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كلمات في اإليمان بالنبي محمد

مقدمة

بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  ،سيدنا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعني  ،أما بعد:
فإن اهلل تعاىل خلق اخللق  ،وفضل بعضهم على بعض  ،فاصطفى من املالئكة رسال  ،ومن الناس
أنبياء  ،وفضل النبيني بعضهم على بعض  ،فاصطفى منهم أولو العزم  ،وهم نوح وإبراهيم وموسى
وعيسى وحممد عليهم الصالة والسالم  ،واصطفى من اخلمسة اخلليلني  ،إبراهيم وحممد عليهما
الصالة والسالم  ،واصطفى من اخلليلني حممد  ليكون سيد البشر  ،وخامتهم  ،وأكثرهم تابعا ،
وأعالهم قدرا  ،مث أوجب علينا طاعة رسوله حممد  ، ومـحبته وطاعته واتباعه وتوقريه ونصرته حيا
وميتا  ،واحرتامه والصالة عليه  ،من غري غلو وال إفراط  ،كما يف قوله سبحانه ﴿إنا أرسلناك شاهداً
ومبشراً ونذيراً * لتؤمنوا باهلل ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرًة وأصيالً﴾ ، 1وقوله جل جالله
﴿يا أ يها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهلل ورسوله واتقوا اهلل إن اهلل مسيع عليم * يا أيها الذين
آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط
أعمالكم وأنتم ال تشعرون﴾ ، 2وقوله تعاىل ﴿إن اهلل ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليماً﴾.3
ولغرض إفادة نفسي وإخواين ؛ مجعت يف هذا البحث مخسة مواضيع تتعلق باإلميان بالنيب : 

 1سورة الفتح. 9 - 8 :
 2سورة احلجرات. 2 – 1 :
 3سورة الفتح. 9 – 8 :
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مقدمة

 .1الغاية من إرسال الرسل
 .2شروط شهادة أن حممدا رسول اهلل
 .3مقتضيات اإلميان بالنيب حممد صلى اهلل عليه وسلم.
 .4حقوق النيب حممد  السبعة عشر على األمة
 .5نواقض اإلميان بالنيب حممد 
وفهم حقوق النيب  أمر يف غاية األمهية  ،ألنه مرتبط بتحقيق العبد لشهادة أن حممدا رسول اهلل ،
وذلك أن حتقيقها ال حيصل مبجرد النطق باللسان  ،بل بالقيام مبا تضمنته تلك الشهادة وارتكزت
عليه من شروط  ،كما سنبينه إن شاء اهلل  ،فإن أقواما شهدوا أن ال إلـٰه إال اهلل  ،وأن حممدا رسول
اهلل ولكنها مل تدخلهم يف اإلسالم  ،كأيب طالب عم النيب  ، فقد كان مقرا البن أخيه بالنبوة ،
ولكنه مل ينقد لشريعته  ،خوفا من مالمة قومه  ،فمات كافرا عياذا باهلل  ،ومل تنفعه شهادته.
وكذلك النفر الذين خرجوا مع النيب  يف غزوة تبوك من املؤمنني  ،فلما كانوا ببعض الطريق سخروا
من شخص النيب  وصحابته  ،فنـزل القرآن باحلكم بكفرهم ألهنم مل يقوموا حبق التوقري للنيب ، 
الذي هو من لوازم تلك الشهادة  ،قال تعاىل ﴿ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهلل
وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم﴾.
وصنف آخر على النقيض اآلخر متاما  ،وهم الذين عبدوا حممدا  ، فلم يكتفوا باإلميان بأنه
رسول  ،بل وصفوه بأنه إلـٰه  ،فصرفوا له بعض العبادات  ،من دعـاء وذبح ونذر وغري ذلك ،
ووصفوه بصفات اهلل اخلاصة به  ،كعلم الغيب وغريه.
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وكال الفريقني مل يفهموا معىن شهادة أن حممدا رسول اهلل  الفهم الصحيح  ،وإن كانوا منتسبني
لإلسالم  ،مدعني له  ،بل دخل عليهم الشيطان من مدخل اإلفـ ـ ـ ـراط أو التفريط  ،فأخرجهم من
اإلسالم  ،عياذا باهلل.
واحلق أن «شهادة أن حممدا رسول اهلل» كقسيمتها «شهادة أن ال إلـٰه إال اهلل» متاما  ،هلا معىن
وشروط ونواقض ومقتضيات  ،وهي داخلة يف اإليـمان بالرسل الذي هو الركن الرابع من أركان
اإلميان  ،فعلى هذا فال يتم للعبد حتقيق ركن اإلسالم األول وركن اإلميان الرابع إال بتحقيقها ،
فحري به أن يتعلمها ليكون على بصرية من أمره  ،ليكون ممن اعتقدها جبنانه  ،وقاهلا بلسانه ،
وحققها بأركانه  ،فيكون ممن قال تعاىل فيهم ﴿والذين هم بشهاداهتم قائمون﴾.
وقد التزمت يف بـ حثي هذا االختصار وعدم التطويل  ،وأن يكون الكالم منصبا على املوضوع  ،دون
اخلوض يف التحليالت  ،نفع اهلل به.
فج ـزى اهلل خريا من أعانين على إخراج هذا البحث  ،وجعلنا وإياهم ممن حقق الشهادتني  ،إنه ويل
ذلك والقادر عليه  ،وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه  ،وسلم تسليما كثريا.
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الغاية من إرسال الرسل
الغاية من إرسال الرسل هي بيان العقيدة والشريعة  ،اللَّتان من التزمهما وعمل هبما جنا  ،ومن حاد
عنهما هلك  ،فأما العقيدة فتتضمن األصول العظيمة التالية:
 .1بيان الغاية من اخللق وهي العبادة  ،قال تعاىل وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون ، وبيان
1

أن العبادة حق اهلل وحده  ،كما يف حديث معاذ بن جبل رضي اهلل عنه الذي رواه البخاري ومسلم.
 .2التعريف بأصول االعتقاد  ،ورأس ذلك أركان اإلميان الستة  ،وهي اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه
ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره.
وأما الشريعة فتتضمن تفاصيل العبادات وكيفياهتا  ،من مأمورات ومنهيات  ،وبيان ما أحل اهلل هلم وما
حرم عليهم.
وليس مثة طريق لدخول اجلنة والنجاة من النار غري الطريق الذي جاء به النيب ﴿ ، وأن هذا صراطي
مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون﴾.2
فمن جاء بعبادة مل يرشد إليها النيب  فقد زاد يف دين اهلل ما ليس منه  ،وعبادته مردودة عليه غري
مقبولة  ،وكل عبادة مل يفعلها النيب  فهي بدعة  ،لقوله  : من أحدث يف أمرنا هذا 3ما ليس منه
4
فهو رد.
 1رواه البخاري ( ، )7695ومسلم (.)33
 2سورة األنعام. 173 :
 3املقصود باألمر هو الدين.
 4رواه البخاري ( ، )2965ومسلم ( )1511عن عائشة رضي اهلل عنها.
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ويف رواية :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد.

1

ولذا فإن اخلري كل اخلري يف إتباع النيب  واالقتداء به  ،والشر كل الشر يف خمالفته والبعد عن شرعه
وما جاء به.

 1رواه مسلم (.)1511
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بيان شروط شهادة أن محمدا رسول اهلل

بيان شروط شهادة أن محمدا رسول اهلل
ملا كانت شهادة «ال إلـٰه إال اهلل  ،حممدا رسول اهلل» هي لب الدين وأساس امللة ؛ وكان
حتقيقها شرطا لدخول اجلنة والنجاة من النار ؛ فإنه ينبغي ملن كان قصده اهلل والدار اآلخرة أن يعلم
شروط تلك الشهادة  ،ومن مث يعمل هبا وحيققها.
وقد أشار اهلل تعاىل إىل أن القيام بشروط كلمة التوحيد «ال إلـٰه إال اهلل  ،حممدا رسول اهلل» من
أوصاف أهل اجلنة  ،وذلك يف كتابه العزيز يف قوله والذين هم بشهاداهتم قائمون يف سورة
املعارج  ،وهذه اآلية وإن كان املقصود هبا عـموم الشهادات ؛ فإن شهادة «ال إلـٰه إال اهلل  ،وأن
حممدا رسول اهلل» هي أوىل الشهادات بالتحقيق  ،والذي يعنينا يف هذا البحث هو الشطر الثاين
من تلك الشهادة  ،وهو شهادة «أن حممدا رسول اهلل».
وشهادة أن حممدا رسول اهلل هلا شروط  ،ال ينتفع قائلها إال بتحقيقها ، 1وهي:
األول :العلم مبعناها  ،وهو اإلاميان بننه رسول من عند اهلل حقا  ،واالنقياد لشريعته.
الثاني :استيقان القلب هبا  ،ودليله قوله تعاىل إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسوله مث مل

يرتابوا.

2

الثالث :االنقياد هلا ظاهرا وباطنا  ،وذلك بالقيام حبقوق النيب  ، 3ودليل االنقياد قوله تعاىل

ومن يسلم وجهه إىل اهلل وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.

4

 1انظر «أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة»  ،تنليف الشيخ حافظ احلكمي  ،ص  ، 33الناشر :دار املؤيد -
الرياض.
 2سورة احلجرات. 11 :
 3سينيت بيان تلك احلقوق قريبا إن شاء اهلل.
 4سورة لقمان. 22 :
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رابعا :القبول هلا  ،فال يرد شيئا من لوازمها ومقتضياهتا.
خامسا :اإلخالص فيها وضده الشرك.
سادسا :الصدق فيها وضده الكذب والنفاق  ،والدليل قوله تعاىل ولقد فتنا الذين من قبلهم

فليعلمن اهلل الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني ، وقال النيب  : ما من أحد يشهد أن ال إلـٰه إال

اهلل  ،وأن حممدا رسول اهلل  ،صدقا من قلبه  ،إال حرمه اهلل على النار.
سابعا :احملبة هلا وألهلها  ،واملعاداة ملن أبغضها.
ثامنا :الكفر مبا يناقضها.

 1رواه البخاري ( )121عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه.
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مقتضيات اإليمان بالنبي  األربعة عشرة
اإلميان الصادق بالنيب  يقتضي أمورا عدة  ،فليس اإلميان بالنيب  هو جمرد التصديق بأنه نيب أو
أنه رس ـول  ،أو أنه قائد عـظيم  ،وأنه يتحلى بأخالق عظيمة  ،ويقف األمر عند ذلك  ،كما يظن
بعض الناس  ،كال  ،بل اإلميان الصحيح الكامل بالنيب  يقتضي أربعة عشر أمرا:
 .1معرفة امسه ونسبه  ،وهو حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن
قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن
خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان  ،وعدنان من ولد إمساعيل
وإمساعيل من ولد إبراهيم عليه السالم.
ويكفي من هذا معرفة امسه  ،حممد.
 .2اإلميان بنبوته ورسالته  ،وأنه نـيب رسول من عند اهلل حقا وصدقا.
 .3اإلميان ببشريته وأنه عبد هلل  ،ال يعبد  ،وقد جاء التصريح بذلك يف آيات كثرية ، 1كقوله
تعاىل يف أول سورة اإلسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد

األقصى الذي باركنا حوله.
وعن عمر رضي اهلل عنه قال :مسعت النبـي  يقول :ال تطروين 2كما أطرت النصارى ابن مرمي ،
3
فإمنا أنا عبد  ،فقولوا :عبد اهلل ورسوله.
 1يراجع «املعجم املفهرس أللفظ القرآن»  ،مادة «عبد» و «عبدنا» و«عابد» وحنوها.
 2االطراء هو اإلفراط يف املدح  ،انظر شرح اللفظة يف شرح احلديث يف «فتح الباري».
 3رواه البخاري ( )5443واللفظ له  ،وأمحد ( ، )35/1والدارمي (.)3272
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 .4القيام حبقوقه  ، وعلى رأسها تصديقه  ،واالنقياد لشريعته  ،بفعل ما أمر  ،واجتناب ما
هنى عنه وزجر  ،وكذا حمبته  ، وسيأيت تفصيل الكالم يف بيان حقوق النيب  يف جزء احلقوق.
 .5اإلميان مبا صح يف سريته من األخبار الدالة على سريته املباركة  ،وخصاله احلميدة  ،وجهاده
يف دعوته  ،وصربه وحتمله لنشر احلق.
وسريته  مبسوطة يف كتب مطولة  ،وقد ألف فيها كتبا كثرية  ،أشهرها كتاب «سرية ابن
إسحاق» حملمد بن إسحاق بن يسار  ،وكذا «الروض األنف يف شرح السرية النبوية» لعبد الرمحـٰن
ابن عبد اهلل السهيلي  ،و «عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري» البن سيد الناس ،
وكتاب «الفصول يف سرية الرسول» البن كثري  ،رمحهم اهلل مجيعا  ،ومن املعاصرين ألف د .أكرم
ضياء العمري حفظه اهلل كتابا شامال اشرتط فيه صحة األخبار  ،ووسـمه «السرية النبوية
الصحيحة»  ،وقد ألفت غريها من الكتب.
 .6اإلميان مبا جاء من صفاته الـلقية والـلقية  ،كصفة طوله وهيئته ومشيته  ،وصفة وجهـه
الشريف ومجال خلقته  ،وكذا ما حباه اهلل من أخالق عظيمة مل جتتمع ألحد غريه  ،كالصدق
واألمانة والرحـمة وصلة الرحم والعفو وغريها  ،وقد صنف يف صفاته الـلقية والـلقية عدة
مصنفات  ،منها كتاب «الشمائل احملمدية» أليب عيسى الرتمذي  ،وكتاب «األنوار يف مشائل النيب
املختار» للحسني بن مسعود البغوي  ،وكتاب «أخالق النيب  وآدابه» أليب القاسم األصبهاين ،
وكتاب «الشفا بتعريف حقوق املصطفى  » للقاضي عياض بن موسى اليحصيب  ،رمحهم اهلل
مجيعا.

9

مقتضيات اإليمان بالنبي 

وقد صنف بعض املتأخرين كتبا جامعة ألقوال املتقدمني يف هذا الباب  ،ككتاب «موسوعة نضرة
النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي»  ،وتقع يف اثين عشر جملدا  ،وكتاب «الصحيح املسند من
الشمائل احملمدية» ألم عبد اهلل الوادعية.
 .7اإلميان مبا جاء من خصائصه الذاتية والشرعية  ،كتكرمي اهلل له باملقام احملمود  ،وهو الشفاعة
الكربى للناس يوم القيامة  ،ونصرته له بالرعب مسرية شهر  ،وإحالل الغنائم له وألمته  ،ومن
أعظم خصائصه أنه أفضل اللق  ،وخامت النبيني  ،وقد صنفت يف هذا الباب عدة مصنفات ،
منها كتاب «الصائص الكربى» جلالل الدين السيوطي  ،وكتاب «خصائص النيب  » لسراج
الدين ابن امللقن  ،وكتاب «بداية السول يف تفضيل الرسول» للعز بن عبد السالم  ،وكذا كتاب
«كشف الغمة ببيان خصائص رسول األمة  ، » أليب احلسن مصطفى بن إمساعيل املأريب ،
وهو أمجع تلك الكتب  ،وسوف نستعرض على سبيل التفصيل هـٰذين النوعني من الصائص يف
باب بيان عظم قدره  إن شاء اهلل.
 .8اإلميان مبا جاء من دالئل نبوته  ، وهي كثرية  ،وأعظمها إنزال القرآن العظيم عليه ،
وانشقاق القمر له  ،وحنني اجلذع إليه  ،وتسبيح الطعام بني يديه  ،ونبع املاء وتكثريه بني أصابعه ،
وتكثري الطعام القليل  ،وإخباره عن الغيبيات املستقبلية.
وقد ألف عماد الدين بن كثري رمحه اهلل كتابا أمساه «مشائل الرسول  ودالئل نبوته وفضائله
وخصائصه» مجع فيه أحاديثا تتعلق باملواضيع الثالث املتقدمة  ،وأودعه يف كتابه الكبري «البداية
والنهاية».
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 .9اإلميان بأنه خامت النبيني  ،ورسالته خامت الرساالت  ،كما قال تعاىل ﴿ما كان حممد أبا أحد

من رجالكم ولكن رسول اهلل وخاتم النبيين﴾.1

والدليل من السنة على أن حممدا  هو خامت النبيني حديث ثوبان رضي اهلل عنه قال :قال رسول
اهلل  : وإنه سيكون يف أميت كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نيب  ،وأنا خامت النبيني  ،ال نيب بعدي
2

 ...احلديث.
وعن جابر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  : إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل
بىن بيتا فأحسنه وأمجله إال موضع لبنة من زاوية  ،فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون:
هالا وضعت هذه اللبنة ؟
3
قال :فأنا اللاـبنة  ،وأنا خامت النبيني.
 .11اإلميان بأن رسالته ناسخة لـما قبلها من الشرائع  ،كشريعة عيسى وموسى عليهما الصالة
والسالم  ،ومهيمنة عليها كلها  ،قال تعاىل وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من
الكتاب ومهيمنا عليه ، 4فال جيوز التعبد هلل بغري شريعة اإلسالم مطلقا.

