  ،هذا وهو اإللالهه احل الذ بيده أتقهمي العوامل  ،وهو املعبود املسجود له.
 1أ أحرن به وأشدر .انظر «املعجم الوسي ».
 2هها اناهى كالم امللح اهلهد .
 3أ ذلح امللح اهلهد .
 4الهجو هو ما خير من البطن من ر ح وغائ  .انظر «املعجم الوسي ».
 5الالالقالالم مج قما  ،وهو هرقة عر ضة لف هبا املولود .انظر «املعجم الوسي ».
 6العوات مج عات  ،وهو ما بني املهكو والعه  .انظر «املعجم الوسي ».
 7القفا هو م هر العه  .انظر «املعجم الوسي ».
 8اللصو هو كل مضي يف شبل أو واد  .انظر «املعجم الوسي ».
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ولعمر اهلل  ،هذه مسبة هلل سبحانه ما سبه هبا أحد من البشر قبلهم و بعدهم  ،كما قالال تعالاىل فيمالا
الحك عهالاله رسالوله الالالذ ن ال هه ون ال ه أهالالاه املسالاليح عالالن هالالذا البا الالل الالالذ تكالالاد السالالماوات افطالالر مهالاله
وتهش اثرض وئر اابال هدا ، فقال:
امين ابن آدم وما هبغ لاله ذلالح  ،وكالذبين ابالن آدم ومالا هبغال لاله ذلالح  ،أمالا ال الْامه الا فقولاله( :ائالذ
اهلل ولدا)  ،وأنا اثحد الصمد الذ مل ألد ومل أولد  ،ومل كن يل كفوا أحد.
3
وأما تكذ به ا فقوله( :لن عيدين كما بدأين)  ،ولي أول اخل بيهو عل من عادته.
وقالالال عمالالر بالالن اخطالالاب رلال اهلل تعالالاىل عهالاله يف هالالذه اثمالالة :أهيهالالوهم و تظلمالالوهم  ،فلقالالد سالالبوا اهلل ع ال
4
وشل مسبة ما سبه اها أحد من البشر.
ولعمر اهلل ع الباد اثصهام  -م أهنم أعداء اهلل عال وشالل علالى احلقيقالة  ،وأعالداء رسالله علاليهم السالالم ،
وأ الالد الكف الالار كف الرا  -الالينفو أ ص الفوا آهل الالاهم ال ال عب الالدوهنا م الالن دو اهلل تع الالاىل  -وه ال م الالن احلج الالار
واحلد الالد واخشالالو  -مب الالل مالالا وصالالفمي بالاله هالالذه اثمالالة رب العالالاملني و لالالهه السالالماوات واثرل الني  ،وكالالا اهلل
تعالالاىل يف قلالالوهبم أشالالل وأعظالالم مالالن أ صالفوه بالالذلح أو مبالالا قارباله  ،و منالالا الر القالالوم أهنالالم عبالالدوا مالالن دونالاله
آهلالالة خملوقالالة مربوبالالة م الحدثة  ،ونعم الوا أهنالالا تقرب الهم ليالاله  ،مل الجعلوا الاليئا مالالن آهلالالاهم كفالالوا لالاله و نظ ال ا و
ولدا  ،ومل هالوا من الالرب تعالاىل مالا نالالمي مهاله هالذه اثمالة  ،وعالذرهم يف ذلالح أقالبح مالن قالوهلم  ،فالك أصالل
معاق الالدهم أ أرواح اثنبي الالاء عل الاليهم الس الالالم كان الالمي يف ااح الاليم يف س الالجن بل الالي م الالن عه الالد آدم ىل نم الالن
املسالاليح  ،وكالالا ب الراهيم وموسالالى ونالالوح وصالالاو وهالالود علالاليهم الصالالال والسالالالم معالالذبني مسالالجونني يف الهالالار
بسالالبو هطيئالالة آدم عليالاله السالالالم وأكلاله مالالن الشالالجر  ،وكالالا كلمالالا مالالات واحالالد مالالن بالالين آدم أهالالذه بلالالي
وسجهه يف الهار بذنو أبيه  ،مث اهلل سبحانه وتعالاىل ملالا أراد رمحالاهم وهالصالهم مالن العالذاب عيالل علالى
بلالالي ييلالالة  ،فه ال ل عالالن كرسال عظمااله والالالاحم بالالبطن مالالرمي حالالظ ولالد وك ال وصالالار رشالالال  ،فمكالن أعالالداءه
اليهالالود مالالن نفسالاله حالالظ صالاللبوه وقالالالوه ومسالالروه وتوشالالوه بالشالالو علالالى رأسالاله  ،فخلالص أنبيالالاءه ورسالالله وفالالداهم
بهفسه ودمه  ،فه الرا دمه يف مرلا مجي ولد آدم  ،ذ كا ذنبه باقيا يف أعها مجاليعهم  ،فخلصالهم مهاله
بالالي مكالن أعالالداءه مالالن صالاللبه وتسالالم ه وصالالفعه  ،مالالن أنكالالر صالاللبه أو الالح فيالاله أو قالالال بالالي اإلل الهه الجل
عن ذلح ؛ فهو يف سجن بلي معذب حظ الق الر بذلح  ،وأ لالههه صلو وصف وسالمر.

 1اإلكليل هو الاا  .انظر «املعجم الوسي ».
 2سالمرت داه ورشاله أ دت وثالبامي باملسام على لوح وحنوه .انظر «املعجم الوسي ».
 3رواه البخار ( )4175 ، 4174 ، 3113عن أيب هر ر رل اهلل عهه .
 4نسو هذا القول أ ضا ىل معاذ بن شبل رل اهلل عهه  ،انظر «بغية املرتاد» بن تيمية رمحه اهلل  ،ص  ، 503الها ر :مكابة العلوم
واحلكم – املد هة.
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فهسالالبوا اإلل الهه احلال سالالبحانه ىل مالالا يْنال الف أ ْسالق الهالالاس وأقلهالالم أ فعلاله مبملوكالاله وعبالالده  ،و ىل مالالا الالينف
ع الباد اثصهام أ ت الهسو لياله أوثالاهنم  ،وكالذبوا اهلل سالبحانه يف كوناله تالاب علالى آدم علياله السالالم وغفالر لاله
هطيئاه  ،ونسبوه ىل أقبح الظلم حيث نعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأوليالاءه يف ااحاليم بسالبو هطيئالة
أبيهم  ،ونسبوه ىل غا ة السفه حيث هلصهم من العذاب بامكيهه أعالداءه مالن نفساله حالظ قالالوه وصاللبوه
وأراقوا دمه  ،ونسبوه ىل غا ة العج حيث عج وه أ الخلصهم بقدرته من غال هالذه احليلالة  ،ونسالبوه ىل
غا ة الهقص حيث سل أعداءه على نفسه وابهه  ،ففعلوا به ما فعلوا.
وع لجم دة فددال ع دم أمددة مد األمدم ددبت رع د ومعبودذد وإل د

عمد ب د دته عدده ذد م األمدة  ،كمد قد ل

ىمر رضي اهلل ى ه( :إ م بوا اهلل منبة م به إي ذ أحع م البشر).

وكا بعض أئمالة اإلسالالم ذا رأن صالليبيا 1أغمالض عيهياله عهاله وقالال :أسالاطي أ أمالم عيالين ممالن سالو

لالههه ومعبوده بيقبح السو.
وهلالالذا قالالال عق الالالء املل الالو  :شهالالاد ه ال ء واش الالو الالرعا وعقالالال  ،هنالالم عالالار علالالى ب الالين آدم  ،مفس الالدو
للعقول والشرائ .
{فصل في ع ن أن ال ص رى ل نوا متمنك عشيء م شريعة المن ح وال دي ه البتة}
وأما ر عاهم ود ههم فليسوا مامسكني بش ء من ر عة املسيح و د هاله الباالة  ،فاليول ذلالح أمالر القبلالة ،
فالالكهنم اباالالدعوا الصالالال ىل مطل ال الشالالم  ،م ال علمهالالم أ الال المسيح عليالاله السالالالم مل صالالل ىل الال المشر
أصال  ،بل قد نقل م رهالوهم أ ذلالح حالدا بعالد املساليح بهحالو ثالالا مئالة سالهة  ،و فاملساليح منالا كالا
صل ىل قبلة بيمي املقدس  ،وه قبلة اثنبياء قبله  ،و ليها كالا صالل الهالي  مالد مقاماله مبكالة وبعالد
هجرته مثانية عشر هرا ، 2مث نقله اهلل تعاىل ىل قبلة أبيه براهيم.
ومالالن ذلالالح أ وائالالف مالالههم  -وهالالم الالالروم وغال هم  -الالرو ا سالالاهجاء باملالالاء  ،فيبالالول أحالالدهم و اغالالو
و قالالوم بالاليثر البالالول والغالالائ ىل صالالالته بالالالح الرائحالالة الكر هالالة  ،فيسالالاقبل الشالالر و صالاللو علالالى وشهالاله ،
وهالدا مالالن ليالاله بالينواس احلالالد ث كالالذبا كالا أو فجالالورا أو غيبالالة أو سالبا و الالاما  ،و الخ ه بسالعر اخمالالر وحلالالم
اخهال ر ومالا الاكل ذلالح  ،و ضالر ذلالح يف الصالال و بطلهالا  ،و دعااله احلاشالة ىل البالول يف الصالال
بال وهو صل و ضر صالته.

 1صليبيا أ نصرانيا  ،مسوا بذلح ث الهصارن عظمو الصليو بل عبدونه بالسجود له  ،وهو اخشبة ال صلو عليها عيسى عليه
السالم.
 2نبه ق الكااب ىل أ الوارد يف هذا هو حد ث ال اء بن عانب رل اهلل عهه الذ أهرشه البحار ( )4486ومسلم ( )525وفيه:
ساة عشر هرا أو سبعة عشر هرا.
07

وكددل ى قددل يع ددم أن موا ددة إل ده العد لم ع د م العبد د قبد ح ددعا  ،وصالالاحبها ىل اسالالاحقا غضالالبه
وعقابال الاله أقال الالرب مهال الاله ىل الرلال الالا وال ال الواب  ،ومال الالن العجيال الالو أنال ال الهم قال الالرؤو يف الاال الالورا ( :مل ال ال العو مال الالن تعل ال ال
بالصالليو)  ،وهالالم قالالد شعلالوا الالعار د الالههم مالا لعهالالو عليالاله  ،ولالو كالالا هلالالم أد عقالل لكالالا اثوىل هبالالم أ
هرق الوا الص الالليو حي الالث وش الالدوه  ،و كس الروه و ض المخوه بالهجاس الالة  ،فكن الاله ص ال اللو علي الاله ل الالهههم ومعب الالودهم
ب عمهم  ،وأهني عليه وفضح وه .
فيا للعجو  ،بي وشه بعد هذا ساح الصليو الاعظيم  ،لو أ القوم ألل من اثنعام؟!
وتعظيمهم للصليو مما اباالدعوه يف د الن املساليح بعالده ب مالا  ،و ذكالر لاله يف اإلجنيالل الباالة  ،و منالا ذكالر يف
الاورا باللعن ملن تعل به  ،فاتالخذته هذه اثمة معبودا سجدو له.
و ذا اشاهالالد أحالالدهم يف اليمالالني  -ييالالث الحهث و كالالذب  -حلالالف بالصالالليو  ،و كالالذب ذا حلالالف

بالالاهلل و كالالذب ذا حلالالف بالصالالليو  ،ولالالو كالالا هلالالذه اثمالالة أد م ْسالكة 1مالالن عقالالل لكالالا هبغال هلالالم أ
لعهوا الصليو من أشل معبودهم و لالهههم حني صلو عليه  ،كمالا قالالوا ( :اثرض لعهالمي مالن أشالل آدم
حني أهطي  ،وكما لعهمي اثرض حني قالال قابيل أهالاه)  ،وكمالا يف اإلجنيالل ( :اللعهالة ته ال ل علالى اثرض
ذا كا أمراؤها الصبيا ).
فلو عقلوا لكا هبغ هلالم أ هملالوا صالليبا و المسوه بي الد هم و ذكروناله بيلسالهاهم  ،و ذا ذكالر هلالم
سالالدوا مسالالامعهم عالالن ذكالالره  ،ولقالالد صالالد القائالالل( :عالالدو عاقالالل ه ال مالالن صالالد أمح ال )  ،ثهنالالم يمقهالالم
قص الالدوا تعظ الاليم املس الاليح فاشاه الالدوا يف ذم الاله وتهقص الاله واإلنراء ب الاله والطع الالن علي الاله  ،وك الالا مقص الالودهم ب الالذلح
الاشالالهي علالالى اليهالالود وتهفال الهالالاس عالالههم و غالراءهم هبالالم  ،فهفالروا اثمالالم عالالن الهصالرانية وعالالن املسالاليح ود ه اله
2
أعظالالم تهف ال  ،وعلم الوا أ الالالد ن قالالوم بالالذلح  ،فول ال هلالالم رهبالالاهنم وأسالالاقفاهم مالالن احلي الل واملخالالار
وأنالواس الشالالعبذ  3مالالا اسالالامالوا بالاله ااهالالال وربطالالوهم بالاله  ،وهالالم سالالاجي و ذلالالح و ساحسالالهونه و قولالالو نالاله
شد د ن الهصرانية ، 4وكيهنم منا عظموا الصليو لالما رأوه قد ث البمي لص ْلو لالهههم  ،ومل هشال ومل اطالا ر
و اكسر من هيباه ملا محالل علياله  ،وقالد ذكالروا أ الشالم اسالودت وتغال حالال السالماء واثرض  ،فلمالا مل
اغ الصليو ومل اطا ر ؛ اساح عهدهم الاعظيم وأ عبد.
ولقالد قالال بعالالض عقالئهالم ( :تعظيمهالالا للصالليو شالالار الرن تعظالاليم قبالور اثنبيالالاء  ،فكناله كالالا قال املسالاليح

وهو عليه  ،مث ملا دفن صار ق ه يف اثرض)  ،ولي وراء هذا ال الحم وااهالل محال  ،فالك السالجود لقبالور
اثنبيالاء وعبادهتالا الالر بالل مالالن أعظالم الشالر  ،وقالالد لعالن مالالام احلهفالاء وهالامت اثنبيالالاء  اليهالود والهصالالارن
 1مسكة أ بقية .انظر «املعجم الوسي ».
 2املخار ه اثمور املخالفة للعاد  .انظر «املعجم الوسي ».
 3الشعبذ ه ا حايال اعامادا على هداس احلواس .انظر «املعجم الوسي ».
 4أ قو ه!
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حيث ائذوا قبور أنبيائهم مساشد  ،وأصل الشرك وىب د األوي ن م العكوف ى ا القبور واتخ ذذد
من ع.
مث قال :فينام تعظمو كل صليو  ،و تالخصو الاعظيم بذلح الصليو بعيهه!
فك قلام :الصليو من حيث هو الذكر بالصليو الذ صلو عليه لالههها!
قلهالا :وكالالذلح ال الحفر تالذكر يفرتالاله  ،فع الظموا كالالل حفالر واسالالجدوا هلالالا ثهنالا كحفرتالاله أ ضالا  ،بالالل أوىل  ،ث
هشبة الصليو مل ساقر عليها اساقراره يف احلفر .
مث قال :اليد ال مساه أوىل أ تعظم مالن الصالليو  ،فعظمالوا أ الد اليهالود لمسالهم الاه و مسالاكهم لاله ،
مث انقلوا ذلح الاعظيم ىل سائر اث د !
فك قلام :مه من ذلح مان العداو !
فعهدكم أنه هو الذ رل بذلح واهااره ، 1ولو مل رض باله مل صاللوا لياله مهاله  ،فعلالى هالذا فيهبغال لكالم
أ تش الالكروهم وعم الالدوهم ذ فعل الوا مرل الالاته واهاي الالاره ال الالذ ك الالا س الالبو ه الالالص مجي ال اثنبي الالاء واملال ال مهني
والقد سني من ااحيم ومن سجن بلي  ،فما أعظم مالهة اليهود عليكم وعلى آبائكم  ،بل وعلالى سالائر

الهبيني من لد آدم عليه السالم ىل نمن املسيح.
واملقص الالود أ ه الالذه اثم الالة مجع الالمي ب الالني الش الالر وعي الالو اإلل الالهه وتهقصال اله وت الالهقص نب الاليهم وعيب الاله ومفارق الالة د ه الاله
بالكال ال اللية  ،فلالالم امسالالكوا بشال ء ممالالا كالالا عليالاله املسالاليح  ،يف صالالالهتم و يف صالاليامهم و يف أعيالالادهم ،
بل هم يف ذلح أتْال الباس كل ناع  ،مساجيبو لكل مالمخر  2ومبطل  ،أدهلوا يف الشر عة ما لالي مههالا ،
وتركوا ما أتمي به.
و ذا الالئمي أ تالالرن الالالع  3يف د الالههم فالالانظر ىل صالاليامهم الالالذ ولالالعوه مللالالوكهم وعظمالالائهم  ،فلهالالم صالاليام
للح ال الوار ني  ،وص الاليام مل الالار م الالرمي  ،وص الاليام مل الالار ش ال الرش  ،وص الاليام للم الاليالد  ،وت ال الركهم أك الالل اللح الالم يف
صالاليامهم ممالالا أدهلالالوه يف د الالن املسالاليح  ،و فهالالم علمالالو أ املسالاليح عليالاله السالالالم كالالا يكالالل اللحالالم ومل
ميهعهم مهه يف صوم و فطر.
وأص الالل ذل الالح أ «املانو الالة» 4ك الالانوا الاليكلو ذا روح  ،فلم الالا دهلال الوا يف الهصال الرانية ه الالافوا أ رتكال الوا أك الالل
اللحم فاليقالوا  ،فشرعوا ثنفسهم صياما  ،فصالاموا للماليالد واحلالوار ني ومالار مالرمي  ،وتركالوا يف هالذا الصالوم

 1كذا يف نسخة (عل )  ،والذ يف نسخة ع ر( :واهاار).
 2الالممخر هو الذ فعل دع أهنا من اخوار  ،وه اثمور املخالفة للعاد  ،كالسحر وحنوهم.
 3يف نسخة (عل ) :الاغي .
 4املانو ة نسبة ىل م سسها «ماين»  ،كا يف اثصل وسيا  ،مث حنى مهحى بني اجملوسية والهصرانية  ،وألف جنيال ضاه به جنيل
عيسى عليه السالم .انظر مذاهو املانو ة يف كااب «الفهرسمي» بن الهدمي.
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أكل اللحم افظة على ما اعاالادوه مالن مالذهو «مالاين»  ،فلمالا الال ال مالا تالبعهم علالى ذلالح الهسالطور ة
واليعقوبية  ،فصارت س الهة ماعارفة بيههم  ،مث تبعهم على ذلح الالملكانية.
فصل

1

مث نح ذا كشفمي عن حالاهلم وشالدت أئمالة د الههم ورهبالاهنم قالد نصالبوا حبائالل احليالل ليقاهصالوا 2هبالا عقالول
العوام  ،و اوصلوا بالامو ه والالبالي ىل اسالامالاهم وانقيالادهم واسالادرار أمالواهلم  ،وذلالح أ الهر وأك الر مالن
أ ذكر.
فمالن ذلالالح مالا عامدونالاله يف العيالالد الالذ سالالمونه «عيالد الهالالور» و لاله بيالمي املقالالدس  ،فيجامعالو مالالن سالالائر
الهالواح يف ذلالالح اليالالوم و الاليتو ىل بيالالمي فيالاله قهالالد ل معلال نالالار فيالاله  ،في الالوا أحبالالارهم اإلجنيالالل  ،و رفعالالو
أصواتالهم  ،و باهلو يف الالدعاء  ،فبيهالا هالم 3كالذلح و ذا نالار قالد ن ال لمي مالن سالقف البيالمي فاقال علالى ذبالالة
القهد ل ، 4فيشر و ض ء و شاعل  ،فيضالجو لالجة واحالد  ،و الصلبو علالى وشالوههم  ،و يهالذو يف
البكاء والشهي .
قالالال أبالالو بكالالر الطر و ال  :5كهالالمي ببيالالمي املقالالدس  ،وكالالا واليهالالا ذ ذا رشالالال قالالال لالاله سالالقما  ،فلمالالا منالالا
ليه ه هذا العيد أنفالذ 6ىل باالاركاهم وقالال( :أنالا نالانل لاليكم يف الوم هالذا العيالد ثكشالف عالن حقيقالة مالا

تقول الالو  ،فالالك كالالا حقالالا ومل اضالالح يل وشالاله احليلالالة فيالاله أقالالررتكم عليالاله وعظماالاله معكالالم بعلالالم  ،و ك الالا
فعالالل ،
مال ْخ ال الرقة 7علالالى ع الوامكم أوقعالالمي بكالالم مالالا تكرهونالاله)  ،فص العو ذلالالح علالاليهم شالالدا  ،وسالاليلوه أ
فيأ وأو  ،فحملوا له ما عظيما فيهذه وأعرض عههم.
قال الطر و  :مث اشامعمي بييب مد بن اثقدم باإلسكهدر ة  ،فحالدثين أهنالم يهالذو هيطالا رقيقالا مالن
حنالالاس  ،وهالالو الشالالر  ،وجيعلونالاله يف وسال قبالالة البيالالمي ىل رأس الفايلالالة الال يف القهالالد ل  ،و دههونالاله بالالدهن
اللبالالا والبيالالمي مظلالالم  ،ييالالث الالدر الهالالاررو اخالالي الهحالالاس  ،وقالالد عظمالوا ذلالالح البيالالمي  ،فالالال ميكهالالو
كالالل أحالالد مالالن دهولالاله  ،ويف رأس القبالالة رشالالل  ،فالالكذا قدس الوا ودع الوا ألقالالى علالالى ذلالالح اخالالي الاليئا مالالن نالالار
الهف  ،فاجر الهار م دهن اللبا ىل آهر اخي الهحاس  ،فالاال ْلقى الفايلة فاال ْعل هبا.
 1هذا الفصل بني خمادعة أئمة د ن الهصارن لعوامهم.
 2هكذا يف نسخة (عل )  ،ويف نسخة ع ر :ليقبضوا.
( 3بيها هم) تعين (بيهما هم).
 4ذبالة القهد ل ه فايلاه ال تسر  .انظر «املعجم الوسي ».
 5هو مد بن الوليد اثندلس الطر و  ،يا املالكية  ،له كااب مشهور يف الاحذ ر من البدس وهو «كااب احلوادا والبدس»  ،تويف
رمحه اهلل سهة  . 520انظر ترمجاه يف «س أعالم الهبالء» (.)410/11
 6الالاله الفالالذ هو مضاء الش ء و برامه .انظر «املعجم الوسي ».
 7اخار هو اثمر املخالف للعاد  .انظر «املعجم الوسي ».
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فلو نصح أحد مالههم نفساله وفالا علالى جناتاله لاابال هالذا القال ْدر و لالو اخالي الهحالاس  ،وفالا رأس القبالة
ل ن الرشل والالهف  ،و الرن أ مهبال ذلالح الهالور مالن ذلالح ال الممخر الالملال ال الب  ،وأناله لالو ن ال ل مالن السالماء
لظهر من فو  ،ومل كن رهوره من الفايلة.
ومن حيلهم أ ضا أنه قد كا بيرض الروم يف نمالن املاوكالل 1كهيسالة  ،ذا كالا الوم عيالدها هالج الهالاس ليهالا
وجيامعالالو عهالالد صالالهم فيهالالا  ،فيشالالاهدو ثال ْد ذلالالح الصالالهم يف ذلالالح اليالالوم خيالالر مهالاله الل ال  ،وكالالا جيام ال
للساد يف ذلح اليوم مالال عظاليم  ،فبحالث امللالح عههالا فانكشالف لاله أمرهالا  ،فوشالد الق اليم 2قالد ثقالو مالن

وراء احلائ ثقبا ىل ثد الصهم  ،وشعل فيها أنبوبة من رصاص  ،وأصلحها باا  3ليخفالى أمرهالا  ،فالكذا
كالالا الالوم العيالالد فاحهالالا وصالالو فيهالالا اللال فيجالالرن ىل ال الالد فيقطالالر مهالاله  ،فيعاقالالد ااهالالال أ هالالذا سالر يف
الصهم  ،وأنه عالمة من اهلل تعاىل لقبول قرباهنم وتعظيمهم له  ،فلما انكشف لاله 4ذلالح أمالر بضالرب عهال
الساد و و الصور من الكهائ  ،وقال:
سجد لمصهام.

هذه الصالور مقالام اثصالهام  ،فمالن سالجد للصالور فهالو كمالن

ولقدع كد ن مد الوا د ى ددا م دوك اي ددالا أن يم عدوا ذدأالء مد ذد ا وأمث لده  ،لمد ف دده مد ايى ددة
ى ددا الكفددر وتعشد م شددع رم  ،ف ل دمن ىع ى ددا ذلددك والمعد ى دده شدريك ل ف ىددل  ،لكد لمد ذد ن
ى م دي اي الا وك ن النحت ال ي يأخ و ه مد م أحد إلد م مد اهلل ىدز و دل ور دوله ى ده
الصال والنالا ؛ أقروذم ى ا ذلك ومك وذم م ه.
فصل

5

واملقصالالود أ د الالن اثمالالة الصالالليبية  -بعالالد أ بعالالث اهلل تعالالاىل مالالدا  بالالل قبلالاله بهحالالو ثالالالا مئالالة سالالهة -
مب ددي ى ددا مع ددع العقددول والشددرا ع  ،وتد قص إل ده العد لم ورم دده ع لعشد م  ،فكالالل نصالراين

يهالالذ

يظه من هذه البلية فلي بهصراين على احلقيقة.
أفلالالي هالالو الالالد ن الالالذ أسسالاله أصالالحاب املال الجام املاالعهالالني علالالى أ الواحالالد ثالثالالة وال الثالالة واحالالد  ،فيالالا
عجبا  ،كيف رل العاقل أ كو هذا مبل عقله ومهاهى علمه!
أترن مل كن يف هذه اثمة مالن رشال ىل عقلاله وفطرتاله  ،و علالم أ هالذا عالني احملالال و لالربوا لاله اثم الال
واسالالاخرشوا لالاله اث الالباه  ،فالالال الالذكرو م الالا و البها وفيالاله بيالالا هطالالئهم ولالالالهلم  ،كاشالالبيه بعضالالهم
اعالالاد الالهالالوت بالهاسالالوت واما اشالاله بالاله باعالالاد الهالالار واحلد الالد  ،ومت يالالل غال هم ذلالالح بالالاهاال املالالاء بالالالل ،
 1املاوكل من هلفاء بين العباس.
 2أ القائالم على أمر الصهم.
 3يف نسخة (عل ) :بااب .
 4أ امللح.
 5هذا الفصل لخص خمالفة د ن الهصارن للعقول.
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وتشالالبيه آهالالر ن ذلالالح بالالاما ا الغالالذاء واهاال الاله بيعضالالاء البالالد  ،ىل غال ذلالالح مالالن اثم الالال واملقالالا ي الال
تاض الالمن اماال ال ا حقيقا الالني واهاال هم الالا  ،ح الالظ ص الالارا حقيق الالة أه الالرن  ،تع الالاىل اهلل عال ال وش الالل ع الالن فكه الالم
وكذهبم.
ومل قالالهعهم هالالذا القالالول يف رب السالالماوات واثرض حالالظ اتفق الوا بيسالالرهم 1علالالى أ اليهالالود أهالالذوه وسالالاقوه
بيههم ذليال مقهورا وهو همل هشباه ال صلبوه عليها  ،واليهود بصقو يف وشهه و ضربونه  ،مث صاللبوه
و عهوه باحلربة حظ مات  ،وتركوه مصلوبا حظ الاص عره جبلده ملالا الب دماله يالرار الشالم  ،مث دفالن
وأقالالام عالالمي الالرتاب ثالثالالة أ الالام  ،مث قالالام بالهوت ال الي ال الاه مالالن قال ه  ،هالالذا قالالول مجالاليعهم لالالي فالاليهم مالالن هكالالر مهالاله
يئا.
فيالالا للعقالالول  ،كيالالف كالالا حالالال هالالذا العالالامل اثعلالالى واثسالالفل يف هالالذه اث الالام ال الثالالة  ،ومالالن كالالا الالدبر أمالالر
السالالماوات واثرض  ،ومالالن الالالذ هال اللف الالالرب سالالبحانه وتعالالاىل يف هالالذه املالالد  ،ومالالن كالالا الالالذ ميسالالح
السماء أ تق على اثرض وهو مدفو يف ق ه؟!
و ا عجبا  ،هالل دفال الهمي الكلمالة معاله بعالد أ قالالمي وصاللبمي  ،أم فارقااله وهذلااله أحالو مالا كالا ىل نصالرها
له كما هذله أبوه وقومه  ،فك كانمي قد فارقاه وجترد مههالا فلالي هالو حيهئالذ املساليح  ،و منالا هالو كغال ه مالن
آحالالاد الهالالاس  ،وكيالالف صالالح مفارقاهالالا لالاله بعالالد أ ات الحدت بالاله ومانشالالمي حلمالاله ودمالاله  ،وأ الالن ذهالالو ا عالالاد
وا ما ال ا  ،و كانالالمي مل تفارقالاله وقال الالمي وصال اللبمي ودفهالالمي معالاله ؛ فكي الالف وصالالل املخلالالو ىل قاالالل اإللالالهه
وصلبه ودفهه؟!
و الا عجبالالا أ قال سال لالهه السالالماوات واثرض هالالذا  ،هالو امللالالح القالدوس السالالالم املال من املهالاليمن الع ال
اابار املاك سبحا اهلل عما شركو .
(احلمد هلل مث احلمد هلل تعاىل الذ هدانا لإلسالم  ،وما كها لههاد لو أ هدانا اهلل.
2
ا ذا ااالل واإلكرام  ،كما هد اها لإلسالم  ،أسيلح أ تهال عه عها حظ تاوفانا على اإلسالم).
3

أعال الباد املسيح لها س ال
ذا مات اإللالهه بصه قوم
وهل أرلاه ما نالوه مهه

نر د شوابه ممن وعاه
أماتوه فما هذا اإللالهه
فبشراهم ذا نالوا رلاه

و سخ الذ فعلوه فيه
وهل بق الوشود بال لالهه
مي الطبا السب  1ملا
وهل هل ْ

فقوهتم ذا أوهمي قواه
مسي ساجيو ملن دعاه
ثون 2عمي الرتاب وقد عاله

 1أ اتفقوا كلهم.
 2ما بني املعقوفاني ن اد من نسخة (عل ).
 3نبه ق الكااب الشيا مد ع ر مش حفظه اهلل فقال :لعل القصيد للم لف.
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دبرها وقد سالمرت داه
بهصرهالم وقد مسعوا بكاه

وهل هلمي العوامل من لالهه
وكيف ئلمي اثمال عهه

وكيف أ اقمي اخشبات حالمل اإللالهه احل مشدودا قفاه
خيالطه و لحقه أذاه
وكيف دنا احلد د ليه حظ
و المي حيث قد صفعوا قفاه
وكيف متكهمي أ د عالداه
أم احملي له رب سواه
وهل عاد املسيح ىل حيا
وأعجو مهه بطن قد حواه
لدن الظلمات من حيض غذاه
لعيفا فاعا لل د فاه

و ا عجبا لق لم ربا
أقام هها تسعا من هور
و الفر مولودا صغ ا
و يكل مث شرب مث ييت
تعاىل اهلل عن فح الهصارن
أعال الباد الصليو ث معىن
وهل تقض العقول بغ كسر

بالنم ذا  3هل هذا لالهه
سيسيل كلهم عما افرتاه
4
عظم أو القبح من رماه
و حرا له 5وملن نعاه

ذا ركو اإللالهه عليه كرها
فذا املركو امللعو حقا
7
ها عليه رب اخل الرا

وقد دت لاسم داه
فد ْسه ت الب ْسهْ 6ذ تراه
وتعبده فكنح من عداه

فك عظماه من أشل أ قد
وقد فقد الصليو فك رأ ها
1
فهال للقبور سجدت الرا
فيا عبد املسيح أف فهذا

حون رب العباد وقد عاله
8
له كال تذكرنا سهاه
لضم الق ربح يف حشاه
بدا اه وهذا مهاهاه

 1ثون أ غاب.
 2الطبا السب أ السماوات السب .
 3عين بقوله ( نم ذا ) أ نم اثكل والشرب وهو هرو البول والغائ .
 4أ الصليو.
 5أ الصليو أ ضا.
تقبله.
6أ
 7يف «الهها ة» :الرا أ مجيعا.
 8الالسالالها هو الضوء السا  .انظر «املعجم الوسي ».
 1كما تقدم قبل تعليقني فمعىن الرا أ مجيعا  ،أ مجي القبور.
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فصل

1

قد با لكل ذ عقل أ الشيطا تالعو هبذه اثمة الضالة كل الاالعو  ،ودعاهم فيشابوه ،
واساخفهم في اعوه  ،فاالعو هبم يف ي املعبود سبحانه وتعاىل  ،وتالعو هبم يف أمر املسيح ،
وتالعو هبم يف ي الصليو وعبادته  ،وتالعو هبم يف تصو ر الصور يف الكهائ وعبادهتا  ،فال جتد
كهيسة من كهائسهم ئلو عن صور مرمي واملسيح وشرش وبطرس وغ هم من القد سني عهدهم
والشهداء  ،وأك رهم سجدو للصور و دعوهنا من دو اهلل تعاىل  ،حظ لقد كالاو بطر اإلسكهدر ة
ىل ملح الروم كاابا هاج فيه للسجود للصور بي اهلل تعاىل أمر موسى عليه السالم أ صور يف قبة
ال ما صور الساروس  ،وبي سليما بن داود ملا عمل اهليكل عمل صور الساروس من ذهو ،
ونصبها داهل اهليكل  ،مث قال يف كاابه( :و منا م ال هذا م ال امللح كاو ىل بعض عماله كاابا ،

فييهذه العامل و القبله و ضعه على عيهيه و قوم له  ،تعظيما للقر اس واملداد ، 2بل تعظيما للملح ،
كذلح السجود للصور ؛ تعظيم سم ذلح املصور لمصباغ واثلوا ).

وع ا المث ل عع ه ىبعت األص ا  ،وما ذكره هذا املشر  3عالن موسالى وسالليما عليهمالا السالالم  -لالو
صالالح  -مل كالالن فيالاله دليالالل علالالى السالالجود للصالالور  ،وغا االاله أ كالالو مب ابالالة مالالا ال الذكر عالالن داود أنالاله نالق ال
هطيئاالاله يف ك الفه لالالئال هسالالاها  ،فالالي ن هالالذا ممالالا فعلالاله ه ال ء املشالالركو مالالن الاالالذلل واخضالالوس والسالالجود بالالني
د تلح الصور  ،و منالا امل الال املطالاب ملالا فعلاله هال ء املشالركو م الال هالادم مالن هالدام امللالح دهالل علالى
رشالالل قر الالو مالالن لسالاله  ،وسالالجد لالاله وعبالالده وفعالالل بالاله مالالا صالاللح أ فعالالل م ال امللالالح  ،وكالالل عاقالالل

سالالاجهله و سالالاحمقه يف فعلالاله  ،ذ قالالد فعالالل م ال عبالالد امللالالح مالالا كالالا هبغ ال لالاله أ ال الخص بالاله امللالالح دو
عبيده من اإلكرام واخضوس والاذلل  ،ومعلوم أ هذا ىل مقمي امللح لاله وسالقو ه مالن عيهاله أقالرب مهاله ىل
كرام اله لالاله ورف ال مهال ال لاه  ،كالالذلح حالالال مالالن سالالجد ملخلالالو أو لصالالور خملالالو  ،ثنالاله عم الد ىل السالالجود -
الالالذ هالالو غا الالة مالالا اوصالالل بالاله العبالالد ىل رلالالا الالالرب و صالاللح لالاله – ف الفعال الله لصالالور عبالالد مالالن عبيالالده ،
وسالالون بالالني اهلل وبالالني عبالالده يف ذلالالح  ،ولالالي وراء هالالذا يف القالالبح والظلالالم ال ء  ،وهلالالذا قالالال تعالالاىل 
الشر لظلم عظيم.
وقد فطر اهلل سبحانه عباده على اساقباح معاملة عبيد امللح وهدمه بالالاعظيم واإلشالالل واخضالوس والالذل
الذ عامل به امللح  ،فكيف حال من فعل ذلح بيعداء امللالح  ،فالك الشاليطا عالدو اهلل  ،واملشالر منالا
شالالر بالاله بالالويل اهلل ورسالوله  ،بالالل رسالالول اهلل وأوليالالاؤه بر ئالالو ممالالن أ الالر هبالالم  ،معالالادو هلالالم  ،أ الالد الهالالاس
 1هذا الفصل بني ر الهصارن املام ل يف عباد الصور.
 2املداد هو احل .
 3عين بطر اإلسكهد ة.
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مقا الالا هل الالم  ،فه الالم يف نفال ال اثم الالر من الالا أ الالركوا بيع الالداء اهلل  ،وس الالووا بي الالههم وب الالني اهلل يف العب الالاد والاعظ الاليم
والسجود والذل  ،وهلالذا كالا بطالال الشالر وقبحاله معلومالا بالالفطر السالليمة والعقالول الصالحيحة  ،والع دم
عقبحه أظ ر م الع م عقبح

ر القب ح.

واملقصالالود ذكالالر تالعالالو الشالاليطا هبالالذه اثمالالة يف أصالالول د الالههم وفروعالاله  ،كاالعبالاله هبالالم يف صالاليامهم  ،فالالك
أك الالر صالالومهم أصالالل لالاله يف الالرس املسالاليح  ،بالالل هالالو خمال ال مباالالدس  ،فمالالن ذلالالح أهنالالم نادوا مجعالالة يف ب الدء
الص الالوم الكبال ال ص الالوموهنا هلرق الالل مل الالح بي الالمي املق الالدس  ،وذل الالح أ الف الالرس مل الالا ملكال الوا بي الالمي املق الالدس وقالال الوا
الهصارن وهدموا الكهائ ؛ أعاهنم اليهود على ذلح  ،وكالانوا أك الر قالاال وفاكالا يف الهصالارن مالن الفالرس ،
فلمالالا سالالار هرقالالل ليالاله اسالالاقبله اليهالالود باهلالالدا ا  ،وسالاليلوه أ كاالالو هلالالم عهالالدا  ،ففعالالل  ،فلمالالا دهالالل بيالالمي
املقدس كا ليه من فيه من الهصارن ما كا اليهود صهعوه هبم  ،فقال هلم هرقل :وما تر دو مين؟
قالوا :تقالهم.
قال :كيف أقالهم وقد كابمي هلم عهدا باثما  ،وأنام تعلمو ما جيو على ناقض العهد؟
فقالالوا لالاله :نالح حالالني أعطيالالاهم اثمالا مل تالالدر مالالا فعلالوا مالالن قاالل الهصالالارن وهالالدم الكهالائ  ،وقال الهم قربالالا
اهالذ باله  ،وجنعالل
ىل اهلل تعاىل  ،وحنن ناحمل عهح هذا الذنو ونك الفره عهح  ،ونسيل املسيح أ
لح مجعة كاملة يف بدء الصوم  ،نصومها لح  ،ونالرت فيهالا أكالل اللحالم مالا دامالمي الهصالرانية  ،ونكاالو باله
ىل مجي الفا غفرانا ملا سيلها .
فيشالاهبم  ،وقاالل مالن اليهالود حالول بيالمي املقالدس وشبالل اخليالل مالا الحصى ك الر  ،فصي الروا أول مجعالة مالالن
الصالالوم الالالذ الرت فيالاله «الالملك ال الية» أكالالل اللحالالم  ،صالالوموهنا لال الهرقل امللالالح  ،غفرانالالا لهقضالاله العهالالد وقاالالل
اليهالالود  ،وكابالوا بالالذلح ىل الفالالا  ،وأهالالل بيالالمي املقالالدس وأهالالل مصالالر صالالوموهنا  ،وبقيالالة أهالالل الشالالام والالالروم
رتكو اللحم فيها و صومو اثربعاء واامعة.
وكالالذلح ملالالا أرادوا نقالالل ذلالالح 1ىل فصالالل الربيال املعاالالدل وتغيال
وكفار لهقلهم له.