 1سورة األحزاب. 44 :
 2رواه أبو داود ( )4333وأمحد ( ، )327/3وصححه األلباين  ،وكذا حمققو «املسند» وقالوا :على شرط مسلم.
وقد جاءت هذه اللفظة عن عبد اهلل بن عمر بن الطاب يف املسند ( )145/3ولفظها :واهلل لقد مسعت رسول اهلل  يقول:
ليكونن قبل املسيح الدجال كذابون ثالثون أو أكثر .وقال حمققو «املسند» :صحيح لغريه.
 3رواه البخاري ( )5353ومسلم ( )3372عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 4سورة املائدة. 47 :
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 .11اإلميان بأنه بعد بعثة النيب  ال دين مقبول عند اهلل إال دين اإلسالم  ،والدليل على ذلك

قوله تعاىل ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من الاسرين.1
ومن السنة قوله  : والذي نفس حممد بيده ؛ ال يسمع يب أحد من هذه األمة  ،يهودي وال
2
نصراين  ،مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به ؛ إال كان من أصحاب النار.
 .12اإلميان بأنه  قد بلغ الرسالة وأكملها  ،وترك أمته على البيضاء  ،والدليل على هذا قوله

تعاىل ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا﴾.3
ومن السنة ما روى الشيخان عن مسروق قال :كنت متكئا عند عائشة فقالت :يا أبا عائشة ،
ثالث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على اهلل الفرية  -وذكرت منها – ومن زعم أن رسول
اهلل  كتم شيئا من كتاب اهلل فقد أعظم على اهلل الفرية  ،واهلل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل
4
إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته.
وعن أيب ذر رضي اهلل عنه قال :لقد تركنا حممد  وما حيرك طائر جناحيه يف السماء إال أذكرنا
5
منه علما.
وقد شهد الصحابة للنيب  يف حجة الوداع بأنه بلغ الدين  ،وكان عددهم حنوا من أربعني ألفا ،
فإنه لـما قال هلم النيب  : تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ؛ كتاب اهلل  ،وأنتم
تسألون عين فما أنتم قائلون ؟
 1سورة آل عمران. 73 :
 2رواه مسلم ( )135عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 3سورة املائدة. 5 :
 4رواه البخاري ( )4733ومسلم ( ، )122 ، 372واللفظ ملسلم.
 5رواه أمحد ( ، )135/3وحسنه حمققو «املسند».
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قالوا :نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت.

فقال بإصبعه السبابة يرفعها إىل السماء وينكـتها 1إىل الناس :اللهم اشهد  ،اللهم اشهد  ،ثالث
2
مرات.
 .13اإلميان بعموم رسالته إىل اإلنس واجلن  ،قال تعاىل ﴿قل يا أيها الناس إين رسول اهلل إليكم

مجيعا﴾ ، 3وقوله ﴿وما أرسلناك إال رمحة للعاملني﴾.4
ومما ينبغي التنبيه إليه هو أن لفظة «الناس» تعم اإلنس واجلن  ،كما دل على هذا قوله تعاىل
﴿الذي يوسوس يف صدور الناس * من اجلنة والناس﴾.
وقد جاء ذكر إثبات دعوة النيب  للجن إىل اإلسالم يف سورة «اجلن»  ،فقد أتى بعض اجلن
فبايعوا النيب  على اإلسالم  ،فنزلت يف هذا آيات من سورة األحقاف وهي قوله تعاىل وإذ
صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إىل قومهم
منذرين * قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ملا بني يديه يهدي إىل احلق وإىل
طريق مستقيم * يا قومنا أجيبوا داعي اهلل وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وجيركم من عذاب
أليم.
والدليل من السنة على عموم رسالته حديث أيب ذر رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل : 
5
أوتيت مخسا مل يؤهتن نيب كان قبلي ؛ وذكر منها :وبعثت إىل األمحر واألسود.
 1أي يقلبها ويرددها إىل الناس مشريا إليهم .قاله النووي يف شرح احلديث.
 2خرجه مسلم ( )1317عن جابر رضي اهلل عنه.
 3سورة األعراف. 137 :
 4سورة األنبياء. 142 :
 5رواه أمحد ( ، )143/3وصححه حمققو «املسند».
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وقد قام النيب  بدعوة الناس كافة كما أمره ربه  ،فدعا عشريته األقربني  ،مث كاتب ملوك العرب
والفرس والروم  ،وكاتب النجاشي ملك احلبشة  ،ودعا اجلن إىل اإلسالم  ،وغزا من أجل تسهيل
الطريق أمام الدعوة  ،مث سار صحابته على سريته من بعده  ،فدعوا إىل اهلل تعاىل  ،وحفظوا السنة
والقرآن  ،وغزوا املرتدين  ،وقاتلوا من ادعى النبوة  ،وفتحوا اآلفاق  ،ففتحوا الشام ومصر واملغرب ،
وفتحوا خراسان  ،ونشروا التوحيد يف كل مكان  ،وهدموا األصنام  ،وفعلوا وفعلوا لنصرة اإلسالم
مما هو مد اون يف بطون كتب التاريخ واحلديث  ،فرمحهم اهلل وجزاهم خريا  ،وجعل ما قدموا وما
قدمت األجيال بعدهم يف موازين حسناهتم يوم القيامة.
 .14اإلميان بعصمته  ، والنيب  معصوم 1من مخسة جوانب ؛
 .1معصوم يف جمال التبليغ.
 .2معصوم من الوقوع يف الشرك.
 .3معصوم من كبائر الذنوب.
 .4معصوم يف نسبه الذي تناسل منه من السفاح.
 .5معصوم من رذائل األخالق.
الجانب األول :عصمته في مجال التبليغ من الخطأ والنسيان
عصمة األنبياء عليهم السالم من الطأ والنسيان يف جمال التبليغ والرسالة يعترب من الضرورات  ،إذ
أن الرسل هم الوسائط يف التبليغ بني اهلل وبني عباده  ،فبهم يهتدي البشر إىل عبادة اهلل سبحانه
 1العصمة يف اللغة هي املنع والوقاية  ،انظر «لسان العرب».
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وتع اىل اليت يرتضيها  ،فلهذا أوجب اهلل العصمة لكافة أنبيائه ورسله يف هذا اجلانب لتصل الرسالة
كاملة إىل العباد غري منقوصة وال حمرفة  ،فتقوم احلجة عليهم.
وقد جاءت األدلة الاصة لعصمة نبينا حممد  ، ومن ذلك قوله تعاىل ﴿وما ينطق عن اهلوى *
إن هو إال وحي يوحى﴾.1
وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل  أنه قال :إين ال أقول إال حقا.
قال بعض أصحابه :فإنك تداعبنا يا رسول اهلل.
2
قال :إين ال أقول إال حقا.
وقد أمجعت األمة على عصمته يف جمال التبليغ  ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :إن األنبياء
صلوات اهلل عليهم معصومون فيما خيربون به عن اهلل سبحانه  ،ويف تبليغ رساالته باتفاق األمة ،
وهلذا وجب اإلميان بكل ما أوتوه  ،كما قال تعاىل قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إىل
إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون من رهبم ال
نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون * فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإمنا هم
يف شقاق فسيكفيكهم اهلل وهو السميع العليم.3
وهذه العصمة الثابتة لألنبياء هي اليت حيصل هبا مقصود النبوة والرسالة.
4
والعصمة فيما يبلغونه عن اهلل ثابتة  ،فال يستقر يف ذلك خطأ باتفاق املسلمني.

 1سورة النجم. 4 - 5 :
 2أخرجه أمحد ( ، )544/3والرتمذي ( ، )1994وقال :حديث حسن صحيح.
 3سورة البقرة. 152 – 152 :
« 4جمموع الفتاوى» ( ، )394-379/14باختصار  ،وانظر ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل وعصى آدم ربه
فغوى( سورة طـٰه.)131 :
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قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل

تفعل فما بلغت رسالته واهلل يعصمك من الناس:1
ومن عصمة اهلل لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومرتفيها  ،مع
شدة العداوة والبغضة  ،ونصب احملاربة له ليال وهنارا  ،مبا خيلقه اهلل من األسباب العظيمة بقدرته
وحكمته العظيمة  ،فصانه يف ابتداء الرس ـ ـ ـ ـالة بعمه أيب طالب  ،إذ كان رئيسا مطاعا كبريا يف
قريش  ،فلما مات عمه أبو طالب نال منه املشركون أذى يسريا  ،مث قيض اهلل له األنصار فبايعوه
على اإلسالم وعلى أن يتحول إىل دارهم وهي املدينة  ،فلما صار إليها منعوه من األمحر واألسود.
وكلما هم أحد من املشركني وأهل الكتاب بسوء كاده اهلل ورد كيده عليه  ،كما كاده اليهود
بالسحر  ،فحماه اهلل منهم وأنزل عليه سوريت املعوذتني دواء لذلك الداء  ،وملا سـمه اليهود يف ذراع
تلك الشاة خبيرب أعلمه اهلل به ومحاه منه  ،وهلذا أشباه كثرية جدا يطول ذكرها .انتهى باختصار.
وقد عقد القاضي عياض رمحه اهلل فصال كامال بعنوان «فصل يف عصمة اهلل تعاىل له من الناس
وكفايته من آذاه»  ،وذلك يف كتابه «الشفا بتعريف حقوق املصطفى  » ذكر فيه حنو عشرين
قصة وقعت للنيب  ، تدل على وقاية اهلل لنبيه من أذى الكفار حتى بلّغ رسالة ربه  ،منها قصته
ملا اجتمعت قريش على قتله  ،فخرج عليهم من بيته  ،وخلف مكانه علي بن أيب طالب  ،فخرج
ومل يروه  ،وقصته وهو يف طريق اهلجرة ملا خرج املشركون يف طلبه فاختبأ يف الغار مع أيب بكر  ،مث

ملا أدركه سراقة بن جعشم دعا عليه النيب  فساخت ركب فرسه فلم يستطع أن يدركه  ،وغريها
من القصص  ،فمن أراد التوسع فلرياجع الفصل املذكور.
2
ومن كتب املتأخرين يف هذا الباب كتاب «حماوالت اغتياالت النيب  » لعبد املنعم اهلامشي.
 1املائدة. 22 :
 2الناشر :مكتبة البخاري  ،الكويت.
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الجانب الثاني :عصمته من الوقوع في الشرك
عصم النيب  من الوقوع يف الشرك قبل البعثة وبعد البعثة من باب أوىل  ،فأما قبل البعثة فقد
دلت النصوص الثابتة على أن النيب  مل يسجد لصنم قط أو استلمه أو غري ذلك من أمور
الشرك اليت كان يفعلها قومه  ،فقد كان يعرف اهلل بفطرته  ،وكان يتعبد اهلل يف غار حراء سنني
عديدة ويفرده بذلك  ،ال كما كان يفعل املشركون من صرف العبادة هلل ولغريه  ،وال غرابة يف ذلك
التوحيد هلل تعاىل  ،فقد استخرج اهلل حظ الشيطان منه  ،وذلك يف حادثة شق صدره  ، واليت
حصلت للنيب  مرتني ؛ األولى إذ كان صغريا  ،والثانية يف احلجر – أي ح ـ ـ ـجر الكعبة  -قبل

أن يعرج به  ،فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  أتاه جربيل عليه السالم وهو
يلعب مع الغلمان  ،فأخذه فصرعه فش اق عن قلبه فاستخرج القلب  ،فاستخرج منه علقة ، 1فقال:
(هذا حظ الشيطان منك)  ،مث غسله يف طست 2من ذهب مباء زمزم مث ألمه ، 3مث أعاده يف
مكانه  ،وجاء الغلمان يسعون إىل أمه – يعين ظـئره - 4فقالوا( :إن حممدا قد قتل)  ،فاستقبلوه
وهو منتقع اللون.5
6
قال أنس :وقد كنت أرى أثر ذلك املخيط يف صدره.

 1العـلقة هي قطعة دم متجمدة .انظر «النهاية».
 2الطست آنية من حناس .انظر «لسان العرب».
 3أي ضمه وأعاده كما كان.
 4أي مرضعته  ،واملشهور أن امسها حليمة السعدية.
 5أي متغري اللون بسبب خوف أو أمل .انظر «النهاية».
 6رواه مسلم (.)123
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فهذا احلديث نص يف إخراج حظ الشيطان من النيب  إذ كان غالما  ،فدل هذا على عصمته
من الوقوع يف الشرك.
والثانية قبيل العروج به إىل السماء  ،أتاه ملك  ،فشقه من النحر إىل أسفل البطن  ،مث غسل

البطن مباء زمزم حىت أنقى جوفه  ،مث أتـي بطست من ذهب قد ملئ حكمة وإميانا  ،فغسل قلبه ،
1

مث مأله إميانا وحكمة  ،مث أيت بدابـاة «البـراق»  ،فـعرج به إىل السماء.
2
روى ابن أيب شيبة عن احلسن يف قوله أمل نشرح لك صدرك ، أي :ملئ حكما وعلما.
ويكفيك يف الداللة على نفور النيب  من الشرك قبل البعثة ما جاء يف قصة بـحريا الراهب أنه
استحلف النيب  بالالت والعزى حينما لقيه بالشام يف سفرته مع عمه أيب طالب  ،فقال حبريا
للنيب  : يا غالم  ،أسألك بالالت والعزى إال ما أخربتين عما أسالك عنه.
3
فقال النيب  : ال تسلين بالالت والعزى شيئا  ،فواهلل ما أبغضت بغضهما شيئا قط.
ومن دالئل عصمته  من نزغات الشيطان أن اهلل أعانه عليه حىت أسلم فسلم منه  ،فعن عائشة

 1رواه البخاري ( )5342عن أنس بن مالك عن مالك بن أيب صعصعة  ،ومسلم ( )124عن أنس عن أيب ذر.
 2برقم ( ، )51271كتاب الفضائل  ،باب ما أعطى اهلل تعاىل حممدا . 
 3رواه البيهقي يف «الدالئل» (.)32/3
وقد عقد بعض من صنف يف دالئل النبوة فصال خاصا هبذا املوضوع  ،وذكر فيه العديد من األحاديث والشواهد  ،فلرياجعها
من أراد االستزادة  ،انظر مثال كتاب «دالئل النبوة» للبيهقي  ،فصل «باب ما جاء يف حفظ اهلل تعاىل رسوله  يف شبيبته عن
أقذار اجلاهلية ومعائبها ملا يريد به من كرامته برسالته حىت بعثه رسوال».
وكذا «دالئل النبوة» أليب نعيم األصبهاين  ،فصل «ذكر ما خصه اهلل عز وجل به من العصمة  ،ومحاه من التدين بدين
اجلاهلية».
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رضــي اهلل عنهــا أن رســول اهلل  خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرج مــن عنــدها لــيال  ،قالــت :فغــرت عليــه ، 1فجــاء فـرأى
ما أصنع  ،فقال :مالك يا عائشة  ،أغــرت؟
فقلت :وما يل ال يغار مثلي على مثلك؟
فقال رسول اهلل  : أقد جاءك شيطانك؟
قالت :يا رسول اهلل  ،أو معي شيطان؟
قال :نعم .
قلت :ومع كل إنسان؟
قال :نعم .
قلت :ومعك يا رسول اهلل؟
2
قال :نعم  ،ولكن ريب أعانين عليه حىت أسلم .
أي استســلم ق ـريين مــن الشــياطني وانقــاد يل  ،ولــيس معنــاه (حــىت أســلم أنــا منــه)  ،وال أ ان الشــيطان
3
صار مسلما.
وعــن عبــد اهلل بــن مســعود قــال :قــال رســول اهلل  : مــا مــنكم مــن أحــد إال وقــد وكــل بــه قرينــه مــن
اجلن.
قالوا :وإياك يا رسول اهلل؟
قال :وإياي  ،إال أن اهلل أعانين عليه فأسلم  ،فال يأمرين إال خبري.
 1أي غارت أن يكون ذهب إىل بعض نسائه.
 2رواه مسلم (.)3713
 3انظر «منهاج السنة النبوية» البن تيمية (.)321/7
 4رواه مسلم (.)3714
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الجانب الثالث :عصمة نسبه الذي تناسل منه من السفاح

1

لقد حـمـى اهلل تبارك وتعاىل أصول نبينا من سفاح اجلاهلية  ،فلم خيالط نسبه شيء من ذلك  ،ال
2
من جهة آبائه وال من جهة أمهاته  ،ومل يولد إال من نكاح كنكاح اإلسالم.
والدليل على هذا قول النيب  يف حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :مل يلتق أبواي على
سفاح  ،مل يزل اهلل ينقلين من األصالب الطيبة إىل األرحام الطاهرة مصفى مهذبا  ،ال تتشعب
3
شعبتان إال كنت يف خريمها.
وعن أيب جعفر الباقر يف تفسري قوله تعاىل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم ، قال :مل يصبه شيء من والدة اجلاهلية.
4

قال :وقال النيب  : إين خرجت من نكاح ومل أخرج من سفاح.
ويف لفظ :5إمنا خرجت من نكاح  ،مل أخرج من سفاح من لدن آدم  ،مل يصبين سفاح اجلاهلية.