الالر عة املسالاليح ؛ نادوا فيالاله عشالالر أ الالام عولالالا

{فصل في ع ن تالى الش ط ن عأى د ال ص رى}
ومالالن ذلالالح تالعب اله يف أعيالالادهم  ،وكلهالالا مولالالوعة خمالقالالة دثالالة بالالسرائهم واساحسالالاهنم  ،فمالالن ذلالالح عيالالد
ميكائيل  ،وسببه أنه كا باإلسكهدر ة صهم  ،وكا مجي من مبصر واإلسكهدر ة عيدو لاله عيالدا عظيمالا
و الالذيو لالاله الالالذبائح  ،فول ال ب الْاالالركة اإلسالالكهدر ة واحالالدا مالالههم ، 2فالاليراد أ كسالالره و بطالالل الالالذبائح فالالاماهعوا
عليه  ،فاحاال عليهم وقال ( :هذا الصالهم هفال و ضالر  ،فلالو شعلالام هالذا العيالد مليكائيالل – مل الح
 1أ الصوم.
 2أ من اثصهام.
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اهلل تعالاىل  ، -وشعلالالام هالالذه الالالذبائح لالاله ؛ كالالا شالالف لكالم عهالالد اهلل  ،وكالالا هال ا لكالالم مالالن هالالذا الصالالهم) ،
فيشالالابوه ىل ذلالالح  ،فكسالالر الصالالهم وصي الره صالاللبانا  ،وس المى الكهيسالالة كهيسالالة ميكائيالالل  ،ومساهالالا قيسالالار ة ،
مث احرتقالالمي الكهيسالالة وهربالالمي  ،وصال وا العيالالد والالالذبائح مليكائيالالل  ،فالالهقلهم مالالن كفالالر ىل كفالالر  ،ومالالن الالر
1
ىل ر .
فكالالانوا يف ذلالالح كمجوسال أسالاللم فصالالار رافضالاليا  ،فالالدهل الهالالاس عليالاله ههئونالاله  ،فالالدهل عليالاله رشالالل وقالالال:
نح منا اناقلمي من ناو ة من الهار ىل ناو ة أهرن!
ومالالن ذلالالح عيالالد الصالالليو  ،وهالالو م الما اهالقالالوه واباالالدعوه  ،فالالك رهالالور الصالالليو منالالا كالالا بعالالد املسالاليح بال من
ك  ،وكا الالذ أرهالره 2نورا وكالذبا  ،أهال هم باله بعالض اليهالود أ هالذا هالو الصالليو الالذ صاللو علياله
ل الهههم ورهبالالم  ،فالالانظر ىل هالالذا السالالهد وهالالذا اخال  ،فائالالذوا ذلالالح الوقالالمي الالالذ رهالالر فيالاله عيالالدا ومسالوه عيالالد
الصالليو  ،ولالو أهنالم فعلالوا كمالا فعالالل أ الباههم مالن الرافضالة حيالث ائالالذوا وقالمي قاالل احلسالني رلال اهلل عهالاله
ميمتا وح نا لكا أقرب ىل العقول.
{فصل في ع ن تالى الش ط ن ع ل ص رى في ىق ع الص

}

وكا من حد ث الصالليو أناله ملالا صاللو املساليح  -علالى نعمهالم الكالاذب – وقال الال ودفالن ؛ رفال مالن القال
ىل السماء  ،وكا الاالميذ كالل الوم صال و ىل القال ىل مولال الصاللو و صاللو  ،فقالالمي اليهالود( :
هذا املول خيفى وسيكو له نبي  ،و ذا رأن الهاس الق هاليا آمهوا به)  ،فطرحالوا علياله الالرتاب وال بال الل
حالالظ صالالار م بلالالة عظيمالالة  ،فلمالالا كالالا يف أ الالام قسالالطهطني املل الح شالالاءت نوشا اله ىل بيالالمي املقالالدس تطلالالو
الصالالليو  ،فجمعالالمي مالالن اليه الالود والسالالكا ببيالالمي املقالالدس واخليالالل مئالالة رشالالل  ،واهاالالارت مالالههم عش الالر ،
واهاالالارت مالالن العشالالر ثالثالالة  ،اسالالم أحالالدهم هالالوذا  ،فسالاليلاهم أ الالدلوها علالالى املولال فالالاماهعوا وقالالالوا( :
عل الالم له الالا بال ال المول )  ،فط الالرحاهم يف احل الالب يف شال ال الو 3م الالاء في الاله  ،فيق الالاموا س الالبعة أ الالام طعم الالو و
س الالقو  ،فق الالال ه الالوذا لص الالاحبيه ( :أب الالاه عرف الاله باملولال ال ال الالذ تطل الالو ، )4فص الالاح ا ثه الالا فيهرشو الالا
فخب الراها مبالالا قالالال هالالوذا  ،فالاليمرت بض الربه بالسالاليا فالاليقر وهالالر ىل املول ال الالالذ فيالاله املق ال  ،وكالالا م بلالالة
عظيمة فصلى وقال( :اللهم كا يف هذا املول فاشعله أ ا لال ل وخيالر مهاله دهالا )  ،فا لال ل املولال
وهر مهه دها  ،فيمرت امللكة بكه املول من الرتاب فظهرت املق وأصابوا ثالثالة صاللبا  ،فقالالمي

 1أ من الشر املام ل للذبح للصهم ىل الشر املام ل بالذبح مليكائيل  ،فكلها ر ث الذبح لغ اهلل ر  ،مهما كا املذبوح له.
 2أ الصليو.
 3الالجو ه البئر الواسعة .انظر «املعجم الوسي ».
 4أ الذ تطلبه نوشة املاللح.
16

امللكالالة( :كيالالف لهالالا أ نعلالالم صالالليو سالاليدنا الالم ال السيح ، )1وكالالا بالالالقرب مالالههم عليالالل الالد د العلالالة قالالد أ ال
مهاله  ،فولال الصالليو اثول علياله مث ال الالاين مث ال الالث  ،فقالام عهالد ال الالث واسالرتاح مالن علااله  ،فعلمالمي أنالاله
صليو املسيح  ،فجعلاه يف غالف من ذهو ومحلاه ىل قسطهطني.
وكا من ميالد املسيح ىل رهالور هالذا الصالليو ثالالا مئالة وثالالا 2وعشالرو سالهة  ،هالذا كلاله نقلاله سالعيد
بن بطر الهصراين يف «تارخيه».3
واملقصود أهنم ابادعوا هذا العيد بهقل علمائهم بعد املسيح هبذه املد .
وبعد ؛ فسهد هذه احلكا ة من بني هود ونصراين  ،م انقطاعها ورهور الكالذب فيهالا ملالن لاله عقالل مالن
وش الالوه ك ال  ،و كف ال يف ك الالذهبا وبيالالا اهاالقهالالا أ ذلالالح الص الالليو الالالذ الفى العليالالل ك الالا أوىل أ
الميمي اإللالهه الرب احملي املميمي.
ومهها أنه ذا بق عمي الرتاب هشو ثالا مئة وثالا وعشر ن سهة فكنه هخر و بلى لدو هذه املد .
فك قال ع الالباد الصليو :نه ملا م شسم املسيح حصل له ال بات والقوه والبقاء!
قيل هلم :فما بال الصليبيالن الباقياليالن مل افااا وا ابها به؟!
مي 4صليبه مسها البقاء وال بات!
فلعلهم قولو  :ملا مس ْ

وشهالل القالالوم ومحقهالالم أعظالالم مالالن ذلالالح  ،والالالرب سالالبحانه وتعالالاىل ملالالا جتلالالى للجبالالل تدكالالد اابالالل وسالالا يف
ْ
اثرض ومل بمي لاجليه  ،فكيف ت ال بمي اخشبة لركوبه عليها يف تلح احلال؟!
ولقد صد القائل :هذه اثمة عار على بين آدم أ كونوا مههم.
فك كانمي هذه احلكا ة صحيحة فما أقربالها من حيل اليهود ال ئلصوا هبا من احلب واهلال .
وحيل بين آدم تصل ىل أك ر مالن ذلالح بك ال  ،و ساليما ملالا علالم اليهالود أ ملكالة د الن الهصالرانية قاصالد
ىل بيالالمي املقالالدس  ،وأهنالالا تعالالاقبهم حالالظ الدلوها علالالى مولال القاالالل والصالاللو  ،وعلمالوا أهنالالم مل فعلالوا مل
اخلصوا من عقوباها.

ومهها أ عباد الصليو قولو  ( :املسيح ملا ق الال غالار 5دماله  ،ولالو وقال مهاله قطالر علالى اثرض ليبسالمي
ومل تهبمي)!
فيا عجبا  ،كيف ه ىي امليمي و أ العليل باخشبة ال هر عليها وصلو؟!
أهذا كله من بركاها وف الرحها به وهو مشدود عليها بك و ساغيث؟!
 1أ نعلم مكانه.
 2يف نسخة (عل ) :مثا .
 3نبه ق الكااب الشيا مد ع ر مش حفظه اهلل ىل أ اسم الكااب هو «نظم ااوهر».
 4أ الصليبيالن الباقياليالن.
 5أ ذهو يف اثرض وسفل فيها .انظر «املعجم الوسي ».
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ولقالالد كالالا اثلي ال أ افاالالمي الصالالليو و ضالالمحل هليبالالة مالالن ص اللو عليالاله وعظماالاله  ،ولال الخسفمي 1اثرض
باحلالر ن عهد صلبه واملامالئني عليه  ،بل تافطر السماوات وتهش اثرض وئر اابال هدا.
مث ق الالال لعب الالاد الص الالليو :خيل الالو أ ك الالو املصال اللوب الهاس الالوت وح الالده  ،أو مال ال الاله الالوت  ،ف الالك ك الالا
املص الاللوب ه الالو الهاس ال ال الوت وح الالده فق الالد فارقا الاله الكلم الالة وبطال الل ات ال الحادها ب الاله  ،وك الالا املص الاللوب شس الالدا م الالن
اثشساد  ،لالي بكلالهه و فياله ال ء مالن اإللالههية والربوبيالة الباالة  ،و قلالام الصاللو وقال علالى الالهالوت
والهاسالالوت معالالا فقالالد أقالالررمت بصالاللو اإلل الهه وقال اله وموت اله وق الدر اخل ال علالالى أذاه  ،وهالالذا أبطالالل البا الالل وأ الالل
احملال  ،فبطل تع قكم ع لص

م كل و ه ىقال وشرى .

{فصل في ع ن تالى الش ط ن عصال ال ص رى}
وأما تالعبه هبم يف صالهتم فمن وشوه:
أحعذ  :صال ك مههم بالهجاسة وااهابة  ،واملسيح بر ء من هذه الصال .

وسبحا اهلل أ اقرب ليه 2مب ل هذه الصال  ،فق ْدره أعلى  ،و ينه أشل من ذلح.

ومههالالا ؛ صالالالهتم ىل مشالالر الشالالم  ،وهالالم علمالالو أ املسالاليح مل صالالل ىل املشالالر أصالالال  ،و منالالا كالالا
صل ىل قبلة بيمي املقدس.
ومههالالا ؛ تصالالليبهم علالالى وشالالوههم عهالالد الالالدهول يف الصالالال  ،واملسالاليح بالالر ء مالالن ذلالالح  ،فصالالال مفااحهالالا
الهجاسة  ،وعر المها 3الاصليو على الوشه  ،وقبلاها الشر  ،و العارها الشالر  ،كيالف خيفالى علالى العاقالل
أهنا تييت هبا ر عة من الشرائ الباة.
وملا علممي الرهبا والالمطارنة واثساقفة أ م ل هالذا الالد ن تهفالر عهاله العقالول أعظالم نفالر ؛ الدوه 4باحليالل
والصالالور يف احليطالالا بالالالذهو والالالالنورد وال جنفالالر وباثرغالالل  ،وباثعيالالاد احملدثالالة وحنالالو ذلالالح ممالالا ال الرو علالالى
السالالفهاء ولالالعفاء العق الالول والبصالالائر  ،وسالالاعدهم مالالا علي الاله اليه الالود مالالن القس الالو والغلظالالة واملكالالر والك الالذب
والبهالالمي  ،ومالالا عليالاله ك ال مالالن املسالاللمني مالالن الظلالالم والف الواح والفجالالور والبدعالالة والغلالالو يف املخلالالو حالالظ
اخالذه ل الهها مالن دو اهلل  ،واعاقالالاد ك ال مالن ااهالالال أ هال ء مالالن هالواص املساللمني وصالالاحليهم  ،فرتكالو
مالن هالذا وأم الاله متس الح القالوم مبالا هالم فياله  ،ورؤ الاهم أناله هال مالن ك ال ممالا علياله املهاسالبو ىل اإلسالالم مالن
البدس والفجور والشر والفواح .
 1يف نسخة ع ر( :ئسف)  ،وامل بمي من نسخة (عل ).
 2أ ىل اهلل تعاىل.
 3أ افاااحها  ،كما شاء يف احلد ث عن الصال ( :عرميها الاكب  ،وعليلها الاسليم)  ،وقد مسيمي تكب اإلحرام بذلح ث املصل هرم
عليه بعدها أمور كانمي حال له ىل أ احلل مهها بالاسليم .انظر «الهها ة».
 4أ قووه وع نوه.
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ول د ا لمد رأى ال صد رى الصددح عة ومد ذددم ى ده ؛ آمد أكثدرذم اخت د را و وىد  ،وقد لوا( :مد الد ي
صددحبوا المن د ح عأفهددل م د ذددأالء)  ،ولقالالد دعونالالا حنالالن وغ نالالا ك ال ا مالالن أهالالل الكاالالاب ىل اإلسالالالم
فالاليه وا أ املالالان هلالالم مالالا الالرو عليالاله املهاسالالبني ىل اإلسالالالم  -ممالالن عظمهالالم ااهالالال  -مالالن البالالدس والظلالالم
والفجالالور واملكالالر وا حايالالال  ،ونسالالبة ذلالالح ىل الشالالرس  ،فسالالاء رالالههم بالشالالرس ومبالالن شالالاء بالاله  ،فالالاهلل ل اليو
قال الطاس ر اهلل وحسيبهم.
فهذه ار س شدا ىل تالعو الشيطا ب الع الباد الصليو تدل على ما بعدها  ،واهلل اهلاد املوف .
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نبذة مختصرة عن أصول العقيدة
اإلسالمية
تأليف الفقير إلى عفو ربه الغـني
ماجد بن سليمان الرسـي
ربيع األول  3414هـ

مقدمة

بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ،والصـالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  ،سيدنا حممد  ،وعلى آله
وصحبه أمجعني  ،أما بعد:
فإن العقيدة اإلسالمية تقوم على ستة أركان  ،وهي اإليـمان باهلل  ،ومالئكته  ،وكتبه  ،ورسله ،
واليوم اآلخر  ،والقدر  ،خريه وشره.
والدليل على هذه األركان الستة قوله تعاىل ولكن الرب من آمن باهلل واليوم اآلخر واملالئكة
والكتاب والنبيني ، 1وقوله تعاىل آمن الرسول مبا أنـزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهلل
ومالئكته وكتبه ورسله 2اآلية.
3
ودليل القدر قوله تعاىل ﴿إِنَّا ُك َّل َش ْي ٍء َخلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر.
والدليل على هذه األركان من السنة النبوية حديث عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال :بينما حنن
عند رسول اهلل  ذات يوم ؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر  ،ال
يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد  ،حىت جلس إىل النيب  ، فأسند ركبتيه إىل ركبتيه  ،ووضع
كفيه على فخذيه  ،وقال :يا حممد  ،أخربين عن اإلسالم.
فقال رسول اهلل  : اإلسالم أن تشـ ـهد أن ال إلـٰه إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل  ، وتقيم
الصالة  ،وتؤيت الزكاة  ،وتصوم رمضان  ،وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال.
 1سورة البقرة. 111 :
 2سورة البقرة. 282 :

تنبيه :ملا كانت سورة البقرة حتوي أصول اإلميان كان شأهنا عظيما  ،فإهنا يف الدنيا ال تستطيعها السحرة  ،أي ال تُطيق مساعها ،

سحرهم فيمن حافظ عليها  ،ويف اآلخرة تأيت كأهنا سحابة تظلل صاحبها.
وال ين ُفذ ُ
 3سورة القمر . 94 :

03

مقدمة

قال :صدقت.
قال :فعجبنا له ؛ يسأله ويُصدقه.
قال :فأخربين عن اإلميان.
قال :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر  ،وتؤمن بالقدر خريه وشره.
ويف آخر احلديث قال النيب  لعمر :يا عمر  ،أتدري من السائل؟
قلت :اهلل ورسوله أعلم.
1
قال :فإنه جربيل  ،أتاكم يعلمكم دينكم.
وشعب اإلميان يف شريعة اإلسالم ال تنحصر يف هذه األركان الستة  ،بل هي تتضمن فروعا وشعبا
كثرية  ،ولكن هذه الستة هي األركان  ،فهي مبجموعها مبثابة الساق للشجرة  ،وأما الشعب فهي
مبثابة األغصان  ،وقد أشار النبي  إلى هذه الشعب في قوله :اإليمان بضع وسبعون – أو
بضع وستون  -شعبة  ،فأفضلها قول ال إلـٰه إال اهلل  ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،
2
والحياء شعبة من اإليمان.
وقد مجع القاضي عياض 3رمحه اهلل هذه الشعب البِ ــضع والستني ، 9فقال:
هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن  ،فأعمال القلب فيه املعتقدات
والنيات  ،وتشتمل على أربع وعشرين خصلة:
 1رواه مسلم (.)8
 2رواه البخاري ( )4ومسلم ( ، )32واللفظ له  ،عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
اليحصيب السبيت  ،مات سنة  ، 299انظر «تذكرة
 3هو العالمة عامل املغرب عياض بن موسى بن عياض  ،القاضي أبو الفضل
ُ
احلفاظ» (.)71/9
 9جاء يف رواية أخرى أن اإلميان بضع وسبعون شعبة  ،وسيأيت اجلمع بني اللفظني قريبا إن شاء اهلل.
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 .1اإلميان باهلل  ،ويدخل فيه اإلميان بذاته وصفاته  ،وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء
 .2واإلميان مبالئكته
 .3وكتبه
 .9ورسله
 .2والقدر خريه وشره
 .7واإلميان باليوم اآلخر  ،ويدخل فيه املسألة يف القرب  ،والبعث  ،والنشور  ،واحلساب  ،وامليزان ،
والصراط  ،واجلنة  ،والنار
 .1وحمبة اهلل
 .8واحلب والبغض فيه
 .4وحمبة النيب 
 .11واعتقاد تعظيمه  ،ويدخل فيه الصالة عليه واتباع سنته
 .11واإلخالص  ،ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق
 .12والتوبة
 .13واخلوف
 .19والرجاء
 .12والشكر
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 .17والوفاء
 .11والصرب
 .18والرضا بالقضاء
 .14والتوكل
 .21والرمحة
 .21والتواضع  ،ويدخل فيه توقري الكبري ورمحة الصغري
 .22وترك ِ
الكـرب والعُجب
 .23وترك احلسد
 .29وترك احلقد
 .22وترك الغضب


وأعمال اللسان  ،وتشتمل على سبع خصال:

.1

التلفظ بالتوحيد

.2

وتالوة القرآن

.3

وتعلم العلم

.9

وتعليمه

.2

والدعاء

00
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.7

والذكر  ،ويدخل فيه االستغفار

.1

واجتناب اللغو



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

.1

التطهري ِح ًّسا وحكما  ،ويدخل فيه اجتناب النجاسات

.2

وسرت العورة

.3

والصالة فرضا ونفال

.9

والزكاة كذلك

.2

وفك الرقاب

.7

واجلود  ،ويدخل فيه إطعام الطعام  ،وإكرام الضيف

.1

والصيام فرضا ونفال

.8

واحلج والعمرة كذلك

.4

والطواف

.11

واالعتكاف

.11

والتماس ليلة القدر

 1أي املكلَّفني.
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.12

وِ
الفرار بالدين  ،ويدخل فيه اهلجرة من دار الشرك

.13

والوفاء بالنذر

.19

والتحري يف األميان

.12

وأداء الكفارات



ومنها ما يتعلق باألَتباع ، 1وهي ست خصال:

.1

التعفف بالنكاح

.2

والقيام حبقوق العيال

.3

وبر الوالدين  ،وفيه اجتناب العقوق

.9

وتربية األوالد

.2

وصلة الرحم

.7

وطاعة السادة

.1

أو الرفق بالعبيد



ومنها ما يتعلق بالعامة  ،وهي سبع عشرة خصلة:

.1

القيام باإلمرة مع العدل

.2

ومتابعة اجلماعة

 1أي الذين هم حتت يد املكلف  ،من ولد وزوجة ورقيق وحنوه.
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.3

وطاعة أويل األمر

.9

واإلصالح بني الناس  ،ويدخل فيه قتال اخلوارج والبغاة

.2

واملعاونة على الرب  ،ويدخل فيه األمر باملعروف والنهي عن املنكر

.7

وإقامة احلدود

.1

واجلهاد  ،ومنه املرابطة

.8

ـخ ُمس
وأداء األمانة  ،ومنه أداء ال ُ

.4

والقرض مع وفائه

.11

وإكرام اجلار

.11

وحسن املعاملة  ،ومنه مجع املال من ِحـلِّه

.12

وإنفاق املال يف حقه  ،ومنه ترك التبذير واإلسراف

.13

ورد السالم

.19

وتشميت العاطس

.12

وكف األذى عن الناس

.17

واجتناب اللهو

.11

وإماطة األذى عن الطريق

03
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ضم بعضه إىل ٍ
بعض
فهذه تسع وستون خصلة  ،وميكن عدها تسعا وسبعني خصلة باعتبار أفراد ما ُ

مما ذُكر  ،واهلل أعلم.

1

أقول :ويف هذا البحث املختصر ؛ وددت أن أشارك مبشاركة متواضعة بشرح ميسر ألركان اإلميان ،
واليت متثل أسس العقيدة اإلسالمية  ،فمن ف ِهمها فقد ف ِهم دين اإلسالم وانفتح له بابه  ،أسأل اهلل
أن ينفع به كاتبه وقارئه  ،واهلل أعلم وصلى اهلل على نـبينا حممد  ،وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كثريا.
وكتبه  ،ماجد بن سليمان الرسي
 ، 21ربيع األول لعام  1933هجرية
هاتف11477212417171 :
اململكة العربية السعودية
www.saaid.net/book ، majed.alrassi@gmail.com

 1نقله ابن حجر عنه يف «فتح الباري» ( )74-78/1يف شرح احلديث املتقدم.
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الركن األول :اإليمان باهلل
اإليمان باهلل تعالى يتضمن أربعة أمور:
األول :اإلميان بوجوده سبحانه وتعاىل
الثاين :اإلميان بربوبيته
الثالث :اإلميان بألوهيته
الرابع :اإلميان بأمسائه وصفاته
تفصيل
األول :اإليمان بوجود اهلل سبحانه وتعالى
دل على وجوده تعاىل الفطرة والعقل والشرع واحلس.

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

تعليم  ،ومصداق هذا من كتاب اهلل قوله وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم

على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا﴾.1

وال ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إال من طرأ على قلبه طارىء  ،لقول النيب  : ما من مولود إال
2
ـمجسانه.
يولد على الفطرة  ،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يُ ِّ

وهلذا جند أن اإلنسان بطبيعته وفطرته وبدهيته إذا أصابه الضُّر قال (يا اهلل)  ،وقد ذُكر عن بعض
املالحدة أنه إذا أصا به شيء قال على فلتات لسانه (يا اهلل) من غري أن يشعر  ،ألن فطرة اإلنسان تدله
على وجود الرب عز وجل.
فهذه اآلية تدل على أن اإلنسان جمبول بفطرته على وجود اهلل.

﴿ولَئِن َسأَلْتَـ ُهم َّم ْن َخلَ َق ُه ْم
وقد أقر املشركون يف عهد النيب  بوجود اهلل تعاىل  ،كما قال تعاىل عنهم َ
لَيَـ ُقولُ َّن اللَّهُ﴾ ، 3واآليات يف هذا الباب كثرية.
وأما داللة العقل على وجود اهلل تعاىل فألن هذه املخلوقات سابِقها ِ
والحقها البد هلا من ٍ
خالق
أوجدها  ،إذ ال ميكن أن ِ
بنفسها ألن العدم مل خيلُق نفسه  ،فإنه قبل ِ
توجد نفسها ِ
وجوده معدوم ،
َ
َ
فكيف يكون خال ًقا لغريه من املوجودات؟!
 1سورة األعراف. 172 :
 2رواه البخاري ( )1331عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 3سورة الزخرف. 77 :
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كذلك فإن وجود تلك املخلوقات صدفة بغري م ِ
وجد ممتنع لسببني ؛ األول :أن كل ِ
حاد ٍ
ث البد له من
ُ
1
ِ
ـح ِدث َّ ،
دل على ذلك العقل والشرع  ،قال تعاىل ﴿أم ُخلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون﴾ .
ُم ْ

والثاني :أن وجودها على هذا النظام البديع  ،والتناسق املتآلف  ،واالرتباط امللتحم بني األسباب

منعا باتًا أن يكون
ومسبباهتا  ،وبني الكائنات بعضها مع بعض  ،بال اضطراب وال تصادم ؛ مينع ً
وجودها صدفةً من غري م ِ
وجد  ،إذ املوجود صدفة ليس على نظام يف أصل وجوده  ،فكيف يكون
ُ

منتظما حال بقائه وتطوره؟! استمع إىل قول اهلل تعاىل ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل
ً
3 2
سابق النهار وكل يف فلك يسبحون. 
4
سمون
يُذكر عن أبي حنيفة رمحه اهلل – وكان معروفا بالذكاء  -أنه جاءه قوم من املالحدة الدَّهرية ويُ َّ

بالسـ َـمـنِّية 3الذين ينكرون وجود اخلالق جل وعال  ،وكان أبو حنيفة رمحه اهلل سيفاً على الدُّهرية  ،وكانوا
ُّ
ينتهزون الفرصة ليقتلوه  ،فبينما هو يوماً يف مسجده قاع ٌد إذ هجم عليه مجاعة بسيوف مسلولة ومهوا
بقتله  ،فقال هلم :أجيبوين عن مسألة مث افعلوا ما شئتم.
فقالوا له :هات.
فقال :ما تقولون يف رجل يقول لكم إين رأيت سفينة مشحونة باألمحال  ،مملوءة من األثقال  ،قد
7
احتَـو َش ـ ـْتها 6يف لـ ِ
ياح خمتلفةٌ  ،وهي من بينها جتري مستوية  ،ليس هلا
ُّ
اج متالطمةٌ  ،ور ٌ
ـجة البحر أمو ٌ
َ
مالح جيريها  ،وال متعهد يدفعها  ،هل جيوز ذلك يف العقل؟
قالوا :ال  ،هذا شيء ال يقبله العقل.
فقال أبو حنيفة :يا سبحان اهلل  ،إذا مل جيز يف العقل سفينة جتري يف البحر  ،مستوية من غري متعهد وال
ِ 7
جمري ؛ فكيف جيوز قيام هذه الدنيا على اختالف أحواهلا وتغري أعماهلا وسعة أطرافها وتبايُن أكنافها
من غري صانع وحافظ؟!
 1سورة الطور. 33 :
 2سورة يـٰس. 44 :
 3انظــر يف هــذا البــاب كتــاب «إبــداع اخلــالق يف نظــم خلقــه دليــل علــى وحدانيتــه»  ،للشــيع عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل الزهـراين  ،الناشــر :دار
التوحيد – الرياض.
 4الدَّهري – بفتح الدال وتشديدها  -هو امللحد الذي ال يؤمن باآلخرة  ،والدُّهري  -بضم الدال وتشديدها – هو الرجل ال ُـم ِـسن .انظر
«لسان العرب»  ،مادة :دهر.
5
ـس َـمـنِّـ ـيَّ ـةُ قوم من أهل اهلند ُده ِريـُّ ــون  ،وقال اجلوهري :فِرقة من عبدة األصنام تقول بالتناسع وتنكر وقوع العلم باألخبار .انتهى املراد
ال ُّ
من «لسان العرب»  ،مادة :مسن.
6
وس ِط َها .انظر «لسان العرب»  ،مادة :حوش.
أي أحاطت هبا وجعلتها يف َ
7
ـج ِـة البحر أي وسطه حيث يكثر ماؤه وال تُــرى اليابسه منه.
لُ َّ
 8أي أطرافها.
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مجيعا وقالوا :صدقت  ،وأغمدوا سيوفهم وتابوا.
فبكوا ً
و ُسئل الشافعي رضي اهلل عنه :ما الدليل على وجود الصانع؟

فقال :ورقة التوت  ،طعمها ولوهنا ورحيها وطبعها واحد عندكم؟
قالوا :نعم.
قال :فتأكلها دودة القز 1فيخرج منها اإلبريسم ، 2والنحل فيخرج منها العسل  ،والشاة فيخرج منها
البَـ ْعر ، 3ويأكلها الظباء فيخرج منها ال ِـم ْسك  ،فمن الذي جعل هذه األشياء كذلك مع أن الطبع

واحد؟!
فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده  ،وكان عددهم سبعة عشر.

وضرب أحمد بن حنبل رضي اهلل عنه مثالً قلعة حصينة ملساء  ،ال فُرجة فيها  ،ظاهرها كالفضة
الـمذابة  ،وباطنها كالذهب اإلبريز ، 4مث انشقت اجلدران  ،وخرج من القلعة حيوان مسيع بصري.
وقد َعىن بالقلعة :البيضة  ،وباحليوان :الفرخ.
وسأل هارون الرشيد مال ًكا عن وجود الصانع  ،فاستدل باختالف األصوات وتردد النغمات وتفاوت

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

فقال :الـبَعرة تدل على البعري  ،والروث على احلمري  ،واألثر يدل على املسري  ،فسماءٌ ذات أبراج ،
وأرض ذات فجاج  ،وحبار ذات أمواج  ،أال تدل على السميع البصري؟
ورؤي ابن هانئ 3يف املنام فقيل له :ما فعل اهلل بك؟
قالَ :غ َفَر يل بأبيات قلتها يف النَّرجس  ،وهي:

 1القز هو احلرير على احلال اليت يكون عليها عندما يُستخرج  ،ودودة القز أي دودة احلرير اليت تنسج احلرير .انظر «املعجم الوسيط».
 2اإلبريسم هو أحسن احلرير .انظر «املعجم الوسيط».
 3البعرة هي رجيع الغنم واإلبل.
 4اإلبريز هو الذهب اخلالص .انظر «املعجم الوسيط».
 5وهو املكىن بأيب نواس.

04

تأمل يف ِ
نبات األرض وانظر
ّ

ٍ1
شاخصات
عيو ٌن من لُـجني
ٌ
3
ضِ
شاهدات
برجـ ِـد
ب َّ
ٌ
على قُ ُ
الز َ
رسول
وأن حممدا عب ٌد ٌ
2

املليك
إىل آثا ِر ما صنع ُ
4
ٍ3
السبيك
الذهب
كما
بأحداق
ُ
ُ
يك
بأن اهلل ليس له شر ُ
7
6
املليك
إىل الثقلني أرسله ُ

ومن عجائب خلق اهلل البعوضة  ،فقد أودع اهلل فيها من احلكم الشيء الكثري  ،فأودع اهلل فيها قوة
احلافظة والفكر  ،وحاسة اللمس والبصر والشم  ،ومنفذ الغذاء  ،وأودع فيها جوفا وعروقا وخما وعظاما ،
فسبحان من قدر فهدى  ،ومل يرتك شيئا سدى.
قال الزخمشري مبتهال:
ِ
يا من يرى َّ
البعوض جناحها
مد
ويرى منا َط 14عروقِها يف نـَح ِرها
ِ 12
ويرى خرير الدم يف أوداجها
ويرى وصول إذا اجلنني ببطنِها

يف ِ
الليل البهي ِمِ 7
ظلمة ِ
األليل
11
املع من تلك ِ
ـح ِل
و َّ
العظام النُّـ َّ
1

ِ
ٍ
مفصل
مفصل يف
متنقِّال من
13
يف ِ
ظلمة األحشا بغري تَـ َـم ــق ِ
ُّل

 1اللجني هو الفضة  ،شبّه الناظم زهرة النبات هبا ألهنا تشبه الفضة يف لوهنا« .انظر «لسان العرب»  ،مادة :جلن.
2
ص الرجل ببصره إذا فتح عينيه وح ّد نظره ورفع جفنيه فلم يط ِرف  ،وقد وصف الناظم بعض األزهار يف إحداقها بأهنا
يقال َش َخ َ
ِ
شاخصات كعني اإلنسان إذا شخصت وأحدقت ببصرها .انظر «لسان العرب»  ،مادة :شخص.
3
احلدقة تطلق على حدقة العني وهي سوادها  ،وقد شبَّه الناظم تلك األزهار باألحداق .انظر «لسان العرب»  ،مادة :حدق.
َ
 4سبيك أي مسبوك  ،وهو الذهب املفرغ يف قالَـب .انظر «لسان العرب»  ،مادة :سبك.
5
ـضـب مجع قـضـيب  ،واملقصود غصن النبات  ،والزبرجد هو ال ـ ُّـزُم ـ ُّـرْد  ،جوهر معروف  ،وقد وصف الناظم الغصن بالزمرد للمعانه وبريقه
قُ ُ
وهباء منظره .انظر «لسان العرب»  ،مادة« :قضب»  ،و «زبرجد»  ،وكذا «خمتار الصحاح» للرازي  ،مادة« :زبرجد».
 6الثقالن مها اإلنس واجلن.
 7ذَكر بعض املفسرين هذه القصص عن الشافعي وأمحد وهارون الرشيد وأيب نواس عند تفسري قوله تعاىل يف أول سورة البقرة ﴿يا أيها
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾.
كما ذكر هذه الشواهد الفخر الرازي يف الداللة على وجود الصانع يف كتابه «مفاتيح الغيب» ( ، )141 – 147/2الناشر :دار
الفكر  ،ط  ، 1سنة  1441هـ .
 8البهيم هو األسود الذي ال خيالطه لون آخر .انظر «اللسان»  ،مادة :هبم.
 9أليل أي شديد الظلمة .انظر «اللسان»  ،مادة :ليل.
 10املناط من نا َط أي علَّق  ،يقال :نا َط ِسالحه بالشجرةِ أي علقه عليها  ،واملناط هو ما يُعلَّق فيه الشيء  ،ومناط العروق يف البيت
املذكور هو ما تلتحم فيه العروق من جوانبها كأهنا معلقة هبا.
11
ـح ِـل مجع نَ ِـحـيـل أي رقيق ودقيق .انظر «لسان العرب»  ،مادة :حنل.
الـنُّ َّ
12
الودج عرق جيري فيه الدم .انظر «لسان العرب»  ،مادة :ودج.
ْ
 13ال ُـمقلة هي سواد العني وبياضها  ،والتمقل هو تقليب العني يف املنظور إليه وحتديق النظر فيها  ،يقال( :متقل يف البضاعة) أي قـلَّـب
نظره فيها  ،ومقصود الناظم أن اهلل تعاىل يرى ما يف أحشاء البعوضة بغري كلفة.
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ويرى مكان ِ
الوطء من ِ
أقدامها
س ما هو دونَـها
ويرى
ويسمع ِح َّ
ُ
امنُن علي بتوبة متحو هبا

ِ
املستعجل
يف سريها وحثيثها
ِ1
متهول
يف قاع حب ٍر مظل ٍم ِّ

ما كان مين يف ِ
الزمان األول

ِ2

وعلى هذا فيقال ملن جحد وجود اهلل يف هذه األزمنة :هل ما أُنتج من الطائرات والصواريع والسيارات
واآلالت بأنواعها حمض صدفة؟
ٍ
وملئ بالـ ُف ُر ِش
ولو حدَّثك
ٌ
شخص عن قص ٍر مشيد  ،أحاطت به احلدائق  ،وجرت بينها األهنار ُ ،
ِ
كمالته  ،وقال لك  :إن هذا القصر وما فيه من كمال قد
واألسَّرة ُ ،
قوماته ُ
وم ّ
وزيـِّ ــن بأنواع الزينة من ُم ّ
صدِّقه؟ اجلواب :ال  ،قطعا.
أوجد نفسه  ،أو ُوجد هكذا صدفة بدون ُموجد ؛ أكنت ُم َ
أجيوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه ومسائه وأفالكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد
أوجد نفسه  ،أو ُوجد صدفة بدون موجد؟!

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

شيء أم هم اخلالقون﴾ ، 3يعين أهنم مل خيلقوا من غري خالق  ،وال هم الذين خلقوا أنفسهم  ،فتعني
أن يكون خالقهم هو اهلل تبارك وتعاىل.
وهلذا ملا مسع جبري بن مطعم رضي اهلل عنه رسول اهلل  يقرأ سورة الطور فبلغ هذه اآليات ﴿أ َْم ُخلِ ُقوا
ٍ
ِ
اخلالِ ُقو َن * أَم خلَ ُقوا َّ ِ
ِ
ك أ َْم
ض بَل ال يُوقنُو َن * أ َْم ِع َ
ند ُه ْم َخَزائِ ُن َربِّ َ
م ْن َغ ِْري َش ْيء أ َْم ُه ُم َْ
الس َم َاوات َواأل َْر َ
ْ َ
صْي ِط ُرو َن﴾ ، 4وكان جبري يومئذ مشرًكا ؛ فقال  :كاد قليب أن يطري  ،وذلك أول ما وقر اإلميان
ُه ُم الْ ُم َ
3
يف قليب.

 1أي كثري األهوال.
 2ذكرها شهاب الدين أمحد األبشيهي يف كتابه «املستطرف يف كل فن متستظرف» (ص  ، )374الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،
ط  ، 1سنة  1413هـ .
وكذا ذكرها الزخمشري خمتصرة يف تفسريه املعروف بـ «الكشاف» (ص  ، )1167بتحقيق :مصطفى حسني أمحد  ،الناشر :دار الكتاب
العريب – بريوت  ،ط  ، 3سنة  1447هـ.
 3سورة الطور . 33 :
 4سورة الطور . 37 - 33 :
 5رواه البخاري مفرقا .)4423( ، )4733( ،
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فصل
وأما داللة الشرع على وجود اهلل تعاىل ؛ فالكتب السماوية كلها تنطق بذلك  ،وألن ما جاءت به من
األحكام املتضمنة ملصاحل اخللق دليل على أهنا من رب حكيم عليم مبصاحل خلقه  ،وكذا ما جاءت به
من األخبار الكونية اليت شهد الواقع بصدقها دليل على أهنا من رب قادر على إجياد ما أخرب به.
وأيضا فإن ائتالف القرآن وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضا ؛ يدل داللة قاطعة على أنه من رب

حكيم عليم  ،قال تعاىل أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثريا﴾، 1
فهذا دليل أيضا على وجود من تكلم بالقرآن وهو اهلل تعاىل.
فصل
وأما داللة الحس على وجود اهلل فمن وجهني:

أحدهما :أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعني وغوث املكروبني ما يدل داللة قاطعة على وجوده

يدع إال اهلل ،
تعاىل  ،إذ أن إجابة الدعاء تدل على أن هناك ربا سـمع دعاء من دعاه فأجابه  ،فإنه مل ُ
2
ِ
ِ
اب
استَ َجْبـنَا لَهُ﴾  ،وقال تعاىل ﴿إِ ْذ تَ ْستَغيثُو َن َربَّ ُك ْم فَ ْ
وحا إِ ْذ نَ َادى من قَـْب ُل فَ ْ
استَ َج َ
قال اهلل تعاىل ﴿ َونُ ً
لَ ُك ْم﴾.3
وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن رجال دخل يوم اجلمعة من باب كان وجاه املنرب  ،ورسول اهلل 
قائم خيطب  ،فاستقبل رسول اهلل  قائما فقال :يا رسول اهلل  ،هلكت األموال  ،وانقطعت السبل ،
فادع اهلل يغيثنا.
قال :فرفع رسول اهلل  يديه فقال :اللهم اسقنا  ،اللهم اسقنا  ،اللهم اسقنا.
ٍ
سحاب وال قَـ َـز َع ٍة 4وال شيئا  ،وما بيننا وبني َس ْلع 3من
قال أنس :وال واهلل  ،ما نرى يف السماء من
ٍ
بيت وال دار  ،قال :فطلعت من ورائه 6سحابة مثل الـتُّـ ِ
ـرس ، 7فلما توسطت السماء انتشرت مث أمطرت

 ،قال :واهلل ما رأينا الشمس َسـ ْـبتاً.7

 1سورة النساء. 72 :
 2سورة األنبياء . 76 :
 3سورة األنفال . 1 :
 4القزعة هي القطعة من الغيم .انظر «النهاية».
 5سلع اسم جبل باملدينة.
 6أي من وراء سلع.
 7الرتس قطعة من احلديد مستديرة يتَّقي هبا احملارب السهام .انظر «النهاية».
 8قال ابن األثري يف «النهاية» :قيل :أراد أسبوعا  ،من السبت إىل السبت  ،وقيل :أراد بالسبت مدة من الزمان قليلة كانت أو كثرية.
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مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة  ،ورسول اهلل  قائم خيطب  ،فاستقبله قائما فقال :يا
رسول اهلل  ،هلكت األموال  ،وانقطعت السبل  ،فادع اهلل ميسكها.
2
قال :فرفع رسول اهلل  يديه مث قال :اللهم حوالينا وال علينا  ،اللهم على اآلكام 1واجلبال والظِّـراب
واألودية ومنابت الشجر.
3
قال :فانقطعت  ،وخرجنا منشي يف الشمس.
مشهودا ملن صدق يف جلوئه إىل اهلل تعاىل وأتى بأسباب اإلجابة.
أمرا
ً
وما زالت إجابة الداعني ً

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

مثال ذلك :آية موسى  حني أمره اهلل تعاىل أن يضرب بعصاه البحر  ،فضربه فانفلق أثىن عشر
طري ًقا يابسا  ،واملاء بينها كاجلبال  ،قال اهلل تعاىل ﴿فَأَوحْيـنَا إِ َىل موسى أ َِن ْ ِ
اك الْبَ ْحَر فَان َفلَ َق
صَ
اض ِرب ب َع َ
َْ
ُ َ
ً
4
فَ َكا َن ُك ُّل فِْرٍق َكالطَّْوِد الْ َع ِظي ِم﴾ .
ومثال ثان :آية عيسى  حيث كان حيىي املوتى  ،وخيرجهم من قبورهم بإذن اهلل  ،قال اهلل تعاىل ﴿إذ
قال اهلل يا عيسى بن مرمي اذكر نعميت عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس يف املهد
وكهال وإذ علمتك الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري فتنفع فيها فتكون
ِ
ِج الْ َموتَى بِِإ ْذِين﴾.3
طريا بإذين وتربىء األكمه واألبرص بإذين َوإ ْذ ُختْر ُ

ومثال ثالث حصل لـم ـحمد  حني طلبت منه قريش آية  ،فأشار إىل القمر  ،فانفلق فرقتني فرآه
الناس  ،ويف ذلك نـزل قوله تعاىل ﴿اقْـتَـرب ِ
ضوا َويـَ ُقولُوا ِس ْحٌر
ت َّ
اعةُ َو َ
انش َّق الْ َق َم ُر * َوإِن يـََرْوا آيَةً يـُ ْع ِر ُ
الس َ
ََ
6
ونصرا هلم ؛ تدل داللة قطعية
ُّم ْستَ ِمٌّر﴾  ،فهذه اآليات احملسوسة اليت جيريها اهلل تعاىل ً
تأييدا لرسله ً
على وجوده تعاىل.

 1اآلكام مجع أكمة وهي الرابية .انظر «النهاية» .قلت :والرابية معروفة  ،وهي املكان املرتفع  ،وتسمى بالربوة أيضا.
 2الظراب مجع ظ ِرب  ،وهو اجلبل الصغري .انظر «النهاية».
 3أخرجه البخاري ( )1411ومسلم (.)717
 4سورة الشعراء. 63 :
 5سورة املائدة. 114 :
 6سورة القمر. 2 -1 :
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الثاني :اإليمان بربوبيته
اإلميان بربوبية اهلل تعاىل يعين اإلميان بأن اهلل وحده هو الرب ال شريك له وال معني  ،والرب :من له
اخللق وامللك واألمر – أي أمر تدبري هذا الكون  ، -فال خالق إال اهلل  ،وال مالك إال هو  ،وال آمر إال
اخلَْل ُق َواأل َْم ُر﴾ ، 1وقال بديع السماوات واألرض﴾، 2
هو  ،قال تعاىل مبينا انفراده باخللق ﴿أَالَ لَهُ ْ
3
وقال احلمد هلل فاطر السماوات واألرض.
وأعظم ما خلق اهلل عشرة  ،وهي السماوات واألرض والشمس والقمر والليل والنهار والناس والدواب
واملطر والرياح  ،وقد متدح اهلل تعاىل خبلقها كثريا يف القرآن السيما يف أوائل بعض السور كسورة اجلاثية ،
قال تعاىل  حـ ٰم * تنزيل الكتاب من اهلل العزيز احلكيم * إن يف السماوات واألرض آليات للمؤمنني *
ويف خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون * واختالف الليل والنهار وما أنزل اهلل من السماء من
رزق فأحيا به األرض بعد موهتا وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
ودليل انفراده بامللك قوله تعاىل  وقل احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل
3
4
ِ
يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا ، وقوله تبارك الذي بيده امللك ، وقوله ﴿ َذل ُك ُم اللَّهُ َربُّ ُك ْم لَهُ
الْم ْل َّ ِ
ين تَ ْدعُو َن ِمن ُدونِِه َما ميَْلِ ُكو َن ِمن قِطْ ِم ٍري﴾.6
ُ ُ
ك َوالذ َ
ودليل انفراده باألمر قوله تعاىل أال له اخللق واألمر ، وقال إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله له
كن فيكون ، 7وقال يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه﴾ ، 7وقوله وإليه يرجع األمر
كله.1
وسئل أعرايب :مب عرفت ربك؟
ُ

فقال( :بنقض العزائم وصرف الـهمم)  ،وصدق ذلك األعرابـي  ،فاإلنسان يعزم أحيانا على الشيء ويف
حلظة جيد نفسه قد نقض عزمه وعزم على تركه  ،وقد يهم اإلنسان بالشيء متجها إليه مث ينصرف بدون
سبب  ،وهذا يدل على أن لألمور مدبرا فوق تدبري اإلنسان  ،وهو اهلل عز وجل.
 1سورة األعراف. 34 :
 2سورة البقرة. 117 :
 3سورة فاطر. 1 :
 4سورة اإلسراء. 111 :
 5سورة امللك. 1 :
 6سورة فاطر. 13 :
 7سورة يـٰس. 72 :
 8سورة السجدة. 3 :
 9سورة هود. 123 :
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فصل
ومما يدل على تفرد اهلل سبحانه باألمر ؛ قدرته تعاىل على إجراء تأثري ذلك األمر على خالف العادة ،
ومن ذلك أنه جعل النار بردا وسالما على إبراهيم عليه السالم  ،قال الشنقيطي رمحه اهلل:
ومن أصرح األ دلة يف ذلك قوله تعاىل ﴿قلنا يا نار كوين بردا وسالما على إبراهيم﴾ ، 1فطبيعة اإلحراق
يف النار معىن واحد ال يتجزأ إىل معان خمتلفة  ،ومع هذا أحرقت احلطب فصار رمادا من حرها  ،يف
الوقت الذي هي فيه كائنة بردا وسالما على إبراهيم  ،فدل ذلك داللة قاطعة على أن التأثري حقيقةً إمنا

هو مبشيئة خالق السماوات واألرض  ،وأنه يُسبِّب ما شاء من ال ُـمسبِّبات على ما شاء من األسباب ،
وأنه ال تأثري لشيء من ذلك إال مبشيئته جل وعال.
ومن أوضح األدلة يف ذلك أنه رمبا جعل الشيء سببا لشيء آخر مع أنه مناف له  ،كجعله ضرب ِ
ميت
َ
2

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

3

فصل
مكابرا غري معتقد ملا يقول  ،كما
ومل يُعلم أن ً
أحدا من اخللق أنكر ربوبية اهلل سبحانه  ،إال أن يكون ً
4
ِ
ت لَ ُكم ِّم ْن إلـٰه
حصل من فرعون حني قال لقومه ﴿أَنَا َربُّ ُك ُم األ َْعلَى﴾  ،وقال ﴿يَا أَيـُّ َها الْ َمأل َما َعل ْم ُ
3
ـجبُّـ ٍر  ،قال اهلل تعاىل ﴿ َو َج َح ُدوا ِهبَا
َغ ِْريي﴾  ،لكن ذلك ليـس عن عقيدة  ،بل عن تَكـبُّـ ٍر وتَ َ
6
ِ
ـزل
ت َما أَن َ
استَـْيـ َقنَْتـ َها أَن ُف ُس ُه ْم ظُْل ًما َوعُلًُّوا﴾  ،وقال موسى لفرعون فيما حكى اهلل عنه ﴿لََق ْد َعل ْم َ
وْ
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ورا﴾.7
َه ُؤالء إِالَّ َر ُّ
صائَِر َوإِ ِّين ألَظُنُّ َ
ض بَ َ
ك يَا ف ْر َعو ُن َمثْبُ ً
ب َّ َ َ

 1سورة األنبياء. 61 :
2
ِ ِ ِِ
َّخلَ ِة تُساقِ ْط َعلَي ِ
ك ُرطَبًا َجنِيًّا﴾.
ْ
انظر تفسري «أضواء البيان»  ،عند قوله تعاىل من سورة مرمي َ
﴿وُهِّزي إلَيْك ِب ْذ ِع الن ْ َ
 3يشري إىل قوله تعاىل يف سورة البقرة ﴿وإذ قتلتم نفسا فادارءمت فيها واهلل خمرج ما كنتم تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حييي اهلل
املوتى﴾.
 4سورة النازعات. 24 :
 5سورة القصص. 37 :
 6سورة النمل. 14 :
 7سورة اإلسراء. 142 :
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فصل
وقد كان املشركون يف عهد النيب  يُِق ـ ُّـرون بربوبية اهلل تعاىل مع إشراكهم به يف العبادة  ،فأنكر اهلل
عليهم ذلك  ،ألن اإلقرار بالربوبية ال يكفي للدخول يف اإلسالم حىت يُضم إليه إفر ُاده بالعبودية  ،قال
تعاىل لنبيه حاث ا له على أن يقول للمشركني املعرتفني هلل بالربوبية  ،املشركني معه غريه يف العبادة ﴿قُل
ِ
ِِ
ض َوَمن فِ َيها إِن
ض َوَمن ف َيها إِن ُكنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن * َسيَـ ُقولُو َن للَّه قُ ْل أَفَال تَ َذ َّك ُرون * قُل لِّ َم ِن األ َْر ُ
لِّ َم ِن األ َْر ُ
السماو ِ
ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظيم *
السْب ِع َوَر ُّ
ُكنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمون * َسيَـ ُقولُو َن لِلَّ ِه قُ ْل أَفَال تَ َذ َّك ُرون * قُ ْل َمن َّر ُّ
ات َّ
ب َّ َ َ
ِِ
ِِ
وت ُك ِّل َش ْي ٍء َوُه َو ُِجي ُري َوال ُجيَ ُار َعلَْي ِه إِن ُكنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمون
َسيَـ ُقولُو َن للَّه قُ ْل أَفَال تَـتَّـ ُقون * قُ ْل َمن بِيَده َملَ ُك ُ
2 1
َّن تُ ْس َح ُرون﴾ .
* َسيَـ ُقولُو َن لِلَّ ِه قُ ْل فَأ َّ

 1سورة املؤمنون. 71 - 74 :
 2انظر ما قاله ابن كثري يف تفسري هذه اآليات  ،وكذا ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري آية يونس ، 31 :وآية يوسف ، 146 :وآية
اإلسراء 1 :من ابتداء قوله :ويكثر يف القرآن العظيم االستدالل على الكفار باعرتافهم بربوبيته جل وعال  ...اخل.
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الثالث :اإليمان بألوهيته
اإلميان بألوهية اهلل يعين اإليـمان بأنه وحده اإللـٰه احلق ال شريك له  ،املستحق للعبادة دون َمن سواه ،
ومعىن «اإللـٰه» أي املألوه  ،وهو املعبود حــبا وتعظيما  ،قال اهلل تعاىل ﴿و إلـٰهكم إلـٰه و ِ
اح ٌد الَّ إلـٰه إِالَّ
ًُ
َ
ً
هو الرمحـٰن َّ ِ
يم﴾ ، 1وقال تعاىل ﴿ َش ِه َد اللَّهُ أَنَّهُ الَ إلـٰه إِالَّ ُه َو َوالْ َمالَئِ َكةُ َوأ ُْولُواْ الْعِْل ِم قَآئِ َماً بِالْ ِق ْس ِط
َُ
الرح ُ
2
الَ إلـٰه إِالَّ هو الْع ِزيز ْ ِ
يم﴾  ،وكل ما ُّاختذ إلـٰها يُعبد من دون اهلل أو مع اهلل فعبادته باطلة  ،قال اهلل
َُ َ ُ
احلَك ُ
3
ِ
َن ما ي ْدعو َن ِمن دونِِه هو الْب ِ
اط ُل َوأ َّ
ك بِأ َّ
َن اللَّهَ ُه َو الْ َعلِ ُّي الْ َكبِري﴾ .
َن اللَّ َه ُه َو ْ
تعاىل ﴿ َذل َ
احلَ ُّق َوأ َّ َ َ ُ
ُ َُ َ
فصل في براهين توحيد األلوهية

واعلم رمحك اهلل أن الربهان األعظم على استحقاق اهلل تعاىل ألن يُعبد وحده دون ما سواه هو تفرده
تعاىل بربوبية هذا الكون ، 4ال شريك له يف ذلك وال معني  ،والرب هو من بيده اخللق وامللك والرزق
واألمر – أي أمر تدبري هذا الكون  ، -فال خالق إال اهلل  ،وال مالك إال هو  ،وال رازق إال هو  ،وال
اخلَْل ُق َواأل َْم ُر﴾ ، 3وقال تعاىل بديع السماوات
آمر إال هو  ،قال تعاىل مبينا تفرده باخللق ﴿أَالَ لَهُ ْ
واألرض﴾ ، 6بديع أي ِ
مبدع ، 7واملعىن ُموجد السماوات واألرض.
وقال تعاىل احلمد هلل فاطر السماوات واألرض﴾ ، 7ومعىن فاطر أي موجد.1
ودليل انفراده بالـملك قوله تعاىل وقل احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك، 14
وقوله تبارك الذي بيده امللك ، 11وقوله تعاىل ﴿ذَلِ ُكم اللَّه ربُّ ُكم لَه الْم ْل َّ ِ
ين تَ ْدعُو َن ِمن ُدونِِه
ُ َُ ْ ُ ُ ُ
ك َوالذ َ
َما ميَْلِ ُكو َن ِمن قِطْ ِم ٍري﴾.12

 1سورة البقرة. 163 :
 2سورة آل عمران. 17 :
 3سورة احلج. 62 :
 4سيأيت ذكر براهني أخرى بعد هذا الفصل.
 5سورة األعراف. 34 :
 6سورة البقرة. 117 :
 7انظر «مفردات ألفاظ القرآن الكرمي» للراغب األصفهاين رمحه اهلل.
 8سورة فاطر. 1 :
 9انظر «مفردات ألفاظ القرآن الكرمي» للراغب األصفهاين رمحه اهلل.
 10سورة اإلسراء. 111 :
 11سورة امللك. 1 :
 12سورة فاطر. 13 :
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ودليل انفراده باألمر – ويعرب عنه أيضا بالتدبري  -قوله تعاىل أال له اخللق واألمر ، وقوله إمنا قولنا
2
لشيء إذا أردناه أن نقوله له كن فيكون ، 1وقوله يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه﴾

 ،وقوله وإليه َيرجع األمر كله.3
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وخوف ،
ومرض  ،وأم ٍن
وصحة
وغىن وفق ٍر ،
فتدبري هذا الكون من إحياء وإماتة  ،ومط ٍر وجـ ـ ـ ــدب ً ،
وغري ذلك مما جيري يف هذا الكون ؛ إمنا هو بأمر اهلل تعاىل.

ودليل انفراده بالرزق قوله تعاىل  اهلل الذي خلقكم مث رزقكم مث مييتكم مث حيييكم هل من شركائكم

من يفعل من ذلكم من شيء.4

نصبَّةً على هذا النوع من التوحيد – أي توحيد
وقد كانت دعوة الُّرسـل  -عليهم الصالة والسالم ُ -م َ
األلوهية  ، -وكانوا قاطبة يقولون ألقوامهم ﴿ ْاعبُ ُدوا اللَّ َه َما لَ ُكم ِّم ْن إلـٰه َغْيـ ُره﴾ ، 3ولكن أىب ذلك
املشركون  ،واختذوا من دون اهلل آهلة  ،يعبدوهنم مع اهلل سبحانه وتعاىل  ،ويستنصرون هبم ويستغيثون.

وضد توحيد األلوهية الشرك يف عبادته تعاىل  ،كعبادة القبور  ،بدعائها  ،و َّ
الذبح هلا  ،والنّذر هلا ،
َّمسح بأعتاهبا  ،وحنو ذلك من األفعال  ،فهذه من األفعال الشركية اليت تنقض إميان
والطَّواف هبا  ،والت ُّ
العبد بأن اهلل وحده هو املستحق ألن يعبد دون ما سواه  ،وهو ال ُـمعبَّـر عنه بتوحيد األلوهية أو توحيد

العبادة.

فصل في ذكر البراهين الشرعية والعقلية على بطالن الشرك في عبادة اهلل
وقد أبطل اهلل تعاىل اختا َذ املشركني آهلة يعبدوهنا معه برباهني شرعية وعقلية كثرية  ،فأما الشرعية فمثل

قوله تعاىل إنه من يشرك باهلل فقد حرم اهلل عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصار ، 6وقوله
 ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين * بل اهلل
فاعبد وكن من الشاكرين.7
وأما الرباهني العقلية على بطالن الشرك فكثرية  ،منها:
األول :أنه ليس يف هذه اآلهلة اليت اختذوها شيء من خصائص األلوهية  ،فهي خملوقة ال َختلُق  ،وال
ضررا  ،وال متلك هلم حياة وال موتًا  ،وال متلك شيئًا من
جتلب ً
نفعا لعابديها  ،وال تدفع عنهم ً
 1سورة يـٰس. 72 :
 2سورة السجدة. 3 :
 3سورة هود. 123 :
 4سورة الروم. 44 :
 5سورة األعراف. 31 :
 6سورة املائدة. 72 :
 7سورة الزمر. 66 :

03

السماوات  ،وال تشارك يف ملكيته  ،قال اهلل تعاىل ﴿ َو َّاختَ ُذوا ِمن ُدونِِه ِآهلًَة ال َخيْلُ ُقو َن َشْيئًا َوُه ْم ُخيْلَ ُقو َن
ِ
ِ
ِ
ورا﴾ ، 1وقال تعاىل ﴿قُ ِل ْادعُوا
َوال ميَْل ُكو َن ألَن ُفس ِه ْم َ
ضًّرا َوال نـَ ْف ًعا َوال ميَْل ُكو َن َم ْوتًا َوال َحيَا ًة َوال نُ ُش ً
السماو ِ
الَّ ِذين َزعمتُم من د ِ
ون اللَّ ِه ال ميَْلِ ُكو َن ِمثْـ َق َ ٍ ِ
ات َوال ِيف األ َْر ِ
ض َوَما َهلُ ْم فِي ِه َما ِمن ِش ْر ٍك
ُ
َ َْ
ال َذ َّرة يف َّ َ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ال
َوَما لَهُ ِمْنـ ُهم من ظَ ِه ٍري * َوال تَن َف ُع َّ
ع َعن قُـلُوهب ْم قَالُوا َما َذا قَ َ
اعةُ ع َ
ندهُ إِالَّ ل َم ْن أَذ َن لَهُ َح َّىت إِ َذا فُـِّز َ
الش َف َ
احلَ َّق َوُه َو الْ َعلِ ُّي الْ َكبِريُ﴾ ، 2وقال ﴿أَيُ ْش ِرُكو َن َما الَ َخيْلُ ُق َشْيئاً َوُه ْم ُخيْلَ ُقو َن * َوالَ يَ ْستَ ِطيعُو َن
َربُّ ُك ْم قَالُوا ْ
نص ُرو َن﴾.3
َهلُ ْم نَ ْ
صًرا َوالَ أَن ُف َس ُه ْم يَ ُ
الس ِ
فه و ِ
أبطل الباطل.
وإذا كانت هذه حال تلك اآلهلة  ،فإن اختاذها آهلة من أس َف ِه َّ
الثاني :أن هؤالء املشركني كانوا يُـ ِـقُّرون بأن اهلل تعاىل هو وحده الرب اخلالق الذي بيده ملكوت كل
4
وحدوه بالربوبية  ،كما قال
يوحدوه باأللوهية كما َّ
ـجار عليه  ،وهذا يستلزم أن ِّ
شيء  ،وهو يُـجري وال يُ ُ
َّ ِ
َّ ِ
ين ِمن قَـْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقون * الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم
َّاس ْاعبُ ُدواْ َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
تعاىل ﴿يَا أَيـُّ َها الن ُ
ِ
األَر ِ
السماء ماء فَأَخرج بِِه ِمن الثَّمر ِ
السماء بِنَاء وأَن َ ِ
َنداداً
ات ِرْزقاً لَّ ُك ْم فَالَ َْجت َعلُواْ للّ ِه أ َ
ْ َ
ـزل م َن َّ َ َ
َْ َ
ض فَراشاً َو َّ َ َ َ
َ ََ
3
وأَنتم تَـعلَمون﴾  ،وقال تعاىل ﴿ولَئِن سأَلْتـهم َّمن خلَق َّ ِ
س َوالْ َق َمَر
الس َم َاوات َواأل َْر َ
َ َ َُ ْ َ َ
ض َو َس َّخَر الش ْ
َ ُْ ْ ُ
َّم َ
6
ِ
الس َماء َواأل َْر ِ
ص َار
لَيَـ ُقولُ َّن اللَّهُ فَأ َّ
ك َّ
َّن يـُ ْؤفَ ُكون﴾  ،وقال ﴿قُ ْل َمن يـَ ْرُزقُ ُكم ِّم َن َّ
ض أ ََّمن ميَْل ُ
الس ْم َع واألَبْ َ
ومن ُخيْرِج ْ ِ
ِ
احلَ ِّي َوَمن يُ َدبـِّ ُر األ َْمَر فَ َسيَـ ُقولُو َن اللَّهُ فَـ ُق ْل أَفَالَ تَـتَّـ ُقون *
ت ِم َن ْ
ِج الْ َميَّ َ
ََ
احلَ َّي م َن الْ َميِّت َوُخيْر ُ
ُ
7 7
صَرفُون﴾ .
احلَ ِّق إِالَّ َّ
الضالَ ُل فَأ َّ
احلَ ُّق فَ َماذَا بـَ ْع َد ْ
فَ َذلِ ُك ُم اللَّهُ َربُّ ُك ُم ْ
َّن تُ ْ

 1سورة الفرقان. 3 :
 2سورة سبأ. 23 -22 :
 3سورة األعراف . 112 -111 :
 4ي ِـجـري أي ينقذ  ،وقوله( :وال يـجار عليه) أي ال يستطيع احد أن ِ
ينقذ أحدا من عذابه ..انظر «لسان العرب»  ،مادة :جور.
ُ
ُ
 5سورة البقرة. 22-21 :
 6سورة العنكبوت. 61 :
 7سورة يونس. 32-31 :
 8والرباهني العقلية على بطالن الشرك كثرية  ،وقد يسر اهلل إعداد حبث بعنوان «مخسون دليال على بطالن دعاء غري اهلل»  ،حشدت فيه
مجعا من األدلة الشرعية والعقلية على بطالن الشرك  ،وهو منشور على شبكة املعلومات  ،فلرياجعه من أراد االستزادة.
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الرابع :اإليمان بأسماء اهلل وصفاته
مدخل
اإلميان بأمساء اهلل وصفاته له مكانة عظمى يف العقيدة اإلسالمية  ،فقد متدح اهلل كثريا يف كتابه العزيز
بأمسائه وصفاته  ،كقوله تعاىل وكان اهلل مسيعا بصريا ، وقوله وكان اهلل غفورا رحيما ، وغري ذلك
مما ال حيصى كثرة.
كما أثىن النيب  على ربه يف مواضع كثرية من السنة الشريفة  ،ونعته فيها بنعوت اجلالل وصفات
الكمال.
واإلميان بأسـماء اهلل وصفاته يوجب للعبد خشيته  ،ومن ثَ َّـم عبادته على الوجه الذي يُرضي اهلل تعاىل ،
فإن األمر كما قيل( :من كان باهلل أعرف كان له أخوف) ، 1وهلذا كان العلماء بأمساء اهلل وصفاته هم
أخشى الناس هلل تعاىل  ،كما قال تعاىل إمنا خيشى اهلل من عباده العلماء.
وملا كان اإلميان بأمساء اهلل وصفاته هبذه األمهية ؛ وجب على الـمؤمن اإلميان هبا على الوجه املطلوب
شرعا  ،وذلك بإثبات ما أثبته اهلل لنفسه يف كتابه أو يف سنة رسوله  من األمساء والصفات على الوجه
الالئق به  ،من غري حتريف وال تعطيل  ،وال تكييف وال متثيل  ،ودليل وجوب إثبات األمساء احلسىن هلل
تعاىل قوله وهلل األمساء احلسـىن فادعوه هبا﴾ ، 2ودليل وجوب إثبات صفات الكمال له قوله تعاىل

﴿وهلل املثل األعلى﴾ ، 3أي الوصف الكامل  ،وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصري.4

واإليمان الصحيح بأسماء اهلل وصفاته يقتضي أمرين ؛ األول :فهمها كما جاءت  ،وضده حتريف
معانيها عما تقتضيه اللغة العربية وفهم السلف الصاحل هلا.
واألمر الثاني :الوقوف يف أمساء اهلل وصفاته عند ما ورد يف الكتاب والسنة  ،وضده ابتداع اسم أو
وصف هلل مل يَـ ِرد يف أحدمها.

 1رواه حممد بن نصر املروزي يف «تعظيم قدر الصالة» ( )776عن أمحد بن عاصم األنطاكي.
 2سورة األعراف. 174 :
 3سورة النحل. 64 :
 4سورة الشورى. 11 :
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خاتمة الركن األول
ثمرات اإليمان باهلل تعالى
واإلميان باهلل تعاىل على ما وصفنا يثمر للمؤمنني مثرات جليلة منها:
األولى :حتقيق توحيد اهلل تعاىل  ،حبيث ال يتعلق بغريه رجاءً وال خوفاً  ،وال يَعبد غريه.
الثانية :كمال حمبة اهلل تعاىل وتعظيمه مبقتضى أمسائه احلسىن وصفاته العليا.
الثالثة :حتقيق عبادته  ،بفعل ما أمر به واجتـناب ما هنى عنه.

 1قاله ابن عثيمني رمحه اهلل كما يف «شرح ثالثة األصول»  ،ص . 14
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1

الركن الثاني :اإليمان بالمالئكة
(املالئكة عامل غييب خملوقون  ،عابدون هلل تعاىل  ،ليس هلم من خصائص الربوبية واأللوهية شيء ،
خلقهم اهلل تعاىل من نور  ،ومنَحهم االنقياد التام ألمره  ،والقوة على تنفيذه  ،قال اهلل تعاىل ال
1
ندهُ ال يَ ْستَكِْربُو َن َع ْن ِعبَ َادتِِه َوال
يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، وقال ﴿ َوَم ْن ِع َ
ِ
َّه َار ال يـَ ْفتُـ ُرو َن﴾.2
يَ ْستَ ْحس ُرون * يُ َسبِّ ُحو َن اللَّْي َل َوالنـ َ

وهم عدد كثري ال حيصيهم إال اهلل تعاىل  ،ففي الصحيحني من حديث أنس رضي اهلل عنه يف قصة

املعراج أن النيب ُ رفع له البيت املعمور يف السماء  ،فسأل جربيل عنه فقال :هذا البيت املعمور ،
3
يصلِّي فيه كل يوم سبعون ألف ملَ ٍ
ك  ،إذا خرجوا مل يعودوا إليه آخر ما عليهم.
َ
ُ
واإليمان بالمالئكة يتضمن أربعة أمور:

األول :اإلميان بوجودهم.
الثاني :اإلميان مبن علِمنا امسه منهم  ،كجربيل  ،وأما من مل نعلم امسه فنؤمن هبم إمجاال.
ـخلقية  ،كصفة جربيل  ،فقد أخرب النيب  أنه رآه على صفته
الثالث :اإلميان مبا علمنا من صفاهتم ال َ
4
جناح قد َّ
سد األفق.
اليت ُخلق عليها وله ست مئة ٍ
ك بأمر اهلل تعاىل إىل ِ
هيئة ٍ
رجل  ،كما حصل جلربيل حني أرسله اهلل تعاىل إىل مرمي
وقد يتحول ال َـملَ ُ
بشرا سويًا  ،وحني جاء إىل النيب  وهو جالس يف أصحابه  ،جاءه بصفة رجل شديد بياض
فتمثل هلا ً
الثياب  ،شديد سواد الشعر  ،ال يرى عليه أثر السفر  ،وال يعرفه أحد من الصحابة  ،فجلس إىل النيب
 ، فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه على ِ
فخذيه  ،وسأل النيب  عن اإلسالم واإلميان واإلحسان
والساعة وأماراهتا  ،فأجابه النيب  ، فانطلق  ،مث ملا سأل الصحابة النيب  عنه قال :هذا جربيل ،
جاء ليعلم الناس دينهم.

3

وكذلك املالئكة الذين أرسلهم اهلل تعاىل إىل إبراهيم ولوط كانوا يف صورة رجال).6
 1سورة التحرمي. 6 :
 2سورة األنبياء ، 24 – 11 :ومعىن ال يستحسرون﴾ أي ال يتعبون وال يسأمون .انظر «تفسري الطربي».
 3أخرجه البخاري ( )3247ومسلم (.)164
يصفون صفوفا إذا قامـ ـوا لطاعة ربـهم من صالة وغريها  ،قال تعاىل والصافات صفا﴾ ،
فائدة :وقد جاء وصفهم يف التنزيل بأنـهم ُ
وقال تعاىل على لسان املالئكة وإنا لنحن الصافون﴾.
 4رواه البخاري ( ، )3233 ، 3232ومسلم ( )177 ، 174عن ابن مسعود رضي اهلل عنه.
 3رواه مسلم (.)7
« 6شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص  ، 11 – 14بتصرف يسري.
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قلت :ولكن هذا التحول من هيئة إىل هيئة ال يكون إال بأمر اهلل عز وجل.
وخ ـلُقه هو جربيل عليه السالم  ،فقد وصفه اهلل بأنه ﴿رسول كرمي *
وأعظم املالئكة ْ
وصفاً يف َخ ْلقه ُ
2
1
طاع عند
،
به
ر
عند
مكانة
ذو
أي
،
ذي قوة عند ذي العرش مكني﴾
طاع ثَ َّـم أمني﴾  ،أي ُم ٍ
﴿م ٍ
ُ
ـخلقية يف قوله علمه شديد القوى * ذو
سائر املالئكة  ،أمني على الوحي  ،وقد َوص َفهُ اهلل بالقوة ال َ
ِمّرة فاستوى ، 3وال ِـم ـ ّـرةُ هي السالمة والصحة من اآلفات والعاهات الظاهرة والباطنة  ،وذلك يستلزم
كمال ال ِـخلقة وحسنها ومجاهلا  ،فهي القوة والصحة املتضمنة صحة ومجاال  ،قال ذلك ابن القيم يف

«اإلغاثة».4

الرابع :اإلميان مبا علِمنا من أعماهلم العامة واخلاصة اليت يقومون هبا امتثاال ألمر اهلل تعاىل  ،فأما العامة

وهنارا بدون ملل وال فتور  ،قال تعاىل عنهم فالتاليات ذكرا.3
فكتسبيح اهلل  ،وال ـتَّعبُّد له ليال ً

األمني على وحي اهلل تعاىل  ،يرسله اهلل به إىل األنبياء
يل
ُ
وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة  ،مثل جرب َ
والرسل  ،وقد يتنزل أفراد من املالئكة بشيء من الوحي  ،قال تعاىل فالـملقيات ذكرا * عذرا أو
نذرا ، 6أي :تُلقي ِّ
الذكر على األنبياء ألجل اإلعذار – وهو قطع العذر بالتبليغ  ، -أو اإلنذار.
7

ميكائيل املوَك ـ ُـل بالقطْ ِر  ،أي بإنـزال املطر.
ومثل
َ
1
7
ومثل الـملَ ِ
ـنفع فيه كما
ك املوَك ُل
ِ
الصور  ،واملشهور أن امسه إسرافيل  ،و ُّ
بالنفع يف ُّ
الصور قرٌن يُـ ُ
َ

 1سورة التكوير. 24 - 11 :
 2سورة التكوير. 21 :
 3سورة التكوير. 6 - 3 :
 ، )121/2( 4حتقيق الفقي.
 3سورة الصافات. 3 :
 6سورة املرسالت. 6 – 3 :
 7رواه النسائي يف «الكربى»  ،كـتاب عشرة النساء  ،باب كيف تؤنث املرأة  ، )1424( ،وأحـمد ( ، )274/1عن ابن عباس رضي اهلل
عنهما  ،وحسنه الشيع مقبل الوادعي مبجموع طرقه كما يف حتقيقه لتفسري ابن كثري ( ، )242/1وكذا حمققو «املسند».
 7روى الرتمذي ( )3243وأمحد ( ) 7/3عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه  ،أن النيب  قال :كيف أنعم وقد التقم صاحب ال َقرن
ال َقرن  ،وحىن جبهته  ،وأصغى مسعه  ،ينتظر أن يؤمر فين ُفـع؟
قال املسلمون :فكيف نقول يا رسول اهلل؟
قال :قولوا :حسبنا اهلل ونعم الوكيل  ،توكلنا على اهلل ربنا  ،ورمبا قال سفيان :على اهلل توكلنا.
قال الرتمذي :هذا حديث حسن.
وصححه األلباين كما يف الصحيحة ( ، )1471وكذا حمققو «املسند».
1
الزمر ونفع يف الصور فصعق من السماوات ومن يف األرض( اآلية.)67 :
جزم به ابن جرير رمحه اهلل كما يف تفسري آية َ
وانظر كالم علمـاء التفسري عند هذه اآلية  ،وكذا عند قوله تعاىل وله امللك يوم ينفع يف الصور( األنعام.)73 :
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جاء يف احلديث ، 1وذلك عند قيام الساعة وبعث اخللق.
وهؤالء الثالثة هم أعظم املالئكة.
وهؤالء املالئكة ُموَكلون مبا فيه حياة  ،فجربيل ُموَكـ ٌـل بالوحي الذي فيه حياة القلوب  ،وميكائيل ُموَكـ ٌـل
بالقطر الذي يف حياة األرض  ،وإسرافيل ُموَكـ ٌـل بالنفع يف الصور  ،وعنده تكون حياة األجساد يوم
املعاد.
ك املوت  ،وهو ال ُـموَك ُل بقبض األرواح عند املوت  ،قال تعاىل قل يتوفاكم
ومن املالئكة أيضا َملَ ُ
2
ملك املوت الذي ُوِّكل بكم مث إىل ربكم ترجعون.
ِِ ِ
ات الْمو ِ
ِ
ت واملالئكة
﴿ولَ ْو تَـَرى إذ الظَّال ُمو َن ِيف َغ َمَر َ ْ
وملك املوت له أعوان من املالئكة  ،قال اهلل تعاىل َ
بِ
اسطُواْ أَي ِدي ِهم أَخ ِرجواْ أَن ُفس ُكم الْيـوم ُْجتزو َن ع َذاب ا ْهل ِ
احلَ ِّق َوُكنتُ ْم َع ْن
ون ِمبَا ُكنتُ ْم تَـ ُقولُو َن َعلَى اللَّ ِه َغْيـَر ْ
َ ُ َ ْ َ َْ َ َ ُ
ْ ْ ْ ُ
َ
3
ِ
ِ
آيَاته تَ ْستَكِْربُو َن﴾  ،وقال تعاىل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء أحدكم
4
املوت توفته رسلنا وهم ال يُـ ـ َفِّرطون.
ـضيِّعون ما ُوكِ َل إليهم من مهام.
ومعىن يُ ِّ
ـضيِّعون  ،أي ال يـُ َ
فرطون أي يـُ َ
ومنهم املالئكة السياحون يف األرض  ،يلتمسون ِحلَ َق ِّ
تنادوا
الذكر  ،فإذا وجدوا َح ْل َقةَ عل ٍم وذك ٍر َ
3
وجلسوا وحـ ُّـفوا أصحاب احل ْل ِ
قة بأجنحتهم إىل السماء الدنيا.
َ
ومنهم املالئكة الـموَكـلوون ِ
باألجـ ـنَّة يف األرحام إذا متَّ لإلنسان أربعةُ أشه ٍر يف بطن أمه  ،فعندئذ يُرسل
ُ
6
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل إليه َملَ ًكا  ،ويأمرهُ بِ َك ـ ـْت ِ
ب رزقه وأجله وعمله  ،وشقي هو أم سعيد.
وقد ورد أن إسرافيل أحد محلة العرش  ،كما روى ذلك أبو الشيع يف كتاب «العظَمة» (برقم  )477 ، 277بلفظ« :إن ملكا من محلة
العرش يقال له إسرافيل  ، »...ولكنه ضعيف اإلسناد كما قال ذلك حمقق الكتاب رضا اهلل املباركفوري  ،الناشر :دار العاصمة –
الرياض  ،الطبعة األوىل  1411هـ..
 1روى أبو داود ( )4742والرتمذي ( ) 3244واللفظ له عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :قال أعرايب :يا رسول اهلل  ،ما
نفع فيه.
الصور؟ قال :قَـرٌن يُ ُ
وصححه األلباين كما يف «الصحيحة» (.)1474
2
ك املوت بعزرائيل  ،وهذه التسم ية مل تثبت ال يف الكتاب وال يف السنة  ،بل الذي ثبت هو تسميته
ومن األخطاء الشائعة تسمية ملَ َ
مبلك املوت  ،كما يف سورة قوله تعاىل يف سورة السجدة قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم ، فالواجب أن نقف عند كالم اهلل
وال نتعداه.
انظر للفائدة تفصيالت أخرى يف «شرح العقيدة الواسطية» للشيع حممد بن عثيمني رمحه اهلل ( )64/1وما بعده.
 3سورة األنعام. 13 :
 4سورة األنعام. 61 :
 3انظر صحيح البخاري ( ، )6447ومسلم (.)2671
 6انظر ما رواه البخاري ( )3247ومسلم ( )2643عن ابن مسعود رضي اهلل عنه.
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ومنهم املالئكة ال ُـموَكلون حبفظ أعمال بين آدم وكتابتها  ،لكل شخص ملكان  ،أحدمها عن ميينه
واآلخر عن مشاله  ،كما قال تعاىل إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من

قول إال لديه رقيب عتيد ، 1وقال تعاىل وإن عليكم حلافظني * كراما كاتبني * يعلمون ما تفعلون.2
ومنهم املالئكة ال ُـموَكلون بسؤال امليت إذا وضع يف قربه  ،ويسأالنه عن ربه ودينه ونبيه.

3

ومنهم املالئكة ال ُـموَكلون خبدمة أهل اجلنة  ،وهم خزنتها أي املؤمتنون عليها  ،قال تعاىل يف أهل اجلنة
ِ
ِ
ٍ
صبَـ ْرُْمت فَنِ ْع َم ُع ْق َب الدَّا ِر﴾.4
﴿ َواملَالَئ َكةُ يَ ْد ُخلُو َن َعلَْي ِهم من ُك ِّل بَاب * َسالٌَم َعلَْي ُكم مبَا َ
ومنهم املالئكة ال ُـموَكلون بالنار  ،ورئيسهم مالك خازن النار  ،أي املؤمتن عليها  ،قال تعاىل على لسان
أصحاب النار ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون.3
شئت
ومن املالئكة َملَ َ
ك اجلبال  ،الذي أتى النيب  بعدما القى من قومه ما القى  ،فقال له :إن َ
أطبقت عليهم األخشبني.6
ُ
7
فقال النيب  : بل أرجو أن خيرج اهلل تعاىل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده  ،ال يشرك به شيئا.
ومنهم املالئكة الزاجرات للسحاب  ،تسوقه إىل حيث يريد اهلل تعاىل  ،قال تعاىل فالزاجرات زجرا.7
فاحلاصل أن املالئكة تقوم بأمر اهلل الذي وَك ـلَها به حبسبها.
يثمر ثمرات جليلة منها:1
واإليمان بالمالئكة ُ

أوال :العلم بعظمة اهلل تعاىل وقوته وسلطانه  ،فإن عظمة املخلوق تدل على عظمة اخلالق سبحانه.
 1سورة ق. 17 - 17 :
روى ابن جرير يف «تفسريه» عن جماهد قال :م لك عن ميينه  ،وآخر عن يساره  ،فأما الذي عن ميينه فيكتب اخلري  ،وأما الذي عن
مشاله فيكتب الشر.
وقد صحح الشيع د .حكمت بشري ياسني إسناد هذا األثر عن جماهد كما يف «التفسري الصحيح  ،موسوعة الصحيح املسبور من
التفسري باملأثور» ( ، )377/4ط  ، 1الناشر :دار املآثر – املدينة.
 2سورة االنفطار. 12-14 :
 3انظر حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري (.)1374
فائدة :جاء تسميتهما بـ «املنكر والنكري» يف حديث رواه الرتمذي ( ، )1471وصححه األلباين كما يف «السلسلة الصحيحة»
( ، ) 1311وليس يف هذه التسمية نكارة  ،فإهنما منكران من جهة أن امليت ال يعرفهما  ،وقد قال إبراهيم للمالئكة ﴿قوم منكرون﴾ ،
الذاريات ، 23 :قاله الشيع ابن عثيمني رمحه اهلل يف شرحه على «العقيدة الواسطية».
 4سورة الرعد. 24 -23 :
 3سورة الزخرف. 77 :
 6األخشبان جبالن عظيمان مبكة.
 7رواه البخاري ( )3231ومسلم ( )1713عن عائشة رضي اهلل عنها.
 7سورة الصافات. 2 :
 1هذا الفصل منقول من «شرح األصول الثالثة» البن عثيمني  ،ص  ، 12بتصرف يسري.
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ثانيا :شكر اهلل تعاىل على عنايته ببين آدم  ،حيث وَّك َل من هؤالء املالئكة من يقوم حبفظهم وكتابة
أعماهلم وغري ذلك من مصاحلهم.
ثالثا :حمبة املالئكة على ما قاموا به من عبادة اهلل تعاىل.
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الركن الثالث :اإليمان بالكتب
الكتب مجع كتاب  ،والكتاب مبعىن (مكتوب)  ،واملراد بالكتب هنا الكتب اليت أنـزهلا تعاىل على رسله
رمحة للخلق  ،وهداية هلم  ،ليصلوا هبا إىل سعادهتم يف الدنيا واآلخرة.

1

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

اخلامس :اإلميان بأهنا تدعو إىل عقيدة واحدة وهي التوحيد.

تفصيل
األول :اإلميان بأهنا أُنـزلت من عند اهلل حقاً  ،كما قال تعاىل يف وصف املؤمنني آمن الرسول مبا أنزل

إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ، .وقال تعاىل قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا

 1انظر «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص . 14
 2سورة احلديد. 23 :
 3سورة البقرة. 136 :
 4سورة احلجر. 1 :
3
ومن اهلل بواحدة.
يراجع «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني رمحه اهلل  ،ص  ، 14فقد ذكر الشيع أربعة أمور َّ ،
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وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون من
رهبم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون.1
الثاني :اإلميان مبا علمنا امسه منها  ،وهي ستة  ،صحف إبراهيم وموسى  ،والتوراة اليت أنـزلت على

موسى  ، واإلجنيل الذي أنـزل على عيسى  ، والزبور الذي أوتيه داود  ، والقرآن الذي أنـزل
على حممد  ، وبعض العلماء يقول إن صحف موسى هي التوراة فتكون مخسة.
وأما مامل يأت ذكر امسه من تلك الكتب فنؤمن به إمجاالً.
صح من أخبارها  ،كأخبار القرآن  ،وأخبار ما مل يبدل أو حيرف من الكتب
الثالث :تصديق ما َّ
السابقة.
الرابع :العمل بأحكام ما مل يُنسع منها  ،عمال بقول اهلل تعاىل يريد اهلل ليبني لكم ويهديكم سنن

الذين من قبلكم ويتوب عليكم ، 2وقوله تعاىل أولئك الذين هدى اهلل فبهداهم اقتده.3
فائدة

ومهيمن على مجيع الكتب السابقة  ،فهي منسوخة به على وجه اإلمجال ،
حاكم
وللعلم ؛ فإن القرآن
ٌ
ٌ
ك
ويستثىن من ذلك العقائد وما أقره القرآن والسنة من الشرائع كما تقدم  ،قال تعاىل ﴿ َوأَنـزلْنَا إِلَْي َ
ِ 4
ِ
احل ِّق مص ِّدقًا لِّما بـ ْ َ ِ ِ ِ ِ
الْ ِكتَ ِ
حاكما عليه.
َ
اب ب َْ ُ َ َ َ
ني يَ َديْه م َن الْكتَاب َوُم َهْيمنًا َعلَْيه﴾  ،أي ً
قال ابن تيمية رمحه اهلل:

فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو املهيمن املؤمتََن الشاهد على ما بني يديه من الكتب  ،ومعلوم
أن املهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة  ،ومن أمساء اهلل (املهيمن)  ،ويسمى احلاكم على الناس  ،القائم
بأمورهم ؛ (املهيمن)  ،قال املربد واجلوهري وغريمها :املهيمن يف اللغة ؛ املؤمتن.
وقال اخلليل :الرقيب احلافظ.
وقال اخلطايب :املهيمن ؛ الشهيد.
قال :وقال بعض أهل اللغة :اهليمنة ؛ القيام على الشيء والرعاية له ...
وهكذا القرآن ؛ فإنه قرر ما يف الكتب املتقدمة من اخلرب عن اهلل وعن اليوم اآلخر  ،وزاد ذلك بيانا
ائع
وتفصيال  ،وبـَيَّـن األدلة والرباهني على ذلك  ،وقَـ َّـرر نبوة األنبياء كلهم  ،ورسالة املرسلني َّ ،
وقرر الشر َ
 1سورة البقرة. 136 :
 2سورة النساء. 26 :
 3سورة األنعام. 14 :
 4سورة املائدة. 47 :
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الكلية اليت بُعثت هبا الرسل كلهم  ،وجادل املكذبني بالكتب والرسل بأنواع احلجج والرباهني  ،وبـَيَّـن
ِ
الكتاب
أهل
عقوبات اهلل هلم ونصره ألهل الكتب املتبعني هلا  ،وبـَيَّـن ما ُحِّرف منها وبُدِّل  ،وما فَعله ُ
يف الكتب املتقدمة  ،وبـَيَّـن أيضا ما كتموه مما أمر اهلل ببيانه  ،وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع
واملناهج اليت نـزل هبا القرآن  ،فصا رت له اهليمنة على ما بني يديه من الكتب من وجوه متعددة  ،فهو
شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما ُحِّرف منها  ،وهو حاكم بإقرار ما أقره اهلل  ،ونسع ما نسخه اهلل ،
فهو شاهد يف اخلربيات  ،حاكم يف األمريات.
ِ ٍ
ومـح َكم  ،وإبطال ما أبطله من
وكذلك معىن الشهادة واحلَ َكم ؛ يتضمن إثبات ما أثبته اهلل من ص ْدق ُ
َك ِذ ٍب ومنسوخ  ،وليس اإلجنيل مع التوراة وال الزبور هبذه املثابة  ،بل هي متبعة لشريعة التوراة إال يسرياً
نسخه اهلل باإلجنيل  ،خبالف القرآن.
نفس ِه  ،ال ي ِ
مث إنه معجز يف ِ
قد ُر اخلالئق أن يأتوا مبثله  ،ففيه دعوة الرسول  ،وهو آية الرسول وبرهانه
ُ ٌ
َ
على صدقه ونبوته  ،وفيه ما جاء به الرسول  ،وهو نفسه برهان على ما جاء به.