 1أي الزنا.
 2بتصرف يسري من «معارج القبول» للحكمي  ،باب مولده  ، ص ( ، )1431الناشر :دار ابن القيم – الدمام.
 3أخرجه أبو نعيم يف «دالئل النبوة»  ،ص  34من عدة طرق  ،وذكر السيوطي له شواهد عدة يف «الصائص الكربى» (25/1
( .)22 ،نقال من «حقوق النيب  ، » ص .)157
 4رواه ابن جرير وابن أيب حامت يف تفسري اآلية  ،وكذا البيهقي يف «السنن الكربى» (.)194/2
 5رواه ابن أيب شيبة يف «مصنفه»  ،كتاب الفضائل ( ، )51253والطرباين يف األوسط ( ، )4237وقال األلباين يف «اإلرواء»
( :)551/2وهذا مرسل صحيح اإلسناد.
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الجانب الرابع :عصمة من كبائر الذنوب
أما عصمته  من الكبائر فسرية النيب  شاهدة على هذا  ،سواء قبل البعثة أم بعدها  ،فإنه مل
يشـرب المر قط  ،ومل متس يده يد امرأة قط فضال عما سوى ذلك  ،ومل يكذب قط  ،كما قال
( : ال أقول إال صدقا)  ،وكيف تقع منه الكبرية وقد قال  لصحابته :أما واهلل إين ألخشاكم
1

هلل وأتقاكم له.
فائدة :قال العالمة الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل يف سورة طـٰه وعصى آدم ربه فهدى
* مث اجتباه ربه فتاب عليه وهدى:
واعلم أن مجيع العلماء أمجعوا على عصمة األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم يف كل ما يتعلق
بالتبليغ  ،واختلفوا يف عصمتهم من الصغائر اليت ال تـعلُّق هلا بالتبليغ اختالفا مشهورا معروفا يف
األصول  ،وال شك أهنم صلوات اهلل عليهم وسالمه إن وقع منهم بعض الشيء فإهنم يتداركونه
بصدق اإلنابة إىل اهلل حىت يـْبـلغوا بذلك درجة أعال من درجة من مل يقع منه ذلك  ،كما قال هنا
2

وعصى آدم ربه فهدى مث أتبع ذلك بقوله مث اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
وقال السمعاين رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين:
واعلم أن األنبياء معصومون من الكبائر  ،فأما الطايا والصغائر جتوز عليهم.
وقال القرطيب رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل من سورة البقرة أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن
قليب :واألنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر اليت فيها رذيلة إمجاعا.

 1رواه البخاري (.)3425
« 2أضواء البيان».
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وقال اإلمام ابن عبد الب ـ ـر رمحه اهلل :ومعلوم أن رسول اهلل  مل يكفر عنه إال الصغائر من
الذنـ ـ ـوب  ،ألنه مل يأت قط كبرية  ،ال هو وال أحد من أنبياء اهلل  ،ألهنم معصومون من الكبائر
1
صلوات اهلل عليهم.
وقال ابن تيمية رمحه اهلل يف «الفتاوى» ( :)519/4فإن القول بأن األنبياء معصومون عن الكبائر
دون الصغائر هو قول أكثر علماء اإلسالم ومجيع الطوائف  ،حىت إنه قول أكثر أهل الكالم كما
ذكر أبو احلسن اآلمدي أن هذا قول أكثر األشعرية  ،وهو أيضا قول أكثر أهل التفسري واحلديث
والفقهاء  ،بل هو مل ينقل عن السلف واألئمة والصحابة والتابعني وتابعيهم إال ما يوافق هذا
القول .انتهى.
الجانب الخامس :عصمته من رذائل األخالق
(من املعروف عن سريته  قبل البعثة وبعدها أنه متصف بكل خلق فاضل من صدق وأمانة وبر
وصلة رحم وإحسان وجود  ،إىل غري ذلك من حماسن األخالق اليت جبله اهلل عليها منذ نشأته ،
ولذا فقد فطره اهلل على كل خلق فاضل كرمي  ،ومجع له خصال الري كلها  ،فلم يكن يدعى إال
باألمني).2
ومن أدلة ذلك قول زوجته األوىل خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها حينما أتاها النيب  خائفا
بعد أن لقيه جربيل يف غار حراء قبل البعثة فقال هلا :لقد خشيت على نفسي ؛ فقالت له :كال

« 1التمهيد» ( ، )165/2باب الراء  ،يف أحاديث ربيعة بن عبد الرمحـٰن  ،الناشر :دار الكتب العلمية.
 2باختصار وتصرف يسري من «حقوق النيب  ، » ص . 142
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أبشر  ،فواهلل ال خيزيك اهلل أبدا  ،فواهلل إنك لتصل الرحم  ،وتصدق احلديث  ،وتـحمل الكل، 1
4

وتـكسب املعدوم ، 2وتقري الضيف ، 3وتعني على نوائب احلق.
والكالم يف باب خلق النيب  يطول جدا  ،ولكن يكفي القول بأنه ليس مثة صفة محيدة إال وقد
حتلى هبا النيب  ، وما من خلق سيء إال وقد ن ـزه منه النيب  ، ويكفي يف هذا الباب قوله تعاىل
﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾.5
وقد أتى التنويه خبلقه اجلميل يف التـوراة واإلجنيل  ،فعن عـطاء بن يسار قال :لقيت عبد اهلل بن
عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما  ،قلت :أخربين عن صفة رسول اهلل  يف التوراة.
قال :أجل واهلل  ،إنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف القرآن  ،يا أيها النيب إنا أرسلناك

شاهدا ومبشرا ونذيرا ، 6وحرزا 7لألميني  ،أنت عبدي ورسويل  ،مسيتك املتوكل  ،ليس بفظ وال
غليظ وال س اخاب 8يف األسواق  ،وال يدفع بالسيئة السيئة  ،ولكن يعفـو ويغفر  ،ولن يقبضه اهلل
حىت يقيم به امللة العوجاء  ،بأن يقولوا ال إلـٰه إال اهلل  ،ويفتح هبا أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا
9
غلفا.
 1حتمل الك ـ ال أي حتمل عن الناس ما يثقلهم من أعباء الدنيا .انظر «النهاية».
 2تكسب املعدوم أي تعطي املعدوم وهو الذي ال مال عنده .انظر «النهاية».
 3تقري الضيف أي تكرمه.
 4رواه البخاري ( ، )4935ومسلم (.)124
 5سورة القلم. 4 :
 6سورة األحزاب. 43 :
 7تقدم بيان معناه.
 8الـسخب هو الصياح  ،انظر «النهاية».
 9رواه البخاري (.)3133
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فاحلاصل أن اهلل عصم اهلل نبيه  مما ينقصه يف دينه أو خلقه أو نسبه  ،حىت ال يبقى ملنتقص
حجة يتعلق هبا لتنفري الناس من رسول اهلل . 
تنبيه على إشكال
أما قوله تعاىل ﴿ووجدك ضاال فهدى﴾ فإن معىن الضالل هنا هو الغفلة  ،فيكون املعىن :وجدك
غافال عما يراد بك من أمر النبوة  ،قاله الشوكاين والقرطيب يف تفسري اآلية.
وقيل إن معىن (ضاال) أي مل تكن تدري ما القرآن وال الشرائع  ،فهداك اهلل إليها  ،وهو مبعىن قوله
﴿ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان﴾  ،قاله ابن كثري وغريه.
وقد أورد علماء التفسري غري ذلك من املعاين يف تفسري اآلية.
فصل في بيان مسألة وقوع الخطأ منه 

1

ينبغي لفهم مسألة وقوع الطأ من النيب  معرفة اجلوانب اليت ميكن أن يقع فيه الطأ أصال وهي
نوعان:
األول :خطأ يف اجلانب التطبيقي لتعاليم الدين.
ثانيا :خطأ يف اجلانب الدنيوي البحت.
تفصيل في النوع األول

 1انظر للتفصيل كتاب «حقوق النيب  على أمته»  ،ص . 124 – 133
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اعلم رمحك اهلل أن األخطاء اليت وقعت من النيب  يف اجلانب التطـ ـ ـ ـ ـ ـبيقي لتعاليم الدين نادرة
جدا  ،ولو ذهبنا نستقرىء ك تب السرية والسنة لوجدناها معدودة على األصابع  ،وهذا من حكمة
اهلل تعاىل إلثبات أن النيب  بشر كغريه  ،خيطئ كما خيطئون  ،وينسى كما ينسون.
ولو استقرأنا أسباب الطأ اليت وقعت من النيب  لوجدناها ثالثة:
األول :خطأ عن سهو ونسيان
من أمثلة ذلك أنه  سهى مرة يف صالته  ،فصلى الظهر ركعتني  ،فنبهه الصحابة  ،فأمت صالته
مث سجد للسهو.
فتبني من هذا أن النيب  عرضة للخطأ بسبب السهو البشري  ،وتبني أيضا أن اهلل قدار هذا
السهو حلكمة عظيمة  ،وهي أن يتعلم املصلي ما عليه أن يفعل إذا سهى يف صالته.

1

الثاني :خطأ عن اجتهاد
قد حيصل الطأ من النيب  عن اجتهاد منه وليس عن تعمد للخطأ  ،حاشاه من ذلك  ،ومن
ذلك أنه أذن لطائفة من املنافقني يف التخلف عن غزوة تبوك  ،ومل يكن له أن يأذن هلم إال بوحي
من اهلل  ،فعاتبه اهلل يف ذلك بقوله ﴿عفا اهلل عنك مل أذنت هلم حىت يتبني لك الذين صدقوا وتعلم
الكاذبني﴾.2

 1انظر «منهاج السنة النبوية» (.)423/1
 2سورة التوبة. 45 :

25

مقتضيات اإليمان بالنبي 

وكذلك ملا أخذ الفدية من أسارى بدر  ،وقد كان األوىل أال يفعل ذلك حىت يؤمر به  ،فأنزل اهلل
تعاىل ﴿ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض تريدون عرض الدنيا واهلل يريد اآلخرة
واهلل عزيز حكيم * لوال كتاب من اهلل سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم﴾.1
وكذلك الطأ يف املسائل القضائية ملعرفة الظامل من املظلوم فهي ممكنة يف حقه  ، ألن النيب 
بشر  ،ال يعلم الغيب  ،وإمنا يقضي بناء على اجتهاده اعتمادا ما مسعه من حجج املتخاصمني ،
وشهادة الشهود  ،وميني احلالف  ،وقد بني النيب  إمكانية وقوع الطأ منه يف القضاء يف قوله:
إمنا أنا بشر  ،وإنكم ختتصمون إيل  ،ولعل بعضكم أن يكون أحلن 2حبجته من بعض  ،فأقضي
3
على حنو ما أمسع  ،فمن قضيت له حبق أخيه شيئا فال يأخذه  ،فإمنا أقطع له قطعة من النار.
الثالث :وقوع في الصغائر
قد يقع النيب  يف شيء من الصغائر  ،فهو بشر  ،والبشر يقع الـخطأ منهم  ،ولكنه ال يصر
عليها  ،ومن ذلك أن عبد اهلل بن أم مكتوم رضي اهلل عنه أتى النيب  ليسأله فأحل عليه  ،وكان
النيب  خياطب بعض رؤوس قريش ممن يطمع يف إسالمهم  ،فعبس يف وجه ابن أم مكتوم
وأعرض عنه وأقبل على أولئك  ،فعاتبه اهلل يف القرآن يف قوله ﴿عبس وتوىل * أن جاءه األعمى *
وما يدريك لعله يزكى * أو يذكر فتنفعه الذكرى * أما من استغىن * فأنت له تصدى * وما عليك
أال يزكى * وأما من جاءك يسعى * وهو خيشى * فأنت عنه تلهى﴾.
 1سورة األنفال. 27 – 22 :
 2اللحن هو امليل عن جهة االستقامة  ،واملقصود أن بعض الناس يلحن بكالمه فال يفطن له القاضي فيقضي له  ،وهو كاذب يف
نفس األمر .انظر «النهاية».
 3خرجه البخاري ( ، )2129ومسلم ( )1215عن أم سلمة رضي اهلل عنها.
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تفصيل في النوع الثاني من الخطأ وهو الخطأ في األمور الدنيوية البحتة
الطأ يف األمور الدنيوية البحتة اليت ال متس الدين والسلوك ممكن يف حقه  ، ألنه بشر مثلهم ،
ومن ذلك أنه ملا قدم املدينة وجدهم يلقحون النخل  ،فقال( :لعلكم لو مل تفعلوا كان خريا) ،
فرتكوا تلقيح النخل  ،فنقص الثمر  ،فذكروا ذلك له  ،فقال :إمنا أنا بشر  ،إذا أمرتكم بشيء من
دينكم فخذوا به  ،وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإمنا أنا بشر.

1

فصل
مع هذا التقرير يف مسألة أنواع الطأ اليت ميكن صدورها من النيب  فإنه ينبغي أن تعلم مخسة
أمور:
األول :أن النيب  معصوم من الطأ يف مسألة تبليغ الوحي.

2

الثاني :أن التوبة حاصلة من النيب  من الذنب خبصوصه  ،ومن مجيع الذنوب والطايا عموما ،
فقد كان النيب  يستغفر اهلل يف اليوم أكثر من سبعني مرة.

3

الثالث :أن اهلل وعده باملغفرة  ،كما يف قوله ﴿ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾.4
الرابع :أن تلك األخطاء ال حتط من قدره كـ ــنيب  ،وال تنقص من منزلته وأمانته.
 1خرجه مسلم ( )3523والطرباين يف «الكبري» ( )374/4عن رافع بن خديج  ،ولفظ الطرباين :وإذا أمرتكم بشيء من دنياكم
 ...احلديث.
 2وانظر «جمموع الفتاوى» (.)519/4
 3انظر صحيح البخاري (.)2542
 4سورة الفتح. 3 :
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الخامس :أن هذا القول الذي ذكرناه يف مسألة الطأ منه عليه الصالة والسالم هو القول الوسط
الذي عليه أهل السنة  ،وهو وسط بني قول أهل اإلفراط وأهل التفريط  ،أهل اإلفراط – كالرافضة
 الذين يقولون بعصمة النيب  عصـمة مطلقة  ،وأنه ال خيطىء البتة  ،وهذا فيه نوع غـ ـلو به عليهالصالة والسالم.
والنوع الثاين هم أهل التفريط – كبعض فرق الوارج  -الذين يقولون جبواز إقدامه  على
1
الصغائر والكبائر  ،عافانا اهلل من كال القولني.

 1بتصرف من «حقوق النيب  على أمته»  ،ص . 124 – 139
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حقوق النبي  السبعة عشر على األمة
اإلميان بالنيب  يقتضي القيام حبقوقه  ،وهي سبعة عشر حقا  ،وهي كالتايل على سبيل اإلمجال:
.1

تصديقه فيما أخرب

.2

طاعته فيما أمر

.3

اجتناب ما هنى عنه وزجر

.4

أن ال يعبد اهلل إال مبا شرع

.5

التحاكم لشريعته

.6

تعظيم سنته

.7

جمانبة أهل البدع  ،الراغبني عن سنته

.8

الدعوة إىل دينه

.9

الذب عن دينه

.11

حمبته

.11

توقريه

.12

الذب عن ذاته

.13

األدب معه حيا وميتا

.14

الدعاء له  ،ويتضمن الصالة والسالم عليه
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.15

توقري صحابته

.16

توقري زوجاته

.17

توقري آل بيته

والقيام حبقو النيب  هو املعرب عنه يف احلديث النبوي بالنصيحة للنيب  ، والذي جاء يف
احلديث الذي رواه مسلم عن متيم الداري رضي اهلل عنه أن النيب  قال :الدين النصيحة.
قلنا :ملن؟
1
قال :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم.
قال النووي رمحه اهلل ملخصا كالم بعض العلماء يف معىن النصيحة للنيب : 
وأما النصيحة لرسول اهلل  ؛ فتصديقه على الرسالة  ،واإلميان جبميع ما جاء به  ،وطاعته يف أمره
وهنيه  ،ونصرته حياً وميتاً  ،ومعاداة من عاداه  ،ومواالة من وااله  ،وإعظام حقه وتوقريه  ،وإحياء
طريقته وسنته  ،وبث دعوته  ،ونشر شريعته  ،ونفي التهمة عنها  ،واستثارة علومها  ،والتفقه يف
معانيها  ،والدعاء إليها  ،والتلطف يف تعلمها وتعليمها  ،وإعظامها وإجالهلا  ،والتأدب عند
قراءاهتا  ،واإلمساك عن الكالم فيها بغري علم  ،وإجالل أهلها النتسابـهم إليها  ،والتخلق
بأخ ـ القه  ،والتأدب بآدابه  ،وحمبة أهل بيته وأصحابه  ،وجمانبة من ابتدع يف سنته أو تعرض ألحد
2
من أصحابه وحنو ذلك.
وقال القاضي عياض يف شرح حديث متيم الداري مبينا معىن النصيحة للنيب : 

 1رواه مسلم عن متيم الداري (.)55
 2شرح النووي على صحيح مسلم.
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النصيحة لرسوله ؛ التصديق بنبوته  ،وطاعته فيما أمر به وهنا عنه  ،ونصرته حيا وميتا  ،ومعاداة من
عاداه  ،وحماربة من حاربه  ،وبذل النفوس واألموال دونه يف حياته  ،وإحياء سنته بعد موته ،
بالبحث عنها  ،والتفقه فيها  ،والذب عنها  ،ونشرها  ،والدعاء إليها  ،والتخلق بأخالقه الكرمية ،
والتأدب بآدابه اجلميلة  ،وتوقريه  ،وتعظيمه  ،وحمبة آل بيته وأصحابه  ،وجمانبة من ابتدع يف
1
سنته.