ـان اآليـ ِ
ـال وبيـ ِ
ـرب األمثـ ِ
وفيــه أيضــا مــن ضـ ِ
ـات علــى تفضــيل مــا جــاء بــه الرســول مــا لــو ُمجــع إليــه علــوم مجيــع
العلمـاء مل يكــن مـا عنــدهم إال بعـض مــا يف القـرآن  ،ومــن تأمـل مــا تكلَّـم بــه األولـون و ِ
اآلخــرون يف أصــول
الدين والعلوم اإللـٰهية وأمور املعاد والنبوات واألخالق والسياسات والعبادات وسـائر مـا فيـه كمـال النفـوس
وص ــالحها وسـ ــعادهتا وجناهتـ ــا ؛ مل جي ــد عنـ ــد األولـ ــني واآلخ ـ ـرين مـ ــن أهـ ــل النب ـ ـوات ومـ ــن أهـ ــل ال ـ ـرأي -
كاملتفلسفة وغريهم  -إال بعض ما جاء به القرآن  ،وهلـذا مل تـَحتَج األمـة مـع رسـوهلا وكتاهبـا إىل نـيب آخـر
وكت ــاب آخ ــر فض ــال ع ــن أن حتت ــاج إىل ش ــيء ال يس ــتقل بنفس ــه غ ــريه ، 1سـ ـواء ك ــان م ــن ِعل ــم احمل ــدَّثني
وامللهمني  ،أو مـن علـم أربـاب النظـر والقيـاس  ،الـذين ال يعتصـمون مـع ذلـك بكتـاب منــزل مـن السـماء.
2
انتهى باختصار.
ـح ِوج أصحابه إىل ٍ
كتاب آخر  ،بل اشتمل على مجيع
وقال أيضا :وأما القرآن فإنه ُمستَقلٌّ بنفسه  ،مل يُ ْ ْ

ما يف الكتب من احملاسن  ،وعلى زيادات كثرية ال توجد يف الكتب  ،فلهذا كان مصدقا ملا بني يديه من
الكتاب ومهيمنا عليه  ،يقرر ما فيها من احلق ويُبطل ما ُحِّرف منها  ،وينسع ما نسخه اهلل  ،فيقرر
الدين احلق  ،وهو مجهور ما فيها ، 3ويُبطل الدين املبدل الذي مل يكن فيها  ،والقليل 4الذي نسع فيها

 ،فإن املنسوخ قليل جدا بالنسبة إىل املحكم املقرر .انتهى.
ُ
 1هكذا يف املطبوع  ،وأظنه خطأ مطبعي  ،وصوابه :أو بغريه.
« 2جمموع الفتاوى» (.)43 - 43/17
 3أي :هو غالب ما فيها.
 4أي وينسع القليل .
« 3جمموع الفتاوى» (.)173 - 174/11
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3

قلت :وملا كان القرآن ال يصري منسوخا كله  ،وال يتطرق إليه التبديل والتحريف ؛ صار القرآن مهيمناً
على الكتب السابقة.
الخامس مما يتضمنه اإليمان بالكتب :اإلميان بأهنا تدعو إىل عقيدة واحدة وهي التوحيد بأنواعه

الثالثة  ،توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األمساء والصفات.

وأما األحكام الشرعـ ــية التفصيـ ــلية فقد تتفق فيها الكتب من جهة العموم وختتلف من جهة التفصيل ،
فاألمر بالصالة والصوم – مثال  -ثابت يف مجيع الشرائع  ،ولكن كيفية الصالة والصوم ختتلف من
شريعة ألخرى حبسب ما تقتضيه حكمة اهلل واختياره ملا يناسب عباده الذين ُو ِضعت هلم تلك الشريعة ،
كما قال تعاىل وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية.
حرم
وكذلك الطيبات من األطعمة – كمثال آخر  ، -فإن اهلل قد أحلها ألمة حممد  ، يف حني أنه َّ
بعض الطيبات على بين إسرائيل بعدما كان ــت حالال هلم  ،حكمة منه سبحانه وتعالـى واختيارا  ،قال
تعاىل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم عن سبيل اهلل كثريا.
وإىل هذا االتفاق واالختالف يف الشرائع أشار النيب  بقوله :واألنبياء إخوة َلعالَّت  ،أمهاهتم شىت
1
ودينهم واحد.
فقوله (أوالد َعالَّت) فيه تشبيه لألنبياء باألبناء من أب واحد وأمهات شىت  ،فاألمهات هن الشرائع
وفيها حيصل االختالف  ،واألب هو أصول االعتقاد وهو املوطن املتفق عليه  ،وهو أصول االعتقاد
وهي اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره.
وسيأيت قريبا إن شاء اهلل مزيد تفصيل ملواطن اتفاق الكتب السماوية واختالفها.
فصل في بيان أعظم الكتب
وأعظم الكتب القرآن والتوراة  ،فكثريا ما يقرن اهلل بينهما  ،وقد ورد ذكر التوراة يف القرآن كثريا ،
وأفضلهما القرآن بال شك  ،كيف ال وقد جعله اهلل مهيمنا على كل الكتب السماوية قبله كما تقدم ،
وفيه من اإلعجاز ما ليس يف غريه من الكتب  ،وسيأيت ذكر وجوه إعجاز القرآن الكرمي يف خامتة
مبحث اإلميان بالرسل لكونه من معجزات النيب حممد . 
فصل في بيان مواطن اتفاق الكتب السماوية ومواطن اختالفها
والكتب السماوية قاطبة متفقة على أمور ومختلفة في أمور  ،فأما مواطن االتفاق فخمسة:

 1رواه البخاري ( )3443ومسلم ( )2363عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
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األول :تتفق الكتب السماوية على وجوب اإلميان بأصول العقيدة  ،وهي اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه
ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره.

َّعبد ِ
هلل تعاىل بعبادات معينة  ،وقد تشرتك بعض األمم
الثاني :تتفق الكتب السماوية على وجوب الـ ـت ُ
يف عبادات معينة كالصالة والزكاة والصوم واحلج  ،ولكن تلك العبادات ختتلف عن بعضها يف كيفية
أدائها  ،قال تعاىل مبينا اشرتاك بعض األمم يف الصالة والزكاة ﴿وأوحينا إليهم فعل اخلريات وإقام الصالة
وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين﴾ ، 1وقال تعاىل يف الصوم ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ ، 2وقال إلبراهيم كما يف سورة احلج ﴿وأذن يف الناس
باحلج يأتوك رجاال﴾.3
بالعدل و ِ
الق ِ
ِ
سط  ،قال تعاىل ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنـزلنا معهم
الثالث :اتفاقها على األمر
الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط﴾.4

واألمر بالعدل مذكور يف شريعة موسى وإبراهيم  ،ومن أمثلة ذلك أال يؤاخذ أحد بذنب غريه  ،قال
وّف * أال تزر وازرة وزر أخرى.3
تعاىل أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى * وإبراهيم الذي ّ
الرابع :اتفاقها على األمر حبفظ الضروريات اخلمس  ،وهي الدين والعقل واملال والعرض والنفس.
الخامس  :اتفاقها على األمر مبحاسن األخالق والنهي عن قبيحها  ،فتأمر مثال برب الوالدين وصلة

األرحام وإكرام الضيف والعطف على الفقراء واملساكني والقول احلسن وغري ذلك  ،كما أهنا تنهى عن
السرقة وغري ذلك.
القبائح  ،كالظلم والعدوان وعقوق الوالدين وانتهاك األعراض والغيبة والكذب و َّ
وأما مواطن االختالف بين الكتب والشرائع السماوية ففي أمرين  ،وهو – أي االختالف  -من

حكمة اهلل تعاىل ليكون لكل أمة من الشرائع ما يناسب طبيعتها  ،قال تعاىل ﴿لكل جعلنا منكم شرعة
ومنهاجا﴾ِ ، 6
وموطنا االختالف مها:
األول  :كيفية العبادات املشرتكة بني الشرائع  ،فالصالة كانت مفروضة يف شريعة عيسى  ،ولكنها

ختتلف يف كيفيتها عن الصالة املفروضة يف شريعة حممد  ، ورمبا تتفق يف بعض صورها  ،كما قال

 1سورة األنبياء. 73 :
 2سورة البقرة. 173 :
 3سورة احلج. 27 :
 4سورة احلديد. 23 :
 3سورة النجم. 37 - 36 :
 6سورة املائدة. 47 :
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ونؤخر سحورنا  ،ونضع أمياننا على مشائلنا يف
عجل إفطارنا ِّ ،
النيب  : إنا معاشر األنبياء أ ُِم ْرنا أن نُ ِّ
1
الصالة.
وكذلك الصوم املفروض يف شريعة من قبلنا ؛ ختتلف كيفيته عن الصوم يف شريعة حممد  ، فقد كان
اإلمساك يف شريعة من قبلنا يبدأ إذا استيقظ اإلنسان من نومه إذا نام يف أي وقت من الليل  ،أوله أو
وسطه أو آخره  ،وميتد ذلك اإلمساك إىل مغرب الليلة القابلة  ،مث جعل اهلل ابتداء اإلمساك يف شريعة
حممد  عند طلوع الفجر  ،بدون اعتبار للنوم قبله  ،وهذا من حكمة اهلل تعاىل وتيسريه على هذه
األمة.

ـحرمه على آخرين حلكمة
الثاني :االختالف يف تشريع بعض األحكام  ،فقد يُ ِـحل اهلل طعاما ألمة  ،ويُ ِّ

يعلمها اهلل عز وجل  ،قد نعلمها وقد ال نعلمها  ،كما حرم اهلل على اليهود أنواعا من األطعمة  ،قال
تعاىل ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت
ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون﴾.2
مث يف شريعة عيسى  أ ُِحلَّت تلك األطعمة  ،فقد قال لقومه كما حكى اهلل عنه ﴿ومصدقا ملا بني
يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم﴾.3

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

فصل في بيان ما يضاد اإليمان بالكتب
يضاده مثانية أمور:
اإلميان بالكتب ُّ
األول :تكذيبها  ،أي ادعاء أهنا مل تنـزل من عند اهلل  ،ومن ذلك تكذيب الكفار بأن القرآن كالم اهلل

وقالوا إنه مفرتى من عند البشر  ،حاشا هلل  ،وقد أكذب اهلل تعاىل هذه املقولة يف آيات كثرية منها قوله
تعاىل ﴿أم يقولون افرتاه قل فأتوا بسورة مثله﴾.4
الثاني :حتريفها كما هو واقع اليهود والنصارى مع كتابيهما التوراة واإلجنيل.
الثالث :معارضة القرآن بالعقول  ،وادعاء أن هناك ما هو أحسن منه وأفضل.
الرابع  :ومما يقدح يف اإلميان بالقرآن العظيم قدحا عظيما  ،اإلعراض عن التحاكم إليه  ،واستبداله
بشرائع البشر وقوانينهم ودساتيـرهم الوضـ ـ ـعية  ،وفاعل ذلك حكمه من جهة تكفيـره أو ال بـحسب
 1رواه البيهقي ( )237/4عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،وأشار إىل ثبوته األلباين يف «الصحيحة» (.)373/4
 2سورة النساء. 146 :
 3سورة آل عمران. 34 :
 4سورة يونس. 37 :
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ـفر ال ريب فيه  ،كمن
حاله  ،فإن كان اإلعراض عن التحاكم إليه
ٌ
منطلق من تَـنَـقُّص القرآن فهذا ُكـ ٌ
حيكم بغري ما أنـزل اهلل يف القرآن معتقدا أنه ال يصلح للتحاكم إليه يف زماننا  ،أو إن شريعة البشر
مساوية ملا يف القرآن يف العدل واحلكمة أو أحسن منه  ،فهذا كفر صريح  ،ألنه تكذيب للقرآن ،
ِِ
تنقص له  ،وتنقض اهلل كفر  ،بل يلزم منه تفضيل املخلوقني
وطعن يف حك ِم اهلل وشرعه  ،ومن مث فإنه ٌ
على اخلالق تعاىل يف بعض صفاهتم  ،كصفة العلم واحلكمة وغريها  ،وهذا كفر صريح ال شك فيه ،
والواجب هو التسليم هلل احلكيم اخلبري العليم مبصاحل خلقه  ،قال تعاىل ﴿أال يعلم من خلق وهو
اللطيف اخلبري﴾.1

وأما إن كان اإلعراض عن التحاكم إليه هلوى يف النفس من ظلم أو رشوة أو حنوه  ،مع اعتقاده بأن
حكم اهلل جيب العمل به وأنه األصلح للبشر ؛ فهذا احلاكم ال يك ُفر  ،سواء كان واليا أو قاضيا  ،بل
يكون قد ارتكب كبرية من كبائر الذنوب  ،وهو املعروف بالكفر األصغر.

والكالم يف احلكم بغري ما أنـزل اهلل يطول  ،وقد تكلم أهل العلم فيه يف كتب التفسري والعقائد وغريها.
واإلعراض عن التحاكم إىل ما أنـزل اهلل يعترب من ألوان االحنراف اليت وقع فيه من قبلنا من األمم كاليهود
والنصارى  ،عياذا باهلل  ،فمن وقع يف ذلك فقد تشبه هبم  ،وبئس من تُ ُشبِّهَ هبم.
الخامس :ومما ينايف اإلميان بالقرآن تفسريه باألهواء واألقوال الباطلة اليت لـم تثبُت عن السلف الصاحل ،

كتفسريات اجلهمية واملعتزلة والرافضة والتفسري اإلشاري وحنو ذلك.

السادس :ومما ينافي اإلميان بالقرآن إهانتـُهُ كما يفعل السحرة من وضعِه يف املزابل أو يف أماكن قذرة

تمم للساحر سحره إال بإهانة القرآن
كفر باهلل العظيم  ،وللعلم فإنه الشياطني ال تُ ِّ
وتلويثه ومتزيقه  ،وهذا ٌ
العظيم.

السابع  :ومما يقدح يف اإلميان بالقرآن اإلعراض عن العمل بأحكامه  ،سواء املتعلقة ِبانب االعتقاد أو
العبادات أو اآلداب والسلوك.

ومما ينبغي أن يعلم أن أعداء الدين من ٍ
يهود ونصارى ِ
وملحدين ومقلِّدين هلم دور هام يف صد املسلمني
ُ
عن العمل بالقرآن منذ ِ
القدم  ،ومن ذلك قول «غالدستون» رئيس وزراء بريطانيا سابقا يف جملس
العموم الربيطاين« :مادام هذا القرآن موجودا يف أيدي املسلمني فلن تستطيع «أوربة» السيطرة على
الشرق».
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وقــال احلــاكم الفرنســي يف اجلزائــر يف ذكــرى مــرور مئــة ســنة علــى اســتعمار اجلزائــر« :إننــا لــن ننتصــر علــى
اجلزائـريني مــادامو يقــرؤون القــرآن ويتكلمــون العربيــة  ،فيجــب أن نُزيــل القــرآن العــريب مــن وجـ ِ
ـودهم ونقتلــع

اللسان العريب من ألسنتهم».

1

الثامن :ومما ينايف اإلميان بالقرآن عدم اإلميان بالسنة الشريفة  ،وهذا كفر بالقرآن أصال  ،ألهنا – أي

ـخصص عموماته  ،وتُقيِّد مطلقه.
السنة الشريفة  -وحي من عند اهلل  ،تُبني القرآن وتفسره  ،وتُ ِّ

مث إن اهلل تعاىل أمر اهلل بطاعة رسوله  ، وال يكون ذلك إال باإلميان بالسنة الشريفة  ،قال تعاىل وما

آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا ، وقال تعاىلمن يطع الرسول فقد أطاع اهلل ومن توىل
فما أرسلناك عليهم حفيظا.2
هذه أهم مظاهر اإلعراض عن القرآن العظيم  ،نسأل اهلل أن يوفقنا لإلميان به حق اإلميان  ،وقراءته
وتدبره والعمل به.
فصل في ثمرات اإليمان بالكتب

3

اإلميان بالكتب يثمر مثرات جليلة منها:
األولى :العلم بعناية اهلل تعاىل بعباده  ،حيث أنـزل لكل قوم كتابًا يهديهم به.

شرع لكل قوم ما يناسب أحواهلم  ،كما قال اهلل تعاىل
الثانية :العلم حبكمة اهلل تعاىل يف شرعه حيث ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا﴾.4
﴿ل ُكل َج َع ْلنَا من ُك ْم ش ْر َعةً َومْنـ َه ً
الثالثة :شكر نعمة اهلل يف ذلك.
الرابعة :اهلداية إىل الصراط املستقيم والدين القومي الذي ارتضاه اهلل سبحانه وتعاىل لعباده.
الخامسة  :السالمة من الضالل واالحنراف والتخبط الذي يقع فيه البشر بسبب بعدهم عن شريعة اهلل
املذكورة يف كتبه املنزلة.
فائدتان تتعلقان بموضوع اإليمان بالكتب
الفائدة األولى  -الحكمة من إنزال القرآن

1

 1يُنظر للتوسع كتاب «قادة الغرب يقولون :دمروا اإلسالم  ،أبيدوا أهله»  ،جلالل العامل (ص ، )44 :وقد طُبِعت هذه الرسالة مستقلة ،
وتقع ضمن «جمموع فتاواه» ( ، )211/1الناشر :دار القاسم – الرياض.
 2سورة النساء. 74 :
 3استفدت ُجـ َّـل هذا الفصل من كتاب «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص  ، 13و «شرح أصول اإلميان»  ،ص  ، 31الناشر:
دار ابن خزمية – الرياض.
 4سورة املائدة. 47 :
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بيَّـن اهلل تعاىل يف كتابه العزيز احلكمة الكربى من إنزال القرآن يف قوله جل وعال كتاب أنزلناه إليك
لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم إىل صراط العزيز احلميد ، 2وقد بيَّـن اهلل تعاىل يف آيات

أخرى طرق ذلك اإلخراج وهي:

األولى والثانية والثالثة :تدبُّر آياته ُّ
وتذكر أولوا األلباب ومن ثَ َّـم حصول التقوى  ،ودليل ذلك قوله تعاىل

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب ، 3وقال تعاىل وكذلك أنزلناه قرآنا

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو حيدث هلم ذكرا.4
عربيا َّ
الرابعة :البِشارة بالثواب للمتقني واإلنذار بالعقاب ملن أعرض عنه  ،قال تعاىل فإمنا يسرناه بلسانك
لتبشر به املتقني وتنذر به قوما لُــدَّا.3

الخامسة :تبيني األحكام الشرعية للناس  ،قال تعاىل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نـُ ِّـزل إليهم
ولعلهم يتفكرون ، 6وقال تعاىل وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبين هلم الذي اختلفوا فيه.7

السادسة :تثبيت املؤمنني على اإلميان واهلدى  ،قال تعاىل قل نزله روح القدس من ربك باحلق ليثبت
الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمني.7

ـحكم بني الناس به – أي بالقرآن  ، -قال تعاىل إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بين
السابعة :ال ُ
الناس مبا أراك اهلل ، 1أي :مبا علَّمك يف هذا القرآن من العلوم.
الفائدة الثانية – تَــميُّ ــز القرآن العظيم عن غيره من الكتب السماوية
متيز القرآن خبصائص عدة عن غريه من الكتب السماوية  ،نذكر منها ثالثة خصائص:
 .1أن فيه تبيا ٌن لكل شيء  ،كما قال تعاىل ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾ ، 14وقد بني
جالل الدين السيوطي رمحه اهلل ذلك التبيان يف تفسري اآلية يف كتابه «اإلكليل يف استنباط التنزيل»، 11

 1استفدت هذا الفصل من «أضواء البيان»  ،تفسري سورة ص  ،قوله تعاىل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا
األلباب.
 2سورة إبراهيم. 1 :
 3سورة ص. 21 :
 4سورة طـٰه. 133 :
 3سورة مرمي. 17 :
 6سورة النحل. 44 :
 7سورة النحل. 46 :
 7سورة النحل. 142 :
 1سورة النساء. 143 :
 14سورة النحل. 71 :
 11هو من منشورات دار األندلس اخلضراء ِبدة  ،بتحقيق :د .عامر بن علي العرايب.
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وأطال النفس فيه  ،ونقله عنه الشنقيطي يف تفسري اآلية نفسها يف كتابه «أضواء البيان» فلريجع إليه
من أراد التوسع.
 .2ومن خصائص القرآن أنه يهدي عموم الناس لليت هي أقوم  ،خبالف الكتب األخرى  ،فإهنا كانت
ذكر املصاحل اليت حيتاجها البشر
تصلح لناس دون آخرين  ،حكمة منه جل وعال  ،كما أن يف القرآن َ
وتدور عليها الشرائع  ،وفيه حلول املشاكل العاملية  ،انظر ما قاله الشنقيطي يف تفسري اآلية التاسعة من
سورة اإلسراء يف هذا الباب  ،فقد تكلم عليه يف حنو من مخس ومخسني صفحة.
ضيِّعت أو ُحِّرفت إال هو  ،فقد
 .3ومن أعظم خصائص القرآن العظيم أن مجيع الكتب السماوية قد ُ
تعهد اهلل حبفظه كما قال تعاىل إِنَّا َْحن ُن نـزلْنَا ال ّذ ْكَر َوإِنَّا لَهُ َحلَافِظُو َن ، ومن دالئل ذلك التحريف
َّ
تعدد الكتب اليت بأيدي أهل الكتاب – اليهود والنصارى  -مع أن اهلل تعاىل مل يـُ ِّـنزل على عيسى إال
كتابا واحدا وهو اإلجنيل  ،ومل ينزل على موسى إال كتابا واحدا وهو التوراة  ،ولكن لكوهنا مل تُـحفظ
فإهنا ُحِّرفت تدرجييا بالزيادة واإلنقاص إىل أن صار كل منها كتبا وليس كتابا واحدا  ،وفيها من
االختالف والتضاد ما ال يعلم به إال اهلل تعاىل  ،وصدق اهلل ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه
اختالفا كثريا.1

ومع ذلك التحريف والتبديل ؛ فإن فيها شيئا من احلق الذي يشهد له القرآن  ،كنبوة حممد،  2
وبشرية عيسى  ، وغري ذلك من القضايا العقدية اليت جاء القرآن بتصحيحها عند اليهود والنصارى ،
ولكنهم ال يؤمنون هبا  ،إما تكربا  ،وإما جهال  ،وإما لعدم ظهور تلك الشواهد وجالئها يف كتبهم
احملرفة بسبب قلتها مقارنة مع ضخامة تلك الكتب وكثرة التحريف فيها  ،وبكل حال فهي من الشواهد
عليهم يف الدنيا واآلخرة.
قال الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل يف سورة املائدة عند ذكر حال األحبار والرهبان مع الكتب
املنزلة إليهم وتفريطهم يف حفظها مبا استحفظوا من كتاب اهلل وكانوا عليه شهداء ، 3قال رمحه اهلل:
أخرب تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أن األحبار والرهبان استُحفظوا كتاب اهلل يعين استُودعوه  ،وطُلب منهم
حفظه  ،ومل يـبـني هنا هل امتثلوا األمر يف ذلك وح ِفظوه  ،أو مل يـمتثلوا األمر يف ذلك وضيعوه  ،ولكنه
حرفوه وبدلوه عمداً  ،كقوله
بيـَّن يف مواضع أخر أهنم مل ميتثلوا األمر  ،ومل حيفظوا ما استُحفظوه  ،بل َّ

حيرفون الكلم عن مواضعه اآلية  ،وقوله حيرفون الكلم من بعد مواضعه اآلية  ،وقوله جتعلونه
 1سورة النساء. 72 :
 2انظر كتاب «البشارات العجاب يف صحف أهل الكتاب» ( 11دليال على وجود النيب املبشر به يف التوراة واإلجنيل)  ،تأليف د .صالح
الراشد  ،الناشر :دار ابن حزم – بريوت.
 3سورة املائدة. 44 :
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فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند
قراطيس تبدوهنا وختفون كثرياً ، وقوله ٌ 
اهلل اآلية  ،وقوله جل وعال َّ 
وإن منهم فريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو

من الكتاب اآلية  ،إىل غري ذلك من اآليات ...
مث قال رمحه اهلل :والقرآن العظيم مل ِ
تضييعه  ،بل توىل ِحفظه جل
يك ِل اهلل حفظه إىل أحد حىت يُ ْـم ِكنه
َ
وعال بنفسه الكرمية املقدسة  ،كما أوضحه بقوله إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون وقوله ال يأتيه
الباطل من بني يديه وال من خلفه اآلية  ،إىل غري ذلك من اآليات .انتهى كالمه رمحه اهلل.
وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه «إغاثة اللهفان»:
ابن مرمي  ،فجدَّد هلم الدين  ،وبيَّـن هلم معامله ،
مث بعث اهلل سبحانه َ
عبده ورسولَه وكلمتَه املسيح َ
التربي 1من تلك األحداث واآلراء الباطلة  ،فعادوه وكذبوه  ،ورموه وأمه
ودعاهم إىل عبادة اهلل وحده  ،و ِّ
2
فطهره اهلل تعاىل منهم  ،ورفعه إليه فلم ِ
يصلوا إليه بسوء  ،وأقام اهلل تعاىل
بالعظائم  ،وراموا قتله َّ ،
للمسيح أنصارا دعوا إىل دينه وشريعته  ،حىت ظهر دينُه على من خالفه  ،ودخل فيه امللوك  ،وانتشرت
السداد بعده حنو ثلثمئة سنة.
دعوته  ،واستقام األمر على َّ

مث أخذ د ين املسيح يف التبديل والتغيري حىت تناسع واضمحل ومل يبق بأيدي النصارى منه شيء  ،بل
رَّكـبوا دينا بني دين املسيح ودين الفالسفة عُبَّـاد األصنام  ،وراموا بذلك أن يتلطفوا لألمم حىت يُدخلوهم
يف النصرانية  ،فنقلوهم من عبادة األصنام اجملسدة إىل عبادة الصور اليت ال ظل هلا  ،ونقلوهم من
السجود للشمس إىل السجود إىل جهة املشرق  ،ونقلوهم من القول باحتاد العاقل واملعقول والعقل إىل

القول باحتاد األب واالبن وروح القدس.
هذا ومعهم بقايا من دين املسيح  ،كاخلتان واالغتسال من اجلنابة وتعظيم السبت وحترمي اخلنـزير وحترمي
حرمته التوراة إال ما أ ُِحل هلم بنصها  ،ثم تناسخت الشريعة إىل أن استحلَّوا اخلنـزير وأحلَّوا السبت
ما َّ
وعوضوا منه يوم األحد وتركوا اخلتان واالغتسال من اجلنابة  ،وكان املسيح يُصلي إىل بيت املقدس فصلُّوا
َّ
يصم
هم إىل املشرق  ،ومل يُعظِّم املسيح عليه السالم صليبا قط  ،فعظَّموا هم الصليب وعبدوه  ،ومل ُ

شرعه وال أمر به البتة  ،بل هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه
املسيح عليه السالم َ
صومهم هذا أبدا وال َ
إىل زمن الربيع  ،فجعلوا ما زادوا فيه من العدد ِعوضا عن نقله من الشهور اهلاللية إىل الشهور الرومية ،
وتعبدوا بالنجاسات وكان ا ملسيح عليه السالم يف غاية الطهارة والطيب والنظافة وأبعد اخللق عن
النجاسة  ،فقصدوا بذلك تغيري دين اليهود ومراغمتهم  ،فغريوا دين املسيح وتقربوا إىل الفالسفة عباد

 1أي التربؤ.
2
قصدوا.
أيَ :
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األصنام بأن وافقوهم يف بعض األمر ليُـرضوهم به وليستنصروا بذلك على اليهود .انتهى كالمه رمحه
1
اهلل.

«1إغاثة اللهفان» ( ، )274/2حتقيق الفقي.
قلت :وقد أَلَّف بعض علماء اإلسالم كتبا يف حتريف الكتب السابقة  ،كما أُلِّـ ـ ـفت بعض الرسائل العلمية يف ذلك  ،منها:
 .1اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  ،لشيع اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
 .2مصادر النصرانية  -دراسة ونقدا  ،عبد الرزاق بن عبد اجمليد األرو  ،الناشر :دار التوحيد للنشر  -الرياض
 .3حتريف رسالة املسيح عليه السالم عرب التاريع  -أسبابه ونتائجه  ،تأليف :بسمة جستنيه
 .4ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل  ،تأليف :القاضي أيب البقاء صاحل بن احلسني  ،الناشر :مكتبة العبيكان – الرياض
 .3النصرانية  -األصل والواقع  ،تأليف :د .حممد السحيم  ،الناشر :دار العاصمة  -الرياض
 .6األسفار املقدسة قبل اإلسالم  -دراسة جلوانب االعتقاد يف اليهودية واملسيحية  ،تأليف :د .صابر طعيمة  ،الناشر :عامل الكتب
 -لبنان
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الركن الرابع :اإليمان بالـ ُّـر ُسـ ــل
رسل) وهو املبعوث بإبالغ شيء  ،واملراد هناَ :من أُوحي إليه من البشر
ُّ
الر ُسـ ــل مجع (رسول) مبعىن ( ُم َ
ِِ 1
بشرٍع  ،وأ ُِمــر بتبليغه.
أربعة عشر فائدة في النبوات
بيان الغاية من إرسال الرسل
الرسل وسائط بني اهلل وبني خلقه يف تبليغ شرعه إليهم وإرشادهم إىل ما فيه صالح معاشهم ومعادهم ،
وحد تنتظم به مصاحل
ألن الناس مهما أوتوا من العلم والذكاء فال ميكن أن تستقل عقوهلم بتشريع عام ُم َّ
األمة على أحسن ما يكون  ،وذلك ألن عقول البشر قاصرة  ،أما اهلل فهو احلكيم اخلبري العليم مبصاحل
خلقه  ،قال تعاىل ﴿أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري﴾.2

فمن رمحة اهلل تعاىل أن أرسل الرسل ليبلغوا الناس ما ينفعهم  ،وهبذا كانوا حجة هلل على الناس  ،كما
قال تعاىل ﴿رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهلل حجة بعد الرسل وكان اهلل عزيزا
حكيما﴾.3
وأول الرسل نوح  ،قال اهلل تعاىل ﴿إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده﴾.4
وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه يف حديث الشفاعة أن الناس يأتون إىل آدم ليشفع هلم فيعتذر
نوحا  ،فإنه أول رسول بعثه اهلل إىل أهل األرض.
إليهم ويقول :ائتوا ً

3

وآخر الرسل واألنبياء محمد  ، قال تعاىل ﴿ما َكا َن ُحم َّم ٌد أَبا أَح ٍد من ِ
ِ
ول اللَّ ِه
رس َ
َ
َ َ َ
رجال ُك ْم َولَكن ُ
َو َخ َامتَ النَّبِيِّني﴾.6
يوحى إليه بشريعة َمن قبله
تخل أمة من رسول يبعثه اهلل تعاىل بشريعة مستقلة إىل قومه  ،أو نيب َ
ولم ُ
ليجددها  ،قال اهلل تعاىل ﴿ولََق ْد بـعثْـنَا ِيف ُك ِّل أ َُّم ٍة َّرسوالً أ َِن ْاعب ُدواْ اللَّه و ِ
وت﴾ ، 7وقال
اجتَنبُواْ الطَّاغُ َ
ََ ْ
َ ََ
ُ
ُ
 1انظر «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص . 13
 2سورة امللك. 14 :
 3سورة النساء. 163 :
 4سورة النساء. 163 :
 3أخرجــه البخــاري ( ، )4476ومســلم ( ، )113ولفــظ مســلم :فيــأتون نوحــا عليــه الســالم  ،فيقولــون :يــا نــوح  ،أنــت أول الرســل إىل أهــل
األرض  ...احلديث.
 6سورة األحزاب. 44:
 7سورة النحل. 36 :
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1
ِ
ِ ِ
ِ
ٍِ
ِ
ور َْحي ُك ُم ِهبَا
تعاىل ﴿ َوإن ِّم ْن أ َُّمة إالَّ خال ف َيها نَذ ٌير﴾  ،وقال تعاىل ﴿إنَّا أَنـزلْنَا التـ َّْوَرا َة ف َيها ُه ًدى َونُ ٌ
َِّ ِ
ِ َّ ِ
ادواْ﴾.2
ين َه ُ
ين أ ْ
َسلَ ُمواْ للذ َ
النَّبيُّو َن الذ َ

ودعوة الرسل واحدة  ،وهي الدعوة إىل توحيد األلوهية  ،كما دل على ذلك قوله تعاىل ﴿وما أرسلنا

من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إلـٰه إال أنا فاعبدون﴾.3

والرسل بشر اصطفاهم اهلل لحمل الرسالة  ،وحباهم قدرة على القيام بأعبائها والصرب على مشاقِّها ،

السيما أولو العزم منهم ، 4قال تعاىل ﴿اهلل يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس﴾.3

والرسل بشر مخلوقون  ،ليس هلم من خصائص الربوبية واأللوهية شيء  ،قال تعاىل عن نبيه حممد 
 وهو سيد املرسلني وأعظمهم جاها عند اهلل ﴿ -قُل الَّ أَملِ ُ ِ ِك لنَـ ْفسي نَـ ْف ًعا َوالَ َ
ً
ْ
ضًّرا إِالَّ َما َشاء اللَّهُ
6
ت ِمن ْ ِ
ِ
السوءُ إِ ْن أَنَاْ إِالَّ نَ ِذ ٌير َوبَ ِش ٌري لَِّق ْوٍم يـُ ْؤِمنُو َن﴾ ،
ين ُّ
َولَ ْو ُك ُ
ب الَ ْستَ ْكثَـ ْر ُ َ
نت أ َْعلَ ُم الْغَْي َ
اخلَْري َوَما َم َّس َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َح ٌد َولَ ْن أ َِج َد ِمن ُدونِِه
وقال تعاىل ﴿قُ ْل إِ ِّين ال أ َْمل ُ
ك لَ ُك ْم َ
ضًّرا َوال َر َش ًدا * قُ ْل إ ِّين لَن ُجي َريِين م َن اللَّه أ َ
ُم ْلتَ َح ًدا﴾.7
والرسل تلحقهم خصائص البشرية من املرض واملوت واحلاجة إىل الطعام والشراب وغري ذلك  ،قال اهلل
تعاىل عن إبراهيم عليه الصالة والسالم يف وصفه لربه تعاىل ﴿والَّ ِذي ُهو يُطْعِم ِين ويَس ِق ِ
ت
ني * َوإِذَا َم ِر ْ
ضُ
َ ُ َ ْ
َ
فَـ ُهو يَ ْش ِفني * والَّ ِذي ُميِيتُِين ُمثَّ ُْحييِ ِ
ني﴾.7
َ
َ
وقال النيب  : إمنا أنا بشر مثلكم  ،أنسى كما تنسون  ،فإذا نسيت فذكروين.

1

وقد وصف اهلل تعالى رسله بالعبودية له في سياق الثناء عليهم  ،فقال تعاىل يف نوح ﴿ إِنَّهُ َكا َن
14
ِِ ِ
ِ ِ
ني نَ ِذيرا﴾، 11
َعْب ًدا َش ُكورا﴾  ،وقال يف حممد ﴿ تَـبَ َارَك الَّ ِذي ن َ
ـزل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َعْبده ليَ ُكو َن ل ْل َعالَم َ
ِ
ِ
وب
يم َوإِ ْس َح َ
اق َويـَ ْع ُق َ
وقال يف إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى اهلل عليهم وسلم ﴿ َواذْ ُك ْر عبَ َادنَا إبْـَراه َ
 1سورة فاطر. 24 :
 2سورة املائدة. 44 :
 3سورة األنبياء. 23 :
 4سيأيت التعريف هبم قريبا إن شاء اهلل.
 3سورة احلج. 73 :
 6سورة األعراف. 177 :
 7سورة اجلن. 22-21 :
 7سورة الشعراء. 71-71 :
 1رواه البخاري ( ، )441ومسلم ( ، )372عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه.
 14سورة اإلسراء. 3:
 11سورة الفرقان. 1 :
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ِ
صار﴾ ، 1وقال يف عيسى بن مرمي ﴿ إِ ْن ُه َو إِالَّ َعْب ٌد أَنْـ َع ْمنَا َعلَْي ِه َو َج َع ْلنَاهُ َمثَالً لِّبَِين
أ ُْوِيل األَيْدي َواألَبْ َ
إِ ْسَرائِيل﴾.2

فالرسل عبيد هلل  ،وعليه فال جيوز أن يُصرف هلم شيء من العبادات  ،ال دعاء وال ذبح وال نذر وال
سجود وال غريها من العبادات  ،بل املستحق لذلك هو اهلل وحده  ،وهذا أمر ُمـجمع عليه يف مجيع
الشرائع السماوية كما قال تعاىل ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إلـٰه إال أنا
فاعبدون﴾.3

وقد فضل اهلل بعض النبيين على بعض  ،كما قال تعاىل ﴿ولقد فضلنا بعض النبيني على بعض﴾.4
وأفضل األنبياء محمد  ، فقد فضله اهلل على مجيع اخللق أوهلم وآخرهم  ،األنبياء وغريهم  ،فهو

إمامهم وسيدهم  ،كما قال ( : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة).3

كما اختصه اهلل بآيات تفوق تلك اليت آتاها اهلل غيـره من األنبياء  ،وآمن عليها أكثر ما آمن عليه
البشر  ،وأعظمها القرآن الكرمي  ،ومن املعلوم أن آيات األنبياء انتهت مبوهتم  ،أما القرآن فآية خالدة.
ومن دالئل تفضيله  على سائر األنبياء أن اهلل تعاىل مجع فيه ما تفرق يف غريه من األنبياء من
ـخلَّة والكالم والنبوة والرسالة  ،فأما اخللة  -وهي أعلى درجات احملبة  -فهو خليل
اخلصائص  ،وهو ال ُ

اهلل  ،واهلل خليله  ،وهو يشرتك يف هذه اخلصلة مع إبراهيم عليه الصالة والسالم  ،قال  : وقد اختذ
6
اهلل عز وجل صاحبكم خليال.
وكذلك الكالم ؛ فقد كلمه اهلل كِفاحا  -أي مواجهةً  ،ليس بينهما حجاب وال واسطة وال رس ــول- 7

يوم عُرِج به إىل السماء وفرضت عليه الصلوات اخلمس.
وأما وصفه بالنبوة والرسالة فمعلوم من آيات كثرية  ،كقوله تعاىل يا أيها النيب بلغ ما أنزل إليك من
ربك ، وقوله وأرسلناك للناس رسوال.
ـخلَّة والكالم والنبوة والرسالة  ،مل تـجتمع يف نيب قط إال يف نب ــينا حممد ، 
وهذه الصفات األربع  ،ال ُ
وهذا من دالئل تفضيله على سائر األنبياء.