« 3إكمال املعلم» ( )317/1للقاضي عياض  ،حتقيق حيىي إمساعيل  ،الناشر :دار الوفاء – مصر.
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الحق األول :تصديقه فيما أخبر
ت ـصديق النيب  هو الباب الذي يدخل منه الداخل إىل دي ـن اإلس ـالم  ،وهو ش ـــ طر معىن اإلميان ،
فإن اإلميان هو التصديق واالنقياد.
وتصديقه  يتضمن ما جاء به من العقائد والشرائع واألخبار واآلداب  ،وأن ما جاء به من عند
اهلل حق جيب اتباعه  ،كما قال تعاىل ﴿وما ينطق عن اهلوى * إن هو إال وحي يوحى﴾.
وانظر إىل املنـزلة العالية الرفيعة اليت حازها أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه الذي آمن بالنيب  حق
اإلميان  ،وصدقه حق التصديق  ،مث اتبعه على دينه  ،فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :ملا أسري
بالنيب  إىل املسجد األقصى ؛ أصبح يتحدث الناس بذلك  ،فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به
وصدقوه  ،وسعوا بذلك إىل أيب بكر رضي اهلل عنه  ، -فقالوا :هل لك إىل صاحبك  ،يزعم أنه
أسري به الليلة إىل بيت املقدس؟
قال :أو قال ذلك؟
قال :نعم.
قال :لئن كان قال ذلك لقد صدق.
قالوا :أو تصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس وجاء قبل أن يصبح؟!
قال :نعم  ،إين ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك  ،أصدقه خبرب السماء يف غدوة أو روحة.
1
فلذلك مسي أبو بكر الصديق.

 1رواه احلاكم يف «املستدرك» ( ، )26/3وصححه الذهيب.
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وتصديق النيب  له فضل كبري  ،قال تعاىل( :ومن يطع اهلل والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهلل
عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا * ذلك الفضل من اهلل وكفى
باهلل شهيدا).
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه عن النيب  قال :إن أهل اجلنة يرتاءيون أهل الغرف من
فوقهم كما ترتاءون الكوكب الدري 1الغابر يف األفق من املشرق أو املغرب لتفاضل ما بينهم.
قالوا :يا رسول اهلل  ،تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم.
قال :بلى والذي نفسي بيده  ،رجال آمنوا باهلل وصدقوا المرسلين.

6

وضد التصديق التكذيب والشك  ،وكالمها ناقض للتصديق  ،عافانا اهلل من ذلك.
والنيب  معروف بالصدق حىت قبل بعثته  ،وقد كان يسمى باألمني  ،فما علينا أال نصدقه؟ واهلل
أعلم.

 1الدُّري هو النجم الشديد اإلضاءة .انظر «فتح الباري».
 6رواه البخاري ( )3622ومسلم (.)6331
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الحق الثاني :طاعته فيما أمر  ،وفيه أحد عشر مبحثا
 .1قَرنَاهللَتعاىلَطاعتهَبطاعـةَرسولهََ،َوأعلمََخلقَهَبأنَمنَأطاعَالرسولَفقدَأطاعهََ،فقالَ
تعاىلَ﴿منَيطعَالرسولَفقدَأطاعَاهللَومنَتوىلَفماَأرسلناكَعليهمَحفيظاً﴾َ،َ1ووجهَذلكَ
أنَالرسولََإمناَجاءَهبذاَالدينَمنَعندَاهللَعزَوجلََ،فالرسولََإمناَهوَمبلغَعنَاهللَ
وملَيأتَبشيءَمنَعندَنفسهََ،قالَتعاىلَلنبيهَقلَإمناَأناَبشرَمثلكمَيوحىَإيلَاآليةََ،
وقالَ قلَالَأجدَفيماَأوحيَإيلَحمرماَعلىَطاعمَيطعمهَإالَأنَيكونَميتةَأوَدماَمسفوحاَ
أوَحلمَخنزيرَ،َ فهذهَاآليةَتدلَداللةَواضحةَعلىَأنَالنيبََ تربأَمنَأنَيقولَبتحرميَ
شيءَملَحيرمهَاهللَعزَوجلَأصالََ،فقالَقلَالَأجدَفيماَأوحيَإيلَ .
 .2وقدَذكرَاهللَتعاىلَطاعةَالرسولََ يفَثالثَوثالثنيَموضعا َمنَالقرآنَ،َ 2منهاَقوله َ﴿وماَ
آتاكمَالرسولَفخذوهَوماَهناكمَعنهَفانتهوا﴾َ،َ 3وقالَقلَأطيعواَاهللَوأطيعواَالرسولَفإنَ
تولواَفإنَاهللَالَحيبَالكافرينَ،َ4وقالَياَأيهاَالذينَآمنواَأطيعواَاهللَورسولهَوالَتولواَعنهَ
وأنتمَتسمعونَ،5وقالَتعاىل َياَأيهاَالذينَآمنواَأطيعواَاهللَوأطيعواَالرسولَوأويلَاألمرَ

منكم.
َ1سورةَالنساءَ .َ08َ:
 َ2قالَشيخَاإلسالمَرمحهَاهللَ:وقدَأمرَاهللَبطاعتهَيفَأكثرَمنَثالثنيَموضعاَمنَالقرآنََ،وقرنَطاعتهَبطاعتهََ،وقرنَبنيَخمالفتهَ
وخمالفتهََ،كماَقرنَبنيَامسهَوامسهََ،فالَيذكرَاهللَإالََذكرَمعه«َ.جمموعَالفتاوى»َ(َ .)183/11
وهكذاَقالَاآلجريَيفَ«الشريعة»ََ،صََ .َ41
َ3سورةَاحلشرَ،َ7َ:وهذهَاآليةَتفـيدَأنَاهللَتعاىلَأوجبَيفَالقرآنَأخذَكلَماَأتىَبهَالرسولََمجلةَوتفصيالًَ .
َ4سورةَآلَعمرانَ .َ32َ:
 5سورةَاألنفالَ .َ28َ:
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قالَابنَالقيمَرمحهَاهللَيفَهذهَاآلية:
أمرَتعاىلَبطاعته َوطاعةَرسولهََ،وأعادَالفعلَإعالماًَبأنَطاعةَالرسولَجتبَاستقالالً َمنَ
ِ
غريَعرضَماَأمرَبهَعلىَالكتابََ،بلَإذاَأمرَوجبتَطاعتهَمطلقاًََ،سواءَكانَماَأمرَبهَيفَ
الكتابَأوَملَيكنَفيهََ،فإنهَأويتَالكتابَومثلهَومعهَ .
ومل َيأمرَ 1بطاعة َأويل َاألمر َاستقالال ََ ،بل َحذف َالفعل َوجعل َطاعتهم َيف َضمن َطاعةَ

الرسولََ،إيذاناًَبأهنمَإمناَيُطاعُونَتبعاًَلطاعةَالرسولََ،فمنَأمرَمنهمَبطاعةَالرسولَوجبتَ
طاعتهََ،ومنَأمرَمنهمَخبالفَماَجاءَبهَالرسولَفالَمسعَلهَوالَطاعةََ،كماَصحَعنهََ
أنهَقالَ:الَطاعةَملخلوقَيفَمعصيةَاخلالقَ 2.
4
وقالَ:إمناَالطاعةَيفَاملعروفَ3.انتهى.
 .3وأمرَعندَالتنازعَبالردَإىلَاهللَوالرسولََ،أيَالكتابَوالسنةََ،فقالَ﴿ياَأيهاَالذينَآمنواَ
الرسولَإنَ
َ
أطيعواَاهللَوأطيعواَالرسولَوأويلَاألمرَمنكمَفإنَتنازعتمَيفَشيءَفردوهَإىلَاهللَو
كنتمَتؤمنونَباهللَواليومَاآلخرَذلكَخريَوأحسنَتأويالً﴾.5

 1أيَاهللَتعاىل.
 2رواهَالطرباينَيفَ«الكبري»َ(َ)178/10عنَعمرانَبنَحصنيَرضيَاهللَعنه.
َ3رواهَالبخاريَ(َ،َ)7257ومسلمَ(َ)1048عنَعليَبنَأيبَطالبَرضيَاهللَعنهَ .
ومنَاألدلةَأيضاَحديثَعبدَاهللَبنَعمرَرضيَاهللَعنهماَعنَالنيبََقالَ:علىَاملرءَاملسلمَالسمعَوالطاعةَفيماَأحبَوك ِرهَ
إالَأنَيؤمرَمبعصيةََ،فإنَأمرَمبعصيةَفالَمسعَوالَطاعةَ.رواهَالبخاريَ(َ،َ)7144ومسلمَ(َ،َ)1031واللفظَملسلم.
«َ4إعالمَاملوقعني»ََ،فصلَيفَحترميَاإلفتاءَيفَدينَاهللَبالرأيَاملتضمنَملخالفةَالنصوصَ .
َ5سورةَالنساءَ .َ51َ:
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قالَابنَالقيمَرمحهَاهلل َ:إنَالناسَأمجعواَأنَالردَإىلَاهللَسبحانهَهوَالردَإىلَكتابهََ،والردَإىلَ
الرسولََهوَالردَإليهَنفسهَيفَحياتهََ،وإىلَسنتهَبعدَوفاتهَ 1.
 .4وتواترتَالنصوصَالنبويةَيفَاحلثَعلىَاتباعهَوطاعتهََ،واالهتداءَهبديهَواالستنانَبسنتهََ،
وتعظيمَأمرهَوهنيهََ َ،ومنَذلكَحديثَأيبَهريرةَرضيَاهللَعنهََ،أنَرسولَاهللََ قالََ:كلَ
أميتَيدخلونَاجلنةَإالَمنَأىب.
قالواَ:ياَرسولَاهللََ،ومنَيأىب؟
2
قالَ:منَأطاعينَدخلَاجلنةََ،ومنَعصاينَفقدَأىب.
منَأطاعينَفقدَأطاعَاهللََ،ومنَعصاينَفقدَعصىَاهللَ 3.
َ
وعنهَأنَرسولَاهللََقالَ:
4
وقالَ:إذاَهنيتكمَعنَشيءَفاجتنبوهََ،وإذاَأمرتكمَبشيءَفأتواَمنهَماَاستطعتم.
وعنَأيبَسعيدَاخلدريَرضيَاهللَعنهَقالَ:قالَرسولَاهللََ َ:َ
ِ
دَعلىَاهللَكشرادَ5البعريَ َ.
الذيَنفسيَبيدهََ،لتدخلنَاجلنةَكلكمَإالَمنَأىبَوشر
َ
و
قالَ:ياَرسولَاهللََ،ومنَيأىبَأنَيدخلَاجلنة؟َ َ
قالَ:منَأطاعينَدخلَاجلنةََ،ومنَعصاينَفقدَأىبَ 6.
«َ1إعالمَاملوقعني»ََ،فصلَيفَحترميَاإلفتاءَيفَدينَاهللَبالرأيَاملتضمنَملخالفةَالنصوصَ .
َ2رواهَالبخاريَ(َ .)7208
َ3رواهَالبخاريَ(َ،َ)7137ومسلمَ(َ)1035عنَأيبَهريرةَرضيَاهللَعنهَ .
َ4رواهَالبخاريَ(َ،َ)7200ومسلمَ(َ)1337عنَأيبَهريرةَرضيَاهللَعنهَ .
َ5أيَكماَيشردَالبعريَإذاَنفرَوذهبَعنَصاحبهََ،واملقصودَبالشرودَهناَاخلروجَعنَطاعةَاهللَ .
َ 6رواهَابنَحبانَ(َ،َ) 117َ –َ 116/1ورجالهَرجالَمسلمَإالَخلفَبنَخليفةََ،واحلديثَلهَشواهدَتقويهَكحديثَأيبَهريرةَ
املتقدمََ،وحديثَأيبَهريرةَالذيَرواهَأمحدَ(َ)361/2وغريهََ،وسندهَعلىَشرطَالشيخنيَكماَقالَاحلافظَيفَ«الفتح»ََ،شرحَ
حديثَ(َ َ.)7208
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ِ
هيَاالنقيادَلسنتهََ،معَرفضَقول َكلَمنَقالَ
قالَابنَحبانَبعدهَ :طاعةَرسولَاهللََ 
شيئاًَيفَدينَاهللَجلَوعالَخبالفَسنتهََ،دونَاالحتيالَيفَدفعَالسننَبالتأويالتَاملضمحلةَ

واملخرتعاتَالداحضةَ 1.
وقال ََ :َ فعليكم َبسنيت َوسنة َاخللفاء َالراشدين َاملهديني ََ ،متسكوا َهبا ََ ،وعضوا َعليهاَ
بالنواجذََ...احلديثَ 2.
اجلِـدَيفَلزومَالسنةََ،فِـعلَ َمنَأمسكَالشيءَبنيَ
ففيَهذاَاحلديثَنرىَأنَالنيبََ أمرَب َ
َمنَأنَيُـنتزعََ،وذلكَأشدَماَيكونَمنَ
َ
أضراسهََ،اليتَهيَيفَمؤخرَالفمََ،وعضَعليهَمنعاً
ماَيـُمسكهَبأسنانهَاليتَمبقادميَفمهَأقربَتناوالًَوأسهلَانتزاعاَ .
التمسكَبالشيءََ،إذَكانَ َ
وقدَعلَمَالنيبَ َ أصحابهَأنَجييبوهَإذاَناداهمَولوَكانَأحدهمَيفَصالةََ،مماَيدلَعلىَ
َِعظـمَأمـرَإجـابةَأمـرَالنيبََ،َفعنَأيبَسعيدَاملع ـلىَقالََ:كن ـتَأصليَيفَاملسجدََ،فدعاينَ
رسولَاهللََفلمَأجبهََ،فقلتَ:ياَرسولَاهللََ،إينَكنتَأصليَ .
فقالَأملَيقلَاهللَاستجيبواَهللَوالرسولَإذاَدعاكمَ 3.

َباختصارَمنَحاشيةَالشيخَشعيبَعلىَاحلديثَأعالهَ .
َ1املرجعَالسابقَ .
َ 2رواهَابنَحبانَ(َ)171/1واللفظَلهََ،وأبوَداودَ(َ،َ)4687وابنَماجهَ(َ،َ)42والرتمذيَ(َ،َ)2676وأمحدَ(َ،َ)126/4
وغريهمَكثريََ،واحلديثَصححهَاأللباينَرمحهَاهللَ .
َ3رواهَالبخاريَ(َ .)4474

43

الحق الثاني :طاعته فيما أمر

 .5وقدَأخربَاهللَتعاىلَأنَمجيعَالرسلَأمرواَأقوامهمَبطاعتهمَ﴿وماَأرسلناَمنَرسولَإالَليطاعَ
بإذنَاهلل﴾َ،َ1ومنَهذاَقولَنوحَلقومهَأنَاعبدواَاهللَواتقوهَوأطيعونَ،2وهكذاَقالَغريهَ
منَالرسلَ .
َ .6وطاعة َالرسول َسيسأل َعنها َاإلنسان َيوم َالقيامة َ﴿ويوم َيناديهم َفيقول َماذا َأجبتمَ
املرسلني﴾َ .3
فإنَكانَمطيعاَللرسولَفهذاَثوابه﴿ َ:ومنَيطعَاهللَوالرسولَفأولئكَمعَالذينَأنعمَاهللَعليهمَ
منَالنبينيَوالصديقنيَوالشهداءَوالصاحلنيَوحسنَأولئكَرفيقاَ* َذلكَالفضلَمنَاهللَوكفىَ
باهلل َعليما﴾َ ،َ 4وقال َتعاىل َ﴿ومن َيطع َاهلل َورسوله َيدخله َجنات َجتريَمن َحتتها َاألهنارَ
خالدينَفيهاَوذلكَالفوزَالعظيم﴾َ .5
وعنَأيبَموسىَرضيَاهللَعنهَعنَالنيبََ قالَ :إمناَمثليَومثلَماَبعثينَاهللَبهَكمثلَرجلَ
َ،وإينَأناَالنذيرَالعُريانَ،َ 6فالنجاءَ،َ)7
َ
أتىَقوماًَفقال(َ :ياَقومََ،إينَرأيتَاجليشَبعيينَ َ
فأطاعهَطائفةَمنَقومهََ،فأدجلواَ0فانطلقواَعلىَمهلهمَفنَجَواََ،وكذَبتَطائفةَمنهمَفأصبحواَ
َ1سورةَالنساءَ .َ64َ:
َ2سورةَنوحَ:اآليةََ .َ3
َ3سورةَالقصصَ .َ65َ:
َ4سورةَالنساءَ .َ78َ–َ61َ:
َ5سورةَالنساءَ .َ13َ:
َ 6قالَابنَكثريَرمحهَاهللَ:أيَالذيَأعجلهَشدةَماَعاينَمنَالشرَعنَأنَيلـبِسَعليهَشيئاََ،بلَبادرَإىلَإنذارَقومهَقبلَذلكَ
فجاءهمَعرياناَمسرعا«َ.تفسريَالقرآنَالعظيم»ََ،سورةَالنجمََ،آيةََ َ.َ57
ُ
َ7أيَ:النجاةََ،حيثهمَعليهاَ .
َ0الدجلةَهيَالسريَبالليلَ .
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مكاهنمَفصبّحهمَاجليشَفأهلكهمَواجتاحهمََ،فذلكَمـثلَمنَأطاعينَفاتبعَماَجئتَبهََ،
ومـثلَمنَعصاينَوكذبَمباَجئتَبهَمنَاحلقَ 1.
وإنَكانَعاصياَلرسولهَ ندمَوعضَعلىَيديهَ﴿َ،ويومَيعضَالظاملَعلىَيديهَيقول َياليتينَ
اختذتَمعَالرسولَسبيالَ*َياَويلت ٰـىَليتينَملَأختذَفالناَخليالَ*َلقدَأضلينَعنَالذكرَبعدَإذَ
جاءين َوكان َالشيطان َلإلنسان َخذوال﴾َ ،َ 2وعندئذ َفهذا َجزاؤه َ﴿ومن َيعص َاهلل َورسولهَ

ويتعدَحد َودهَيدخلهَناراَخالداَفيهاَولهَعذابَمهني﴾َ .3

َ .7وطاعةَالرسولََتكونَباتباعَماَجاءَيفَسنتهََ،بالتأسيَبهَيفَأقوالهَوأفعالهَوأحوالهََ،فإنَ
األصلَيفَأفعالَالنيبََ وأقوالهَأهناَلالتباع َوالتأسيََ،قالَاهللَتعاىلَ﴿لقدَكانَلكمَيفَ
رسولَاهللَأسوةَحسنةَملنَكانَيرجوَاهللَواليومَاآلخرَوذكرَاهللَكثرياً﴾َ .4
قال َابن َكثري َرحـمه َاهللَ :هذه َاآلية َأصل َكبري َيف َالتأسي َبرسول َاهلل ََ يف َأقواله َوأفعالهَ
وأحوالهََ،وهلذاَأمرَتباركَوتعاىلَالناسَبالتأسيَبالنيبََ يومَاألحزابَيفَصربهَومصابرتهَ
ومرابطتهَوجماهدتهَوانتظارَالفرجَمنَربهَعزَوجلَ 5.
ومنَهذاَقولهََ:َصلواَكماَرأيتموينَأصليَ 6.
َ
َ1رواهَالبخاريَ(َ)6402ومسلمَ(َ .)2203
َ2سورةَالفرقانََ .َ21َ–َ27
َ3سورةَالنساءَ .َ14َ:
َ4سورةَاألحزابَ .َ21َ:
«َ5تفسريَالقرآنَالعظيم»ََ،تفسريَاآليةَالسابقةَ .
َ6رواهَالبخاريَ(َ)631عنَمالكَبنَاحلويرثَرضيَاهللَعنهَ .
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وقولهََ:َلتأخذواَعينَمناسككمَ 1.
وقالَاحلس ـنَالبصريَرمحهَاهللَ:ليسَاإلميانَبالت ـ ـمينَوالتح ـليََ،ولكنهَماَوقرَيفَالقلوبََ،
وصدقتهَاألعمالَ 2.

 .0واتباعَالنيبََ وطاعتهَدليلَعلىَحمبةَاهللَتعاىلََ،يدلَذلكَقولَاهللَتعاىلَ﴿قلَإنَكنتمَ
حتبونَاهللَفاتبعوينَحيببكمَاهللَويغفرَلكمَذنوبكمَواهللَغفورَرحيم﴾َ،َ 3قالَابنَتيميةَرمحهَ
اهللَ َ:
ـحانهَقالَيفَكتابهَ﴿قلَإنَكنتمَحتبونَاهللَفاتبعوينَحيببكمَ
َُ
ومماَينبغيَالتفطنَلهَأنَاهللَسب
اهلل﴾ََ،قالَطائفةَمنَالسلفَ :ادعىَقومَعلىَعهدَالنيبََ أهنمَحيبونَاهلل َفأنـزلَاهللَهذهَ
اآليةَ﴿قلَإنَكنتمَحتبونَاهللَفاتبعوينَحيببكمَاهلل﴾َاآليةََ،فبنيَسبحانهَأنَحمبتهَتوجبَاتباعَ
الرسولََ،َ وأنَاتباعَالرسولََ يوجبَحمبةَاهللَللعبدََ،وهذهَحمبةَامتحنَاهللَهباَأهلَ
دعوىَحمبةَاهللََ،فإنَهذاَالبابَتكثرَفيهَالدعاوىَواالشتباهَ 4.
وقالَابنَكثريَرمحهَاهللَ:هذهَاآليةَالكرميةَحاكمةَعلىَكلَمنَادعىَحمبةَاهللَوليسَهوَعلىَ
الطريقةَاحملمديةََ،فإنهَكاذبَيفَدعواهَيفَنفسَاألمرَحىتَيتبعَالشرعَاحملمديَوالدينَالنبويَ
يفَمجيعَأقوالهَوأفعالهَوأحوالهََ،كماَثبتَيفَالصحيحَعنَرسولَاهللََأنهَقال(َ:منَعملَ
عمالَليسَعليهَأمرناَفهوَرد) ََ،وهلذاَقالَإنَكنتمَحتبونَاهللَفاتب ـعوينَحيبب ـكمَاهللَ،َ أيَ

َ1رواهَمسلمَ(َ)1217بلفظ(َ:لتأخذواَمناسككم)ََ،ورواهَالبيهقيَيفَ«الكربى»َ(َ)125/5بلفظَ:خذواَعينَمناسككمَ .
َ2رواهَاخلطيبَالبغداديَيفَ«اقتضاءَالعلمَالعمل»ََ،صََ .َ43َ–َ42
َ3سورةَآلَعمرانَ،َ31َ:وقالَابنَالقيمَإنَهذهَاآليةَتسمىَآيةَاحملبة«َ.مدارجَالسالكني»ََ،منزلةَاحملبةََ .)455/3(َ،
«َ4جمموعَالفتاوى»َ(َ .)01/18
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حيص ـلَلكمَفوقَماَطلبت ـمَمنَحمبت ـكمَإياهَوهوَحمبتهَإياكمََ،وهوَأعظمَمنَاألولََ،ك ـماَ
ُِ
ـبََ،إمناَالشأنَأنَحتـب)َ .
(ليسَالشأنَأنَحت
قالَبعضَالعل ـماءَاحل ـكماءَ:
ُ
وقالَاحلسنَالبصريَوغريهَمنَالسلفَ:زعمَقومَأهنمَحيبونَاهللََ،فابتالهمَاهللَهبذهَاآليةَ2.1
انتهىَكالمهَ .
مثَزادَاألمرَتأكيداَوبياناَبأنَأعقـبَآيةَاختبارَاحملبةَبآيةَاألمرَبطاعتهَوطاعةَنبيهََ،َفقالَ

قلَأطيعواَاهللَوالرسولَفإنَتولواَفإنَاهللَالَحيبَالكافرينَ .
وقال َابن َالقيم َرمحه َاهلل ﴿َ :حيببكم َاهلل﴾ َإشارة َإىل َدليل َاحملبة َومثرهتا َوفائدهتا ََ ،فدليلهاَ
وعالمتها َاتباع َالرسول ََ ،وفائدهتا َومثرهتا َحمبة ِ
َاملرسـل َلكم ََ ،فما َمل َحتصل َاملتابعة َفليستَ
حمبتكمَلهَحاصلةََ،وحمبتهَلكمَمنتفيةَ 3.
وقالَأيضاَ:ثباهتاَ4إمناَيكونَمبتابعةَالرسولَيفَأعمالهَوأقوالهَوأخالقهََ،فبحسبَهذاَاالتباعَ
يكونَمنشأَهذهَاحملبةَوثباهتاَوقوهتاََ،وحبسبَنقصاهناَيكونَنقصاهناََ،كماَتقدمَأنَهذاَ
االتباعَيوجبَاحملبةَواحملبوبيةَمعا َ5والَيتمَاألمرَإالَهبماََ،فليسَالشأنَيفَأنَحتبَاهللََ،بلَ
الشأنَيفَأنَحيبكَاهللََ،والَحيبكَاهللَإال َإذاَاتبعتَحبيبهَظاهراَوباطناََ،وصدَقتهَخرباََ،
عنَحك َِم َغريهَحبكمهََ،وعنَحمبة َغريهَ
وأطعتهَأمراََ،وأجبتهَدعوةََ،وآثرتهَطوعاََ،وفََنِي ـَتَ َ َُ

َ1أخرجهَابنَجريرَيفَتفسريَاآليةََ،وابنَبطةَيفَ«اإلبانةَالكربى»َ(َ .)1873
«َ2تفسريَالقرآنَالعظيم»ََ،سورةَآلَعمرانََ،آيةََ .َ31
«َ3مدارجَالسالكني»ََ،منزلةَاحملبةََ .)455/3(َ،
 3أيَحمبةَاهلل.
 5أيَأنَتُ ِـحبَوأنَتُـحب.
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منَاخللقَمبحبتهََ،وعنَطاعةَغريهَبطاعتهََ،وإنَملَيكنَذلكَفالَتَ ـتَ ـعَ ـنَََ،وارجعَمنَحيثَ
شئتَفالتمسَنوراََ،فلستَعلىَشيءَ 1.
(وهذهَاملنزلةَواملكانةَألتباع َالرسولََ نابعةَمنَكونَهذاَاالتباع َإنـماَهوَيفَالـحقيقةَإتباعَ
هللََ،إذَالرسولَإمناَجاءَهبذاَالدينَمنَعندَاهللَعزَوجلََ،فهوَشرعَاهللَودينهَالذيَأوحاهَ
لرسولهََليبلغهَللعبادََ،فالرسولَإمناَهوَمبلغَعنَاهللََ،وملَيأتَبشيءَمنَعندَنفسهََ،قالَ

تعاىلَ﴿قلَإمناَأناَبشرَمثلكمَيوحىَإيل﴾َاآليةَ 3.)2
َ .1وطاعةَالرسولََ فيهاَحياةَاألرواحَ َ،قالَتعاىلَ﴿ياَأيهاَالذينَآمنواَاستجيبواَهللَ َوللرسولَ
إذاَدعاكمَملاَيحييكمَواعلمواَأنَاهللَحيولَبنيَاملرءَوقلبه﴾َ .4

قالَابنَالقيمَرمحهَاهللَ :احلياةَالنافعةَإمنا َحتصلَباالستجابةَهللَورسولهََ،فمنَملَحتصلَلهَ

هذهَاالستجابةَفالَحياةَلهََ،وإنَكانتَحياةَهبيميةَمشرتكةَبينهَوبنيَأرذلَاحليواناتَ .
فاحلياةَاحلقيقيةَالطيبةَهيَحياةَمنَاستجابَهللَوللرسولَظاهراَوباطناََ،فهؤالءَهمَاألحياءَ
وإنَماتواََ،وغريهمَأمواتَوإنَكانواَأحياءَاألبدانََ،وهلذاَكانَأكملَالناسَحياةَأكملهمَ
استجابةَلدعوةَالرسولََ، َ فإنَكلَماَدعاَإليهَففيهَاحلياةََ،فمنَفاتهَجزءَمنهَفاتهَجزءَ
منَاحلياةََ،وفيهَمنَاحلياةَحبسبَماَاستجابَللرسولََ 5.َ

«َ1مدارجَالسالكني»ََ،منزلةَاحملبةََ .)405َ-َ404/3(َ،
َ2اآليةَاألخريةَمنَسورةَالكهفَ .
«َ3حقوقَالنيبََ،َ»َصََ .َ171
َ4سورةَاألنفالَ .َ24َ:
«َ5الفوائد»َالبنَالقيمََ،صََ .َ148
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مثَأعقبَاهللَتعاىلَأمرهَباالستجابةَللرسولَبالتحذيرَمنَعدمَاالستجابةَأوَالتثاقلَعنهاََ،
فقالَ﴿واعلمواَأنَاهللَحيولَبنيَاملرءَوقلبه﴾ََ،قالَابنَالقيمَرمحهَاهللَ :
إنكمَإنَتث ـ ـاقلتمَعنَاالست ـجابةَوأب ـطأمتَعنهاَفالَتأمنواَأنَحيولَاهللَبينكمَوبنيَقلوبكمََ،
ونَ
فال َميكنكم َبعد َذلكَمن َاالستجابة ََ ،عقوبةَل ـ ـكم َبعد َوض ـوح َاحل ـق َواستبانته ََ ،فيك َ
كقولهَونقلبَأفئدهتمَوأبصارهمَكماَملَيؤمنواَبهَأولَمرةَ،َ وقولهَفلماَزاغواَأزاغَاهللَ
قلوهبمَ ،َ وقوله َفما َكانوا َليؤمنوا َمبا َكذبوا َبه َمن َقبلَ ،َ ففي َاآلية َحتذير َعن َتركَ
االستجابةَبالقلبَوإنَاستجابَباجلوارحَ 1.
أسهمَالصحابةَرضيَاهللَعنهمََ-الغايةَيفَطاعةَالنيبَ
َ
 .18وقدَبلغَالسلفَرمحهمَاهللَ–َوعلىَر
يقَماَ
َ،َفقدَكانواَيدورونَمعَالنصوصَحيثَدارتََ،وحيكمونَعلىَالرجلَبأنهَعلىَالطر َ
كانَعلىَاألثرََ،فهذاَأبوَبكرَرضيَاهللَعنهَقالَ:لستَتاركاَشيئاَكانَرسولَاهللََيعملَ
2
بهَإالَعملتَبهََ،فإينَأخشىَإنَتركتَشيئاَمنَأمرهَأنَأزيغ.
وهللَدرَالفاروقَعمرَرضيَاهللَعنهَحنيَقالَ...َ:الَندعَشيئاًَكناَنفعلهَعلىَعهدَرسولَاهللَ
َ 3.َ
اَيفَالسماو ِ
اتَوم ِ
وعنَأيبَهريرةَرضيَاهللَعنهَقالَ:ملاَأنزلتَعلىَرسولَاهللََهللَِم ِ
اَيفَ
ِ ِ
ضَوإِنَتـُب ُدواَم ِ
األر ِ
بَمنَيشاءَُ
َحي َِ
اَيفَأنـ ُف ِس ُكمَأو ُ
َخت ُفوهُ ُ
اسب ُكمَبهَاهللَُفـيـغف ُرَلمنَيشاءَُويـُع ِّذ ُ
«َ1الفوائد»َالبنَالقيمََ،صََ،َ144بتصرفَيسريَجداَ .
َ2رواهَالبخاريَ(َ،َ)3813ومسلمَ(َ .)1751
َ 3رواهَأبوَداودَ(َ)1007وابنَماجهَ(َ)2152وأمحدَ(َ،َ)45/1وقالَحمققوَ«املسند»َ:صحيحَلغريهَ.وقالَاأللباينََ:حسنَ
صحيحَ .
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واهلل َعلىَ ُكل َش ٍ
يء َق ِديرََ،1قالَ :فاشتدَذلكَعلىَأصحابَرسولَاهللََ،َ قالَ :فأتواَ
ِّ
ُ
َالركب َفقالواَ :أي َرسول َاهلل َََ،كَلِّـفنا َمن َاألعمال َما َنطيقَ:
رسول َاهلل ََ مث َبركوا َعلى ُّ
الصالةَوالصيامَواجلهادَوالصدقةََ،وقدَأنزلتَعليكَهذهَاآليةَوالَنطيقها.
قالَرسولَاهللََ:َأتريدونَأنَتقولواَكماَقالَأهلَالكتابنيَمنَقبلكمَ:مسعناَوعصينا؟َ َ
بلَقولواَمسعناَوأطعناَغفرانكَربناَإليكَاملصريَ .