 1سورة ص. 43 :
 2سورة الزخرف. 31 :
 3سورة األنبياء. 23 :
 4سورة اإلسراء. 33 :
 3رواه مسلم ( )2277عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 6رواه مسلم ( )2373عن ابن مسعود رضي اهلل عنه.
 7انظر معىن كفاحا يف كتاب «النهاية».
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وممن فضله اهلل من األنبياء على غريهم :أولو العزم منهم  ،وهم مخسة ؛ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى
وحممد  ،صلى اهلل عليهم وسلم  ،وقد ذكرهم اهلل تعاىل يف موضعني من القرآن ؛ يف سورة األحزاب ويف
سورة الشورى  ،يف قوله ﴿وإِ ْذ أَخ ْذنَا ِمن النَّبِيِّني ِميثاقَـهم وِمنك وِمن ن ٍ ِ ِ
ِ
يسى ابْ ِن
َ َ
يم َوُم َ
َ َ ُْ َ َ َ
َ
ُّوح َوإبْـَراه َ
وسى َوع َ
1
ِ
ِ
ِ
ِ
ك وما و َّ ِ ِ
ِ
صى بِه نُ ً َّ
يم
ع لَ ُكم ِّم َن الدِّي ِن َما َو َّ
َم ْرَميَ﴾  ،ويف قوله ﴿ َشَر َ
وحا َوالذي أ َْو َحْيـنَا إلَْي َ َ َ َ
صْيـنَا به إبْـَراه َ
ِ
ِ
ِّين َوال تَـتَـ َفَّرقُوا فِ ِيه﴾.2
َوُم َ
يسى أَ ْن أَق ُ
يموا الد َ
وسى َوع َ
ودالئل تفضيل هؤالء اخلمسة على غريهم من األنبياء وكوهنم من أويل العزم واضحة  ،فمحمد  قد

تقدم الكالم عنه.
وأما نوح  فإنه أول رسول بُعث إىل أهل األرض بعدما طرأ الشرك عليهم  ،وقد لبث حنو عشرة قرون
يدعو إىل التوحيد.
مث إنه أبو األنبياء كلهم إال آدم عليه السالم.
وأما إبراهيم  فإنه أبو األنبياء كلهم ممن أتى بعده  ،وهلذا أخرب تعاىل عنه أنه جعل يف ذريته النبوة
والكتاب  ،قال تعاىل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا يف ذريتهما النبوة والكتاب.3
الصدق  ،لشدة صدقه يف معاملته مع
كما أن إبراهيم عليه السالم كان ِصدِّيقا  ،وهي صيغة مبالغة من ِّ
ربه  ،وقد شهد له اهلل بذلك يف قوله تعاىل وإبراهيم الذي وفَّـى ، وقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه
بكلمات فأمتهن ، ودالئل صدقه يف معاملته مع ربه عديدة منها رضاه بذبح ولده  ،وصربه على
4
اإللقاء يف النار  ،وصربه على مفارقة األهل والوطن فرارا بدينه.
وأما موسى وعيسى عليهما الصالة والسالم فوجه تفضيلهما على غريمها من األنبياء أن اهلل تعاىل
أرسلهما إىل أعظم أمة بعد أمة حممد  ، وهي أمة بين إسرائيل  ،وأنزل عليهما أفضل الكتب بعد
القرآن ومها التوراة واإلجنيل  ،وقد لقيا يف سبيل حتمل أعباء الدعوة من املشاق الشيء العظيم مما هو
3
مذكور يف القرآن العظيم.
 1سورة األحزاب. 7 :
 2ســورة الشــورى ، 13 :وانظــر تقريــر ابــن كثــري هلــذه املســألة عنــد تفســريه لقولــه تعــاىل فاصــرب كمــا صــرب أول ـوا العــزم مــن الرس ـل .ســورة
األحقاف  ،اآلية . 33
 3سـورة احلديــد ، 26 :وانظـر مــا قالـه العالمــة الشــنقيطي رح ـمه اهلل يف هــذا البـاب يف كتـ ـابه «دفــع إيهـام اإلضــطراب عـن آيــات الكتــاب» ،
سورة العنكبوت.
 4انظــر مــا قالــه العالمــة الشــنقيطي رمحــه اهلل يف هــذا البــاب يف كتابــه «أض ـواء البيــان»  ،تفســري ســورة مــرمي  ،تفســري قولــه تعــاىل واذكــر يف
الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.
 3انظر للفائدة ما قاله العالمة الشنقيطي رمحه اهلل يف علة كون آدم عليه السالم ليس من أويل العزم يف كتابه «أضواء البيان»  ،تفسري سـورة
طـٰه  ،تفسري قوله تعاىل ولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنسي ومل جند له عزما.
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وموسى أفضل من عيسى عليهما الصالة والسالم  ،وذلك ظاهر يف كون اآليات اليت آتاها اهلل تعاىل
ملوسى أعظم من اآليات اليت آتاها اهلل لعيسى  ،قال ابن تيمية رمحه اهلل:
وأهل الكتاب عندهم يف كتبهم أن غري املسيح أحيا اهلل على يديه املوتى  ،وموسى بن عمران من مجلة
آياته العصا اليت انقلبت فصارت ثعبانا مبينا حىت بلعت احلبال والعِ ِ
صي اليت للسحرة  ،وكان غري مرة
يلقيها فتصري ثعبانا مث ميسكها فتعود عصا.
ومعلوم أن هذه آية مل تكن لغريه  ،وهي أعظم من إحياء املوتى  ،فإن اإلنسان كانت فيه احلياة  ،فإذا
عاش فقد عاد إىل مثل حاله األول  ،واهلل تعاىل حييي املوتى بإقامتهم من قبورهم  ،وقد أحيا غري واحد
من املوتى يف الدنيا  ،وأما انقالب خشبة تصري حيوانا مث تعود خشبة مرة بعد مرة وتبتلع احلبال والعصي
فهذا أعجب من حياة امليت.
وأيضا فاهلل قد أخرب أنه أحيا من املوتى على يد موسى وغريه من أنبياء بين إسرائيل أعظم ممن أحياهم
على يد املسيح  ،قال تعاىل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حىت نرى اهلل جهرة فأخذتكم الصاعقة
وأنتم تنظرون * مث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ، 1وقال تعاىل فقلنا اضربوه ببعضها
كذلك حييي اهلل املوتى ، 2وقال تعاىل أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت
فقال هلم اهلل موتوا مث أحياهم.3

وأيضا فموسى عليه الصالة والسالم كان ُخيرج يده بيضاء من غري سوء  ،وهذا أعظم من إبراء أثر
الع َجب اإلبراء منه  ،وأما بياض
الربص الذي فعله املسيح عليه السالم  ،فإن الربص مرض معتاد  ،وإمنا َ
اليد من غري برص مث عودها إىل حاهلا األول  ،ففيه أمران عجيبان ال يُعرف هلما نظري.

وأيضا فموسى فلق اهلل له البحر حىت عرب فيه بنو إسرائيل وغ ِرق فيه فرعون وجنوده  ،وهذا أمر باهر فيه
من عظمة هذه اآلية ومن إهالك اهلل لعدو موسى ما مل يكن مثله للمسيح.

وأيضا فموسى كان اهلل يُطعمهم على يده املن والسلوى مع كثرة بين إسرائيل  ،ويفجر هلم بضربه
للحجر كل يوم اثين عشر عينا يكفيهم  ،وهذا أعظم من إنزال املسيح عليه السالم للمائدة  ،ومن قلب
املاء مخرا وحنو ذلك مما حيكى عنه صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.
وكان ملوسى يف عدوه من القمل والضفادع والدم وسائر اآليات ما مل يكن مثله للمسيح.

 1سورة البقرة. 36 – 33 :
 2سورة البقرة. 73 :
 3سورة البقرة. 243 :
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انتهى كالمه رمحه اهلل.

1

فائدة
كثريا ما يقرن الباري بني نبوة حممد  ونبوة موسى  ، وبني كتابيهما وشريعتيهما  ،ألن كتابيهما
2
أفضل الكتب  ،وشريعتيهما أكمل الشرائع  ،ونبوتيهما أعلى النبوات  ،وأتباعهما أكثر املؤمنني.
وأفضل الرسل قاطبة الخليلين  ،إبراهيم وحممد عليهما الصالة والسالم  ،ألن اهلل مل يتخذ خليلني إال
مها عليهما الصالة والسالم.
وأفضل الخليلين محمد  ، وقد تقدم بيان ذلك.
والرسل غالبون دائما  ،كما قال تعاىل كتب اهلل ألغلنب أنا ورسلي إن اهلل قوي عزيز 3قال
الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية:
قد دلت هذه اآلية الكرمية على أن ُر ُس ِل اهلل غالبون لكل من غالبهم  ،والغلبة نوعان :غلبة باحلجة
والبيان  ،وهي ثابتة جلميع الرسل  ،وغلبة بالسيف والسنان  ،وهي ثابتة ملن أ ُِمر بالقتال منهم دون من
مل يؤمر به  ،وقد دلت هذه اآلية الكرمية وأمثاهلا من اآليات كقوله تعاىل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا

املرسلني * إهنم هلم املنصورون * وإن جندنا هلم الغالبون 4أنه لن يقتل نيب يف جهاد قط  ،ألن املقتول
ليس بغالب  ،ألن القتل قِسم مقابل ِ
للغلبة كما بينه تعاىل يف قوله ومن يقاتل يف سبيل اهلل فيقتل أو
ٌ
ٌ
6
يغلب 3اآلية  ،وقال تعاىل إنا لننصر رسلنا اآلية  ،وقد نفى عن املنصور كونه مغلوبا نفيا باتا يف
7 7

قوله تعاىل إن ينصركم اهلل فال غالب لكم. 

حمصله أن ظهور األنبياء على من خالفهم باحلجة والعلم من جنس اجملاهد الذي هزم
وقال ابن تيمية ما َّ
1
عدوه  ،وظهور األنبياء على من خالفهم بالسيف وغلبتَهم عليهم من جنس اجملاهد الذي قتل عدوه.

 1انظر ما قاله شيع اإلسالم رمحه اهلل يف «اجلواب الصحيح» (.)11 – 17/4
 2قاله الشيع عبد الرمحـٰن بن سعدي رمحه اهلل يف تفسريه مقدمة تفسري سورة اإلسراء.
 3سورة اجملادلة. 21 :
 4سورة الصافات. 173 - 171 :
 3سورة النساء. 74 :
 6سورة غافر. 31 :
 7سورة آل عمران. 164 :
 7انظر «أضواء البيان».
 1انظر «النبوات»  ،ص . 241
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فصل في بيان ما يتضمنه اإليمان بالرسل
اإلميان بالرسل يتضمن سبعة أمور:
األول :اإلميان بأن األنبياء كلهم دينهم واحد  ،وهو اإلسالم  ،الذي هو االستسالم هلل بالتوحيد ،

واالنقياد له بالطاعة  ،والرباءة من الشرك وأهله  ،وإىل هذا االتفاق يف أصل الدين أشار النيب  بقوله:
1
واألنبياء إخوة َلعالَّت  ،أمهاهتم شىت ودينهم واحد.

متقدمهم  ،ويبشر متقدمهم مبتأخرهم  ،مبعىن أن (من
متأخرهم
الثاني :اإلميان بأن األنبياء يُصدِّق
َ
ُ
ص ّدق حممدا فقد ص ّدق كل نيب  ،ومن أطاعه فقد أطاع كل نيب  ،ومن ك ّذبه فقد ك ّذب كل نيب  ،ومن
عصاه 2فقد عصى كل نيب  ،قال تعاىل إن الذين يكفرون باهلل ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهلل ورسله
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلك س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبيال * أولئك هم
الكافرون حقا ، 3وقال تعاىل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك
منكم إال خزي يف احلياة الدنيا ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب وما اهلل بغافل عما تعملون.4
ومن َّ
صرح بأنه يكذب اجلميع  ،وهلذا يقول تعاىل كذبت قوم
كذب هؤالء تكذيبا ِبنس الرسالة فقد َّ
6 3

نوح املرسلني ، ومل يرسل إليهم قبل نوح أحدا  ،وقال تعاىل وقوم نوح ملا كذبوا الرسل أغرقناهم.) 

قلت :ونظريه قول اهلل تعاىل كذبت عاد املرسلني ، وقوله كذبت مثود املرسلني وحنو ذلك من
اآليات.
وقال العالمة الشنقيطي رمحه اهلل:
كذب رسوال واحدا فقد َّ
من َّ
كذب مجيع املرسلني  ،ومن ك َّـذب نـذيرا واحـدا فقـد ك َّـذب مجيـع النـذر  ،ألن
أصـل دعـوة مجيـع الرسـل واحــدة  ،وهـي مضـمون «ال إلـٰه إال اهلل» كمـا أوضــحه تعـاىل بقولـه ﴿ولقـد بعثنــا
يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت﴾ ، 7وقوله تعاىل ﴿وما أرسلنا من قبلك مـن رسـول إال

 1تقدم خترجيه.
 2أي عصيانا كليا.
 3سورة النساء. 131 - 134 :
 4سورة البقرة. 73 :
 3سورة الفرقان. 37 :
 6قاله ابن تيمية رمحه اهلل كما يف «جمموع الفتاوى» (.)173/11
 7سورة النحل. 36 :
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نوحي إليه أنه ال إلـٰه إال أنا فاعبدون﴾ 1وقوله تعاىل ﴿واسـأل مـن أرسـلنا مـن قبلـك مـن رسـلنا أجعلنـا مـن
دون الرمحـٰن آهلة يُعبدون﴾.2
بعضــهم فقــد كـ َّـذب مجــيعهم يف قولــه تعــاىل ﴿ويقولــون نــؤمن بــبعض ونكفــر
وأوضــح تعــاىل أن مــن كـ َّـذب َ

بــبعض ويريــدون أن يتخــذوا بــني ذلــك ســبيال * أولئــك هــم الكــافرون حقــا﴾ اآليــة ، 3وأشــار إىل ذلــك يف
قولــه ﴿ال نفــرق بــني أحــد مــن رســله﴾ ، 4وقولــه ﴿ال نفــرق بــني أحــد مــنهم وحنــن لــه مســلمون﴾ ، 3وقولــه
تعاىل ﴿والذين آمنوا باهلل ورسله ومل يفرقـوا بـني أحـد مـنهم أولئـك سـوف يـؤتيهم أجـورهم﴾ 6اآليـة .انتهـى
كالمه رمحه اهلل.

7

حممدا  ومل يـَتّبعوه هم مكذبون للمسيح بن مرمي غري متبعني له
وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا ً
أيضا  ،ألنه قد بشرهم مبحمد  وأمرهم باإلميان به فلم يتبعوه  ،نسأل اهلل العافية والسالمة.
ً
الثالث مما يتضمنه اإليمان بالرسل :اإلميان مبن علمنا امسه منهم يف القرآن أو صحيح السنة ،

آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإمساعيل وداود وسليمان وأيوب
وعددهم مخسة وعشرون  ،وهم ُ
وهود وشعيب وصاحل وذو ِ
الك ِ
فل ويوسف وموسى وهارون وزكريا
يس ٌ
ٌ
ٌ
وإلياس ويونس واليسع ولوط وإدر ُ
وحيىي وعيسى وحممد  ،صلى اهلل عليهم وسلم تسليما كثريا.
وأما من مل نعلم امسه من األنبياء فنؤمن به إمجاال  ،وقد أومأ القرآن إليهم يف قوله تعاىل ﴿ َولََق ْد أ َْر َس ْلنَا
ِ
ك ِمْنـهم من قَصصنَا علَي َ ِ
ص َعلَْيك﴾.7
َ ْ َْ
ص ْ
ك َومْنـ ُهم من َّملْ نـَ ْق ُ
ُر ُسالً من قَـْبل َ ُ
ورسل اهلل ثالثمائة وخمسة عشر  ،والدليل على هذا حديث أيب أمامة رضي اهلل عنه أن رجالً قال:
أنيب كان آدم؟
يا رسول اهلل ٌّ ،
قال :نعم  ،معلَّ ٌم مكلَّم.
قال :كم بينه وبني نوح؟

قال :عشرة قرون.
قال :كم كان بني نوح وإبراهيم؟
 1سورة األنبياء. 23 :
 2سورة الزخرف. 43 :
 3سورة النساء. 131 - 134 :
 4سورة البقرة. 273 :
 3سورة البقرة. 136 :
 6سورة النساء. 132 :
« 7أضواء البيان»  ،تفسري سورة القمر. 41 :
 7سورة غافر. 77 :
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قال :عشرة قرون.
قالوا :يا رسول اهلل  ،كم كانت الرسل؟
قال :ثالمثائة ومخس عشرة  ،ج ًّـما غفريا.

1

الرابع مما يتضمنه اإليمان بالرسل :التصديق مبا صح عنهم من أخبارهم  ،كاألخبار الواردة يف القرآن

الكرمي والسنة املطهرة  ،واألخبار الصحيحة اليت ذكرها أصحاب السري وكتب التاريع  ،وأما األخبار
املروية عن الرسل يف كتب أهل الكتاب واليت ليس هلا ما يعضدها من األخبار الصحيحة املذكورة يف
كتب املسلمني فهذه ال يلزم املسلم تصديقها وال تكذيبها  ،إال إن كانت منافية ملا يف كتب املسلمني
الصحيحة فعندئذ جيب تكذيبها  ،والديل على ذلك قول النيب « : ال تصدقوا أهل الكتاب وال
3
تكذبوهم  ،وقولوا :آمنا باهلل وما أنـزل إلينا وما أنزل إليكم» 2اآلية.
واملقصود بالذي أنـزل إليهم هو التوراة واإلجنيل األصليني اليت أنـزهلا اهلل على موسى وعيسى  ،وليست
التوراة واإلجنيل احملرفة اليت بأيديهم اآلن.
الخامس من مقتضيات اإليمان بالرسل :العمل بشريعة من أُرسل إلينا منهم  ،وهو خامتهم حممد 
املرسل إىل مجيع الناس  ،قال اهلل تعاىل ﴿فَالَ وربِّك الَ يـؤِمنو َن ح َّىت ُحي ِّكم َ ِ
يما َش َجَر بـَْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ الَ
وك ف َ
ََ َ ُْ ُ َ َ َ ُ
ِ
ِ
يما﴾.4
َِجي ُدواْ ِيف أَن ُفس ِه ْم َحَر ًجا ِّممَّا قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلِّ ُمواْ تَ ْسل ً
السادس مما يتضمنه اإليمان بالرسل :اإلميان بأهنم بلَّغوا مجيع ما أرسلوا به على َوفْق ما أمرهم اهلل به
 ،وأهنم بينوه بيانا شافيا ال يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله  ،قال تعاىل ﴿فهل على الرسل إال البالغ

املبني﴾﴿ ، 3فإن تولوا فإمنا عليك البالغ املبني﴾﴿ ، 6وما على الرسول إال البالغ املبني﴾﴿ ، 7وأطيعوا
1 7
اهلل وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإمنا على رسولنا البالغ املبني﴾ .

 1رواه احلــاكم يف «مســتدركه» ( ، )262/2واللفــظ لــه  ،وقــال الــذهيب :علــى شــرط مســلم  ،وكــذا رواه الط ـرباين يف «الكبــري» (-117/7
 ، )111وفيه( :ثالمثائة وثالثة عشر)  ،وصححه األلباين كما يف «السلسلة الصحيحة» (.)2667
 2لعــل هنــاك خطــأ مــن النســاخ  ،فلفــظ اآليــة ﴿قولـوا آمنــا بــاهلل ومــا أنــزل إلينــا ومــا أنــزل إىل إبـراهيم﴾ اآليــة ( )136مــن ســورة البقــرة .وانظــر
تعليق حمققي صحيح البخاري على احلديث  ،طبعة مؤسسة الرسالة العاملية.
 3رواه البخاري ( )7362عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 4سورة النساء. 63 :
 3سورة النحل. 33 :
 6سورة النحل. 72 :
 7سورة العنكبوت. 17 :
 7سورة التغابن. 12 :
 1انظر «شرح الطحاوية» البن أيب العز احلنفي  ،ص  ، 311الناشر :املكتب اإلسالمي – بريوت.
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السابع مما يتضمنه اإليمان بالرسل :اإليـمان مبا أيَّدهم اهلل به من آيات  ،وتسمى أيضا براهيـن
أمرهم
ودالئل  ،وهي األمور اخلارقة للعادة اليت جيريها اهلل على أيديهم داللة على نبوهتم  ،ولئال يبقى ُ
مشكال على الناس  ،فإن الناس إذا رأوا رسلهم قد أُيـِّ ـ ــدوا بأمور فوق قدرة البشر وطاقتهم ؛ علِموا أهنم
مرسلون من عند اهلل تعاىل  ،فاستيقنوا أمرهم وآمنوا هبم وثبتت قلوهبم على الدين.

ومن تلك اآليات عصا موسى اليت ألقاها بني أيدي سحرة فرعون فإذا هي حية تسعى  ،تلقف وتلتهم
ما أل َقوه من احلبال والعصي  ،فآمنوا  ،ألهنم علِموا أن ما أتى به موسى من عند اهلل وليس سحرا  ،وبعد
إمياهنم بقيت العصا معه  ،فلما سار بقومه جتاه البحر فرارا من فرعون ضرب هبذه العصا البحر فانفلق
فسار يف طريق يابس مع قومه فنجاه اهلل  ،ويف صحراء سيناء ضرب بعصاه احلجر فانفجرت منه اثنتا
عشرة عينا على قدر أسباط بين إسرائيل  ،فعصا موسى ليست إال آية من عند اهلل ليعلم الناس أنه

رسول من عند اهلل  ،فيكون حجة على من مل يؤمن  ،وتثبيتا ملن آمن به . 
ومن اآليات أيضا ما أيد اهلل به عيسى  ، فقد كان خيلق من الطني كهيئة الطري فينفع فيه فيكون
طريا بإذن اهلل  ،وميسح بيده على األكمه – وهو الذي ُولِد أعمى  -واألبرص فيربآن بإذن اهلل  ،وكان
يُـحيِي املوتى بإذن اهلل  ،أفليس هذا دليل على أنه رسول من عند اهلل؟ بلى واهلل.
كما أيد اهلل نبيه مـحمدا  بآيات كثرية  ،كلها تدل على صدق نبوتـه وأنه رسول من عند اهلل حقا ،
أشهرها القرآن الكرمي  ،فهو اآلية الكربى الدالة على نبوة حممد . 
تفصيل في بيان إعجاز القرآن
القرآن الكرمي م ِ
عجٌز من مثانية وجوه:1
ُ

األول :بيانه وفصاحته  ،فالقرآن الكرمي نـزل على قريش بلغتهم  ،ويف زمان بلغت فيه قريش َّ
الذ ْرَوَة يف

الفصاحة والبالغة والبيان وحسن نظم الشعر  ،فظنوا يف أول األمر أهنم يستطيعوا اإلتيان مبثله فقالوا

﴿لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إال أساطري األولني﴾ ، 2فنـزل القرآن بتحديهم على ثالثة مراحل ؛
األوىل أن يأتوا مبثله ، 3والثانية أن يأتوا بعشر سور مثله ،4والثالثة أن يأتوا بسورة مثلهِ ، 3
فعجزوا مع شدة
 1قويل إهنا مثانية ليس على سبيل التحديد  ،ولكن حبسـب مـا يسـر اهلل الوقـوف عليـه  ،ورمبـا كانـت هنـاك وجـوه أخـرى  ،فـاهلل تعـاىل أعلـم ،
وانظـر لالطــالع وجـوه إعجــاز القـرآن الكــرمي العشـرة كمــا ذكرهــا القـرطيب رمحــه اهلل يف مقدمـة كتابــه «اجلـامع ألحكــام القـرآن»  ،بــاب :ذكــر
نكت يف إعجاز القرآن  ،وشرائط املعجزة وحقيقتها.
 2سورة األنفال. 31 :
 3انظر سورة الطور. 34 :
 4انظر سورة هود. 13 :
 3انظر سورة البقرة. 23 :
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حرصهم على مغالبة القرآن وقوة فصاحتهم  ،فقطع اهلل طمعهم إىل قيام الساعة يف قوله تعاىل ﴿قل لئن
2 1
اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا﴾ .
وقال ابن تيمية رمحه اهلل:
والقرآن آيته باقية على طول الزمان من حني جاء به الرسول  ،تُتلى آيات التحدي به ويتلى قوله
ٍ
حبديث مثله إن كانوا صادقني و فأتوا بعشر سوٍر مثله و بسورةٍ مثله وادعوا من
فليأتوا
استطعتم من دون اهلل ، ويُتلى قوله  قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال
يأتون مبثله ولو كان بعضهم ٍ
لبعض ظهرياً ، فنفس إخبار الرسول هبذا يف أول األمر وقطعه بذلك مع
علمه بكثرة اخللق دليل على أنه كان خارقاً يعجز الثقلني عن معارضته  ،وهذا ال يكون لغري األنبياء.
مث مع طول الزمان قد س ِـمعه املوافق واملخالِف  ،والعرب والعجم  ،وليس يف األمم من أظهر كتاباً يقرأه

الناس وقال إنه مثله  ،وهذا يعرفه كل أحد  ،وما من كالم تكلم به الناس  -وإن كان يف أعلى طبقات
نظريه وما يشبهه ويقاربه  ،سواء كان شعراً أو خطابة أو كالماً
الكالم لفظاً ومعىن  -إال وقد قال الناس َ
يف العلوم واحلكم واالستدالل والوعظ والرسائل وغري ذلك  ،وما ُوِجد من ذلك شئ إال َوُوِجد ما يُشبهه
ويُقاربه.

والق ــرآن مم ــا يَعل ــم الن ــاس عرب ـ ـهم وعجمه ــم أن ــه مل يوج ــد ل ــه نظ ــري م ــع ح ــرص الع ــرب وغ ــري الع ــرب عل ــى
ـاره بــالغيوب آيــة  ،وأمـ ُـره وهنيُــه آيــة  ،ووعـ ُـده ووعيـ ُـده آيــة ،
ونظمــه آيــة  ،وإخبـ ُ
معارضــته  ،فلفظُــه آيــة ُ ،
وجاللتُــه وعظمتُــه وســلطانُه علــى القلــوب آيــة  ،وإذا تـُـرجم بغــري العــريب كانــت معانيــه آيــة  ،كــل ذلــك ال
يوجد له نظري يف العامل.

3

ثانيا  :أنه ليس فيه عوج ال من جهة األلفاظ وال من جهة املعاين  ،قال الشنقيطي رمحه اهلل يف تعليق له

على قوله تعاىل احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً:
أي :مل جيعل فيه اعوجاجاً كائناً ما كان  ،ال من جهة األلفاظ وال من جهة املعاين  ،فألفاظه يف غاية

اإلعجاز والسالمة من العيوب والوصمات  ،ومعانيه كلها يف غاية الكمال  ،أخباره صدق  ،وأحكامه
4
عدل ومتت كلمة ربك صدقاً وعدالً أي :صدقاً يف األخبار  ،وعدالً يف األحكام.

 1سورة اإلسراء. 77 :
 2وانظر أيضا ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري قوله تعـاىل ﴿ومـا كـان هـذا القـرآن أن يفـرتى مـن دون اهلل ولكـن تصـديق الـذي بـني يديـه
وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني﴾ (سورة يونس.)37 :
 3كتاب «النبوات»  ،ص . 317 - 313
« 4الرحلة إىل أفريقيا»  ،ص  ، 17ويقع ضمن موسوعة مؤلفاته – الناشر :عامل الفوائد – مكة.
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ِ
كتاب من الكتب
ثالثا :حفظه من التحريف على مر العصور والدهور  ،ووجه اإلعجاز أنه مل يُـحفظ ٌ
السماوية كما ُح ِـف َظ هذا الكتاب  ،وصدق اهلل ﴿إنا حنن نـزلنا الذكر وإنا له حلافظون﴾.1
رابعاُ :ح ْس ُن ما تضمنه القرآن من تشريع وأحكام  ،تصلح جلميع البشر وجلميع األزمنة واألمكنة ،

وتشمل مجيع ما يصلح العباد يف دنياهم وآخرهتم  ،يف العقيدة والشريعة واآلداب واالقتصاد والسياسة
وغريها.
دق األخبار اليت تضمنها  ،سواء اليت مضت  ،واليت حتصل تَــبَعاً مع مرور الزمن أثناء تَـنَ ُّـزل
خامساِ :ص ُ
القرآن  ،أو اآليات اليت فيها ذكر بعض األمور املستقبلية  ،فأما األخبار التي مضت فهي كاإلخبار عن
خلق السماوات واألرض  ،وقصة آدم وإبليس  ،مث قصص األنبياء السابقني مع أقوامهم  ،وقصة

صاحب اجلنتني  ،وقصة أصحاب الكهف وذي القرنني  ،وغريها  ،جاءت كل هذه األخبار على لسان
نيب أمي ال يعرف القراءة وال الكتابة.
وتضمن القرآن كذلك ذكر بعض األحكام الواردة يف التوراة  ،وبيان كتمان أحبار اليهود هلا  ،حىت
حتداهم القرآن بقوله قل فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقني.2
وأما األخبار اليت نـزلت تَـبَـ ًعا مع التنـزيل فكاآليات اليت نـزلت لكشف أحوال املنافقني  ،واآليات اليت
صدَّرها قولُه ويسألونك وحنوها.
فيها إجابة على أسئلة  ،كاآليات اليت تَ َ
وأما األخبار املستقبلية اليت وقعت مطابقة ملا أخرب فكدخول املسجد احلرام  ،وهي يف آخر سورة الفتح.

وأيضا قوله تعاىل سيُهزم اجلمع ويولون الدبر ، 3فقد روى ابن جرير وابن أيب حامت أن عمر ملا نـزلت
هذه اآلية قال :أي مجع يُهزم؟
فلما كان يوم بدر رأيت النيب  يثب يف الدرع ويقول سيهزم اجلمع ويولون الدبر.
ويف رواية البن أيب حامت :فعرفت تأويلها يومئذ.
وكذلك اآليات اليت فيها تقرير عجز الناس عن أن يأتوا بآية مثل آيات القرآن  ،فعجز الناس فعال ،
وكاآليات اليت تقرر حفظ اهلل لكتابه  ،كقوله تعاىل إنا حنن نـزلنا الذكر وإنا له حلافظون ، فوقع األمر
ٍ
ملحد حاول مث نكص على عقبيه  ،وكاآليات اليت تقرر حصول العزة والكرامة
كما أخرب  ،فكم من
والسيادة والظهور لألمة اإلسالمية إن استقامت على أمر اهلل  ،فوقع األمر كما أخرب اهلل يف القرون
الثالثة املفضلة األوىل  ،قال تعاىل  وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف
األرض كما استخلف الذين من قبلهم ولَيمكنن هلم دينهم الذين ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم
 1سورة احلجر. 1 :
 2سورة آل عمران. 13 :
 3سورة القمر. 43 :
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أمنا يعبدونين ال يشركون يب شيئا ، 1مث ملا فشا فيهم الشرك والبدع  ،والبعد عن منهج السلف الصاحل
يف العقيدة والشريعة والسلوك ؛ صاروا يف ذيل األمم  ،وتسلطت عليهم األمم األخرى قرونا من الزمن.
ومن دالئل صدق القرآن ؛ ما جاء فيه من ذكر بعض األمور العلمية  ،مث ملا ظهرت االكتشافات العلمية
احلديثة وقعت مطابقة ملا أخرب  ،فتكوين اإلنسان يف بطن أمه حتدثت عنه عدة آيات قرآنية قبل أربعة
عشر قرنا  ،بينما مل ي ِ
هتد علماءُ الطب إىل مراحل ذلك التكوين إال يف العقود املتأخرة من الزمن.
َ
وكذا األمر بالنسبة لتكوين البحار واجلبال وغريها  ،فقد جاء ذكر تكوينها الطبيعي يف القرآن  ،وبعد
ظهور املكتشفات احلديثية وقعت مطابقة ملا أخرب به القرآن.
عدد من علماء الطبيعة  ،ومن
وقد أُلِّـ ـ َفت يف هذا مؤلفات كثرية  ،وأسلم بسبب اكتشاف هذا التطابق ٌ
أراد التوسع فلريجع إىل البحوث الصادرة عن هيئة اإلعجاز العلمي التابعة لرابطة العامل اإلسالمي مبكة
املكرمة  ،وصدق اهلل ﴿ولقد صرفنا يف هذا القرآن من كل مثل فأىب أكثر الناس إال كفورا﴾.2

تنوع العلوم اليت احتواها  ،فعالوة على أن القرآن الكرمي قدم علَّم
سادسا :ومن دالئل إعجاز القرآن ُّ
العقيدة الصحيحة غضَّة طرية  ،وهدم أساطري الـخرافة والتعلق باملخلوقات ؛ فإنه مل يقتصر على هذا ،
فقد اغرتف منه علماء النحو والبالغة واللغة الشيء الكثري  ،بل هو املعيار األساس لضبط ِ
علومهم.
َ

ووجوه اإلعجاز هذه كلها تدل على أن النيب  صادق فيما يُـبَـلِّـ ــغُه عن ربه  ،فإنه من املستقر املعلوم
عند قومه أنه أ ُِّم ٌّي  ،ال يقرأ وال يكتب  ،فمن أين سيأيت بكل هذه األخبار القرآنية لوال أنه يُوحى إليه
من ربه؟ قال تعاىل ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك إذا الرتاب املبطلون * بل هو
آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم وما جيحد هبا إال املبطلون﴾.3

سابعا  :ومن وجوه إعجاز القرآن تأثريه البليغ يف النفوس  ،سواء كانت نفوسا مؤمنة أو كافرة  ،وصدق

اهلل لو أنـزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اهلل ، 4وقوله اهلل نـزل أحسن
احلديث كتابا متشاهبا تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر اهلل.3
وقد تأثر بالقرآن بعض صناديد الكفر من قريش  ،ومن ذلك قصة الوليد بن املغرية ملا مسع القرآن  ،فقد
روى ابن جرير يف «تفسريه» 6واحلاكم يف «مستدركه» 7واللفظ له عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن

 1سورة النور. 33 :
 2سورة اإلسراء. 71 :
 3سورة العنكبوت. 41 – 47 :
 4سورة احلشر. 21 :
 3سورة الزمر. 23 :
 6تفسري سورة املدثر  ،اآليات . 23 – 17
.)347/2( 7
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الوليد بن املغرية جاء إىل النيب  فقرأ عليه القرآن  ،فكأنه َّ
رق له  ،فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال :يا
عم  ،إن قومك يرون أن جيمعوا لك ماال.
قال :مل؟
1
قال :ليعطوَكه  ،فإنك أتيت حممدا لتَع ِرض ملا قِبَـلَه.
قال :قد علِمت قريش أين من أكثرها ماال.
منكر له  ،أو أنك كاره له.
قال :فقل فيه قوال يبلُغ قومك أنك ٌ

قال :وماذا أقول؟ فواهلل ما فيكم رجل أعلم باألشعار مين  ،وال أعلم َبرجز وال بقصيدة مين  ،وال
بأشعار اجلن  ،واهلل ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا  ،وواهلل إن لِقوله الذي يقول حالوة وإن عليه
ِ 3
2
ـح ِط ُم ما حتته.
أنه
و
،
لطُالوة
ملثمر أعاله ُ ،مغد ٌق أسفله  ،وإنه ليعلو وما يُعلى  ،وإنه لَــيَـ ْ
ٌ
قال :ال يرضى عنك قومك حىت تقول فيه.
فدعين حىت أفكر.
قالْ :
فلما َّ
فكـر قال :هذا سحر يؤثر  ،يأثِره عن غريه ، 4فنـزلت ذرين ومن خلقت وحيدا.3
7
6
ِّثت أن أبا جهل
وأخرج ابن إسحاق يف السرية والبيهقي يف «الدالئل» واللفظ له عن الزهري قالُ :حد ُ

وأبا سفيان واألخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول اهلل  وهو يصلي بالليل يف بيته  ،وأخذ
كل رجل منهم جملسا ليستمع فيه  ،وكل ال يعلم مبكان صاحبه  ،فباتُوا يستمعون له  ،حىت إذا أصبحوا
وطلع الفجر تفرقوا  ،فجمعهم الطريق  ،فتالوموا  ،وقال بعضهم لبعض( :ال تعودوا  ،فلو رآكم بعض
سفهائكم ألوقعتم يف نفسه شيئا)  ،مث انصرفوا  ،حىت إذا كان الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إىل
جملسه  ،فباتوا يستمعون له حىت إذا طلع الفجر تفرقوا  ،فجمعتهم الطريق  ،فقال بعضهم لبعض مثل ما
قالوا أول مرة  ،مث انصرفوا فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم جملسه  ،فباتوا يستمعون له ،
حىت إذا طلع الفجر تفرقوا  ،فجمعتهم الطريق  ،فقالوا( :ال نربح حىت نتعاهد ال نعود)  ،فتعاهدوا على
ذلك مث تفرقوا  ،فلما أصبح األخنس بن شريق أخذ عصاه مث خرج حىت أتى أبا سفيان يف بيته فقال:
أخربين يا أبا حنظلة عن رأيك فيما مسعت من حممد.
فقال :يا أبا ثعلبة  ،واهلل لقد مسعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد هبا.
 1أي تع ِرض نفسك عليه ليعطيك ماال  ،فلهذا ذهبت إليه.
 2أي رونقا وحسنا  ،وقد تُفتح الطاء .انظر «النهاية».
 3الغـدق هو املاء الكثري  ،ويف التنـزيل ألسقيناهم ماء غدقا ، واملقصود باملغدق يف الكالم هنا كثرة خريه .انظر «لسان العرب».
 4أي يرويه عن غريه.
 3سورة املدثر. 11 :
 6كتاب «السرية»  ،ص ( ، )161حتقيق حممد محيد اهلل.
 7باب مجاع أبواب املبعث (.)246/2
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قال األخنس :وأنا  ،والذي حلفت به.
مث خرج من عنده  ،حىت أتى أبا جهل فقال :يا أبا احلكم  ،ما رأيك فيما مسعت من حممد؟
قال :ماذا مسعت؟ تنازعنا حنن وبنو عبد مناف يف الشرف  ،أطعموا فأطعمنا  ،ومحلوا فحملنا  ،وأعطوا
فأعطينا  ،حىت إذا جتاثينا على الركب وكنا ك َفرسي رهان ؛ قالوا( :منا نيب يأتيه الوحي من السماء)!
فمىت ندرك هذه؟ واهلل ال نؤمن به أبدا وال نصدقه  ،فقام عنه األخنس بن شريق .انتهى.
وملا مسع جبري بن مطعم رضي اهلل عنه رسول اهلل  يقرأ سورة الطور فبلغ هذه اآليات ﴿أ َْم ُخلِ ُقوا ِم ْن
ٍ
ِ
اخلالِ ُقو َن * أَم خلَ ُقوا َّ ِ
ك أ َْم ُه ُم
ض بَل الَّ يُوقنُو َن * أ َْم ِع َ
ند ُه ْم َخَزائِ ُن َربِّ َ
َغ ِْري َش ْيء أ َْم ُه ُم َْ
الس َم َاوات َواأل َْر َ
ْ َ
صْي ِط ُرو َن﴾ ، 1وكان جبري يومئذ مشرًكا ؛ قال  :كاد قليب أن يطري  ،وذلك أول ما وقر اإلميان يف
الْ ُم َ
2
قليب.
وملا كان القرآن يتصف هبذا التأثري البليغ يف النفوس ؛ تعاهد الكفار أال يستمعوا للقرآن  ،قال تعاىل
عنهم وقال الذين كفروا ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ، 3وما ذاك إال لتأثريه يف
نفوسهم  ،وإحساسهم به يف أعماقهم  ،ولكنهم قوم يستكربون عن مساع احلق.
وقد أثـّ ـَر القرآن يف بعض النصارى فآمنوا به  ،قال تعاىل عنهم وإذا مسعوا ما أنـزل إىل الرسول ترى
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق يقولون ربنا آمنا فاكتبا مع الشاهدين.4
أما املؤمنون فتأثري القرآن فيهم واضح  ،قال تعاىل إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوهبم وإذا
تليت عليهم آياته زادهتم إميانا ، 3والكالم يف هذا يطول  ،وهو موجود يف مظانه  ،ويكفي يف هذا ما

ذكره جالل الدين السيوطي رمحه اهلل يف كتابه «اإلتقان يف علوم القرآن» 6؛ أن مجاعةً ماتوا عند مساع
آيات من كتاب اهلل  ،وقد أُف ِردت أمساؤهم يف مصنف.

ثامنا :ومن وجوه إعجاز القرآن الكرمي ؛ كونه شفاء من األمراض احلسية واملعنوية (أي النفسية)  ،فأما
األمراض احلسية فقد حذر القرآن من مجلة من املطعومات واملشروبات والسلوكيات على سبيل الوقاية

من األمراض  ،ومن ذلك حترمي شرب اخلمر وأكل حلم اخلنـزير  ،وارتكاب الزنا واللواط  ،وكذا إتيان
النساء يف احمليض.

 1سورة الطور. 37 - 33 :
 2رواه البخاري مفرقا .)4423 ، 4733( ،
 3سورة فصلت. 26 :
 4سورة املائدة. 73 :
 3سورة األنفال. 2 :
 6باب :النوع الرابع والستون :يف إعجاز القرآن.
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وأما بعد اإلصابة باألمراض ؛ فقد أرشد النيب  إىل التداوي بقراءة سورة الفاتـحة  ،وأخرب أنـها رقية ،
كما أرشد القرآن إىل التداوي بالعسل  ،فيه شفاء للناس.1
وأما األمراض النفسية ؛ فالقرآن هو أفضل األدوية هلا  ،بل إن سبب هذه األمراض هو البعد عن القرآن
 ،ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ، 2ومن تلك األمراض القلق واالكتئاب والسحر
واألخالق الرديئة من طمع وكرب واالجنراف وراء الشهوات وغري ذلك  ،وذلك أن هذه األمراض حتصل
نتيجة اخلواء الروحي  ،وليس للخواء الروحي داء إال الرجوع إىل اهلل تعاىل  ،وصدق اهلل أال بذكر اهلل
تطمئن القلوب ، 3وننـزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني ، 4قد جاءتكم موعظة من
ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني ، 3قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.6
مر العصور ،
وقد شفى اهلل بقراءة القرآن
األلوف الـمؤلفة ممن أصيبوا باألمراض العضوية والنفســية على ِّ
َ
قررا يف بعض العيادات النفسية.
ـمارس  ،بل قد صار االستشفاء بالقرآن ُم َّ
وال يزال هذا يُ ُ
شاهد ويُ ُ
فائدتان في باب اإليمان باآليات التي أرسل بها األنبياء عليهم الصالة والسالم
الفائدة األولى:
إن من حكمة اهلل تعاىل أن جعل كربيات اآليات على أيدي رسله من جنس ما برز فيه أهل العصر
الذي بُعث فيه ذلك الرسول  ،ليكون ذلك أبلغ يف احلجة واإلقناع بأن ذلك الرسول مرسل من عند اهلل
حقا  ،ففي عصر موسى عليه الصالة والسالم اشتهر قومه بالسحر  ،فكانت آية موسى من جنس ما
اشتهروا فيه وزادت عليه  ،بأن كانت حقيقة ال خياالً.
ويف عصر عيسى عليه الصالة والسالم كان علم الطب مرتقياً إىل حد كبري  ،فجاءت آيته من جنس ما
برزوا فيه وزيادة  ،بأن جعل اهلل على يده الشفاء من أمراض ال يستطيع قومه عالجها وهي العمى
والربص  ،بل وإحياء املوتى ،كلها بإذن اهلل تعاىل.
وكذلك األمر بالنسبة لنبينا حممد  ، فقد ترقى الناس يف عصره يف جانب الفصاحة  ،ف ُكتبت
املعلقات الفصيحة ونُظمت القوايف البليغة  ،فجاء القرآن معجزاً هلم أن يأتوا مبثله  ،مث أعجزهم أن يأتوا
بسورة مثله  ،فلم يستطيعوا ذلك وال بآية واحدة.
قال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل:
 1سورة النحل. 61 :
 2سورة طـٰه. 124 :
 3سورة الرعد. 27 :
 4سورة اإلسراء. 72 :
 3سورة يونس. 37 :
 6سورة فصلت. 44 :
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قال كثري من العلماء :بعث اهلل كل نيب من األنبياء مبا يناسب أهل زمانه  ،فكان الغالب على زمان
سحار  ،فلما
موسى عليه السالم ِّ
السحرة  ،فبعثه اهلل مبعجزة هبرت األبصار وحيّـرت كل ّ
السحر وتعظيم ّ
استيقنوا أهنا من عند العظيم اجلبار انقادوا لإلسالم  ،وصاروا من ِعباد اهلل األبرار.
وأما عيسى عليه السالم فبُعِث يف زمن األطباء وأصحاب علم الطبيعة  ،فجاءهم من اآليات مبا ال
ع الشريعة  ،فمن أين للطبيب قدرة على إحياء
سبيل ألحد إليه إال أن يكون مؤيدا من الذي شر َ
وبعث من هو يف قربه رهني إىل يوم التناد؟
الـجماد  ،أو على مداواة األ ْكمه واألبرص ْ ،

وكذلك حممد  بعثه اهلل يف زمان الفصحاء والبُــلغاء وحنارير 1الشعراء  ،فأتاهم بكتاب من اهلل عز
وجل  ،فلو اجتمعت اإلنس والـجن على أن يأتوا مبثله  ،أو َبع ْشر ُسور من مثله  ،أو بسورة من مثله ؛
مل يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهريا ، 2وما ذاك إال ألن كالم الرب عز وجل ال يشبه كالم
اخللق أبدا.
انتهى كالم احلافظ ابن كثري رمحه اهلل.