قالواَ:مسعناَوأطعناَغفرانكَربناَوإليكَاملصريَ .
ول َِمباَأُن ِزل َإِل ِيه َِمن َربِِّهَ
فلماَاقرتأهاَالقومَذلَتَهبا َألسنتُـ ُهمََ،فأنزلَاهللَيفَإثرهاَآمن َالر ُس ُ
واملؤِمنُون َ ُكلٌَّآمن ِ
اَمسعناَوأطعناَ
َباهلل َومالئِكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه َالَنـُفِّر ُق َبـني َأح ٍد َِمن َُر ُسلِ ِه َوقالُو َِ
غُفُرانكَربـناَوَإِليكَامل ِ
صريََ .
ِ
َوسعهاَهلاَم َاَ
فلماَفعلواَذلكَنسخهاَاهللَتعاىلََ،فأنزلَاهللَعزَوجلَالَيُكلِّ ُ
فَاهللَُنـفساًَإال ُ
كسبَتَوعليـهاَماَاكتسبتَ*َربـناَالَتـُؤ ِ
اخذناَإِنَن ِسيناَأوَأخطأناَ .
قالَ:2نعمَ .
ربـناَوالَحت َِملَعليـناَإِصراًَكماَمحلتهَُعلىَال ِذين َِمنَقـبلِناَ .

قالَ:نعمَ .
الَحت ِّملناَماَالَطاقةَلناَبَِِهَ .
ربـناَو ُ
قالَ:نعمَ .
ِ
صرناَعلىَالقوِمَالكافِ ِرينََ .
و ُ
اعفَعناَواغفرَلناَوارمحناَأنتَموالناَفان ُ
 1سورةَالبقرة.َ204َ:
 2أيَاهللَتعاىلََ،أيَقدَفعلتَوأجبتَدعائكمَهذاََ،ختفيفاَمنَاهللَعلىَعبادهََ،وهذاَمنَبركةَاستسالمهمَلألمرَاإللـٰهيَأنَ
نَسَخََاآليةَاألوىلَهبذهَاآليةَ .
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َ
قالَ:نعمَ 1.

قالَابنَأيبَالع ـزَاحلن ـفيَ2رمحهَاهللَ:فال ـواجبَكمالَالتسليمَللرسولََ ،َ واالنقيادَألمره ََ،
وتلقيَخربهَبالقبولَوالتصديقََ،دونَأنَيعارضهَبـخيالَباطلَيسميهَمعقو َالًََ،أوَحيملهَشبهةَ
أو َشكَاً ََ ،أو َيقدم َعليه َآراء َالرجال ََ ،وزبالة َأذهاهنم ََ ،فيوحده ََ بالتحكيم َوالتسليمَ
واالنقياد َواإلذعان َكما ََنُـَو َِّحد َاملرِسل َسبحانه َوتعاىل َبالعبادة َواخلضوع َوالذل َواإلنابةَ
والتوكلَ َ3.
يب ََ :إنَاهللَتعاىلَحـ ـ ـ ـ ـرمَاخلمر ََ ،فمنَ
وعنَأيبَسعيدَاخلدريَرضيَاهللَعنهَقالَ :قالَالنِ َ
أدركتهَهذهَاآليةَوعندهَمنهاَشيءَفالَيشربَوالَيبعَ .

قالَ:فاستقبلَالناسَمباَكانَعندهمَمنهاَيفَطريقَاملدينةََ،فسفكوهاَ 4.
ينهيانِكم َ
وعنَأنسَرضيَاهللَعنهَأنَالنيبََ أمرَمنادياَفنادىَيفَالناس(َ :إنَاهللَورسوله َ َ
َ
َ4رواهَمسلمَ(.)125
 َ2هوَاإلمامَالعالمةَصدرَالدينََ،أبوَاحلسنََ،عليَبنَعليَبنَحممدََ،الدمشقيََ،منَعلماءَاملائةَالثامنةََ،تأثرَبشيخَاإلسالمَ
وانتصارهَعلىَخصومهَمنَأهلَالبدعََ،كانَيرىَالتقيدَبالكتابَوالسنةَوعدمَالتعصبَملذهبَماََ،لهَالكتابَاملعَروفَ«شرحَ
العقيدةَالطحاوية»َوهوَعمدةَيفَعقيدةَأهلَالسنةَواجلماعةََ،ولهَأيضاَرسالةَطيبةَيفَاالتباعَ .
حنةَوسجنَوعزرَبسببهاََ،تويفَرمحهَاهللَ
تعرضَرمحهَاهللَ حملنةَيفَدينهَبسببَتعليقةَعلىَأبياتَفيهاَشركََ،فصربَعلىَتلكَاملـ
ُ
سنةََ .َ712
انظرَترمجتهَللمشايخَدَ.عبدَاهللَالرتكيَوشعيبَاألرناؤوطََ،وتقعَيفَمقدمةَحتقيقَكتابهَ«شرحَالعقيدةَالطحاوية».
« 4شرحَالطحاوية»َالبنَأيبَالعزَ(.)220/1
 3رواهَمسلمَ(.)1570
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َ
عنَحلومَاحلمرَاألهلية)َ؛َفَأُ
كفئتَالقدورَوإهناَلتفورَباللحمَ 1.
ُ

وعنَعائشةَرضيَاهللَعنهاَقالتَ :يرحمَاهللَنساءَاملهاجراتَاألُول ََ ،ملاَأنزلَاهللَوليضربنَ
روطهنَ2فاختمرنَهباَ 3.
شققنَم َِ
َُ
خبمرهنَعلىَجيوهبنَ
هنَفشققنهاَمنَقِـ ـبَلَاحلواشيَ4فاختمرنَهباَ 5.
َ
ويفَروايةَ:أخذنَأَُُزر
وعنَأيبَسعيدَالـخدريَرضيَاهللَعنهَأنَرسولَاهللََأرسلَإىلَرجلَمنَاألنصارََ،فجاءَ
ورأسهَيقطرََ،فقالَالنيبََ:َلعلناَأعجلناك؟ َ
قالَ:نعمَ 6.
فهذاَكانَيفَحالَمجاعهَمعَأهلهََ،فلماَدعاه ََ استجابَلهَوملَينتظرَاإلنزال ََ ،فذهبَ
واغتسلَوسارعَلنداءَالنيبََلهَ .
ويفَقصةَاإلفك ََ ،ملا َقالَمسطحَماَقالهَيفَعائشةَ؛َحلفَأبوَبكرَأنَالَينفعَمسطحاًَ
بنافعة َأبدَاًََ ،فأنزلَاهللَعز َوجلَوالَيأتلَأولواَالفضلَمنكمَوالسعةَأنَيؤتواَأويلَالقرىبَ
ٍَ
يعينَمسطحَاًََ،إىلَقولهَأالَحتبونَأنَيغفرَاهللَلكمََ،واهللَغفورَرحيمَ .
واملساكنيَِ َ،َ
فلماَنزلتَقالَأبوَبكرَ:بلىَواهللَياَربناََ،إناَلنحبَأنَتغفرَلناََ،وعادَلهَمباَكانَيصنعَ 7.

 4رواهَالبخاريَ(.)4111
 4املرطَهوَالكساءَ.انظرَ«النهاية».
ُ
 4رواهَالبخاريَ(.)4750
 3احلواشيَهيَاألطراف.
 3رواهَالبخاريَ(.)4750
 3رواهَالبخاريَ(َ)108مسلمَ(.)345
 3رواهَالبخاريَ(.)4757
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فأذنََلهَ
وقالَابنَعباسَرضيَاهللَعنهماَ:استأذنَاحلُـر َلعيينةَبنَحصنَليدخلَعلىَعمرََِ َ،
عمر ََ ،فلما َدخل َقالَ :هَـيَ َيا َابن َاخلطاب ََ ،فواهلل َما َتعطينا َال ـجزلَ ،َ 1وال َحتكم َبينناَ
بالعدلََ،فغضبَعمرَحىتَهمََبهَ .
فقالَلهَاحلُـرَ:ياَأمريَاملؤمنني ََ،إنَاهللَتعاىلَقالَلنبيهََ خذَالعفوَوأمرَبالعرفَوأعرضَ
َ
عنَاجلاهلنيَ،َوإنَهذاَمنَاجلاهلنيَ .

واهللَماَجاوزهاَعمرَحنيَتالهاَعليهََ،وكانَوقَافاًَعندَكتابَاهللَ 2.
وقالَابنَمسعودَرضيَاهللَعنهَ :ش َِهدتَمنَاملقدادَبنَاألسودَمشهداَألَنَأكونَصاحبهَ
أحبَإيلَمماَعُ ِدلَبهََ،أتىَالنيبََوهوَيدعوَعلىَاملشركنيََ،فقالَ:الَنقولَكماَقالَقومَ
موسى َاذهب َأنت َوربك َفقاتالَ ،َ ولكنا َنقاتل َعن َميينك َوعن َمشالك َوبني َيديكَ
وخلفكََ،فرأيتَالنيبََأشرقَوجههَوسرهََ،يعينَقولهَ 3.
وعنَساملَبنَعبدَاهللَأنَعبدَاهللَبنَعمرَرضيَاهللَعنهماَقالَ:مسعتَرسولَاهللََ:َالَ
متنعواَنساءكمَاملساجدَإذاَاستأذنَكمَإليهاَ .
اهللَلنمنعُهنَ .
َ
قالَ:فقالَباللَبنَعبدَاهللَبنَعمرَ:و
قالَ:فأقبلَعليهَعبدَاهللَفسبهَسباًَسيئَاًََ،ماَمسعتهَسبهَمثلهَقطََ،وقالََ:أُخربكَعنَرسولَ
اهللََ،َوتقولَ:واهللَلنمنعهن؟!َ 4

 4اجلـزلَأيَالكثريَ.انظرَ«املعجمَالوسيط».
 4رواهَالبخاريَ(.)4642
 4رواهَالبخاريَ(.)3152
 3رواهَمسلمَ(.)442
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الَختذفََ،فإنَ
َخيذفَ ،َ 1فقالَلهَِ َ :
َوعنَعبدَاهللَبنَمغفلَرضيَاهللَعنهماَأنهَرأىَرجالً َِ
إنهَالَيُصادَبهَصيدََ،والَ
َ
رسولَاهلل ََ هنىَعنَاخلذَفََ،أوَكانَيكرهَاخلذفََ،وقال(َ :
السنََ،وتَـفَقَأَُالعني)َ .
لكنهاَقدَتكسرَ َِّ
َُ
َيـُنكأَبهَعدوََ،و
َمثَرآهَبعدَذلكَخيذفَفقالَلهَ :أحدثكَعنَرسولَاهلل ََ أنهَهنىَعنَاخلذفَأوَكرهَ
اخلذفَوأنتَختذف؟!َالَأكلمكَكذاَوكذاَ 2.
باعَسقايةَ 3منَذهبَأوَوَِرقَ4
َوعنَعطاءَبنَيسارَأنَمعاويةَبنَأيبَسفيانَرضيَاهللَعنهَ َِ

بأكثرَمنَوزن ـ ـهاََ،فقالَأبوَالدرداءَرضيَاهللَعنهَ:مسعتَرسولَاهللََينهىَعنَمثلَهذاََ،
إالَمثالًَمبثلَ .
َفقالَلهَمعاويةَ:ماَأرىَمبثلَهذاَبأسَاًَ .
فقالَأبوَالدرداءَ:منَيعذرينَمنَمعاويةََ،أناَأخربهَعنَرسولَاهللََ،َوخيربينَعنَرأيهََ،الَ

أساكنكَبأرضَأنتَهباَ .
مثَقدمَأبوَالدرداء َعلىَعمرَبنَاخلطاب َرضيَاهللَعنهَفذكرَذلكَله ََ،فكتب َعمر َبنَ
اخلطابَإىلَمعاويةَأنَالَتبيعَذلكَإالَمثالَمبثلََ،وزناَوزنَ 5.
َ

4
اخلذفَهوَرميَاحلصاََ،بأنَجتعلَاحلصاةَبنيَسبابتنيَويُرمىَهباَ.انظرَ«النهاية».
ُ
 4رواهَالبخاريَ(َ)5471ومسلمَ(.)1154
 4السقايةَإناءَيشربَفيهَ.انظرَ«النهاية».
 3الوِرقَهوَالفضة.
 3رواهَمالكَيفَ«املوطأ»ََ،كتابَالبيوعََ،بابَبيعَالذهبَبالفضة.

33

الحق الثاني :طاعته فيما أمر

وقدَبلغَعمرَرضيَاهلل َعنهَأنَرجالًَيصومَالدهر ََ،فأتاهَفـَعَالهَبالدَِّرةَ1وجعلَيقولُ ََ:كل َياَ
دهريَ 2.
وقدَسارَالتابعونَعلىَطريقةَالصحابةَيفَاتباعهم َألمرَالنيبََ،َ فقدَقالَالزهريَِ َ :مـنَاهللَ
الرسالةََ،وعلىَالرسولََالبالغََ،وعليناَالتسليمَ .
وقالَسهلَبنَعبدَاهللَالتسرتيَ :أصولناَستةَأشياءَ :التمسكَبكتابَاهللَتعاىلََ،واالقتداءَ
بس ـنة َرس ـول َاهلل ََ ،َ وأكل َاحل ـالل ََ ،وك ـف َاألذى ََ ،واجت ـناب َاآلثام ََ ،والتوبة ََ ،وأداءَ
احلقوقَ .
وقالَ :منَكانَاقتداؤهَبالنيبَ َ ملَيكنَيفَقلبهَاختيارَلشيءَمنَاألشياءََ،والَجيولَقلبهَ3
سوىَماَأحبَاهللَورسولهََ 4.

وقالَاإلمامَأبوَجعفرَالطحاويَ 5رمحهَاهللَيفَ«العقيدةَالطحاوية»(َ :والَتثبتَقدمَاإلسالمَ
إال َعلى َظهر َالتسليم َواالستسالم) ََ ،أي َال َيثبت َالعبد َعلى َدين َاإلسالم َإال َبالتسليم َ
َ
« 4الدرة»َاسمَعصاَلعمرَرضيَاهللَعنهََ،عالَهباَالرجلَفضربهَهبا.
 4رواهَابنَأيبَشيبةَ(َ،َ)1556كتابَالصيام ََ،بابَمنَكرهَصومَالدهرََ،وصححهَابنَحجرَكماَيفَ«فتحَالباري»ََ،شرحَ
حديثَ(.)1177
 4أيَالَيتجولَيفَقلبهَويدرَفيه.
َ4انظرَ«حليةَاألولياء»َ(َ .)110/18
وسهلَالتسرتيَهذاَقالَفيهَأبوَنعيمَقبلَنقلَكالمهَأعالهَ:عامةَكالمهَيفَتصفيةَاألعمالََ،وتنقيةَاألحوالَعنَاملعايبَ
َواألعاللَ .
 َ5هوَأبوَجعفرَأمحدَبنَحممدَبنَسالمةَبنَسلمةَاألزديَاحلجريَاملصريَالطحاويَاحلنفيََ،ماتَسنةََ.َ321انظرَ«السري»َ
(َ .)27/15
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َ
لنصوصَالوحينيَواالنقيادَإليهاَوعدمَاالعرتاضَعليهاَبالرأيَأوَالعقلَأوَالقياسَ 1.
 .11واألسبابَاملعينةَعلىَالطاعةََكثريةََ،وأمههاَثالثةَ :
األول :اللجوء والتضرع إلى اهلل عز وجل بأن يعينه على طاعة النبي  ، وإظهار
االفتقار له في ذلك.
منَأعظمَاألسبابَاملعينةَللعبدَعلىَاتباع َماَجاءَبهَنبيناَحممدََ ؛ َجلوءَالعبدَإىلَربهَ
وتضرعهَبنيَيديهَوإظهارَاالفتقارَواحلاجةَإليهََ،بأنَيهديهَإىلَالصراطَاملستقيمََ،ويعينهَعلىَ
العملََ،وهذاَهوَدعاءَاملسلمَيفَصالتهَدائماَ﴿َ،إهدناَالصراطَاملستقيم﴾ََ،ومنَاشتبهَ
يدعَربهَأنَيهديهَ
عليهَاحلقَأوَأشكلَعليهَفهمهََ،فالَيتفردَبفَه ٍَم َخاصََ،بلَعليهَأنَ ُ
للحقََ،كماَكانَيفعلَالنيبََ،َ فعنَعائشةَرضيَاهللَعنهاَقالتََ:كانَ2إذاَقامَمنَالليلَ
افتتحَصالته َ:اللهمَربَجربائيلَوميكائيلَوإسرافيلََ،فاطرَالسماواتَواألرضََ،عاملَالغيبَ
والشهادةََ،أنتَحتكمَبيـنَعبادكَفيماَكانواَفيهَخيتلفونََ،اهدنـي لما اختلف فيه من الحق

بإذنكََ،إنكَهتديَمنَتشاءَإىلَصراطَمستقيمَ 3.
وكانَمنَدعائهَأيضَاًَ:اللهمَانفعينَمباَعلمتينََ،وعَلِّمينَماَينفعينََ،وزدينَعلمَاًَ 4.

 1وانظرَشرحَابنَأيبَالعزَلعبارةَالطحاويَرمحهماَاهلل.

 4أيَالنيبَ. 
 3رواهَمسلمَ(.)778
َ4رواهَالرتمذيَ(َ)3511وابنَماجهَ(َ َ،َ)3033وصححهَاأللباينَرمحهَاهللَ .
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الثاني :تدبر آيات القرآن الكريم
قال َالشيخ َعبد َالرمحـٰن َبن َسعديَ 1يف َتفسريه َلقوله َتعاىل َ﴿أفال َيتدبرون َالقرآن َأم َعلى َ
قلوبَأقفاهلا﴾َ 2أيَ :فهالَيتدبرَهؤالءَاملعرضونَلكتابَاهللََ،ويتأملونهَحقَالتأملََ،فإهنمَ
لوَتدبروهَلدهلمَعلىَكلَخريََ،وحلذرهمَمنَكلَشرََ،وملألَقلوهبمَمنَاإلميانَوأفئدهتمَمنَ
اإليقانََ،وألوصلهمَإىلَاملطالبَالعاليةَواملواهبَالغاليةََ،ولبنيَهلمَالطريقَاملوصـلةَإىلَاهللَ

لعرفهمَ
َُ
وإىلَجنتهَومكمالهتاَومفسداهتاََ،والطريقَاملوصلةَإىلَالعذابَ
َ،وبأيَشيءَحيذرََ،و َّ
برهبمََوأمسائهَوصفاتهَوإحسانهََ،ولشوقهمَإىلَالثوابَاجلزيلََ،ورهبهمَمنَالعقابَالوبيلَ .
﴿أمَعلىَقلوبَأقفاهلا﴾َأيَ:قدَأغلقَماَفيهاَمنَاإلعراضَوالغفلةَواإلعرتاضََ،وأقفلتَفالَ
يدخلهاَخريَأبداًََ،هذاَهوَالواقعَ .
الثالث :صحبة طلبة العلم والعلماء وحضور مجالسهم واالستفادة من دروسهم العلمية
صحبة َأهل َالسنة َواجلماعة َاملتمسكني َمبا َكان َعليه َرسول َاهلل ََ وصحابته َمن َأعظمَ
األسباب َاليت َتعني َعلى َاالتباع َواالستمساك َباحلق ََ ،وذلك َألن َالصاحب َساحبَللمرءَ
وقائدََ،فاخلليلَحيملَصاحبهَعلىَماَهوَعليهََ،فإنَكانَصاحبَسنةََواَتِّباعَ؛َحَـمَلهَعلىَ

َ1هوَالشيخَالعالمةَاملفسرَالفقيهَعبدَالرمحـٰنَبنَناصرَالسعديََ،منَفحولَعلماءَجندََ،استوطنَبلدةَعنيزةَمنَمدنَالقصيمََ،
ولدَعامََ1387وتويفَعامََ1376هجريََ،تتلمذَعلىَيدهَعددَمنَالطلبةَصارواَفيماَبعدَمنَعلماءَاملسلمنيََ،كالشيخَعبدَ
اهللَبنَعبدَالعزيزَبنَعقيلََ،والشيخَعبدَاهللَبنَعبدَالرمحـٰنَالبسامََ،والشيخَحممدَبنَصاحلَبنَعثيمنيَوغريهمََ،رمحهمَاهللَ َ.
انظرَترمجتهَيفَكتابَ«علماءَجندَخاللَمثانيةَقرون»ََ،للشيخَعبدَاهللَبنَعبدَالرمحـٰنَالبسامَرمحهَاهللَ .
َ2سورةَحممدَ .َ24َ:
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ذلكََ،وإنَكانَصاحبَبدعةَوفسوقَمحلهَعلىَذلكََ،قالَرسولَاهللََ:َ الرجلَعلىَ
دينَخليلهََ،فلينظرَأحدكمَمنَخياللَ 1.
عنَأيبَموسىَرضيَاهللَعنهَعنَالنيبََ قالَ :مثلَاجلليسَالصاحلَوالسوءَكحاملَالـمسكَ
َ،فحاملَاملسكَإماَأنَيـُح َِذيكَ،َ 3وإماَأنَتبتاعَمنهََ،وإماَأنَجتدَمنهَرحياًَ
َ
ونافخَالكريَ 2
طيبةََ،ونافخَالكريَإماَأنَحيرقَثيابكََ،وإماَأنَجتدَمنهَرحياًَخبيثةَ 4.
ولذاَاستفاضتَأقوالَالسلفَيفَاحلثَعلىَصحبةَأهلَاالتباعَوالسنةَوتركَصحبةَسواهمََ،
ومماَيدلَعلىَتأثريَالصحبةَماَقاله َيوسفَبنَأسباطََ:كانَأيبَقدرياًََ ،وأخَوايل َروافضََ،
فأنقذينَاهللَبسفيانَ 5.
وعنَأيوبَقالَ:إنَمنَسعادةَاحلدثَ6واألعجميَأنَيوفقهماَاهللَلعاملَمنَأهلَالسنةَ 7.

وعنَابنَشوذبَقالَ:إنَمنَنعمةَاهللَعلىَالشابَإذاَنسكَ0أنَيواخيَصاحبَسنةَحيملهَ
عليهاَ 1.

َ1رواهَأبوَداودَ(َ)4033والرتمذيَ(َ،َ)2370وصححهَاأللباينَرمحهَاهللَ .
َ2نافخَالكريَهوَاحلدَادَ .
ُ 3حيذيكَأيَيعطيكَ.انظرَ«النهاية».
َ4رواهَالبخاريَ(َ)5534ومسلمَ(َ .)2620
َ5رواهَالاللكائيَيفَ«شرحَأصولَاعتقادَأهلَالسنةَواجلماعة»َ(َ .)67/1
َ6احلدثَهوَالشابَيفَأولَعمرهَ.انظرَ«النهاية»َ .
َ7رواهَالاللكائيَيفَ«شرحَأصولَاعتقادَأهلَالسنةَواجلماعة»َ(َ .)66/1
 0أيَإذاَأقبلَعلىَالعباداتَوصارَمتمسكاَهبا.
َ1رواهَالاللكائيَيفَ«شرحَأصولَاعتقادَأهلَالسنةَواجلماعة»َ(َ .)67/1
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وعنَعبدَاهللَبنَعمروَبنَالعاصَرضيَاهللَعنهماَقالَ:قالَرسولَاهللََ:َإنَاهللَالَيقبضَ
العلمَانتزاعاًَينتزعهَمنَالعبادََ،ولكنَيقبضَالعلمَبقبضَالعلماءََ،حىتَإذاَملَيبقَعاملاًَاختذَ
الناسَرؤوساًَجهاالًََ،فسئلواَفأفتواَبغريَعلمََ،فضلواَوأضلواَ 1.
ومنَأقوالَالسلفَيفَذلكَ َ:
عنَابنَمسعود َرضيَاهللَعنهَأنهَقالَ :أغد َعاملاً َأو َمتعلماً َأو َمستمعاً ََ،والَتكنَالرابعَ
فتهلكَ 2.

وعن َسلمان َالفارسي َرضي َاهلل َعنه َقالَ :ال َيزال َالناس َبـخري َما َب ـ ـقي َاألول َحىت َيتعلمَ

اآلخرََ،فإذاَهلكَاألولَقبلَأنَيتعلمَاآلخرَهلكَالناسَ 3.
فائدةَ:قالَابنَالقيمَرمحهَاهللَتعاىلَ :

وحقَاهللَتعاىلَيفَالطاعةَستةَأمورَ؛َوهيَاإلخالصَيفَالع ـ ـ ـملََ،والنصيحةَهللَفيهََ،ومتابعةَ
الرسولَفيهََ،وشهودَمشهدَاإلحسانَفيهََ،وشهودَمنةَاهللَعليهََ،وشهودَتقصريهَفيهَبعدَ
ذلكَكلهَ 4.

َوانظر َللفائدة َأيضا َما َقاله َالشنقيطي َرمحه َاهلل َيف َهذا َالباب َيفََكتابه َ«أضواء َالبيان» ََ،
تفسريَسورةَحممدََ،تفسريَقولهَتعاىلَأفالَيتدبرونَالقرآنَأمَعلىَقلوبَأقفاهلاَ،َمنَعندَ
قوله(َ:واحلاصلَأنَنصوصَالكتابَوالسنةَاليتَالََتـُحصىَواردةَبإلزامَمجيعَاملكلفنيَبالعملَ
َ1رواهَالبخاريَ(َ)188ومسلمَ(َ .)2673
َ2رواهَالدارميَيفَ«سننه»ََ،بابَيفَذهابَالعلمََ،والبيهقيَيفَ«املدخلَإىلَالسننَالكربى»َ(َ .)308
َ3رواهَالدارميَيفَ«سننه»ََ،بابَيفَذهابَالعلمَ .
« 4إغاثةَاللهفان»َ(َ،َ)02/1حتقيقَحممدَحامدَالفقيَرمحهَاهلل.
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بالكتابَوسنةَرسولهََ)َ إىلَقوله(َ :بلَأدلةَالكتابَوالسنةَدالةَعلىَوجوبَتدبرَالوحيَ
وتفهمهَوتعلمهَوالعملَبهَبكلَماَعُلِمَمنهَعلماَصحيحاََ،قليالَكانَأوَكثريا)َ .
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الحق الثالث :اجتناب ما نهى عنه وزجر
ضد طاعة النيب  معصيته  ،وقد جاء التحذير من اهلل عز وجل من معصية النيب  يف قوله تعاىل
 ومن يعص اهلل ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهني ،1وقال ومن
يعص اهلل ورسوله فقد ضل ضل ضالال مبينا ، 2وقال ويوم يعض الظامل على يديه يقول يا ليتين
اختذت مع الرسول سبيال * ياويلتا ليتين مل اختذ فالنا خليال * لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين
وكان الشيطان لإلنسان خذوال ،3وقال إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسوله وإذا كانوا معه على
أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون باهلل ورسوله فإذا

استأذنوك لبعض شأهنم فأذن ملن شئت منهم واستغفر هلم اهلل إن اهلل غفور رحيم * ال جتعلوا دعاء
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم اهلل الذين يتسللون منكم لواذاً فليحذر الذين خيالفون
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم.4
جاء يف «الكشاف» عند تفسري هذه اآليات :أراد عز وجل أن يريهم عظم اجلناية يف ذهاب

الذاهب عن جملس رسول اهلل  بغري إذنه إذا كانوا معه على أمر جامع ، 5فجعل ترك ذهاهبم حىت
يستأذنوه ثالث اإلميان باهلل واإلميان برسوله  ،مع تصدير اجلللة ب «إمنا»  ،وإيقاع املؤمنني مبتدأ خمرباً

 1سورة النساء41 :
 2سورة األحزاب. 63 :
 3سورة الفرقان. 72 – 72 :
 4سورة النور. 36 – 37 :
 5سيأيت بيان املقصود من األمر اجلامع يف كالم ابن كثري التايل إن شاء اهلل.
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عنه مبوصول 1أحاطت صلته بذكر اإلميانَني ، 2مث ع ّقبه مبا يزيده توكيداً وتشديداً  ،حيث أعاده على
وضلنه شيئاً
أسلوب آخر وهو قوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون باهلل ورسولهّ ، 
وعرض باملنافقني وتسللهم لواذاً.3
آخر  ،وهو أنه جعل االستئذان كاملصداق لصحة اإلميانني َّ ،
انتهى باختصار يسري.
وق ال ابن كث ري رمحه اهلل :وهذا أيضا أدب أرشد اهلل عباده املؤمنني إليه  ،فكلا أمرهم باالستئذان
عند الدخول ؛ كذلك أمرهم باالستئذان عند االنصراف  ،السيلا إذا كانوا يف أمر جامع مع الرسول
صلوات اهلل وسالمه عليه  ،من صالة مجعة أو عيد مجاعة أو اجتلاع يف مشورة وحنو ذلك  ،أمرهم
اهلل تعاىل أن ال يتفرقوا عنه واحلالة هذه إال بعد استئذانه ومشاورته َّ ،
وإن من يفعل ذلك فإنه من
املؤمنني الكاملني.
مث قال عند قوله ﴿فليحذر الذين خيالفون عن أمره﴾ :أي عن أمر رسول اهلل  ، وهو سبيله
ومن هاجه وطريق ته وسنت ه وشري عته  ،فت وزن األقوال واألعلال بأقواله وأعلاله  ،فلا وافق ذلك قُبل ،

وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله  ،كائناً من كان  ،كلا ثبت يف الصحيحني وغريمها عن
رسول اهلل  أنه قال( :من علل علال ليس عليه أمرنا فهو رد)  ،أي فليحذر وليخش ى من خالف
شريعة الرسول ظاهرا وباطنا أن تصيبهم فتنة  ،أي يف قلوهبم  ،من كفر أو نفاق أو بدعة  ،أو
يصيبهم عذاب أليم  ،أي يف الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو حنو ذلك .انتهى.

 1وهو قوله الذين.
 2أي قوله أولئك الذين يؤمنون باهلل ورسوله.
 3أي يسرت بعضهم بعضا ويروغ يف خ يفة فيذهب  ،قاله البغوي يف «تفسريه».
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وقال أيضا رمحه اهلل عند تفسريه لقوله تعاىل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع
غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصرياً:1 
وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ؛ أي ومن سلك غري طريق الشريعة اليت جاء
هبا الرسول  ، فصار يف شق والشرع يف شق  ،وذلك عن علد منه بعدما ظهر له احلق وتبني له
واتضح له.
وقوله ويتبع غري سبيل املؤمنني ؛ هذا مالزم للصفة األوىل  ،ولكن قد تكون ال لخالفة لنص
الشارع  ،وقد تكون ملا أجتلعت عليه األمة احمللدية فيلا عُلم اتفاقهم عليه حتقيقاً  ،فإنه قد

ضلنت هلم العصلة يف اجتلاعهم من اخلطأ تشريفاً هلم وتعظيلاً لنبيهم  ،وقد وردت أحاديث
ُ
صحيحة كثرية يف ذلك.
مث قال :وهلذا توعد تعاىل على ذلك بقوله نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصرياً ، أي إذا
سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن ُحن ِّسنها يف صدره ون زينها له استدراجاً له  ،كلا قال تعاىل
فذرين ومن يكذب هبذا احلديث سنستدرجهم من حيث ال يعللون ، وقال تعاىل فللا زاغوا
أزاغ اهلل قلوهبم ، وقوله ونذرهم يف طغياهنم يعلهون.
وجعل النار مصريه يف اآلخرة  ،ألن من خرج عن اهلدى مل يكن له طريق إالَّ إىل النار يوم القيامة.

انتهى كالمه رمحه اهلل.
وقد جاءت السنة كذلك يف التحذير من معصية النيب  يف قوله :إذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه ،
2
وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.
 1سورة النساء. 441 :
 2تقدم خترجيه.
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ومعصية النيب  سبب للعقوبة يف الدنيا قبل اآلخرة  ،فقد ثبت من حديث سللة بن األكوع أن
رجالً أكل عند رسول اهلل  بشلاله  ،فقال له :كل بيلينك  ،قال :ال أستطيع  ،فقال له  :ال
1.
استطعت  ،ما منعه إال الكرب  ،قال :فلا رفعها إىل فيه
وعن أيب محيد الساعدي قال :غزونا مع رسول اهلل  غزوة تبوك  ،فللا أتينا تبوك قال :أما إهنا
ستهب ريح شديدة  ،فال يقومن أحد  ،ومن كان معه بعري فليعقله.
ُّ
2
فعقلناها  ،وهبَّت ريح شديدة فقام رجل فألقته جببل طَيء.
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهلا  ،أن النيب  دخل على أعرايب يعوده  ،وكان النيب  إذا دخل
على مريض يعوده قال( :ال بأس  ،طهور إن شاء اهلل)  ،فقال له :ال بأس  ،طهور إن شاء اهلل.
قال :3قلت :طهور؟ كال  ،بل هي محى تفور  -أو تثور  ، -على شيخ كبري  ،تُزيره القبور.
4
فقال النيب  : فنعم إذا.
وعن سعيد بن املسيَّب بن حزن عن أبيه أن أباه جاء إىل النيب  فقال :ما امسك؟
قالَ :ح َزن.
قال :أنت سهل.
قال :ما أنا مبغري امساً مسانيه أيب.

قال ابن املسيَّب :فلا زالت فينا احلزونة بعد.