3

الفائدة الثانية:
إن من حكمة اهلل تعاىل أن جعل معجزة القرآن خالدة  ،أما معجزات النيب  األخرى وكذلك
معجزات األنبياء قبله فقد انقرضت  ،وقد أشار النيب  إىل هذا يف احلديث الذي رواه أبو هريرة رضي
اهلل عنه أن رسول اهلل  قال :ما ِمن األنبياء من نيب إال قد أُعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر
4
 ،وإمنا كان الذي أُوتيت وحيا أوحى اهلل إيل  ،فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
حمصله أن كل نيب قد أعطي من املعجزات ما كان مثله
قال النووي رمحه اهلل يف كتابه شرح احلديث ما َّ
ملن كان قبله من األنبياء  ،أما معجزة القرآن فلم يُعط أحد مثله  ،فلهذا كان أكثر األنبياء تابعا.
وقيل :معناه إن معجزات األنبياء قد انقرضت مبرور أعصارهم ومل يُشاهدها إال من حضرها  ،أما معجزة
3
نبينا فخالدة  ،فلهذا كان أكثرهم تابعا .انتهى.
 1حنارير مجع حنرير  ،وهو احلاذق املاهر العاقل اجملرب .انظر «لسان العرب»  ،مادة (حنر).
 2الظهري هو املعني .انظر «لسان العرب»  ،مادة (ظهر).
« 3تفســري القــرآن العظــيم»  ،ســورة آل عمـران  ،اآليــة  ، 41وللقــرطيب كــالم مثلــه يف مقدمــة كتابــه «اجلــامع ألحكــام القــرآن»  ،خامتــة بــاب:
(نكت يف إعجاز القرآن  ،وشرائط املعجزة وحقيقتهـا)  ،وكـذا ابـن حجـر يف «فـتح البـاري» ( ، )622/7شـرح حـديث( :وإمنـا كـان الـذي
أوتيته وحيا أوحاه اهلل إيل).
 4رواه مسلم (.)132
 3وانظــر مــا قالــه العالمــة م ـحمد عبــد العظــيم الزرقــاين رمحــه اهلل (املتــوّف عــام  1367ه ــ) يف كتابــه «مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن»  ،ص
 ، 462الناشر :دار احلديث  -القاهرة.
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فصل في بيان نواقض اإليمان بالرسل
اعلم رمحك اهلل أنه كما أن اإلميان بالرسل ال يتحقق إال بأمور ؛ فإن اإلميان هبم ينتقض بأمور:
األول :تكذيبهم  ،أي تكذيب أهنم رسل من عند اهلل وإن كان التكذيب متعلق برسول واحد  ،ألن

اإل ميان بواحد منهم يقتضي اإلميان باجلميع  ،والتكذيب بواحد منهم يقتضي التكذيب باجلميع  ،وهذا
الناقض حاصل يف مجيع األمم من عهد نوح إىل قيام الساعة.
الثاني :تكذيب ما جاؤوا به ولو كان جزءا من الشريعة  ،فلو أن رجال زعم أنه آمن بـما جاء به النيب

 ، ولكنه مل يؤمن بأنه خامت األنبياء ؛ فهذا يف احلقيقة ال يعترب مؤمنا بالنيب  ، ألن اإلميان بالنيب
1
 يقتضي اإلميان مبا جاء به وعدم تكذيبه يف شيء منه ولو كان شيئا واحدا.
الثالث :عدم االنقياد لشريعتهم  ،فلو أن رجال زعم أنه آمن بأن حممد  مرسل من ربه  ،ولكنه أىب

العمل بشريعته  ،فإن هذا الرجل ال يُعد مؤمنا حىت ينقاد لشريعته  ،فإن دليل اإلميان العمل  ،وهلذا فإن
أبا طالب عم النيب  ال يُعترب مسلما مع كونه آمن بأن ابن أخيه رسول من عند اهلل حقا  ،وما ذاك

إال ألنه أىب االنقياد لشريعته تقليدا لقومه ولئال يُعريه الناس برتك دين اآلباء واألجداد.

الرابع :إيذائهم  ،بسبهم أو االستهزاء هبم أو التعدي عليهم يف حياهتم  ،وهذا الفعل كفر  ،قال تعاىل

﴿قل أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم﴾.2

الخامس :الغلو فيهم  ،أي تعظيمهم فوق احلد الشرعي  ،بصرف شيء من العبادات هلم  ،كدعائهم
والسجود هلم والطواف بقبورهم والذبح هلم  ،أو وصفهم بشيء من صفات الرب عز وجل  ،كادعاء
أهنم يعلمون الغيب  ،أو يتصرفون يف الكون  ،وحنو ذلك  ،فهذه كله شرك يف العبادة ويف أمساء اهلل
وصفاته.
تنبيه
الغلو يف الصاحلني من أعظم أسباب االحنراف  ،سواء كان يف حق من كانوا أنبياء أو من ليسوا بأنبياء ،
وهو الذي أدى بكثري من األمم إىل الوقوع يف الشرك  ،بدءا من أمة نوح إىل أمة مـحمد  ، فقد كان
منشؤ الشرك يف عهد نوح عليه الصالة والسالم من تعظيم الصاحلني  ،كما يف صحيح البخاري عن ابن
ودا وال
تذرن ًّ
عباس رضي اهلل عنهما يف تفسري قوله تعاىل يف سورة نوح وقالوا ال تذرن آهلتكم وال ُ
سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا قال :أمساء رجال صاحلني من قوم نوح  ،فلما هلكوا 3أوحى الشيطان
 1يراجع للفائدة كتاب «املتنبئون يف اإلسالم وخطرهم على الفكر واجملتمع»  ،د .غالب بن علي عواجي  ،الناشر :دار النصيحة – املدينة.
 2سورة التوبة. 66 - 63 :
 3أي ماتوا.
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إىل قومهم أن ِ
انصبوا إىل جمالِـسهم اليت كانوا جيلسون أنصابا ، 1ومسوها بأمسائهم  ،ففعلوا  ،فلم تُعبد ،
3
ـنسع العلم 2عُبدت.
حىت إذا هلك أولئك وت َّ
وروى ابن جرير بإسناده إىل الثوري عن موسى عن حممد بن قيس أنه قال عن يغوث ويعوق ونسرا :كانوا
قوما صاحلني من بين آدم  ،وكان هلم أتباع يقتدون هبم  ،فلما ماتوا قال أصحاهبم الذين كانوا يقتدون
ً
دب
فصوروهم  ،فلما ماتوا وجاء آخرون َّ
هبم :لو صورناهم كان أشوق لنا إىل العبادة إذا ذكرناهم ّ ،

إليهم إبليس  ،فقال :إمنا كانوا يعبدوهنم  ،وهبم يُسقون املطر  ،فعبدوهم.

4

3
قوما صاحلني يف قوم نوح عليه السالم  ،فلما
وقال ابن القيم :قال غري واحد من السلف :كان هؤالء ً
6
ماتوا عكفوا على قبورهم  ،مث صوروا متاثيلهم  ،مث طال عليهم األمد فعبدوهم.
وبعد نشوء الشرك وعبادة األصنام يف قوم نوح تــتابع الناس على ذلك وانتشر بينهم كما قال ابن عباس

بعد ، 7أما ُود فكانت لكلب بدومة
رضي اهلل عنه :صارت األوثان اليت كانت يف قوم نوح يف العرب ُ
اجلندل ، 7وأما سواع فكانت هلذيل  ،وأما يغوث فكانت ملراد مث لبين غطيف باجلرف عند سبأ  ،وأما
1
يعوق فكانت هلمدان  ،وأما نسر فكانت حلِمري آلل ذي الكالع.
وقال قتادة :كانت هذه اآلهلة يعبدها قوم نوح  ،ثم اتخذها العرب بعد ذلك.

14

وبناء على ما تقدم من احلقائق التارخيية  ،فقد قرر ابن القيم يف «زاد املعاد» أن غالب شرك األمم كان
11
من جهة الصور والقبور.
وقد هنى اهلل أهل الكتاب من قبلنا عن الغلو عموما  ،يف األنبياء ويف سائر أمور الدين  ،فلم يستجيبوا
فضلُّوا وأضلُّوا  ،قال تعاىل  قل يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تــتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل
وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبـيل.12

 1أي اصــنعوا أنصــابا  ،وهــي متاثيــل تصــنع علــى هيئــتهم مث ت ــنصب يف اجملــالس لرياهــا النــاس فيقتــدوا هبــم يف أفعــاهلم! وهكــذا دخــل علــيهم
الشيطان.
 2أي حتول من حال إىل حال .انظر «النهاية» .قال مقيده :وسبب التحول والتحريف هو عدم احلفظ.
 3رواه البخاري (.)4124
« 4تفسري ابن جرير»  ،تفسري سورة نوح. 24 :
3
ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا.
أي ًّ
« 6إغاثة اللهفان»  ، )174/1( ،حتقيق حممد حامد الفقي.
 7أي بعد ذلك الزمان  ،كما سيأيت يف كالمه.
 7موضع يف مشال جزيرة العرب.
 1رواه البخاري (.)4124
« 14تفسري ابن جرير»  ،تفسري سورة نوح. 24 :
« 11زاد املعاد» ( ، )437/3الناشر :مؤسسة الرسالة – بريوت.
 12سورة املائدة. 77 :
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قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية :أي ال ُجتاوزوا احلد يف اتباع احلق  ،وال تُطروا 1من أُمرمت
بتعظيمه  ،فتبالغوا فيه حىت خترجوه عن حيز النبوة إىل مقام اإللـٰهية  ،كما صنعتم يف املسيح  ،وهو نيب

من األنبــياء  ،فجعلتمـوه إلـٰها من دون اهلل  ،وما ذلك إال القتدائكم بشيوخكم  ،شيـوخ الضالل ،
الذين هم سلفكم ممن ضل قدمياً .انتهى كالمه.
وقال رمحه اهلل يف تفسري آية النساء يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهلل إال احلق:
ينهى تعاىل أهل الكتاب عن الغلو واإلطراء  ،وهذا كثري يف النصارى  ،فإهنم جتاوزوا احلد يف عيسى حىت
رفعوه فوق املنـزلة اليت أعطاه اهلل إياها  ،فنقلوه من حيز النبوة إىل أن اختذوه إلـٰهاً من دون اهلل  ،يعبدونه
كما يعبدونه  ،بل قد غلوا يف أتباعه وأشياعه مـمن زعم أنه على دينه  ،فادعوا فيهم العصمة  ،واتبعوهم
يف كل ما قالوه سواء كان حقاً أو باطالً  ،أو ضالالً أو رشاداً  ،أو صحيحاً أو كذباً  ،وهلذا قال اهلل

تعاىل اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهلل.2
مث ساق حديث عمر رضي اهلل عنه  ،أن رسول اهلل  قال :ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى بن
مرمي  ،فإمنا أنا عبد  ،فقولوا :عبد اهلل ورسوله 3.انتهى.
فصل في ثمرات اإليمان بالرسل

4

اإلميان بالرسل له مثرات جليلة  ،منها:
األولى :العلم برمحه اهلل تعاىل وعنايته بعباده  ،حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إىل صراط اهلل تعاىل ،

ويُبينوا هلم كيف يعبدون اهلل  ،ألن العقل البشري ال يستطيع معرفة ذلك بنفسه.
الثانية :شكره تعاىل على هذه النعمة الكربى.

الثالثة :حمبة الرسل عليهم الصالة والسالم وتعظيمهم والثناء عليهم مبا يليق هبم  ،ألهنم رسل اهلل تعاىل

 ،وألهنم قاموا بعبادته  ،وتبليغ رسالته  ،والنصح لعباده  ،وجاهدوا يف سبيل ذلك.

الرابعة :اهلداية إىل الدين الصحيح الذي ارتضاه اهلل سبحانه وتعاىل  ،وذلك بالعمل مبا أمرت به الرسل

عليهم الصالة والسالم من الشرائع املنزلة.

 1اإلطراء هو جماوزة احلد يف املدح.
 2سورة التوبة. 31 :
 3رواه البخاري ( )3443واللفظ له  ،وأمحد ( ، )33/1والدارمي (.)2777
 4هذا الفصل مستفاد أكثره من «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص . 11
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الخامسة :االقتداء باألنبياء عليهم الصالة والسالم فيما جاؤوا به من عبادات  ،وسؤاهلم عما أشكل
من أمور الدين يف حياهتم  ،والرجوع إىل ورثتهم – وهم العلماء  -بعد مماهتم  ،كما قال تعاىل ﴿أولئك
الذين هدى اهلل فبهداهم اقتده﴾ ، 1وقال ﴿من يطع الرسول فقد أطاع اهلل﴾.2
فصل في الرد على شبهة المكذبين بالرسل

3

وقد َّ
كذب املعاندون ُر ُسلَهم  ،زاعمني أن رسل اهلل تعاىل ال يكونون من البشر  ،وقد ذكر اهلل تعاىل هذا
ِ
ث اللَّهُ بَ َشًرا رسوال * قُل
َّ
اءه ُم ا ْهلَُدى إِالَّ أَن قَالُواْ أَبـَ َع َ
َّاس أَن يـُ ْؤمنُواْ إِ ْذ َج ُ
الزعم وأبطله بقوله ﴿ َوَما َمنَ َع الن َ
ِ
لَّْو َكا َن ِيف األ َْر ِ
الس َماء َملَ ًكا َّر ُسوالً﴾ ، 4فأبطل اهلل تعاىل
ِّني لَنـزلْنَا َعلَْي ِهم ِّم َن َّ
ض مالئكةٌ ميَْ ُشو َن ُمطْ َمئن َ
رسل إىل أهل األرض  ،وهم بشر ،
هذا َّ
بشرا من جنسهم  ،ألنه ُم ٌ
الزعم بأنه ال بد أن يكون الرسول ً
ولو كان أهل األرض مالئكة لن َّـزل اهلل عليهم من السماء مل ًكا رسوال  ،ليكون مثلهم.

 1سورة األنعام. 14 :
 2سورة النساء. 74 :
 3هذا الفصل منقول من «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص . 11
 4سورة اإلسراء. 13 -14 :

34

الركن الخامس :اإليمان باليوم اآلخر
اليوم ِ
اآلخر هو يوم القيامة  ،وهو اليوم الذي يُبعث الناس فيه للحساب واجلزاء  ،والبعث هو اإلخراج ،
أي إخراج الناس من قبورهم  ،ومسي اليوم ِ
اآلخر بذلك ألنه ال يوم بعده  ،حيث يستقر أهل اجلنة يف
منازهلم وأهل النار يف منازهلم.
وأما يوم القيامة فسم ي بذلك ألن الناس تقوم فيه هلل جل وعال  ،كما قال تعاىل ﴿أال يظن أولئك أهنم
مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العاملني﴾.1
فصل في بيان ما يتضمنه اإليمان باليوم اآلخر
السرد مث نفصل الكالم يف كل
اإلميان باليوم اآلخر يتضمن اإلميان بستة أمور  ،نذكرها على سبيل َّ
واحدة منها:
الصور
األول :النَّـ ــفع يف ُّ
الثاني :بعث اخلالئق
الثالث :حدوث عالمات الساعة الكربى األخرى
الرابع :حشر الناس يف أرض احملشر
الخامس :احلساب واجلزاء
السادس :دخول اجلنة والنار

 1سورة املطففني. 6 - 4 :
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تفصيل
الصور
الصور  ،وهو أول عالمات الساعة الكربى  ،وبه يكون اإليذان بيوم القيامة  ،و ُّ
األول :النَّفع يف ُّ
صعق اخلالئق كلهم وميوتون  ،دليلها قوله تعاىل ﴿وما
ملك ُّ
قَــرٌن ين ُف ُع فيه ُ
الصوِر نفختني  ،ففي األوىل يُ ُ

ينظر هؤالء إال صيحة واحدة ما هلا من فَواق﴾ ، 1أي :ما هلا من إفاقة ورجوع للدنيا.

مث يُنفع يف الصور ا لنفخة الثانية فيقومون من قبورهم  ،كما دل على ذلك قول اهلل تعاىل ﴿فإمنا هي
زجرة واحدة فإذا هم ينظرون﴾.2
فبالنفخة األوىل ميوت األحياء  ،وبالنفخة الثانية حيىي األموات  ،وإىل النفختني أشار احلق تبارك وتعاىل
بقوله ﴿يوم ترجف الراجفة * تتبعها الرادفة﴾ ، 3فالراجفة هي النفخة األوىل  ،والرادفة هي النفخة الثانية
تردف النفخة األوىل وتتلوها  ،وبينهما أربعون سنة.4
 ،مسيت بذلك ألهنا ُ

الثاني :البعث  ،وهو إحياء املوتى حني ينفع يف الصور النفخة الثانية  ،والبعث حق ثابت  ،دل عليه
ِ
ك لَ َميِّتُو َن * ُمثَّ إِنَّ ُك ْم يـَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة
الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني  ،قال اهلل تعاىل ُ
﴿مثَّ إِنَّ ُك ْم بـَ ْع َد َذل َ
تـُْبـ َعثُو َن﴾.3
والدليل من السنة على ثبوت البعث قول النيب  ... : فـيُـنـ ِزُل اهلل من السماء ماء فينبُتون كما ينبُت
ب الذنب  ،ومنه يَُـرَّكب اخللق يوم
البقل  ،ليس من اإلنسان شيءٌ إال يبلى إال عظما واحدا وهو َع ْ
ـج ُ
6
القيامة.
فعندئذ يقوم الناس لرب العالـمني  ،حفا ًة غري منتعلني  ،عرا ًة غري مستـتـِرين  ،غُـرالً غري مـختـ ـت ــنني ،

بـُهماً  ،أي ليس هبم شيءٌ من العاهات اليت تكون يف الدنيا كالعرج والعمى وحنوها  ،قال اهلل تعاىل
ِِ
ني﴾.7
﴿ َك َما بَ َدأْنَا أ ََّو َل َخ ْل ٍق نُّعِ ُ
يدهُ َو ْع ًدا َعلَْيـنَا إِنَّا ُكنَّا فَاعل َ
مبوجب األدلة الواردة يف الكتاب والسنة أمجع املسلمون على ثبوت البعث.
و َ

معادا جيازيهم فيه على ما كلَّفهم به على ألسنة رسله ،
واحلكمة تقتضي أن جيعل اهلل تعاىل هلذه اخلليقة ً
قال اهلل تعاىل ﴿أَفَ َح ِسْبتُ ْم أََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيـنَا ال تـُ ْر َجعُو َن﴾.7
 1سورة ص. 13 :
 2سورة الصافات. 11 :
 3سورة النازعات. 14 - 1 :
 4انظر «صحيح البخاري» ( )4714ومسلم (.)2133
 3سورة املؤمنون. 16-13 :
 6جزء من حديث رواه البخاري (.)4133
 7سورة األنبياء. 144 :
 7سورة املؤمنون. 113 :
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الثالث :ومما يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر حدوث عالمات الساعة الكربى غري النفع يف الصور وبعث
اخلالئق  ،ومن ذلك زلزلة األرض  ،فإنه مما يكون من األهوال يوم القيامة حدوث زلزال حسي لألرض

كما يف قوله تعاىل ﴿إذا زلزلت األرض زلزاهلا﴾  ،وقوله ﴿إذا رجت األرض رجا﴾.1
ومن عالمات الساعة الكربى تَشقُّق السماء كما قال تعاىل ﴿فإذا انشقت السماء فكانت وردة
كالدِّهان﴾ ، 2أي تكون كاجللد األمحر  ،ألن الوردة محراء  ،والدهان هو اجللد.
ويف آية أخرى شبَّه اهلل السماء يف ذلك اليوم بال ُـمهل يف قوله ﴿يوم تكون السماء كاملهل﴾ ، 3أي
الشيء الذائب.
ويف ذلك اليوم تُطحن اجلبال طحنا فتتفتت حىت تكون كالرمل املتهايل أو الصوف املنفوش  ،كال
الوصفني متقارب  ،فأما طحن اجلبال فمذكور يف قوله تعاىل ﴿وبُ َّست اجلبال بسا﴾ ، 4وأما تفتتها

فمذكور يف قوله تعاىل ﴿وتكون اجلبال كالعهن املنفوش﴾ وقوله ﴿وكانت اجلبال كثيبا مهيال﴾.3
﴿وسريت اجلبال فكانت
ويف ذلك اليوم تُ َّ
سري اجلبال عن أماكنها حىت تُرى َّ
كالسراب  ،قال تعاىل ُ
سرابا﴾ ، 6وقال تعاىل ﴿وترى اجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر السحاب صنع اهلل الذي أتقن كل
شيء﴾.7
ومن عالمات الساعة الكربى تكوير الشمس  ،قال تعاىل ﴿إذا الشمس كورت﴾  ،وتكوير الشمس هو
7
لَــفُّها فتكون كالعمامة  ،مث تُرمى فيذهب ضوؤها.
ومن عالمات الساعة الكربى ِ
انكدار النجوم  ،أي تساقطها بعدما كانت عالية يف السماء  ،قال تعاىل
﴿وإذا النجوم انكدرت﴾.
ومن عالماهتا تسجري البحار نارا  ،قال تعاىل ﴿وإذا البحار سجرت﴾  ،فسبحان من بيده القدرة على
قلب قوانني الطبيعة إىل خالفها بأمره الكوين القدري ﴿إمنا أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن
فيكون﴾.

 1سورة الواقعة. 4 :
 2سورة الرمحـٰن. 37 :
 3سورة املعارج. 7 :
 4سورة الواقعة. 3 :
 3سورة املزمل. 14 :
 6سورة النبأ. 24 :
 7سورة النمل. 77 :
 7انظر تفسري ابن جرير رمحه اهلل لآلية.
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وق اخلالئق بعد
الرابع :ومما يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر حشر الناس إىل أرض احملشر  ،واحلشر هو َس ٌ

بعثهم من قبورهم ومجعهم يف أرض احملشر  ،ودليل احلشر قوله تعاىل ﴿وهو الذي ذرأكم يف األرض

وإليه حتشرون﴾ ، 1وقوله تعاىل ﴿ يوم ينفع يف الصور فتأتون أفواجا﴾.2

وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قام فينا النيب  خيطب فقال :يا أيها الناس  ،إنكم ُحتشرون إىل
3
اهلل حفاة عراة غُ ـ ْـرالً.
7
فيحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء  ،عفراء ، 4ليس فيها معلمٍ 3
ألحد ، 6ي ِ
سم ُعهم الداعي
ُ
ُ
َْ ٌ
1
7
ويَن ُف ـ ـ ُذ ُهم البصر  ،كما جاء يف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
ويف ذلك اليوم يُـحشر اإلنس واجلن واملالئكة والبهائم  ،فأما حشر اإلنس واجلن فدليله عموم اآلية
املتقدمة  ،وأما حشر البهائم فدليله قوله تعاىل ﴿وما من دابة يف األرض وال طائر يطري ِبناحيه إال أمم
أمثالكم ما فرطنا يف الكتاب من شيء مث إىل رهبم حيشرون﴾
ُح ــشرت﴾.11

14

 ،وقوله تعاىل ﴿وإذا الوحوش

وأما دليل حشر املالئكة فدليله قوله تعاىل ﴿وجاء ربك وامللك صفا صفا﴾ ، 12فاملالئكة يُـحشرون يوم
القيامة بني يدي الرب صفوفا  ،ولكنهم ال حياسبون  ،لكوهنم مفطورين على القيام مبا أمرهم اهلل تعاىل

به وعدم عصيانه  ،كما وصفهم اهلل تعاىل بقوله ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.13

وبعد احلشر العام الذي جيتمع فيه الناس يف أرض احملشر يكون احلشر اخلاص  ،والذي ُحيشر فيه
املكذبون للرسل ألجل ِ
توبيخ ِهم  ،دل على ذلك قوله تعاىل ﴿ويوم حنشر من كل أمة فوجا ممن يكذب

بآياتنا فهم يُوزعون * حىت إذا جاؤوا قال أكذبتم بآيايت ومل حتيطوا هبا علما َّأماذا كنتم تعملون﴾، 14
 1سورة املؤمنون. 71 :
 2سورة النبأ. 17 :
 3رواه البخاري ( ، )6326ومسلم (.)2764
 4عفراء أي بيضاء بياضا ليس بالناصع .انظر «النهاية».
 3معلم أي عالمة  ،كعالمات الطريق وحنوه  ،وقيل :املعلم األثر .انظر «النهاية» البن األثري رمحه اهلل.
 6انظر البخاري ( )6321ومسلم ( ، )2714عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه.
7
داع فإهنم يسمعونه كلهم ألن الرض ليس فيها ما مينع نفوذ الصوت من جدار وحنوه.
أي أنه إذا دعاهم ٍ
 7أي أن البصر يبلغ أوهلم وآخرهم الستواء األرض وعدم تَـ َك ُّـوِرها .انظر «فتح الباري» شرح حديث (.)4712
 1برقم (.)3361
 14سورة األنعام. 37 :
 11سورة التكوير. 3 :
 12سورة الفجر. 22 :
 13سورة التحرمي. 6 :
 14سورة النمل. 74 – 73 :
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فاحلشر األول عام للناس كلهم لفصل القضاء  ،والثاين خاص للمكذبني للرسل لتوبيخهم أمام الناس
كلهم ، 1ومعىن يُوزعون أي ُحيبس أوهلم على آخرهم ليجتمعون مث يُساقون إىل النار.2
ومما حيصل يف أرض احملشر أربعة أمور:
 .1فزع الناس  ،ودليله قوله تعاىل يف مطلع سورة احلج ﴿إن زلزلة الساعة شيء عظيم * يوم تروهنا
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن
عذاب اهلل شديد﴾.

وليس املقصود بالزلزلة يف هذه اآلية الزلزلة احلسية لألرض  ،وإمنا املقصود هنا شدة هول يوم القيامة كما
4 3
قال تعاىل واصفا يوم األحزاب ﴿هنالك ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا﴾ .
وأما الزلزال احلسي لألرض يوم القيامة فثابت يف قوله تعاىل ﴿إذا زلزلت األرض زلزاهلا﴾  ،وقوله ﴿إذا

رجت األرض رجا﴾.3

ومن شدة ذلك اليوم وعظيم َك ْربه ؛ فإن فهوم الناس تضطرب وتطيش يف تـحديد مدة لبثهم يف الدنيا ،
فمنهم من يقول ﴿إن لبثتم إال عشرا﴾ ، 6ومنهم من يقول ﴿لبثنا يوما أو بع ـ ـ ـ ـض يوم فاسأل
العادين﴾ ، 7ويف آية أخرى يقول احلق عنهم ﴿ويوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة﴾.7
ومن شدة ذلك اليوم وعظيم هوله ؛ يذهل الناس بعضهم عن بعض  ،قال تعاىل ﴿يوم يفر املرء من
أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه﴾.1

 1انظر «دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب»  ،سورة النمل  ،عند الكالم على قوله تعاىل ﴿ويوم حنشر من كل أمة فوجا ممن يكذب
بآياتنا فهم يوزعون﴾.
 2قاله ابن جرير يف تفسري اآلية.
 3سورة األحزاب. 11 :
 4انظر ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف خامتة تفسري قوله تعاىل من سورة احلج ﴿يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت﴾  ...اآلية.
 3سورة الواقعة. 4 :
 6سورة طـٰه. 143 :
 7سورة املؤمنون. 113 :
 7سورة الروم. 33 :
 1سورة عبس. 27 – 24 :
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تنبيه
والذين يُصيبهم الفزع يوم القيامة هم أهل املعاصي من الكافرين واملبتدعني وعصاة املؤمنني  ،أما املؤمنني

1
حمصلُه أن
ال ُك َّـمل فال  ،قال تعاىل ﴿وكان يوما على الكافرين عسريا﴾  ،قال الشنقيطي رمحه اهلل ما َّ
2
هذا يدل مبفهومه على أنه يسري على املؤمنني.
قلت :أي املؤمنني ال ُك َّمل  ،الذين قاموا بطاعة اهلل واجتنبوا ما حرم اهلل  ،فإن من خاف اهلل يف الدنيا
أ َّمنه يف اآلخرة  ،ومن ِأمنه يف الدنيا أفزعه يف اآلخرة  ،قال تعاىل عن املؤمنني الصادقني ﴿ال حيزهنم الفزع

األكرب وتتلقاهم املالئكة﴾ ، 3وقوله تعاىل ﴿وهم من فزع يومئذ آمنون﴾ ، 4وقوله تعاىل ﴿أفمن يُلقى
يف النار خري َّأمن يأيت آمنا يوم القيامة﴾.3
وروى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قوله ﴿أصحاب اجلنة يومئذ خري مستقرا
وأحسن مقيال﴾ :6كان احلساب من ذلك يف َّأوله ، 7وقال القوم حني قالوا يف منازهلم يف اجلنة ، 7وقرأ
﴿أصحاب اجلنة يومئذ خري مستقرا وأحسن مقيال﴾.
 .2ومما يكون يف أرض املـحشر ُدنُو الشمس من الـخالئق حىت تكون بـمقدار ِميل  ،قيل ِميل
1
ال ِـمكحلة  ،وقيل ميل املسافة  ،وسواء هذا أو ذاك فالشمس ستكون قريبة جدا من الرؤوس.

فإن قيل :إن اجلسم البشري ال يُطيق ذلك!
فاجلواب أن األجسام يوم القيامة تبعث على غري الصفة اليت هي عليها يف الدنيا  ،بل تُبعث بعثا
ِ
رسهُ كجبل أحد ليتناسب مع العذاب ،
يتناسب مع مواقف القيامة  ،فالكافر – مثال  -يكون ض ُ
ِ
رس الكاف ِر يوم القيامة
والدليل على ذلك حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل  : ض ُ

 1سورة الفرقان. 26 :
 2انظر «دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب»  ،سورة الفرقان  ،عند الكالم على قوله تعاىل ﴿أصحاب اجلنة يومئذ خري مستقرا
وأحسن مقيال﴾.
 3سورة األنبياء. 143 :
 4سورة النمل. 71 :
 3سورة فصلت. 44 :
 6سورة الفرقان. 24 :
 7أي يف أول يوم القيامة.
 7أي صاروا وقت القيلولة يف منازهلم باجلنة.
 1انظر صحيح مسلم (.)2764
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مثل أُحد  ،وعرض ِج ِ
لد ِه سبعون ذراعا  ،وفَ ِخ ُذهُ مثل َوِرقان ، 1ومقعده من النار مثل ما بينِـي وبني
ُ
ُ
3 2
الربْـ ـ َذة .
َّ
فاخلالصة أن اهلل تعاىل بقدرته يبعث الناس يوم القيامة على ِخ ٍ
لقة تتناسب مع الشدائد اليت حتصل يف
ذلك اليوم  ،نسأل اهلل النجاة والعافية.
سلم أحد من الشمس؟
فإن قيل :هل يَ ُ
قيه ُم اهلل مشس ذلك اليوم  ،منهم السبعة الذين يظلهم اهلل يف
فاجلواب نعم  ،هناك أصناف من الناس يَ ُ
ظله  ،يوم ال ظل إال ظله  ،وهو ِظ ٌّل يَـخلُقه اهلل عز وجل  ،فيتَّــقي به أصناف من الناس مشس ذلك
اليوم  ،جعلنا اهلل منهم  ،وهم إمام عادل  ،وشاب نشأ يف طاعة اهلل  ،ورجالن حتابا يف اهلل  ،اجتمعا
عليه وتفرقا عليه  ،ورجل قلبه معلَّق باملسجد  ،إذا خرج منه حىت يعود إليه  ،ورجل ذكر اهلل خاليا
َّق
ورج ـ ٌـل تصد َ
ورج ـ ٌـل دعته امرأة ذات منصب وجـمال فقال( :إنـي أخاف اهلل) ُ ،
ففاضت عيناه ُ ،
4
بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما أنفقت ميينه.
وقد نظم السبع َة الذين يظلهم اهلل يف ظله العالمة أبو شامة  ،عبد الرمحـٰن بن إمساعيل فقال:

إن سبعةً  ...يظلُّهم اهلل الكرمي ِ
وقال النيب املصطفى َّ
بظله
ُ
ِ3
ٍ
اإلمام بعدله
ناشئ
ٌ
ٌّ
حمب ٌ
متصدق  ...وباك مصل و ُ
عفيف ٌ
 .3ومما يكون يف أرض احملشر ورود الناس على حوض النيب  الذي يف أرض احملشر  ،فيشرب منه
املؤمنون املستقيمون على الشريعة  ،ويُذاد عنه صنفان من الناس:
األول من ارتدوا عن اإلسالم  ،كالذين ارتدوا بعد وفاة النيب  ، ومن ارتد أيضا ممن جاء بعدهم إىل
يوم القيامة.

ذادون  -أي يُطردون  -عن احلوض كما تُذاد الغريبة من
والصنف الثاني هم أهل َ
البدع  ،فإهنم يُ ُ
6
اإلبل.
َ 1وِرقان جبل بني املدينة ومكة .انظر «النهاية».
2
الربَذة قرية قرب املدينة .انظر «النهاية».
ِّ
 3رواه أمحد ( ، )327/2وحسن إسناده حمققو «املسند»  ، )366/4( ،وهو عند البخاري ( )6331ومسلم ( )2732عن أيب هريرة
أيضا بلفظ أخصر من هذا  ،وفيه أن عرض جلده مسرية ثالثة أيام.
 4روى هذا احلديث البخاري ( )664ومسلم ( )1431عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
ُخر من الناس يقيهم اهلل حر ذلك اليوم ويُ ِظلهم حتت ظله بسبب أعمال صاحلة قاموا
والظل ليس حمصورا يف السبعة  ،فهناك أصناف أ َ
هبا  ،وقد جاء ذلك يف أحاديث مجعها ابن حجر رمحه اهلل يف «فتح الباري» يف شرح احلديث  ،وانظر لالستزادة كتاب «سطوع اهلالل
يف اخلصال املوجبة للظالل»  ،إلبراهيم بن عبد اهلل احلازمي  ،الناشر :دار الشريف – الرياض.
 3نقله ابن حجر رمحه اهلل يف «فتح الباري» يف شرح احلديث املتقدم.
 6انظر «صحيح مسلم» (.)2342
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ب فيه ِميزابان 1من نَ َـهر 2الكوثر الذي باجلنة  ،ومعىن الكوثر اخلري الكثري  ،وطول
ص ُّ
وهذا احلوض يَ ُ
احلوض مسرية شهر  ،فيه من األباريق كعدد جنوم السماء  ،ماؤه أشد بياضا من اللنب  ،ورائحته أطيب
من املسك  ،ومذاقه أحلى من العسل  ،من يشرب منه شربة فإنه ال يظمأ بعدها أبدا  ،يصب فيه
3
ميزابان من اجلنة  ،أحدمها من ذهب  ،واآلخر من فضة  ،عرضه مثل طوله  ،كما بني صنعاء واملدينة.
قلت :وما أشد حاجة الناس للشرب منه يف ذلك اليوم الشديد احلر  ،الطويل الوقوف  ،فمن أراد أن
يشرب من حوض النيب  يوم القيامة فليُكثر الشرب من شريعته يف الدنيا.
4

موجود اآلن  ،كما قال النيب  : وإين واهلل ألنظر إىل حوضي اآلن.
وحوض النيب 
ٌ
ولكل نيب حوض ، 3وهذا من حكمته تعاىل ورمحته بعباده  ،ليشرب املؤمنون املتبعون لألنبياء السابقني.
 .4ومما يكون يف أرض احملشر الشــفاعة العــظمى  ،حيث إن الناس يوم القيامة يطول هبم املوقف ،
كل سبيله إما إىل
مؤمنهم وكافرهم  ،فيذهبون إىل األنبياء ليشفعوا هلم عند رهبم لبدء احلساب  ،لريى ٌّ
اجلنة وإما إىل النار  ،فيعتذر عنها األنبياء اخلمسة  ،آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصالة
والسالم  ،مث يُـحيلهم عيسى  إىل حممد  ، فيذهبون إليه فيقول( :أنا هلا)  ،فيسجد حتت العرش ما
شاء اهلل أن يسجد  ،مث يَفتح اهلل عليه من حمامده وحسن الثناء عليه شيئا مل يـَ ْفــتَحهُ على أحد قبله ،

ط)  ،فيشفع ألهل املوقف عند اهلل
وسل تُع َ
مث يُــقال له( :ارفع حممد  ،وقُل يُسمع  ،واشفع تُ َشفَّع َ ،
لبدء احلس اب فيقبل اهلل شفاعته  ،فيبدأ احلساب وفصل القضاء بني العباد كلهم  ،مؤمنهم وكافرهم ،
6
من لدن آدم إىل قيام الساعة.
ولِعِظَم شأن هذه الشفاعة ؛ مساها أهل العلم بالشفاعة العظمى  ،وهي َّأول الشفاعات اليت تكون يوم

القيامة.

 1امليزاب ويسمى أيضا باملرزاب  ،وهو اجملرى الذي يُعد ليسيل منه املاء من موضع عال  ،كسطح البيت وميزاب الكعبة .انظر «تاج
العروس».
 2قال النووي رمحه اهلل يف شرح حديث مسلم ( :) 173أما النهر ففيه لغتان معروفتان  ،فتح اهلاء وإسكاهنا  ،والفتح أجود  ،وبه جاء
القرآن العزيز.
 3انظر األخبار الواردة يف احلوض يف «صحيح البخاري»  ،كتاب الرقاق  ،باب يف احلوض  ،وكذلك «صحيح مسلم»  ،كتاب الفضائل ،
باب إثبات حوض نبينا  وصفاته.
 4رواه البخاري ( )6314ومسلم ( )2216عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه.
 3رواه الرتمذي ( )2443عن مسرة رضي اهلل عنه  ،وصححه األلباين كما يف «الصحيحة» (.)1371
 6أحاديث الشفاعة متواترة  ،وردت عن مجع من الصحابة يف الصحيحني وغريمها  ،انظر «صحيح البخاري» (، 4712 ، 4476
 ، )7314 ، 7444 ، 7431 ، 7414 ، 6363و «صحيح مسلم» ( )113 - 113عن أنس وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري
وحذيفة  ،رضي اهلل عنهم.

33

وللنيب  شفاعات أخرى خاصة به وبعضها مشرتكة مع غريه  ،وسيأيت الكالم عليها بعد الكالم على
دخول أهل الكبائر من املؤمنني للنار مراعاة للرتتيب الزمين  ،ألن تلك الشفاعات تكون بعد دخول
الناس اجلنة والنار.
وهنا انتهى الكالم عما يكون يف موقف احلشر.
الخامس مما يدخل في اإليمان باليوم اآلخر ؛ احلساب واجلزاء  ،والدليل على ثبوهتما قول اهلل تعاىل
1
احلَ َسنَ ِة فَـلَهُ َع ْش ُر أ َْمثَ ِاهلَا َوَمن
﴿إِ َّن إِلَْيـنَا إِيَابـَ ُه ْم * ُمثَّ إِ َّن َعلَْيـنَا ِح َسابـَ ُه ْم﴾  ،وقوله تعاىل ﴿ َمن َجاء بِ ْ
2
ِ
جاء بِ َّ ِ
ِ
ط لِيَـ ْوِم
ين الْ ِق ْس َ
السيِّئَة فَالَ ُْجيَزى إِالَّ مثْـلَ َها َوُه ْم الَ يُظْلَ ُمو َن﴾  ،وقوله تعاىل ﴿ َونَ َ
َ
ض ُع الْ َم َواز َ
3
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ني﴾ .
س َشْيئا َوإِن َكا َن مثْـ َق َ
ال َحبَّة ِّم ْن َخ ْرَد ٍل أَتَـْيـنَا هبَا َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ
الْقيَ َامة فَال تُظْلَ ُم نـَ ْف ٌ
واحلساب واجلزاء هو مقتضى احلكمة  ،فإن اهلل تعاىل أنـزل الكتب وأرسل الرسل  ،وفرض على العباد
قَبـول ما جاؤوا به  ،والعمل مبا جيب العمل به  ،وأوجب قتال املعارضني له  ،وأحل دماءهم وذرياهتم
ونساءهم وأمواهلم  ،فلو مل يكن حساب وال جزاء لكان هذا التشريع من ِ
العبث الذي يُن َّـزه الرب
احلكيم عنه.
ويف ذلك اليوم توزن أعمال الن اس مبوازين إلظهار عدل اهلل يف الناس  ،قال تعاىل ﴿ونضع املوازين

القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبني﴾.4

والناس إذا ُدعوا إىل حساهبم جثوا على ركبهم مما أصاهبم من اهلم  ،قال تعاىل يف سورة اجلاثية ﴿وترى

كل أمة تُدعى إىل كتاهبا اليوم جتزون ما كنتم تعملون * هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق إنا
كل أمة جاثية ُّ
كنا نستنسع ما كنتم تعملون﴾.3

فصل
سائر عمله  ،وإن فسدت فَسد
صلحت َ
وأول ما حياسب عليه العبد من أعماله صالتُهُ  ،فإن َ
صلَ َح ُ
6
سائر عمله.
ُ

 1سورة الغاشية. 26 -23 :
 2سورة األنعام. 164 :
 3سورة األنبياء. 47 :
 4سورة األنبياء. 47 :
 3سورة اجلاثية. 21 – 27 :
 6رواه الطرباين يف األوسط ( ( ، )1774الناشر :دار احلديث  -القاهرة)  ،عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه  ،وصححه األلباين كما يف
«الصحيحة» (.)1337
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وأول ما حياسب عليه العبد فيما يتعلق حبقوق اآلدميني الدماء  ،لقول النيب  : أول ما يقضى بني
1
الناس يوم القيامة يف الدماء.
فيشهد عليه مسعه وبصره
ويف ذلك اليوم تشهد أعضاء اإلنسان عليه إذا أنكر ما عمله من السيئات ،
ُ
وجلده  ،قال تعاىل ﴿ويوم حيشر أعداء اهلل إىل النار فهم يوزعون * حىت إذا ما جاءوها شهد عليهم
مسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يكسبون * وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا قالوا أنطقنا اهلل الذي
3 2
أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون﴾ .

4
َنص َفك
وقال احلسن البصري يف قول اهلل تعاىل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا : يا ابن آدم  ،أ َ
3
ـك حسيب ِ
نفسك.
من َخلقك َ ،ج َـعـلَ َ
َ
قال ابن كثري يف تفسريه :هذا من ُحسن كالم احلسن رمحه اهلل.

وروى ابن جرير الطربي يف «تفسريه» عن قتادة يف قول اهلل تعاىل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا:
سيقرأ يومئذ من مل يكن قارئا يف الدنيا.

ويف ذلك اليوم يُستثىن من احلساب سبعون ألفا  ،ال حساب عليهم وال عذاب  -جعلنا اهلل منهم -
وسارعوا يف اخلريات  ،وتركوا
وهم املؤمنون ال ُك َّـمل  ،الذين قاموا مبا أوجب اهلل عليهم من الطاعات َ ،

احملرمات واملكروهات  ،وقد جاء ذكرهم وصفتهم يف حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما املخرج يف
6
الصحيحني.
وقد ج اء يف حديث آخر ما يدل على أن املشمولني هبذا الفضل أكثر من هذا العدد  ،فعن أيب أمامة
رضي اهلل عنه  ،أن رسول اهلل  قال :وعدين ريب أن ي ِ
دخ َل اجلنة من أميت سبعني ألفا ال حساب
ُ
7
عليهم وال عذاب  ،مع كل ألف سبعون ألفا  ،وثالث حثيات من حثياته.
اللهم اجعلنا منهم  ،آمني.

 1رواه البخاري ( )6333ومسلم ( )1677عن ابن عمر رضي اهلل عنه.
 2سورة فصلت. 21 - 11 :
 3انظر صحيح مسلم (.)2167
 4سورة اإلسراء. 14 :
 3رواه ابن املبارك يف «الزهد» (.)1363
 6انظر صحيح البخاري ( ، )6341ومسلم ( )224والرتمذي ( )2446وأمحد (.)271/1
 7أخرجه الرتمذي واللفظ له ( ، )2437وابن ماجه ( )4276وأمحد ( )234/3وابن أيب عاصم يف السنة ( )371والطرباين يف «الكبري»
( )7672 ، 7663 ، 7324عن أيب أمامة رضي اهلل عنه  ،وصحح إسناده األلباين رمحه اهلل كما يف «الصحيحة» (.)1141
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واحلساب يشمل الـجن واإلنس  ،فإن اجلن داخلون يف عموم الرسالة كما هو معلوم  ،وهم مكلَّفون ،
قال تعاىل ﴿قال ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار﴾ ، 1وقال يف حور اجلنة
﴿مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان﴾ ، 2فدلت اآلية على أن يف اجلنة ِجنًّا  ،دخلوها كما دخلها اإلنس
ملا استجابوا لرسلهم.
ـص اهلل من البهائ ِم بعضها لبعض  ،فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،أن رسول اهلل 
ويف ذلك اليوم يَقتَـ ـ ُّ
4
احلقوق إىل أهلها يوم القيامة  ،حىت يُقاد 3للشاة اجللحاء من الشاة القرناء.
لتؤد َّن
قالَّ :
َ
أي يُقتص للشا ة اليت ال قرون هلا من ذات القرون اليت نطحتها  ،فسبحان من أهبر بعدله وحكمته
العقول.
وهنا انتهى الكالم على موقف احلساب واجلزاء.
السادس مما يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر اإلميان باجلنة والنار  ،وأهنما املآل األبدي للخلق  ،فالـجنة

دار النعيم اليت أعدها اهلل تع اىل للمؤمنني املتقني  ،الذين آمنوا مبا أوجب اهلل عليهم اإلميان به  ،وقاموا
بطاعة اهلل ورسوله  ،مـخلصني هلل متبعني لرسوله  ،فيها من أنواع النعيم ما ال عني رأت  ،وال أذن
مسعت  ،وال خطَر على قلب بشر  ،قال اهلل تعاىل ﴿إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
ك ُه ْم َخْيـ ُر
الصاحلَات أ ُْولَئِ َ
َ َ ََ
َ َ
الْ ِربيَِّة * جزاؤهم ِعند رِّهبِم جنَّات ع ْد ٍن َجت ِري ِمن َحتتِها األَنْـهار خالِ ِد ِ
ِ
ضوا
ََ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ
ين ف َيها أَبَ ًدا رض َي اللَّهُ َعْنـ ُه ْم َوَر ُ
َ
َْ َُ َ َ
3
عْنه ذَلِ ِ
ِ
ُخ ِفي َهلُم من قـَُّرِة أ َْع ُ ٍ
ني َجَزاء ِمبَا َكانُوا
َُ َ
ك ل َم ْن َخش َي َربَّهُ﴾  ،وقال تعاىل ﴿فَال تَـ ْعلَ ُم نـَ ْف ٌ
س َّما أ ْ َ
6
يـَ ْع َملُو َن﴾ .
واجلنة مئة درجة  ،فعن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه  ،عن النيب  قال :اجلنة مئة درجة  ،ما بني
كل درجتني مسرية مئة عام  ،وقال عفان :7كما بني السماء إىل األرض  ، -والفردوس أعالها درجة ،
1
7
العرش من فوقها  ،وإذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس.
ومنها خترج األهنار األربعة  ،و ُ
 1سورة األعراف. 37 :
 2سورة الرمحـٰن. 74 :
 3يُـقاد للشاة أي يُـقتص هلا .انظر «النهاية».
 4رواه مسلم (.)2372
 3سورة البينة. 7 - 7 :
 6سورة السجدة. 17 :
 7أحد رواة احلديث.
 7أهنار اجلنة أربعة أجناس :املاء واللنب واخلمر والعسل  ،وقد جاء ذكر ذكرها يف قوله تعاىل يف سورة حممد مثل اجلنة اليت وعد املتقون
فيها أهنار من ماء غري آسن وأهنار من لنب مل يتغري طعمه وأهنار من مخر لذة للشاربني وأهنار من عسل مصفى.
 1رواه أمحد ( ، )316/3وصحح إسناده حمققو «املسند».
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وأما النار فهي دار العذاب اليت أعدها اهلل تعاىل لصنفني من الناس ؛ عصاة املؤمنني  ،والكافرين  ،فيها
ِ ِِ
َحا َط هبِِ ْم
من أنواع العذاب والنَّكال ما ال خيطر على البال  ،قال اهلل تعاىل ﴿إِنَّا أ َْعتَ ْدنَا للظَّالم َ
ني نَ ًارا أ َ
سر ِادقُـها وإِن يستَغِيثُوا يـغَاثُوا بِـماء َكالْم ْه ِل ي ْش ِوي الْوج َ ِ
اءت ُم ْرتَـ َف َقا﴾ ، 1وقال تعاىل
اب َو َس ْ
س الشََّر ُ
ُُ
ُ َ
ُ
َ
َُ َ َ َ ْ
وه بْئ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ َّ
ب
ين َوأ ََع َّد َهلُ ْم َسع ًريا * َخالد َ
﴿إ َّن اللهَ لَ َع َن الْ َكاف ِر َ
ين ف َيها أَبَ ًدا الَّ َجي ُدو َن َوليًّا َوال نَص ًريا * يـَ ْوَم تـُ َقل ُ
الر ُسوال﴾.2
وه ُه ْم ِيف النَّا ِر يـَ ُقولُو َن يَا لَْيتَـنَا أَطَ ْعنَا اللَّهَ َوأَطَ ْعنَا َّ
ُو ُج ُ
فالكافرون يبقون يف النار إىل أبد  ،وأما ُعصاة املؤمنني فيعذبون فيها إىل أمد  ،يُ َّ
عذبون فيها بقدر

ذنوهبم اليت وقعوا فيها  ،كخطايا اللسان  ،أو الفرج  ،أو قطيعة الرحم  ،أو السماع احملرم  ،أو النظر
يف لعبادة
احملرم  ،أو أكل مال حمرم وحنو ذلك  ،غري أن النار ال متس أعضاء السجود  ،ويف هذا تشر ٌ
الصالة  ،فمنهم من يعذب يف النار إىل قدمه  ،ومنهم من يغيب إىل أنصاف ساقيه  ،فإذا مت
استحقاقهم من النار فإهنم ُخيرجون منها وقد امتُ ِحشوا ، 3فيل َقــو َن يف نَـه ٍر بأفواهِ ِ
اجلنة 4يقال له ماء
َ
ُ
6
3
الس ِيل  ،أي جانبه.
ت ال ِـح ـبَّةُ يف ح ِـم ِيل َّ
 ،فينبُـتون كما تنبُ ُ
فإذا طُِّهَر عصاةُ املؤمنني من ذنوهبم أُخ ِرجوا إىل اجلنة.

فصل في صفة النار

وجهنم عظيمة البنيان  ،فظيعة املنظر  ،شديدة احلر  ،فأما ِعظَم بنياهنا فمستفاد من حديث عبد اهلل بن
مسعود رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل  : يؤتى ِبهنم يومئذ هلا سبعون ألف ِزمام ، 7مع كل زمام
7
سبعون ألف ملك يَـج ُّـروهنا.
وأما فظاعة منظرها فمعلوم من قول اهلل تعاىل ﴿إهنا لرتمي بشرر كالقصر﴾  ،فحجم الشرارة كحجم
القصر العظيم  ،فكيف ِبوفها؟!
وأما شدة حرها فيدل له قول النيب  : ناركم جزء من سبعني جزءا من نار جهنم.
قيل :يا رسول اهلل  ،إن كانت لكافية.

 1سورة الكهف ، 21 :وللفائدة فمعىن ُسرادقها أي جدارها  ،وقيل غري ذلك .انظر معىن اآلية يف «تفسري الطربي».
 2سورة األحزاب. 66 -64 :
3
ـحش احرتاق اجللد وظهور العظم .انظر «النهاية».
أي احرتقوا  ،وال َـم ْ
 4أفواه مجع فُ َّـوهة  ،وأفواه اجلنة أي أوائلها .قاله النووي رمحه اهلل يف شرح حديث مسلم (.)173
 3احلـِ ـبَّ ــة  -بكسر احلاء  -بزور البقول وحب الرياحني  ،خبالف احلَـبة  -بفتح احلاء  -فهي احلنطة والشعري وحنومها .انظر «النهاية».
 6انظر «صحيح البخاري» ( )7431 ، 7437ومسلم ( )172عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 7ال ِّـزمام هو احلبل الذي تُـربط فيه الناقة وحنوها مما يُـقاد .انظر «لسان العرب».
 7انظر «صحيح مسلم» (.)2742
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ضلت عليهن بتسعة وستني جزءا كلهن مثل حرها.
قال :فُ ِّ

1

وجلهنم سبعة أبواب  ،يدخل من كل باب من تلك األبواب نصيب مقسوم معلوم من الناس  ،قال

تعاىل ﴿وإن جهنم ملوعدهم أمجعني * هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم﴾.2
فصل

كما وكي ًفا ِ ،
فمن
وطعام أهل النار خيتلف حبسبهم  ،إذ أهل النار يتفاوت عذاهبم فيها حبسب سيئاهتم ًّ
أهل النار من طعامه الغِسلني  ،قال تعاىل ﴿وال طعام إال من غسلني﴾ ، 3والغسلني هو ما يسيل من
الضريع  ،وهو نبات الشَّربق اليابس  ،قال تعاىل
صديد أهل النار من غُسالة القروح  ،ومنهم من طعامه َّ
4
الزقوم  ،قال تعاىل ﴿إن شجرة الزقوم * طعام
﴿ليس هلم طعام إال من ضريع﴾  ،ومنهم من طعامه َّ
6 3
األثيم * كاملهل يغلي يف البطون * كغلي احلميم﴾ .
والزقوم شجرة خترج يف أصل اجلحيم  ،كريهة املنظر  ،كريهة املأكل  ،قال تعاىل ﴿أذلك خري نزال أم
شجرة الزقزم * إنا جعلناها فتنة للظاملني * إهنا شجرة خترج يف أصل اجلحيم * طلعها كأنه رؤوس
الشياطني * فإهنم آلكلون منها فمالئون منها البطون﴾.7
صب عليهم منه من فوق رؤوسهم
وأما شراب أهل النار فإهنم يُسقون من احلميم  -وهو املاء احلار  -ويُ ُّ

 ،فيُعذبون به من خارج أجسامهم ويف داخل أجوافهم  ،فتنصهر جلودهم وتتقطع أمعاؤهم  ،قال تعاىل
﴿فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار يُصب من فوق رؤوسهم احلميم * يُصهر به ما يف بطوهنم
7
﴿وسقوا ماء محيما فقطع أمعاءهم﴾.1
تعاىل
وقال
،
واجللود﴾
ُ
وهناك أنواع أخرى من األشربة يُسقى هبا أهل النار  ،قد أشار اهلل تعاىل إليها يف قوله ﴿هذا فليذوقوه
14
الغساق هو ما ي ِ
قط ُر من جلود أهل النار  ،ذكره الراغب
وغساق * وآخر من شكله أزواج﴾  ،و َّ
محيم َّ
َ
األصفهاين يف كتابه «مفردات ألفاظ القرآن».
 1رواه البخاري ( )3263ومسلم ( )2743عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،واللفظ للبخاري.
 2سورة احلجر. 44 - 43 :
 3سورة احلاقة. 36 :
 4سورة الغاشية. 6 :
 3سورة الدخان. 46 – 43 :
 6انظر «دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب»  ،سورة احلاقة  ،قوله تعاىل ﴿وال طعام إال من غسلني﴾.
 7سورة الصافات. 66 – 62 :
 7سورة احلج. 11 :
 1سورة حممد. 13 :
 14سورة ص. 37 - 37 :
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وأشد الناس عذابا يوم القيامة ثالثة أصناف ؛ آل فرعون  ،وهم فرعون وأتباعه  ،ومن كفر من أصحاب
املائدة  ،واملنافقون  ،والدليل على ما تقدم قول احلق تبارك وتعاىل ﴿ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون

أشد العذاب﴾ ، 1وقوله تعاىل عن أصحاب املائدة ﴿فمن يكفر بعد منكم فإين أعذبه عذابا ال أعذبه
أحدا من العاملني﴾ ، 2وقوله تعاىل عن املنافقني ﴿إن املنافقني يف الد َّْرك األسفل من النار﴾.3
فصل
والناس كلهم ي ِردون النار أي يَ ُـم ُّـرون عليها  ،مؤمنهم وكافرهم  ،كما قال تعاىل ﴿وإن منكم إال واردها

4
متسه  ،بل مير من
كان على ربك حتما مقضيا﴾  ،ولكن من أراد اهلل جناته من املؤمنني فإن النار ال ُّ
متسه بسوء  ،أما من أراد اهلل عذابه من املؤمنني والكافرين فإن الكالليب املعلقة
فوقها على الصراط وال ُّ
بالصراط ِ
ختط ُفه وتُلقيه يف النار  ،فأما املؤمنني فيعذبون فيها بقدر معاصيهم مث خيرجون إىل اجلنة  ،وأما

الكافرين فيبقون فيها أبد اآلباد  ،وهذا هو معىن قوله تعاىل يف اآلية بعدها ﴿مث ننجي الذين اتقوا ونذر
6 3
الظاملني فيها ِجـثـيا﴾ .
شر اجللوس  ،ال جيلس الرجل جاثيا إال إذا نزل به
ومعىن ال ِـجـثِ ِّـي يف اآلية هو البُـروك على الركب  ،وهو ُّ
7
كرب.
وأهل النار يُساقون إليها ِعطاشا كما قال تعاىل ﴿ونسوق اجملرمني إىل جهنم ِوردا﴾ ، 7أي ِعطاشا  ،فإن
أصل ال ِورد هو االتيان إىل املاء  ،وملا كان االتيان إىل املاء ال يكون إال من ٍ
عطش أُطلق اسم الورد على
اجلماعة العطاش  ،قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري اآلية.

أمس َكْتهم بنواصيهم –
ويف ذلك اليوم يكون ألهل النار
ٌ
عالمات تَعرفهم هبا مالئكة النار  ،فإذا عرفَـْتـ ُهم َ
والناصية هي مقدَّم شعر الرأس  -و ِ
أقدام ِهم  ،مث تقذفهم يف النار بقوة وعنف عياذا باهلل  ،قال تعاىل
ُ
1
﴿يُعرف اجملرمون بسيماهم فيؤخ ُذ بالنواصي واألقدام﴾  ،وقال تعاىل ﴿يوم يُدعُّون إىل نار جهنم
دعا﴾ ، 14ومعىن يُدعُّون أي يدفعون فيها بقوة وعنف.
 1سورة غافر. 46 :
 2سورة املائدة. 113 :
 3سورة النساء. 143 :
 4سورة مرمي. 71 :
 3سورة مرمي. 72 :
 6انظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري اآلية املتقدمة من سورة مرمي.
 7انظر تفسري ابن جرير لآلية الكرمية.
 7سورة مرمي. 76 :
 1سورة الرمحـٰن. 41 :
 14سورة الطور. 13 :
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فإن قيل :وما تلك العالمات اليت يُعرف هبا أهل النار؟
فاجلواب أن اهلل تعاىل قد بني يف كتابه عالماهتِِم املميزة هلم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون كما يف قوله

﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾ ، 1وقال تعاىل ﴿ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على اهلل وجوههم
مسودة﴾ ، 2وقال تعاىل ﴿كأمنا أ ِ
ُغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما﴾ ، 3وقال تعاىل ﴿ووجوه
يومئذ عليها غربة * ترهقها قرتة * أولئك هم الكفرة الفجرة﴾ ، 4والقرتة هي السواد.
وأما ُزرقة العيون فمذكورة يف قوله تعاىل ﴿وحنشر اجملرمني يومئذ زرقا﴾.3
أقول :وهذا خبالف وجوه أهل اإلميان  ،فإن وجوههم بيضاء وضيئة  ،كما قال تعاىل ﴿يوم تبيض وجوه
وتسود وجوه﴾  ،مث قال بعدها ﴿فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رمحة اهلل هم فيها خالدون﴾.
7
وقال تعاىل ﴿وجوه يومئذ ناضرة﴾ ، 6أي حسنة مشرقة.
وأهل النار يُسحبون فيها على وجوههم كما يف قوله تعاىل ﴿يوم يُسحبون يف النار على وجوههم ذوقوا
مس سقر﴾.7
َّ
وأهل النار يُلبَسون ثيابا من نار كما يف اآلية املتقدمة ﴿فالذين كفروا قُطِّعت هلم ثياب من نار﴾، 1
ٍ
مله ٍ
ب بالنار كما يف قوله ﴿سرابيلهم من قَ ِطران﴾ ، 14والسرابيل هي
ويُلبسون أيضا أقمصة من حناس َ
الـ ُق ُـمـص  ،مجع قميص  ،وال َق ِطران هو النحاس املذاب بالنار.

وأهل النار يُضربون فيها مبطارق من حديد كما قال تعاىل ﴿وهلم مقامع من حديد﴾ ، 11واملقامع يف
اللغة مجع ِمقمعة  ،وهي حديدة كاحملجن يُضرب هبا على رأس الفيل  ،ومعناها يف اآلية مرزبة عظيمة

من حديد – وتعرف يف زماننا باملطرقة  -تَضرب هبا خزنة النار أهلها عياذا باهلل  ،ذكره الشنقيطي رمحه
اهلل يف تفسري اآلية.

 1سورة آل عمران. 146 :
 2سورة الزمر. 64 :
 3سورة يونس. 27 :
 4سورة عبس. 42 – 44 :
 3سورة طـٰه. 142 :
 6سورة القيامة. 22 :
 7انظر «املعجم الوسيط».
 7سورة القمر. 47 :
 1سورة احلج. 11 :
 14سورة إبراهيم. 34 :
 11سورة احلج. 21 :
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والحكمة من عذاب اهلل ألهل النار من املؤمنني تطهريهم من الذنوب  ،مث يؤويهم اهلل بعد ذلك جلنته ،
إذ اجلنة طيبة فال يدخلها إال نفس طيبة  ،والذنوب جنسة  ،فوجب التطهري منها أوال  ،وأما الكافر فإن
ـخبث متأصل
احلكمة من عذاب اهلل له إهانته وخزيه  ،وال يرتتب على ذلك متحيص وال تطهري  ،ألن ال ُ
1
فيه ال يزول بالنار  ،فيبقى فيها أبد اآلباد عياذا باهلل.
فصل
والنار أعاذنا اهلل منها تُبصر وتَشهق وتَزفِر  ،فأما اإلبصار فورد يف قوله تعاىل ﴿إذا رأتهم من مكان بعيد
مسعوا هلا تغيظا وزفريا﴾ ، 2أي إذا رأت النار الكفار وهم يف احملشر ِمسعوا تغيظها وهو صوت الغليان ،
ومسعوا زفريها وشهيقها  ،ومها صوتان معلومان  ،واهلل أعلم بكن ِه ِهما.
والنار تضطرم وختبو كما قال تعاىل ﴿كلما خبت زدناهم سعريا﴾.3
والنار موعودة ملؤها كما قال تعاىل ﴿ولكن حق القول مين ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني﴾.4
فصل في صفة الجنة
اجلنة جنان متعددة  ،ليست نعيما متساويا  ،بل النعيم فيها ُمتفاوت  ،وأهلها يتفرقون فيها حبسب
أعماهلم الصاحلة  ،فجنتان مجيع ما فيهما من ذهب  ،وجنتان مجيع ما فيهما من فضة  ،كما قال تعاىل
يف اجلنتني األُولَيني ﴿وملن خاف مقام ربه جنتان﴾ ، 3مث قال يف اجلنتني اللتني مها دوهنما يف النعيم
ِ
﴿ومن دوهنما جنتان﴾.6
حمصلُه أن اجلنتني األُوليني
روى ابن جرير الطربي بسنده عن ابن زيد يف تفسري هاتني اآليتني ما َّ
للسابقني املقربني  ،واجلنتني األُخريني لألبرار أصحاب اليمني.
وقد أشار اهلل تعاىل إىل الفرق يف النعيم بني السابقني املقربني وبني األبرار أصحاب اليمني يف مطلع سورة
فلريجع إليه.
الواقعة وآخرها ُ
ونعيم أهل اجلنة يزداد وال يبلى  ،فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال:

 1انظر «أضواء البيان» يف الكالم على تفسري قوله تعاىل يف سورة اجلاثية ﴿وهلم عذاب مهني﴾  ،اآلية. 1 :
وانظر كذلك «دفع إيهام االضطراب» يف خامتة كالمه على قول اهلل تعاىل ﴿قال النار مثواكم فيها إال ما شاء اهلل﴾  ،األنعام. 127 :
 2سورة الفرقان. 12 :
 3سورة اإلسراء. 17 :
 4سورة السجدة. 13 :
 3سورة الرمحـٰن. 46 :
 6سورة الرمحـٰن. 62 :
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إن يف اجلنة لسوقا يأتوهنا كل مجعة  ،فت ِهب ريح الشمال فتحثو يف وجوههم وثياهبم  ،فيزدادون حسنا
ومجاال  ،فريجعون إىل أهليهم وقد ازدادوا حسنا ومجاال  ،فيقول هلم أهلوهم :واهلل لقد ازددمت بعدنا
حسنا ومجاال  ،فيقولون :وأنتم واهلل  ،لقد ازددمت بعدنا حسنا ومجاال.
انتهى الكالم هنا على صفة اجلنة والنار.
فصل في بيان ما يلتحق باإليمان باليوم اآلخر
يلتحق باإلميان باليوم اآلخر اإلميان كل ما يكون بعد املوت  ،ألن اإلنسان إذا مات فقد بدأت آخرته ،
ويلتحق باإلميان باليوم اآلخر أمران ؛ األول :اإلميان بفتنة القرب  ،والثاني :اإلميان بعذاب القرب ونعيمه ،

وهذا أوان التفصيل يف كل منهما:
أ -اإلميان بفتنة القرب.

الفتنة هي السؤال واإلختبار  ،واملقصود بفتنة القرب سؤال الـميت بعد دفنه عن ربه وعن دينه وعن نبيه ،
فإن كانت اجلنازة صاحلة ث ـبَّـتها اهلل عند السؤال ُفوفِّقت لإلجابة الصحيحة  ،وإن كانت طاحلة مل تُوفَّق
لإلجابة فعُ ِّذبت عياذا باهلل  ،وقد ورد يف سؤال امليت يف قربه أحاديث ثالثة:
األول  :ما رواه البخاري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال :إن العبد إذا
ع نعالِـ ِهم ؛ أتاه َملَكان فيُقعدانه فيقوالن :ما كنت
وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه  ،وإنه ليسمع قَر َ
تقول يف هذا الرجل  ،حملمد  ؟
فأما املؤمن فيقول :أشهد أنه عبد اهلل ورسوله.

فيُقال له :انظر إىل مقعدك من النار  ،قد أبدلك اهلل به مقعدا من اجلنة.
فريامها مجيعا.
ِ
فس ُح له يف قربه.
قال قتادة :وذُكر لنا أنه يُ َ

مث رجع إىل حديث أنس قال:
وأما املنافق والكافر فيقال له :ما كنت تقول يف هذا الرجل؟
فيقول :ال أدري  ،كنت أقول ما يقول الناس.
ِ1
ٍ
غري
فيقال( :ال َدريت وال تَليت)  ،ويُضرب
َ
مبطارق من حديد ضربةً  ،فيَ ُ
صيح صيحةً يسمعُها من يَليه ُ
3 2

ال ـثَّـ ـ َقلني .

 1الذي يظهر من كالم ابن حجر رمحه اهلل يف «الفتح» أن املقصود بقوله (من يليه) أي احليوانات  ،حلديث أيب هريرة رضي اهلل عنه عند
(يسمعُهُ كل دابة إال الثقلني).
البزار َ
 2الثقالن مها اإلنس واجلن  ،قال ابن حجر يف شرح احلديث :ألهنم كال ـ ـثُّـ ــقل على وجه األرض.
 3رواه البخاري (.)1374
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الدليل الثاني :حديث الرباء بن عازب رضي اهلل عنه أن امللكني يأتيان امليت املؤمن بعد دفنه فيُجلسانه
فيقوالن له :من ربك؟
فيقول :ريب اهلل.
فيقوالن له :ما دينك؟
فيقول :ديين اإلسالم.
فيقوالن له :ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟

فيقول :هو رسول اهلل . 
فيقوالن له :وما ِعلمك؟
فيقول :قرأت كتاب اهلل  ،فآمنت به وص ّدقت.

فينادي مناد يف السماء أن صدق عبدي  ،فأف ِرشوه من اجلنة ، 1وألبِسوه من اجلنة  ،وافتحوا له بابا إىل
اجلنة.
قال :فيأتيه من َرْو ِحها 2وطيبها  ،ويُفسح له يف قربه َّ
مد بصره.
يسُّرك  ،هذا يومك
قال :ويأتيه رجل حسن الوجه  ،حسن الثياب  ،طيب الريح  ،فيقول :أبشر بالذي ُ
الذي كنت توعد  ،فيقول له :من أنت؟ فوجهك الوجه جييء باخلري.
فيقول :أنا عملك الصاحل.
فيقول :رب أقم الساعة حىت ِ
أرجع إىل أهلي ومايل.

مث قال يف الكافر :ويأتيه ملكان فيُجلِسانه فيقوالن له :من ربك؟
فيقول :هاه  ،هاه  ،ال أدري.
فيقوالن له :ما دينك؟

فيقول :هاه  ،هاه  ،ال أدري.

فيقوالن له :ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟

فيقول :هاه  ،هاه  ،ال أدري.
ٍ
حرها
ب  ،فأفرشوا له من النار  ،وافتحوا له باب إىل النار  ،فيأتيه من ِّ
فينادي مناد من السماء أن ك َذ َ
وسـمومها  ،ويُضيَّق عليه قربُه حىت ختتلف فيه أضالعه  ،ويأتيه رجل قبيح الوجه  ،قبيح الثياب ُ ،مــنتِـ ُـن
َ
الريح  ،فيقول :أبشر بالذي يسوؤك  ،هذا يومك الذي كنت توعد.
فوجهك الوجه جييء بالشر؟
فيقول :من أنت ُ ،
 1أي اجعلوا له فراشا من اجلنة.
 2قال املال علي القاري يف «مرقاة املفاتيح»ِ :
(من َروحها) ؛ أي بعض َروحها  ،والروح بفتح الراء ؛ الراحة ونسيم الريح.
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فيقول :أنا عملك اخلبيث.
1
رب ال تـُ ـ ِـقم الساعة.
فيقولِّ :
الدليل الثالث :ما رواه البخاري يف «صحيحه» عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت املنذر عن
أمساء بنت أيب بكر عن أختها عائشة رضي اهلل عنها أن النيب  قال ... :ولقد ِ
إيل أنكم تُفتنون
أوحي َّ

يف القبور مثل – أو قريبا – من فتنة الدجال – ال أدري أيتهما قالت أمساء – يؤتى أحدكم فيُقال له:
ما ِعلمك هبذا الرجل؟

فأما املؤمن أو املوقن – ال أدري أي ذلك قالت أمساء – فيقول :حممد رسول اهلل  ، جاءنا بالبينات
واهلدى  ،فأجبنا وآمنا واتبعنا.
فيقال له :من صاحلا  ،فقد علِمنا إن كنت ملوقِــنا.
وأما املنافق أو املرتاب – ال أدري أيتهما قالت أمساء – فيقول :ال أدري ِ ،مسعت الناس يقولون شيئا
فقلته.

2

فبيَّنت هذه األحاديث أن الـميت يُسأل يف قربه  ،فاملؤمن يثبته اهلل عند السؤال ويوفقه لإلجابة
الصحيحة  ،كما قال تعاىل ﴿يـُـثَـبِّت اهلل الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة﴾ ، 3وأما

الكافر فال ُجييب  ،فيعامله اهلل مبا يستحق.

ب -األمر الثاين مما يلتحق باإلميان باليوم اآلخر هو عذاب القرب ونعيمه  ،ودليل ذلك حديث زيد بن
ثابت رضي اهلل عنه عن النيب  قال  :فلوال أن ال تدافنوا لدعوت اهلل أن ي ِ
ِ
عذاب الق ِرب
سم َع ُكم من
ُ َ ُ
أمسع منه.
الذي ُ
تعوذوا باهلل من عذاب النار .
مث أقبل بوج ِه ِه فقالَّ :
فقالوا :نعوذ باهلل من عذاب النار.

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

تعوذوا باهلل من الفنت  ،ما ظهر منها وما بطن.
قالَّ :
قالوا :نعوذ باهلل من الفنت ما ظهر منها وما بطن.
تعوذوا باهلل من فتنة الدجال.
قالَّ :

 1أخرجه اإلمام أمحد يف «مسنده» ( )277/4يف حديث طويل  ،وأبو داود ( ، )4733وصحح إسناده حمققو «املسند» وقالوا :رجاله
رجال الصحيح  ،وكذا صححه األلباين كما يف «صحيح اجلامع» ( )1676و «مشكاة املصابيح» (.)1634
 2أخرجه البخاري ( ، )1433والشك يف اللفظني من عند هشام بن عروة.
 3سورة إبراهيم. 27 :
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1

قالوا :نعوذ باهلل من فتنة الدجال.
تشه َد أح ُدكم فليَ ْستعذ باهلل من أرب ٍع ،
وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل  : إذا َّ
شر
يقول :اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم  ،ومن عذاب القبر  ،ومن فتنة احمليا واملمات  ،ومن ِّ
فتنة املسيح الدجال.

2

فصل في بيان من يستحق عذاب القبر
وعذاب القرب يكون لطائفتني من الناس ؛ عصاة املؤمنني  ،والكافرين  ،ودليل األول حديث ابن عباس
رسول اهلل  على قربين  ،فقال :أما إهنما ليعذبان  ،وما يعذبان يف كبري ،
مر ُ
رضي اهلل عنهما قالَّ :
ِ 4
أما أحدمها فكان ميشي بالنميمة  ،وأما اآلخر فكان ال يَستَـتِـر 3من بوله.
فالنميمة من كبائر الذنوب  ،وكذلك عدم التنزه من البول  ،فوقع مرتكبهما يف معصية اهلل مع كوهنما
مسلمني.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿ولَ ْو تَـَرى إِذ الظَّال ُمو َن ِيف َغ َمَرات الْ َم ْوت واملالئكة
والدليل على عذاب القرب للكافرين قوله تعاىل َ
بِ
اسطُوا أَي ِدي ِهم أَخ ِرجواْ أَن ُفس ُكم الْيـوم ُْجتزو َن ع َذاب ا ْهل ِ
احلَ ِّق َوُكنتُ ْم َع ْن
ون ِمبَا ُكنتُ ْم تَـ ُقولُو َن َعلَى اللَّ ِه َغْيـَر ْ
َ ُ َ ْ َ َْ َ َ ُ
ْ ْ ْ ُ
َ
3
ِ
ِ
آيَاته تَ ْستَكِْربُو َن﴾  ،فقوله اليوم جتزون دليل على أهنم سيباشرون العذاب فورا.
وأيضا فالسياق يُ ِـفيد بأن الظاملني يَ ُش ُّحون بأنفسهم  ،وال يُريدوهنا أن خترج  ،ألهنم يُبشَّرون بالعذاب
حينها  ،عياذا باهلل.
ِ
ِ
َش َّد
وم َّ
اعةُ أ َْد ِخلُوا آل ف ْر َع ْو َن أ َ
َّار يـُ ْعَر ُ
الس َ
ضو َن َعلَْيـ َها ُغ ُد ًّوا َو َعشيًّا َويـَ ْوَم تَـ ُق ُ
وقال تعاىل يف آل فرعون ﴿الن ُ
الْع َذ ِ
اب﴾ ، 6فقوله ﴿غدوا وعشيا﴾ أي قبل قيام الساعة  ،ألنه قال بعدها ﴿ويوم تقوم الساعة أدخلوا
َ
آل فرعون أشد العذاب﴾  ،ففرق بني العذاب الذي يكون قبل قيام الساعة والذي يكون يف حينها.
ِ َّ ِ
ـزل َعلَْي ِه ُم
استَـ َق ُاموا تَـتَن ُ
ين قَالُوا َربـُّنَا اللَّهُ ُمثَّ ْ
وأما نعيم القرب فللمؤمنني الصادقني  ،قال اهلل تعاىل ﴿إ َّن الذ َ
الْمالئِ َكةُ أَالَّ َختَافُوا وال َْحتزنُوا وأَب ِشروا بِ ْ ِ
وع ُدو َن﴾ ، 7ووجه الداللة من اآلية قول اهلل على
اجلَنَّة الَِّيت ُكنتُ ْم تُ َ
َ
َ َ َْ ُ
وخروج الروح  ،فالبشارة باجلنة حال َّ
التويف
لسان املالئكة ﴿وأبشروا باجلنة﴾  ،وهذا يكون حال الـ ـتَّوفِّــي ُ
وخروج الروح يعد من النعيم  ،وهو الشاهد.
 1رواه مسلم (.)2767
 2رواه البخاري ( )1377ومسلم ( ، )377واللفظ ملسلم.
 3أي ال جيعل بينه وبني بوله سرتة  ،فيصيب الثوب جناسة بوله.
 4رواه البخاري ( )216ومسلم ( ، )212واللفظ ملسلم.
 3سورة األنعام. 13 :
 6سورة غافر. 46 :
 7سورة فصلت. 34 :
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ومن أدلة القرآن على نعيم القرب قوله تعاىل ﴿فَـلَوال إِ َذا بـلَغَ ِ
وم * َوأَنتُ ْم ِحينَئِ ٍذ تَنظُُرو َن * َوَْحن ُن
ت ْ
احلُْل ُق َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَقْـر ِ ِ
ِ
ني * فَأ ََّما إِن
صادق َ
ب إِلَْيه من ُك ْم َولَكن الَّ تـُْبص ُرو َن * فَـلَ ْوال إِن ُكنتُ ْم َغْيـَر َمدين َ
ني * تَـ ْرجعُونـَ َها إِن ُكنتُ ْم َ
َُ
1
ِ
ِ
ني * فَـَرْو ٌح َوَرْحيَا ٌن َو َجنَّةُ نَعي ٍم﴾ .
َكا َن م َن الْ ُم َقَّربِ َ
الروح 2والرحيان ِ
وجنة النعيم يكون إذا بلغت الروح احللقوم
ووجه الداللة من اآلية أن هذه البشارة بنعيم َّ

كما دلت عليه اآلية  ،وهذا فيه داللة على النعيم الذي يلقاه اإلنسان يكون مبدؤه عند موته  ،وهو
أول نعيم القرب.
ومن أدلة القرآن على نعيم القرب قوله تعاىل ﴿كذلك جيزي اهلل املتقني * الذين تتوفاهم املالئكة طيبني
يقولون سالم عليكم ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون﴾ ، 3ووجه الداللة من اآلية قوله تعاىل على لسان
املالئكة حال توفيهم للمؤمنني﴿ :ادخلوا اجلنة﴾.

ومن األدلة كذلك على بشارة املؤمن بالنعيم قُــبَيل خروج روحه قوله تعاىل ﴿يا أيتها النفس املطمئنة *
ارجعي إىل ربك راضية مرضية * فادخلي يف عبادي * وادخلي جنيت﴾.4
وقد دلت السنة على أن الـمؤمن يُبشر بالنعيم قبل خروج روحه  ،كما يف حديث الرباء بن عازب
الـ متقدم  ،وفيه قول امللكني للمؤمن بعدما جييب امللكني على أسئلة القرب( :أيتها النفس الطيبة ،
وخترج خروجا سهال  ،فأي أدلة على نعيم القرب
فتفرح الروح ُ
ُخرجي إىل مغفرة من اهلل ورضوان) َ ،
أ ُ
وعذابه أدل من هذه األدلة؟!
مث قال:
ص َد َق عبدي  ،فاف ِرشوه من اجلنة  ،وألبِسوه من اجلنة  ،وافتحوا له باباً إىل
مث ينادي مناد من السماء أن َ
اجلنة.
ِ ِ
فسح له يف قربه َم َّـد بصره.
قال :فيأتيه من َروحها وطيبها  ،ويُ َ
قال :ويأتيه رجل حسن الوجه  ،حسن الثياب  ،طَـيِّب الريح  ،فيقولِ :
أبشر بالذي يَ ُسُّرك  ،هذا يومك
َ َُ
َ َُ
ُ
الذي كنت تُوعد.
فوجهك الوجهُ جييء باخلري؟
فيقول له :من أنت ُ ،
فيقول :أنا عملك الصاحل.

 1سورة الواقعة. 71-73 :
2
الروح هو الراحة  ،وقد تقدم بيان معىن (الروح)  ،وانظر تفسري ابن كثري لآليات املتقدمة.
َّ
 3سورة النحل. 32 - 31 :
 4سورة الفجر. 34 - 27 :
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رب أَقِ ِم الساعة  ،حىت أرجع إىل أهلي ومايل.
فيقولِّ :
ومبقتضى هذه األدلة من الكتاب والسنة أمجع املسلمون على ثبوت عذاب القرب ونعيمه.
1

فصل في الرد على منكري اليوم اآلخر

2

وقد أنكر صنف من الكفار باليوم اآلخر يف القدمي واحلديث  ،من الدهرية واملشركني وغريهم  ،زاعمني
أن بعث األجساد بعد املوت غري ممكن  ،وهذا الزعم باطل بداللة الشرع واحلس والعقل.
َّ ِ
ين َك َف ُروا أَن لَّن يـُْبـ َعثُوا قُ ْل بـَلَى َوَرِّيب لَتُْبـ َعثُ َّن ُمثَّ لَتُـنَبَّ َّ
ؤن ِمبَا َع ِم ْلتُ ْم
أما الشرع فقد قال اهلل تعاىل ﴿ َز َع َم الذ َ
ِ
ك َعلَى اللَّ ِه يَ ِسري﴾ ، 3وقد اتفقت مجيع الكتب السماوية عليه.
َوذَل َ
وأما ِ
س فقد أرى اهلل عباده إحياء املوتى يف هذه الدنيا  ،ويف سورة البقرة مخسة أمثلة على ذلك
الح ُّ
وهي:

ك َح َّىت نـََرى اللَّهَ َج ْهَرةً﴾  ،فأماهتم اهلل تعاىل مث
المثال األول :قوم موسى حني قالوا له ﴿لَن نـ ُّْؤِم َن لَ َ
ِ
ك َح َّىت نـََرى اللَّ َه
وسى لَن نـ ُّْؤِم َن لَ َ
أحياهم  ،ويف ذلك يقول اهلل تعاىل خماطبًا بين إسرائيل ﴿ َوإ ْذ قُـ ْلتُ ْم يَا ُم َ
الص ِ
اع َقةُ َوأَنتُ ْم تَنظُُرو َن * ُمثَّ بـَ َعثْـنَا ُكم من بـَ ْع ِد َم ْوتِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن.4
َخ َذتْ ُك ُم َّ
َج ْهَرةً فَأ َ
المثال الثاني يف قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل  ،فأمرهم اهلل تعاىل أن يذحبوا بقرة فيضربوه
ببعضها ليخربهم مبن قتله  ،ويف ذلك يقول اهلل تعاىل ﴿وإِ ْذ قَـتـ ْلتم نـَ ْفساً فَ َّ ِ
ِج َّما ُكنتُ ْم
اد َارأُْْمت ف َيها َواللَّهُ خمُْر ٌ
َ َ ُْ
3
ِ
اض ِربوه بِبـع ِ
ك ُْحييِي اللَّهُ الْ َم ْوتَى َويُِري ُك ْم آيَاتِِه لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن﴾ .
ض َها َك َذل َ
تَكْتُ ُمو َن * فَـ ُق ْلنَا ْ ُ ُ َ ْ
المثال الثالث يف قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فر ًارا من املوت وهم ألوف  ،فأماهتم اهلل تعاىل مث
ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
وف ح َذر الْمو ِ
ال
ت فَـ َق َ
ين َخَر ُجواْ من ديَا ِره ْم َوُه ْم أُلُ ٌ َ َ َ ْ
أحياهم  ،ويف ذلك يقول اهلل تعاىل ﴿أَ َملْ تَـَر إ َىل الذ َ
َّاس َولَ ِك َّن أَ ْكثَـَر الن ِ
ض ٍل َعلَى الن ِ
َّاس الَ يَ ْش ُك ُرو َن﴾.6
اه ْم إِ َّن اللَّهَ لَ ُذو فَ ْ
َحيَ ُ
َهلُ ُم اللَّهُ ُموتُواْ ُمثَّ أ ْ

 1أخرجه اإلمام أمحد يف «مسنده» ( )277/4يف حديث طويل  ،وأبو داود ( ، )4733وصحح إسناده حمققو «املسند» وقالوا :رجاله
رجال الصحيح  ،وكذا صححه األلباين كما يف «صحيح اجلامع» ( )1676و «مشكاة املصابيح» (.)1634
 2هذا الفصل مستفاد أكثره من «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني رمحه اهلل  ،ص  ، 147 - 143وانظر للفائدة ما قاله شيخه
الشنقيطي رمحه اهلل يف هذه املسألة يف كتابه «أضواء البيان» يف املواطن التالية:
األولى :تفسري قوله تعاىل من سورة البقرة ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾.

الثانية  :مطلع تفسري سورة اجلاثية من عند قوله رمحه اهلل :اعلم أن هذه الرباهني العظيمة املذكورة يف أول سورة اجلاثية هذه ثالثة منها من
براهني البعث  ...اخل.

الثالثة :كتابه« :الرحلة إىل أفريقيا»  ،ص . 31
 3سورة التغابن. 7 :
 4سورة البقرة. 36 - 33 :
 3سورة البقرة. 73-72 :
 6سورة البقرة. 243 :
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المثال الرابع يف قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن حيييها اهلل تعاىل  ،فأماته اهلل تعاىل مئة سنة مث
أحياه  ،ويف ذلك يقول اهلل تعاىل ﴿أَو َكالَّ ِذي مَّر علَى قَـري ٍة وِهي خا ِويةٌ علَى عر ِ
َّن ُْحييِي َه ِذ ِه
ال أ َّ
وش َها قَ َ
ْ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُُ
ٍ
ض يـَ ْوم قَ َ
ت قَ َ
اللَّهُ بـَ ْع َد َم ْوِهتَا فَأ ََماتَهُ اللَّهُ ِمئَةَ َع ٍام ُمثَّ بـَ َعثَهُ قَ َ
ت ِمئَةَ
ال بَل لَّبِثْ َ
ال لَبِثْ ُ
ال َك ْم لَبِثْ َ
ت يـَ ْوًما أ َْو بـَ ْع َ
ِ
ِ
ِ
ك آيَةً لِّلن ِ
ف
ك َملْ يـَتَ َسنَّه َوانظُْر إِ َىل محَا ِرَك َولنَ ْج َعلَ َ
ك َو َشَرابِ َ
َع ٍام فَانظُْر إِ َىل طَ َع ِام َ
َّاس َوانظُْر إِ َىل العظَ ِام َكْي َ
ِ
ال أ َْعلَ ُم أ َّ
َن اللَّهَ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾.1
ني لَهُ قَ َ
وها َحلْ ًما فَـلَ َّما تَـبَـ َّ َ
ْس َ
نُنش ُزَها ُمثَّ نَك ُ
المثال الخامس يف قصة إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم حني سأل اهلل تعاىل أن يُِريــَه كيف يُ ِ
ـحىي
املوتى  ،فأمره اهلل تعاىل أن يذبح أربعة من الطري ويفرقهن أجزاءً على اجلبال اليت حوله  ،مث يناديهن
فتلتئم األجزاء بعضها إىل بعض  ،ويأتني إىل إبراهيم سعيا  ،ويف ذلك يقول اهلل تعاىل ﴿وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
يم
ً
َ
ال إبْـَراه ُ
ال فَ ُخ ْذ أ َْربـَ َعةً ِّم َن الطَِّْري
ال بـَلَى َولَ ِكن لِّيَطْ َمئِ َّن قَـ ْلِيب قَ َ
ال أ ََوَملْ تـُ ْؤِمن قَ َ
ف ُْحتيِي الْ َم ْوتَى قَ َ
َر ِّ
ب أَِرِين َكْي َ
ِ
ك َس ْعيًا َو ْاعلَ ْم أ َّ
يم﴾.2
اج َع ْل َعلَى ُك ِّل َجبَ ٍل ِّمْنـ ُه َّن ُج ْزءًا ُمثَّ ْادعُ ُه َّن يَأْتِينَ َ
ص ْرُه َّن إِلَْي َ
ك ُمثَّ ْ
فَ ُ
َن اللَّهَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء املوتى  ،وقد سبقت اإلشارة إىل بعض آيات عيسى
بن مرمي يف مبحث اإلميان بالرسل  ،من إحياء املوتى وإخراجهم من قبورهم بإذن اهلل تعاىل.
وأما داللة العقل على بعث األجساد بعد املوت فمن مخسة وجوه:
أحدها :أن اهلل خلق السماوات واألرض  ،وخل ُق ُهما من أعظم اخللق  ،فمن خلق األعلى فهو قادر على

يعي خبلقهن بقادر على أن
خلق األدّن  ،قال تعاىل ﴿أومل يروا أن اهلل الذي خلق السماوات واألرض ومل َ
3
﴿يعي﴾ أي :يعجز.
له
و
وق
،
حييي املوتى بلى إنه على كل شيء قدير﴾
َ

﴿وُه َو الَّ ِذي
الثاني :أن اهلل تعاىل القادر على خلق كل شيء ابتداءً  ،قادر على إعادته  ،قال اهلل تعاىل َ
4
يدهُ َو ْع ًدا َعلَْيـنَا إِنَّا ُكنَّا
يـَْب َدأُ ْ
يدهُ َوُه َو أ َْه َو ُن َعلَْي ِه﴾  ،وقال تعاىل ﴿ َك َما بَ َدأْنَا أ ََّو َل َخ ْل ٍق نُّعِ ُ
اخلَْل َق ُمثَّ يُعِ ُ
6
3
ِ
ِِ
َنشأ ََها
ني﴾  ،وقال آمرا نبيه  بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم ﴿قُ ْل ُْحييِ َيها الَّذي أ َ
فَاعل َ
ٍ ِ
ِ
ٍ
يم﴾.7
أ ََّو َل َمَّرة َوُه َو ب ُك ِّل َخ ْلق َعل ٌ
الثالث :أن األرض تكون َمـيِّـ ــتَةً هامـ ـدة ليس فيها شجرة خضراء  ،فينـزل عليها الـمطر فتهتز خضراء
َّك تَـرى األَرض خ ِ
ِ ِِ
اش َعةً فَِإذَا أَنـزلْنَا
حية  ،خيرج منها من كل زوج هبيج  ،قال اهلل تعاىل ﴿ َوم ْن آيَاته أَن َ َ ْ َ َ

 1سورة البقرة. 231 :
 2سورة البقرة. 264 :
 3سورة اجلاثية. 32 :
 4سورة الروم. 27 :
 3سورة األنبياء. 144 :
 6العظم الرميم هو العظم البايل .انظر «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب األصفهاين.
 7سورة يـٰس. 71 :
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ِ
اها لَ ُم ْحيِي الْ َم ْوتَى إِنَّهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾ ، 1وقال تعاىل
َعلَْيـ َها املاء ْاهتَـَّز ْ
ت َوَربَ ْ
َحيَ َ
ت إِ َّن الَّذي أ ْ
ِ ٍ
السماء ماء مبارًكا فَأَنبْتـنَا بِِه جن ٍ
ات ّهلا طَْلع نَّ ِ
ب ْ ِ
ضي ٌد * ِرْزقًا
َّات َو َح َّ
احلَصيد * َوالن ْ
َّخ َل بَاس َق َ ٌ
َ
﴿ َونـزلْنَا من َّ َ َ َ َ َ
ِ
ِ ِ
وج﴾.2
ك ْ
َحيَـْيـنَا بِِه بـَْل َد ًة ميتًا َك َذل َ
للعبَاد َوأ ْ
اخلُُر ُ
فالشاهد أن القادر على إحياء األرض بعد موهتا قادر على إحياء املوتى من قبورهم  ،فكالمها إحياء
بعد إماتة.
الرابع :أن اهلل تعاىل خلق اإلنسان يف أصل خلقته من عدم ملا خلق آدم عليه السالم  ،مث خلق ذريته
ِ
ِ
ب
من أصل وهو املاء املهني  ،فهل يُعجزه أن يعيد خلقته يف اليوم اآلخر من أصل آخر وهو َع َج ُ
َّ
الذنب3؟!
الخامس :أنه لو مل يكن هذا البعث حملاسبة الناس لكان إجياد الناس َعـ ــبَثا  ،فما احلكمة من قوم
عاصيهم  ،مث ميوتون  ،مث ال جيازى
يُـخلقون ويُرزقون  ،مث يؤمرون وينهون  ،فيُطيع مطيعُهم  ،ويَعصي
ُ
ال ُـمـحسن على إحسانه  ،وال املسيء على إساءته؟!
أمر يُــنَ ّـزه عنه اهلل عز وجل  ،قال تعاىل ﴿أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا
ومن املعلوم أن إجياد الناس عبثا ٌ
وأنكم إلينا ال ترجعون * فتعاىل اهلل امللك احلق ال إلـٰه إال هو رب العرش الكرمي﴾.4

فصل في ثمرات اإليمان باليوم اآلخر

3

األولى :الرغبة يف فعل الطاعة واحلرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم.
الرضى هبا خوفًا من عقاب ذلك اليوم.
الثانية :الرهبة عند فعل املعصية و ِّ

الثالثة :تسلية املؤمن عما يفوته من الدنيا مبا يرجوه من نعيم اآلخرة وثواهبا.
الرابعة :العلم بعدل اهلل تعاىل  ،حيث أنه سيجازي العباد على أعماهلم إن خريا فخري  ،وإن شرا فشر.
الخامسة  :العلم حبكمة اهلل تعاىل  ،حيث أنه مل خيلق العباد عبثا  ،بل خلقهم حلكمة بالغة وهي عبادته
 ،بفعل الطاعات واجتناب املنهيات  ،مث حياسبهم على ذلك يف اآلخرة.

 1سورة فصلت. 31 :
 2سورة ق. 11 - 1 :
3
ب الذنب هو الفقرة األخرية من العمود الفقري لإلنسان  ،وهو اجلزء الذي ال يبلى من جسم اإلنسان بعد موته.
َع َج ُ
 4سورة املؤمنون. 116 - 113 :
 3هذا الفصل مستفاد أكثره من «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص . 143
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الركن السادس :اإليمان بال َق َدر خيره وشره
ب ما سبق يف علمه واقتضته حكمته.
حس َ
الـ َق َدر هو تقدير اهلل تعاىل للكائنات َ

واإليمان بالقدر يتضمن أربعة أمور :اإلميان بالعلم والكتابة واملشيئة واخللق  ،وهذا تفصيل الكالم فيها.

1
ِ
أبدا  ،سواء كان ذلك
األول :العلم  ،أي اإلميان بأن اهلل تعاىل َعل َم ُك ـ ـ َّـل شيء مجلة وتفصيالً  ،أ ََزالً و ً

مما يتعلق بأفعاله  ،كاإلحياء واإلماتة وإنـزال املطر  ،أو بأفعال عباده  ،كأقواهلم وأفعاهلم  ،أو بأفعال

احليوانات  ،فكلها معلومة هلل عز وجل  ،والدليل على هذا من الكتاب والسنة والعقل  ،فأما الكتاب
فقوله تعاىل ﴿وكان اهلل بكل شيء عليما﴾ ، 2وقال ﴿وأن اهلل قد أحاط بكل شيء علما﴾ ، 3وقال
تعاىل ﴿ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما﴾ ، 4وقال تعاىل ﴿أم حيسبون أنا ال نسمع ِسَّرهم وجنواهم

بلى ورسلنا لديهم يكتبون﴾ ، 3فهو يعلم السر الذي خيفيه اإلنسان يف قلبه  ،واحلديث الذي حيدث به
نفسه  ،ويعلم النجوى  ،وهو كالم اإلنسان مع صاحبه.
وقال تعاىل ﴿وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة إال
يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني﴾.6
وظلمات األرض املقصودة يف اآلية الكرمية هي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الطني وظلمة السحاب
حتول دون علم اهلل عز وجل بتلك احلبة ورؤيته
الس ُّ
ت ال ُ
وظلمة الـمطر وظلمة الغبار  ،فهذه الظلمات ِّ
ـت ال نعلمها.
السـ ـ ِّ
هلا  ،واهلل أعلم  ،فرمبا كان هناك ظلمات غري هذه الظلمات ِّ
واملقصود بالكتاب املبني يف اآلية هو اللوح احملفوظ الذي كتب اهلل فيه مقادير كل شيء.
7
لوح َك ــتَب اهلل فيه مقادير كل
قال ابن عثيمني رمحه اهلل يف «شرح العقيدة الواسطية» ما َّ
حمصله أنه ٌ
ظ من أيدي اخللق  ،فال ميكن أن يـُل ِـحق أح ٌد به شيئا  ،أو
وو ِصف بكونه حمفوظا ألنه حمفو ٌ
شيء ُ ،
ظ من التغيري  ،فاهلل عز وجل ال يُغيـِّر فيه شيئا ألنه كتبه عن علم منه.
يُغـيِّــر به شيئا أبدا  ،كما أنه حمفو ٌ

انتهى.

 1األزل هو ِ
القدم .انظر «لسان العرب».
 2سورة األحزاب. 44 :
 3سورة الطالق. 12 :
 4سورة غافر. 7 :
 5سورة الزخرف. 74 :
 6سورة األنعام. 31 :
.)117/2( 7
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ِ
لم اهلل بكل شيء قد دل عليه العقل  ،وذلك أن اهلل تعاىل هو اخلالق وما سواه خملوق  ،وال بد أن
وع ُ
يكون اخلالق عاملا مبا خلق  ،قال تعاىل ﴿أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري﴾.1
ِ
جهل وال يلحقه نسيان  ،وهلذا ملا قال فرعون ملوسى ﴿فما بال القرون
وعلم اهلل عز وجل مل يسبقه ٌ
األوىل﴾ ؛ أجاب موسى فقال ﴿علمها عند ريب يف كتاب ال يَضل ريب وال ينسى﴾ ، 2ومعىن ال يَضل
أي ال يَـجهل.
أما علم البشر فإنه حمفوف هباتني اآلفتني :اجلهل السابق والنسيان الالحق.
الثاني :الكتابة  ،أي اإلميان بأن اهلل كتب مقادير كل شيء إىل قيام الساعة يف اللوح احملفوظ  ،كتب

ذلك قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة  ،قال تعاىل ﴿قل لن يصيبنا إال ما كتب اهلل
لنا﴾.3
وقال ﴿ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها﴾.4
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال :مسعت رسول اهلل  يقول :كتب اهلل مقادير

اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة.

3

وعن عبادة بن الصامت عن النيب  قال :إن أول ما خلق اهلل القلم  ،فقال له :اكتُب.
رب  ،وماذا أكتُب؟
قالِّ :
قال :اكتُب مقادير كل شيء حىت تقوم الساعة.
6
مث قال عبادة البنه :يا بين  ،من مات على غري هذا فليس مين.
قلت :ويف هـٰذين األمرين – العلم والكتابة  -يقول اهلل تعاىل ﴿أمل تعلم أن اهلل يعلم ما يف السماء
واألرض إن ذلك يف كتاب إن ذلك على اهلل يسري﴾.7
الثالث :المشيئة  ،ومعناها اإلميان بأن مجيع ما يكون وحيصل يف هذا الكون ال يكون إال مبشيئة اهلل
تعاىل  ،أي بإذنه الكوين  ،سواء كان مما يتعلق بأفعاله  ،كاإلحياء واإلماتة وتدبري أمور هذا الكـون  ،أو
مما يتعلق بأفعال املخلوقني  ،من ذهاب وجميء  ،وفعل وترك  ،وطاعة ومعصية  ،وغري ذلك من أفعال

 1سورة امللك. 14 :
 2سورة طـٰه. 32 :
 3سورة التوبة. 31 :
 4سورة احلديد ، 22 :وانظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية الكرمية.
 5رواه مسلم (.)2633
 6رواه أبو داود ( )4744والرتمذي ( )3311واللفظ أليب داود  ،وصححه األلباين رمحه اهلل.
 7سورة احلج.74 :
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ك َخيْلُ ُق َما يَ َشـاء َوَخيْتَ ُار﴾ ، 1وقال
العباد اليت ال تعد وال حتصى  ،قال اهلل تعاىل فيما يتعلق بفعله ﴿ َوَربُّ َ
2
ِ
ف يَ َشاء﴾.3
ص ِّوُرُك ْم ِيف األ َْر َح ِام َكْي َ
﴿ َويـَ ْف َع ُل اللَّهُ َما يَ َشاء﴾  ،وقال ﴿ ُه َو الَّذي يُ َ
وقال تعاىل فيما يتعلق بأفعال املخلوقني ﴿ َولَ ْو َشاء اللَّه لَ َسلَّطَ ُه ْم َعلَْي ُك ْم فَـلَ َقاتَـلُوُك ْم﴾ ، 4فاالقتتال الذي
ك َما فَـ َعلُوهُ فَ َذ ْرُه ْم َوَما
هو فعل العبد ال يقع إال مبشيئته  ،أي بإذنه الكوين  ،وقال ﴿ َولَ ْو َشاء َربُّ َ
يـَ ْفتَـ ُرو َن﴾ ، 3وقال ﴿ولو شاء اهلل ما أشركوا﴾.6
فال يقع شيء يف هذا الكون إال مبشيئة اهلل تعاىل وإذنه الكوين  ،سواء كان مما يتعلق بأفعاله أم بأفعال
عباده  ،ألن هذا الكون ملك هلل  ،فمادام الشيء ملكه فإنه ال يكون يف ملكه إال ما شاءه و ِأذن به ،
وال يكون يف ملكه شيء بدون إذنه  ،ولو كان يقع شيء بدون إذنه لكان ملكه ناقصا  ،تعاىل اهلل عن
ذلك.
الرابع :الخلق  ،أي اإلميان بأن جـميع الكائنات خلقها اهلل تعاىل بذواهتا وصفاهتا وأفعاهلا من العدم ،
7
ٍ
ٍ
َّ ِ
ٍ ِ
َّرهُ
يل﴾  ،وقال ﴿ َو َخلَ َق ُك َّل َش ْيء فَـ َقد َ
قال اهلل تعاىل ﴿اللهُ َخال ُق ُك ِّل َش ْيء َوُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْيء َوك ٌ
تَـ ْق ِد ًيرا﴾ ، 7وقال عن نيب اهلل إبراهيم  أنه قال لقومه ﴿ َواللَّهُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَـ ْع َملُو َن﴾ ، 1وقال ﴿إنا
كل شيء خلقناه بقدر﴾.14
وبهذا تم الكالم على مراتب اإليمان بالقدر  ،العلم والكتابة واملشيئة واخللق.
فصل في بيان أنواع التقدير

11

أنواع التقدير ثالثة:
 .1التقدير األزلي 12وذلك قبل خلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة عندما خلق اهلل تعاىل
 1سورة القصص. 67 :
 2سورة إبراهيم. 27 :
 3سورة آل عمران. 6 :
 4سورة النساء. 14 :
 5سورة األنعام. 112 :
 6سورة األنعام. 147 :
 7سورة الزمر. 62 :
 8سورة الفرقان. 2 :
 9سورة الصافات. 16 :
 10سورة القمر. 41 :
 11هذا الفصل خمتصر من «معارج القبول» للشيع حافظ احلكمي رمحه اهلل  ،فصل :اإلميان بالقدر على أربع مراتب  ،مث زدت عليه كالما
للشيع عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي رمحه اهلل.
 12تقدم بيان أن األزل هو ِ
القدم.
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القلم  ،فقال له :اكتب مقادير كل شيء حىت تقوم الساعة.

1

 .2التقدير العُمري ويكون عند ختليق النطفة يف الرحم  ،فيكتب إذ ذاك ذكورهتا وأنوثتها  ،واألجل
والعمل  ،والشقاوة والسعادة  ،والرزق ومجيع ما هو ٍ
الق  ،فال يُـزاد فيه وال يُــنقص منه  ،ودليله حديث
عبد اهلل ابن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه قال :حدثنا رسول اهلل  وهو الصادق املصدوق قال :إن
أح َدكم يُـجمع خل ُقه يف بطن أمه أربعني يوماً ، 2مث يكون علقة مثل ذلك  ،مث يكون ُمضغة مثل ذلك ،
مث يَبعث اهلل ملكا ويؤمر بأربع كلمات  ،ويقال له :اكتب عمله ورزقه وأجله  ،وشقي أو سعيد  ،مث يُنفع
3
فيه الروح  ...احلديث.
الحولي ويكون يف ليلة القدر  ،ويقدر فيها ما يكون يف السنة إىل مثلها يف السنة املقبلة ،
 .3التقدير َ
ودليل ذلك قوله تعاىل ﴿إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منزلني * فيها يفرق كل أمر حكيم * أمراً من
عندنا إنا كنا مرسلني﴾.4
قال احلسن البصري رمحه اهلل :واهلل الذي ال إلـٰه إال هو إهنا لفي كل رمضان  ،وإهنا اليلة اليت يُفرق فيها
3
أجل وخلق ٍ
كل أمر حكيم ِ ،
كل ٍ
ورزق إىل مثلها.
يقضي اهلل ُّ
وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما :يُكتب من أم الكتاب يف ليلة القدر ما يكون يف السنة من موت
6

ـح َّجاج يقال :حيج فالن وحيج فالن.
وحياة ورزق ومطر  ،حىت ال ُ
7
وأخرج الطربي حنوه عن جماهد.
قال الشيع عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي 7رمحه اهلل يف تفسريه عند تفسري قول اهلل تعاىل ﴿فيها يفرق
كل أمر حكيم﴾:
كل أم ٍر قدري وشرعي َح َك َم اهللُ به  ،وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون يف
فصل ويُـميَّز ويُكتب ُّ
أي يُ َ
ليلة القدر إحدى الكتابات اليت تُكتب وتُـميَّز  ،فتُطابِ ْق الكتاب األول الذي كتب اهلل به مقادير اخلالئق

 1تقدم ذكر احلديثني الدالني على ذلك يف أول الباب.
 2وهذا يف حال كونه نُطفةً من ماء.
 3رواه البخاري ( )3247ومسلم (.)2643
 4الدخان. 3 -3 :
 5رواه ابن جرير الطربي وغريه عنه يف تفسري اآلية الكرمية  ،واللفظ البن جرير.
 6رواه ابن جرير الطربي وغريه عنه يف تفسري اآلية الكرمية  ،واللفظ البن جرير.
 7وصححه الشيع د .حكمت بشري ياسني كما يف كتابه «التفسري الصحيح» ( ، )313/4ط  ، 1الناشر :دار املآثر – املدينة.

 7هو الشيع العالمة املفسر الفقيه عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي  ،من فحول علماء جند  ،استوطن بلدة عنيزة من
مدن القصيم  ،ولد عام  1341وتويف سنة  1376هجري  ،تتلمذ على يده عدد من الطلبة صاروا فيما بعد من
علماء املسلمني  ،كالشيع عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل  ،والشيع عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البسام  ،والشيع حممد
بن صاحل بن عثيمني وغريهم  ،رمحهم اهلل.
انظر ترمجته يف كتاب «علماء جند خالل مثانية قرون»  ،للشيع عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البسام رمحه اهلل.
443

وآجاهلم وأرزاقهم وأعماهلم وأحواهلم ، 1مث إن اهلل تعاىل قد َوَك َـل مالئكةً تكتب ما سيجري على العبد
2
وحيفظون عليه
وهو يف بط ِن أمه  ،مث َوَكلهم بعد خروجه إىل الدنيا ؛ َوَك َـل به كراما كاتبني  ،يكــتُبون َ

أعماله  ،مث إنه تعاىل يُقدِّر يف ليلة القدر ما يكون يف السنة  ،وكل هذا من متام علمه وكمال حكمته
3
وإتقان حفظه واعتنائه تعاىل خبلقه .انتهى.
ثمرات اإليمان بالقدر:4
اإلميان بالقدر له مثرات جليلة  ،منها:
األولى :االعتماد على اهلل تعاىل عند فعل األسباب  ،حبيث ال يعتمد على السبب نفسه  ،ألن كل

شيء بقدر اهلل تعاىل.

الثانية :إضافة النعم إىل م ِ
سديها  ،فال يعجب املرء بنفسه عند حصول مراده  ،ألن حصوله نعمة من
ُ

َّره من أسباب اخلري والنجاح  ،وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة.
اهلل تعاىل مبا قد َ

الثالثة :الطُّمأنينة والراحة النفسية مبا جيرى عليه من أقدار اهلل تعاىل  ،فال يقلق بفوات حمبوب أو

حصول مكروه  ،لكون ذلك من عند اهلل  ،وحصل بقدر اهلل الذي له ملك السماوات واألرض  ،وهو
كائن ال حمالة  ،فإذا علم املؤمن ذلك وتيقن به ؛ صرب على ذلك واحتسب  ،ويف ذلك يقول اهلل تعاىل
ِ
ض وال ِيف أَن ُف ِس ُكم إِالَّ ِيف كِتَ ٍ
َص َ ِ ِ ٍ ِ
ك َعلَى اللَّ ِه
اب من قَـْب ِل أَن نْبـَرأ ََها إِ َّن َذل َ
﴿ َما أ َ
ْ
اب من ُّمصيبَة يف األ َْر ِ َ
ب ُك َّل خمُْتَ ٍال فَ ُخوٍر﴾.3
يَ ِسريٌ * لِ َكْيال تَأْ َس ْوا َعلَى َما فَاتَ ُك ْم َوال تَـ ْفَر ُحوا ِمبَا آتَا ُك ْم َواللَّهُ ال ُِحي ُّ
 1أي ما كان يف التقدير األزيل.
 2أي ما كان يف التقدير العمري.
 3وهكذا قال الشيع حممد األمني املختار الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية يف كتابه «أضواء البيان»  ،وزاد ثالث فوائد فقال:
فدعوى أهنا (أي الليلة املباركة) ليلة النصف من شــعبان – كما ُروي عن عكرمة وغريه – ال شك يف أهنا دعـ ــوى باطلة  ،ملخالفتها لنص
القرآن الصريح  ،وال شك أن كل ما خالف احلق فهو باطل.
واألحاديث اليت يُوردها بعضهم يف أهنا من شعبان  ،املخالفة لصريح القرآن ؛ ال أساس هلا  ،وال يصح سند شيء منها  ،كما جزم به ابن
العريب وغري واحد من احملققني.
فالعجب كل العجب من مسلم خيالف نص القرآن الصريح بال مستند كتاب وال سنة صحيحة.
مث قال :وإيضاح معىن اآلية أن اهلل تبارك وتعاىل يف كل ليلة قدر من السنة يبني للمالئكة ويكتب هلم بالتفصيل واإليضاح مجيع ما يقع
يف تلك السنة إىل ليلة القدر من السنة اجلديدة.
مث قال :وهذا املعىن الذي دلت عليه هذه اآلية الكرمية يدل أيضا على أن الليلة املباركة هي ليلة القدر  ،فهو بيان قرآين آخر.
وإيضاح ذلك أن معىن قوله ﴿إنا أنزلناه يف ليلة القدر﴾ أي يف ليلة التقدير جلميع أمور السنة  ،من رزق وموت وحياة ووالدة ومرض
وصحة ِ
وخ ٍ
وجدب وغري ذلك من أمور السنة  ...وعلى هذا التفسري الصحيح لليلة القدر فالتقدير املذكور هو بعينه املراد بقوله
صب َ
﴿فيها يُفرق كل أمر حكيم﴾ .انتهى كالمه رمحه اهلل.
 4الثمرات الثالث األوىل مستفادة من «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص . 116 - 113
 5سورة احلديد. 23-22 :
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قوله ﴿نَـب ـرأَها﴾ أي خنلِـقها  ،والضمري عائد على املصيبة  ،وقيل على األنفس  ،وقيل على األرض ،
1
والكل صحيح.
وعن صهيب رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل  : عجبا ألمر املؤمن  ،إن أمره كله له خري  ،وليس
2
ذاك ألحد إال للمؤمن ؛ إن أصابته سراء شكر فكان خريا له  ،وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له.
الرابعة  :رجوع العبد إىل ربه إذا علم أن ما أصابه من حسنة فمن اهلل  ،وأن ما أصابه من سيئة فمن

نفسه.

الخامسة :معرفة حكمة اهلل عز وجل بالنظر إىل ما قدر وقضى من اجملريات واحلوادث.

 1قاله ابن عثيمني يف «شرح الواسطية» (.)242/2
 2رواه مسلم (.)2111
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خاتمة ووصية
وهبذا متت هذه النبذة يف أصول الدين اإلسالمي  ،اليت من متسك هبا جنا  ،ومن حاد عنها هلك  ،وهي
أصول متفق عليها بني املسلمني  ،وهلا يف دين اإلسالم شأن عظيم  ،وقد اعتىن هبا القرآن أشد العناية ،
ألن غريها متفرع عنها  ،ومبين عليها  ،فإذا صلحت صلح دين املرء  ،وإذا فسدت فسد تبَـ ًعا  ،وهلذا
كان النيب  يؤِّكد عليها يف خطب اجلمعة  ،قال ابن القيم رمحه اهلل:
وكذلك كانت خطبته  ؛ إمنا هي تقرير ألصول اإلميان  ،من اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ولقائه
وذكر اجلنة والنار  ،وما أعد اهلل ألوليائه وأهل طاعته  ،وما أعد ألعدائه وأهل معصيته  ،فيمأل القلوب
وتوحيدا ومعرفةً باهلل وأيامه.
من خطبته إميانًا
ً
ومن تأمل خطب النيب  وخطب أصحابه ؛ وجدها كفيلةً ببيان اهلدى والتوحيد وذكر صفات الرب
جل جالله  ،وأصول اإليـمان الكلية  ،والدعوة إىل اهلل  ،وذكر آالئه تعاىل اليت تُـحببه إىل خلقه  ،وأيامه
اليت ُختوفهم من بأسه  ،واألمر بذكره وشكره الذي حيببهم إليه  ،فيذكرون 1من عظمة اهلل وصفاته
وأمسائه ما حيببه 2إىل خلقه  ،ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما حيببهم إليه  ،فينصرف السامعون وقد
3
أحبوه وأحبهم.
فحري بـمن والّهُ اهللُ منربا من منابر الدعوة إىل اهلل أن يعتين بذكر أركان اإلميان  ،ويؤكد عليها ،
قلت:
ٌّ
تأسيا بالنيب  يف منهجه يف الدعوة إىل اهلل.

 1أي النيب  وأصحابه يف خطبهم  ،وهم املشار إليهم يف أول الكالم.
 2أي اهلل تعاىل.
« 3زاد املعاد يف هدي خري العباد» ( ، )424-423/1باختصار  ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -بريوت.
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فائدة لطيفة قبل الختام
ُسئل فضيلة الشيع صاحل بن فوزان الفوزان 1حفظه اهلل عن احلكمة يف ترتيب أركان اإلميان يف اآليات
واألحاديث فأجاب:
بُ ِدئت هذه األركان باإلميان باهلل  ،ألن اإلميان باهلل هو األساس  ،وما سواه من األركان تابع له.
مث ذكر اإلميان باملالئكة والرسل ؛ ألهنم الواسطة بني اهلل وخلقه يف تبليغ رساالته  ،فاملالئكة تنزل
وح ِم ْن أ َْم ِرهِ َعلَى َم ْن
الر ِ
بالوحي على الرسل  ،والرسل يبلغون ذلك للناس  ،قال تعاىل ﴿يـُنَـِّزُل الْ َم َالئِ َكةَ بِ ُّ
يَ َشاءُ ِم ْن ِعبَ ِادهِ أَ ْن أَنْ ِذ ُروا أَنَّهُ َال إلـٰه إَِّال أَنَا فَاتَّـ ُقون﴾.2

مث ذكر اإلميان بالكتب  ،ألهنا احلجة واملرجع الذي جاءت به الرسل من املالئكة والنبيني من عند اهلل
ِِ
ين َوأَنْـَزَل َم َع ُه ُم
للحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه  ،قال تعاىل ﴿فَـبَـ َع َ
ث اهللُ النَّبِيِّ َ
ين َوُمْنذر َ
ني ُمبَ ِّش ِر َ
احل ِّق لِيح ُكم بـني الن ِ ِ
ِ
اختَـلَ ُفوا فِيه﴾.3
يما ْ
اب بِ َْ َ ْ َ َ ْ َ
الْكتَ َ
َّاس ف َ
مث ذكر اإلميان باليوم اآلخر  ،ألنه ميعاد اجلزاء على األعمال اليت هي نتيجة اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه
ورسله أو التكذيب بذلك  ،فكان مقتضى العدالة اإللـٰهية إقامة هذا اليوم للفصل بني الظامل واملظلوم ،
وإقامة العدل بني الناس.

مث ذكر اإلميان بالقضاء والقدر ألمهيته يف دفع املؤمن إىل العمل الصاحل  ،واختاذ األسباب النافعة  ،مع
االعتماد على اهلل سبحانه  ،ولبيان أنه ال تناقض بني شرع اهلل الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه وبني
قضائه وقدره  ،خالفا ملن زعم ذلك من املبتدعة واملشركني الذين قالوا ﴿لو َشاءَ اهللُ َما َعبَ ْدنَا ِم ْن ُدونِِه
سوغوا ما هم عليه من الكفر بأن اهلل ق ّدره
ِم ْن َش ْي ٍء َْحن ُن َوَال آبَ ُاؤنَا َوَال َحَّرْمنَا ِم ْن ُدونِِه ِم ْن َش ْيء﴾ َّ ،
عليهم  ،وإذا ق ّدره عليهم فقد رضيه منهم  -بزعمهم  ، -فرد اهلل عليهم بأنه لو رضيه منهم ما بعث
الر ُس ِل إَِّال الْبَ َالغُ الْ ُمبِني﴾.4
رسله بإنكاره  ،فقال ﴿فَـ َه ْل َعلَى ُّ

 1هو الشيع الفقيه الذاب عن دين اهلل  ،العامل يف العقيدة والفقه  ،املقدم يف علوم الشريعة  ،طاملا دافع عن العقيدة
اإلسالمية ورد على أهل البدع  ،مجعت ردوده فوقعت يف ثالث جملدات  ،له مؤلفات كثرية يف فنون متنوعة  ،أوصى
بالرجوع إليه الشيخان اجلليالن عبد العزيز بن باز وحممد بن عثيمني قبيل وفاهتما  ،حفظه اهلل ذخرا لإلسالم
واملسلمني.
 2سورة النحل. 2 :
 3سورة البقرة. 213 :
 4سورة النحل. 33 :
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انتهى كالمه حفظه اهلل.

1

ومردا غري خم ٍز وال فاضح  ،واهلل أعلم  ،وصلى اهلل على
اللهم إنا نسألك إميانا صحيحا  ،ودينا سليما ًّ ،
نبينا حممد  ،وعلى آله وصحبه  ،وسلَّم تسلـيما كثريا.
وكتبه ماجد بن سليمان الرسي

 1منقولة من شبكة املعلومات  ،موقع شبكة سحاب السلفية.
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ثبت ألهم المراجع
 oتعظيم قدر الصالة  ،حممد بن نصر املروزي  ،حتقيق كمال بن السيد سامل  ،الناشر مكتبة العلم -
مصر
 oالزهد  ،عبد اهلل بن املبارك  ،حتقيق حبيب الرمحـٰن األعظمي  ،الناشر :دار الكتب العلمية -
بريوت
 oجمموع فتاوى ابن تيمية  ،مجع عبد الرمحـٰن بن قاسم وابنه حممد  ،الناشر – دار القاسم – الرياض
 oالنبوات  ،ابن تيمية  ،حتقيق د .عبد العزيز الطويان  ،الناشر :دار أضواء السلف  -الرياض
 oشرح العقيدة الواسطية  ،الشيع حممد بن عثيميـن  ،ط  ، 6الناشر :دار ابن اجلوزي – الدمام
 oشرح ثالثة األصول  ،حممد بن صاحل بن عثيمني  ،إعداد :فهد بن ناصر السليمان  ،الناشر :دار
الثريا  -الرياض
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
قصة اجملمع األول
قصة اجملمع الثاين
قصة اجملمع الثالث
قصة اجملمع الرابع
قصة اجملمع اخلامس
قصة اجملمع السادس
قصة اجملمع السابع
قصة اجملمع الثامن
قصة اجملمع التاسع
قصة اجملمع العاشر
فصل يف بيان أن النصارى ليسوا متمسكني بشيء من شريعة املسيح وال دينه البتة
فصل يف بيان تالعب الشيطان بأعياد النصارى

521

الصفحة

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
فصل يف بيان تالعب الشيطان بصالة النصارى
نبذة مختصرة عن أصول العقيدة اإلسالمية
 مقدمة
 فهرست عام مبواضيع الكتاب
 الركن األول :اإليمان باهلل  ،ويتضمن أربعة أمور
o

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

o

الثاين :اإلميان بربوبيته
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الصفحة

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
o

الثالث :اإلميان بألوهيته
 براهني توحيد األلوهية
 الرباهني الشرعية والعقلية على بطالن الشرك يف عبادة اهلل

 oالرابع :اإلميان بأمسائه وصفاته
 مدخل
 مقتضيات اإلميان بأمساء اهلل وصفاته أمران:
 األول :فهم األمساء والصفات كما جاءت
 الثاين :التوقف يف إثبات األمساء والصفات على ما جاء يف
الكتاب والسنة  ،وبيان ما يضادها
 مثرات اإلميان باهلل تعاىل
 الركن الثاني :اإليمان بالمالكئكة
 oاإلميان باملالئكة يتضمن أربعة أمور

521

الصفحة

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 األول :اإلميان بوجودهم
 الثاين :اإلميان مبن علِمنا امسه منهم
ـخلقية
 الثالث :اإلميان مبا علمنا من صفاهتم ال َ
 الرابع :اإلميان مبا علِمنا من أعماهلم العامة واخلاصة اليت يقومون
هبا امتثاال ألمر اهلل تعاىل
 oمثرات اإلميان باملالئكة
 oفصل يف الرد على بعض من ضل يف باب اإلميان باملالئكة
 الركن الثالث :اإليمان بالكتب
 oاإلميان بالكتب يتضمن مخسة أمور
 اإلميان بأهنا أنزلت من عند اهلل حقا
 اإلميان مبا علمنا امسه منها
 تصديق ما صح من أخبارها

521

الصفحة

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 العمل بأحكام ما مل يُنسخ منها
 اإلميان بأهنا تدعو إىل عقيدة واحدة  ،وهي التوحيد
 oفصل يف بيان أعظم الكتب
 oالكتب السماوية متفقة على أمور وخمتلفة يف أمور
 oعشرة أمور تُضاد اإلميان بالكتب
 األول :تكذيبها
 الثاين :حتريفها
 الثالث :معارضة القرآن بالعقول
 الرابع :ادعاء أن القرآن املوجود بأيدي املسلمني اليوم ناقص
 اخلامس :تفضيل بعض األوراد عليه
 السادس :اإلعراض عن التحاكم إليه
 السابع :تفسريه باألهواء واألقوال الباطلة

521

الصفحة

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 الثامن :إهانتـُهُ كما يفعل السحرة
 التاسع :اإلعراض عن العمل بأحكامه
 العاشر :القول خبلق القرآن
 oمثرات اإلميان بالكتب
 oفائدتان تتعلقان مبوضوع اإلميان بالكتب
 الفائدة األوىل  -احلكمة من إنزال القرآن
 الفائدة الثانية – متيز القرآن العظيم عن غريه من الكتب
السماوية
 الركن الرابع :اإليمان بالرسل
 oأربعة عشر فائدة يف النبوات


بيان الغاية من إرسال الرسل



أول الرسل نوح

531

الصفحة

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع


آخر الرسل واألنبياء حممد 



ختل أمة من رسول يبعثه اهلل تعاىل بشريعة مستقلة إىل قومه
مل ُ



دعوة الرسل واحدة  ،وهي الدعوة إىل توحيد األلوهية



الرسل بشر اصطفاهم اهلل حلمل الرسالة



الرسل بشر خملوقون  ،ليس هلم من خصائص الربوبية واأللوهية شيء



الرسل تلحقهم خصائص البشرية من املرض واملوت



وصف اهلل تعاىل رسله بالعبودية



فضل اهلل بعض النبيني على بعض



أفضل األنبياء حممد 



أفضل الرسل قاطبة اخلليلني  ،إبراهيم وحممد عليهما الصالة والسالم



أفضل اخلليلني حممد 



الرسل غالبون دائما

535

الصفحة

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 oاإلميان بالرسل يتضمن سبعة أمور
 األول :اإلميان بأن األنبياء كلهم دينهم واحد
متقدمهم
متأخرهم َ
 الثاين :اإلميان بأن األنبياء يُصدِّق ُ
 الثالث :اإلميان مبن علمنا امسه منهم يف القرآن أو صحيح السنة
 فائدة يف بيان حقيقة اخلضر عليه السالم
 الرابع :التصديق مبا صح عنهم من أخبارهم
 اخلامس :العمل بشريعة من أُرسل إلينا منهم  ،حممد 
 السادس :اإلميان بأهنم بلَّغوا مجيع ما أرسلوا به
 السابع :اإلميان مبا أيَّدهم اهلل به من آيات
 تفصيل يف بيان إعجاز القرآن من وجوه مثانية
 األول :بيانه وفصاحته
 ثانيا :أنه ليس فيه عوج ال من جهة األلفاظ أو املعاين

532

الصفحة

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 ثالثاِ :حفظه من التحريف على مر العصور والدهور
 رابعاُ :ح ْس ُن ما تضمنه القرآن من تشريع وأحكام
دق األخبار اليت تضمنها  ،سواء املاضية أو
 خامساِ :ص ُ
املستقبلية
تنوع العلوم اليت احتواها
 سادساُّ :
 سابعا :تأثريه البليغ يف النفوس
 ثامنا :كونه شفاء من األمراض احلسية واملعنوية (أي
النفسية)
 فائدتان يف باب اإلميان باآليات اليت أرسل هبا األنبياء
 oفصل يف بيان نواقض اإلميان بالرسل
 األول :تكذيبهم
 الثاين :تكذيب ما جاؤوا به ولو كان جزءا من الشريعة

533

الصفحة

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع


الثالث :عدم االنقياد لشريعتهم



الرابع :إيذائهم



اخلامس :الغلو فيهم

 oمثرات اإلميان بالرسل
 oفصل يف الرد على شبهة املكذبني بالرسل
 الركن الخامس :اإليمان باليوم اآلخر
 oاإلميان باليوم اآلخر يتضمن ستة أمور
 النفخ يف الصور
 بعث األجساد
 حدوث باقي عالمات الساعة الكربى
 حشر الناس إىل أرض احملشر  ،وحيصل فيه أربعة أمور

531

الصفحة

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 فزع الناس
 دنو الشمس من اخلالئق
 ورود الناس على حوض النيب 
 الشفاعة العظمى
 احلساب واجلزاء
 اإلميان باجلنة والنار
 oفصل يف بيان ما يلتحق باإلميان باليوم اآلخر


فتنة القرب



عذاب القرب ونعيمه


من يستحق عذاب القرب



فصل يف الرد على من أنكر عذاب القرب

531

الصفحة

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

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


العلم



الكتابة



املشيئة



اخللق

 oفصل يف بيان أنواع التقدير


التقدير األزيل



التقدير العمري

531

الصفحة

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع


التقدير احلويل

 oمثرات اإلميان بالقدر
 خامتة ووصية
 مراجع الكتاب

531

الصفحة