5

 1رواه مسلم (.)7274
 2رواه البخاري ( )4147ومسلم (.)4627
 3أي األعرايب.
 4رواه البخاري (.)6343
 5رواه البخاري (.)3422
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فصل في أنواع المعصية

ومعصية النيب  أربعة أنواع  ،صغائر وكبائر وبدع وكفر.
فأما الكبرية فهي كل ذنب ورد يف حق فاعله لعنة أو غضب أو وعيد بالنار أو حد  ،قال ابن أيب
1

العز احلنفي رمحه اهلل :وهذا أمثل األقوال.
وصاحب الكبرية حتت املشيئة يف اآلخرة  ،إن شاء اهلل عذبه وإن شاء غفر له  ،فعلى هذا فينبغي
احلذر من الوقوع يف الكبائر  ،قال تعاىل  إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم
وندخلكم مدخال كرميا.
ومن ذلك السرقة وشرب اخللر وأكل الربا والزنا وقطيعة الرحم وحنو ذلك  ،فكل هذه ورد فيها إما
حد يف الدنيا أو نص على عقوبة يف اآلخرة أو كالمها.
2
وأما الصغرية فهي الذنب الذي مل يرد فيه حد يف الدنيا وال وعيد خاص يف اآلخرة.
غري أنه ينبغي التنبيه إىل أن الصغرية إذا استلر عليها اإلنسان ومل يتب منها صارت كبرية  ،فعن عبد
اهلل بن مسعود أن رسول اهلل  قال( :إياكم وحمقرات الذنوب فإهنن جيتلعن على الرجل حىت
يهلكنه)  ،وإن رسول اهلل  ضرب هلن مثال كلثل قوم نزلوا أرض فالة  ،فحضر صنيع القوم ،

 1انظر «شرح العقيدة الطحاوية» البن أيب العز احلنفي  ، )171/7( ،و «جملوع فتاوى ابن تيلية» ( ، )312/44واجلرجاين يف
كتابه «التعريفات».
 2انظر «جملوع فتاوى ابن تيلية» ( ، ) 314 – 312/44وعزا هذا القول البن عباس وأبو عبيد القاسم بن سالم واإلمام أمحد بن
حنبل وغريهم  ،وقال :هو أمثل األقوال.
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فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل جييء بالعود حىت مجعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما
2
قذفوا فيها) ، 1وهلذا قالت العللاء :اإلصرار على الصغرية جيعلها كبرية.
وأماا ال فار فه و ارتك اب ش يء م ن ن واقض اإلس الم  ،كعب ادة غ ري اهلل  ،م ن األنبي اء أو الص احلني أو
قبورهم  ،أو سب اهلل أو رس وله أو ال دين  ،أو االس تهزاء بش يء منه ا  ،أو رد ش يء معل وم م ن ال دين
بالض رورة كاإلمي ان ب اهلل أو إنك ار أن ش رب اخلل ر ح رام – م ثال  ،أو اعتق اد أن غ ري ه دي الن يب 
أفضل من هدي النيب  ، أو ارتكاب السحر  ،أو مظاهرة الكافرين على املؤمنني رغبة يف دينهم.
وموجبات الوقوع يف الكفر كثرية  ،ذكرها الفقهاء يف كتب الفقه يف باب املرتد.


فصل في البدعة

وأما البدعة ؛ فاالبتداع لغة هو االخرتاع واإلحداث  ،وشرعا هو إحداث عبادة أو اعتقاد يف الدين
مل تأت هبا الشريعة.
والبدع تكون يف االعتقادات وتكون يف األعلال  ،أي العبادات.
وسيأيت مزيد كالم يف البدعة يف احلق الرابع إن شاء اهلل.
ودوافع معصية النيب  - بأنواعها األربعة املذكورة  -ال خترج عن ثالثة :اتباع هوى النفس  ،القول
بالرأي  ،التقليد األعلى.

 1رواه أمحد ( ، )126 – 127/4وقال حمققو «املسند» :حسن لغريه.
 2قاله النووي يف شرحه على صحيح مسلم  ،شرح حديث رقم (.)42
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فصل في اتباع الهوى

اتباع اهلوى – أي هوى النفس  -يقود إىل أنواع املعاصي األربع كلها  ،فإنه يقود إىل ارتكاب
الصغائر  ،كالنظرة احلرام مثال  ،مث إذا أصر املرء على تلك الصغرية ؛ اجتلعت تلك الصغائر
فصارت كبرية  ،كلا تقدم.
واتباع هوى النفس يقود أيضا إىل ارتكاب كبائر الذنوب كالزنا وآفات اللسان كالكذب والغيبة
وأكل الربا وشرب اخللر والصالة عند القبور وغري ذلك من الذنوب اليت ورد يف حقها الوعيد
الشديد ملن ارتكبها.
واتباع اهلوى يقود أيضا إىل الوقوع يف البدع  ،واالبتداع هو فعل عبادات ل م ترد يف الكتاب وال يف
السنة  ،كالتسبيح اجللاعي بعد الصلوات  ،وصالة الظهر بعد صالة اجللعة  ،واالحتفال باملولد
النبوي وليلة اإلسراء واملعراج  ،وغري ذلك من األفعال اليت يرتكبها بعض الناس لتقربه إىل اهلل  ،وهي
ال تزيده إال بعدا  ،ألهنا مل يشرعها اهلل  ،وقد مساها النيب  ضاللة  ،كلا يف احلديث :كل بدعة
ضاللة.
كلا أن هوى النفس يقود أيضا إىل الكفر  ،فكم من إنسان يعرف أن دين اإلسالم هو دين احلق
الذي ال يقبل اهلل دينا سواه  ،ومع هذا يعرض عنه تقليدا ملا كان عليه آباؤه وأجداده  ،وهذا هو
1

عني االنقياد هلوى النفس  ،كلا فعل أبو طالب عم النيب  ملا رفض الدخول يف دين اإلسالم ،
ليس بدافع كراهية احلق  ،وإمنا بدافع اخلوف من مالمة قومه أو سبهم له  ،فقال يف «الميته»:
ولقد عللت بأن دين حملد من خري أديان الربية دينا

 1سيأيت خترجيه  ،وراجع لالستزادة كتاب «معجم البدع» لرائد صربي  ،الناشر :دار العاصلة – الرياض.
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أيضا:
وقال فيه ً

لوال املالمة أو حذار مسبة

لوجدتين مسحاً بذاك مبينا

لقد عللوا أن ابننا ال ُم َّ
كذب

َلدينا وال يُعىن بقول األباطل

ومن مظاهر اهلوى ؛ احلسد  ،وقد ردت اليهود دعوة النيب  حسدا للعرب لكون النيب  منهم ،
وإال فإهنم يعرفون أنه نيب من عند اهلل  ،وصفته مذكورة يف كتبهم  ،ولكنهم كانوا يرتقبون خروجه
منهم – أي من اليهود  ، -فللا خرج من العرب ردوا دعوته وكفروا هبا حسدا من عند أنفسهم ،
قال اهلل تعاىل عنهم  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كلا يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتلون
احلق وهم يعللون.
ومن مظاهر اهلوى ؛ الكرب  ،ومن هذا إباء الشيطان أن يسجد آلدم ملا أمره اهلل بذلك  ،لكونه قد
ُخلق من نار وخلق آدم من طني.
1
ورمبا كان هناك صور أخرى التباع اهلوى توجد يف مظاهنا.
وقد جاء حتذير السلف رمحهم اهلل  -من الصحابة والتابعني  -من اتباع اهلوى  ،ومن ذلك ما قاله
2
الشعيب :إمنا مسيت األهواء ألهنا هتوي بصاحبها يف النار.
قال أبو العالية :ما أدري أي النعلتني علي أعظم ؛ إذ أخرجين اهلل من الشرك إىل اإلسالم  ،أو
عصلين يف اإلسالم أن يكون يل فيه هوى.

3

 1يراجع لالستزادة كتاب «اتباع اهلوى  ،خطره  ،مظاهره  ،عالجه»  ،للدكتور سليلان الغصن  ،الناشر :دار العاصلة – الرياض.
 2رواه الاللكائي (.)772
 3رواه الاللكائي (.)762
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فصل في القول بالرأي

املقصود بالرأي هو الرأي الباطل الغري مستند إىل دليل أو قياس صحيح  ،وإمنا مستنده ثالثة أمور ؛
إما اإلعجاب بالعقل  ،ومن مث تقدمي ما ميليه عليه عقله على الدليل النقلي  ،أو القياس اخلاطئ ،
أو االستحسان والذوق.
فأما اإلعجاب بالعقل فلن أمثلته أن رد بعض املعجبني بعقوهلم حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ،
أن رسول اهلل  قال :إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فليغلسه كله مث ليطرحه  ،فإن يف أحد
1
جناحيه شفاء ويف اآلخر داء.
وآخر من عللاء اجليولوجيا سألته شخصيا عن حديث ابن عباس قال :قال رسول اهلل  : نزل
2
احلجر األسود من اجلنة وهو أشد بياضا من اللنب  ،فسودته خطايا بين آدم.
فقال إن سبب سواده هو وجود مادة النيكل فيه ورد احلديث !!!
وآخر من عللاء اجليوفيزياء أخربين شخصيا بالوقت الذي تقوم فيه الساعة – بزعله  -بناء على
حسابات رياضية!
وأما القياس اخلاطئ فغالب من يقع فيه من ال يعرف ضوابط القياس الشرعي الصحيح فيخطئ
اإلجابة.
وأما مسألة االستحسان والذوق فغالبه استحسان عبادات مل تأت يف الشريعة  ،وهي اليت تعرف
بالبدع  ،ومن األمثلة على ذلك أن ما رواه أنس بن مالك أن ثالثة رهط 3أتوا إىل بيوت أزواج النيب
 1رواه البخاري (.)1247
 2رواه الرتمذي ( )422وقال :حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
 3الرهط هم العدد من الرجال.
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 يسألون عن عبادة النيب  ، فللا أُخربوا كأنهم تقالُّوها ، 1فقالوا :وأين حنن من النيب ، 
قد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟
فقال أحدهم :أما أنا فإين أصلي الليل أبدا.

وقال آخر :أنا أصوم الدهر وال أفطر.
وقال آخر :أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا.
فجاء إليهم رسول اهلل  فقال :أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له ،
2
لكين أصوم وأفطر  ،وأصلي وأرقد  ،وأتزوج النساء  ،فلن رغب عن سنيت فليس مين.
ويف رواية مسلم( :ال آكل اللحم) بدال من (أصوم وال أفطر).
ولسان حال املبتدع أن اهلل مل يتم الدين  ،أو أن النيب  مل يبلغه  ،وأنه أعلم بدين اهلل من النيب 
وصحابته  ،وكل هذه الدعاوى الثالث باطلة  ،وسيأيت  -قريبا إن شاء اهلل  -ذكر بعض اآليات
القرآنية واألحاديث النبوية واآلثار السلفية يف احلث على االعتصام بالقرآن والسنة واحلذر من البدع
اليت ابتدعها من جاء بعد القرون الثالثة املفضلة األوىل.
وقد جاء حتذير السلف رمحهم اهلل  -من الصحابة والتابعني  -من القول بالرأي  ،فقد قال علي
رضي اهلل عنه :لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من أعاله  ،وقد رأيت رسول
اهلل  ميسح على ظاهر خفيه.

3

 1وهذا موضع الشاهد.
 2رواه البخاري ( ، )1236ورواه مسلم ( )4124بنحوه.
 3رواه أبو داود رقم ( )437وغريه  ،وصححه األل باين رمحه اهلل  ،وهو مروي عن علر  ،رواه اخلطيب البغدادي يف «الفقيه واملتفقه»
(.)122

64

الحق الثالث  :اجتناب ما نهى عنه وزجر

وروى الدارمي عن ابن عباس قال :من أحدث رأيا ليس يف كتاب اهلل ومل متض به سنة من رسول اهلل
1

 ؛ مل يُدر ما هو عليه إذا لقي اهلل عز وجل.
وكتب علر بن عبد العزيز :إنه ال رأي ألحد يف كتاب اهلل  ،وإمنا رأي األئلة فيلا مل ين زل فيه كتاب
ومل متض به سنة من رسول اهلل  ، وال رأي ألحد يف سنة سنها رسول اهلل . 

2

وعن علر بن عبد العزيز قال :سن رسول اهلل ووالة األمر بعده سننا  ،األخذ ب ها تصديق لكتاب
اهلل  ،واستكلال لطاعته  ،وقوة على دين اهلل  ،ليس ألحد تغيريها وال تبديلها  ،وال النظر يف رأي
من خالفها  ،فلن اقتدى مبا سنّوا اهتدى  ،ومن استبصر هبا تبصر  ،ومن خالفها واتبع غري سبيل
3
املؤمنني واله اهلل ما توىل  ،وأصاله جهنم وساءت مصرياً.
وروى الدارمي عن أيب نضرة قال :ملا قدم أبو سللة البصرة أتيته أنا واحلسن  ،فقال للحسن :أنت
احلسن؟ ما كان أحد بالبصرة أحب إيل لقاء منك  ،وذلك أنه بلغين أنك تفيت برأيك  ،فال تفت
برأيك إال أن تكون سنة عن رسول اهلل  أو كتاب ُم نَ زل.

4

ولقي عبد اهلل بن علر رضي اهلل عنهلا جابر بن زيد يف الطواف فقال :يا جابر  ،إنك من فقهاء
أهل البصرة  ،وإنك َس تُس تَ فىت  ،فال تُ فت يَ َّن إال بقرآن ناطق أو سنة ماضية  ،فإنك إن فعلت غري

 1رواه الدارمي يف املقدمة  ،باب الفتيا وما فيها من الشدة  ،وابن وضاح يف «البدع والنهي عنها»  ،باب تغيري البدع.
 2رواه الدارمي يف املقدمة  ،باب ما يتقا من تفسري حديث النيب  ، وذكره املروزي خمتصرا عن بعض السلف عن علر بن عبد
العزيز يف «تعظيم قدر الصالة» (.)211
 3رواه اخلطيب البغدادي يف كتاب «الفقيه واملتفقه»  ،باب القول يف انه جيب اتباع ما سنّه أئلة السلف ( ، )544و «الشريعة»
لآلجري ( ، )101/1وابن عبد الرب يف «جامع بيان العلم وفضله» (.)020/2
 4رواه الدارمي يف املقدمة  ،باب الفتيا وما فيها من الشدة.
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1

ذلك فقد هلكت وأهلكت.
وروى ابن عساكر عن أيب بصرة أن أبا سللة  -وهو قاضي املدينة وفقيهها  -قدم البصرة  ،فللا
رأى احلسن قال له :من أنت؟ فقال :أنا احلسن بن أيب احلسن  ،قال :ما كان هبذا املصر أحد أحب
إيل أن ألقاه منك  ،وذلك أنه بلغين أنك تفيت الناس  ،فاتق اهلل يا حسن  ،وافت الناس مبا أق ول
لك  ،وافتهم بشيء من الق رآن قد عللته  ،أو سن ة ماض ية قد بيَّ نتها الص احلون واخل لفاء  ،وانظر
رأيك الذي هو رأيك فألقه.

2

وعن عبد اهلل بن علر بن العاص رضي اهلل عنهلا قال :مسعت رسول اهلل  يقول :إن اهلل ال ين زع
العلم بعد إن أعطاكلوه انتزاعاً  ،ولكن ين تزعه منهم مع قبض العللاء بعللهم  ،فيبقى ناس جهال

يُستفتون فيُفتون برأيهم  ،فيَضلون ويُضلون.

3

وروى سعيد بن منصور يف «سننه» عن ابن أيب مليكة قالُ :سئل أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه
عن آية من كتاب اهلل عز وجل  ،قال :أيةُ أرض تقلين  ،أو أيةُ مساء تظلين  ،أو أين أذهب وكيف
4
أصنع إذا أنا قلت يف آية من كتاب اهلل بغري ما أراد اهلل هبا؟

 1رواه أبو نعيم يف «احللية»  ، ) 427/6( ،والدارمي يف سننه  ،باب الفتيا وما فيها من الشدة  ،واخلطيب يف كتاب «الفقيه
واملتفقه» (.)122
« 2تاريخ دمشق» ( ، )623/72الناشر :دار الفكر – بريوت.
 3رواه البخاري ( ، )2622ومسلم ( ، )7326واللفظ للبخاري.
 4ص . 434
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وروى البيهقي عن عبيد اهلل بن علر أن علر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال :اتقوا الرأي يف
1

دينكم.
وروى ابن عبد الرب عن علرو بن حريث قال :قال علر رضي اهلل عنه :إياكم وأصحاب الرأي ،
فإهنم أعداء السنن  ،أعيتهم األحاديث أن حيفظوها  ،فقالوا بالرأي  ،فضلوا وأضلوا.

2

وبإسناده عن عبد اهلل قال :ال يأيت عليكم زمان إال وهو شر من الذي قبله  ،أما إين ال أقول أمري
خري من أمري  ،وال عام أخصب من ع ام  ،ولكن فقهاؤكم يذهبون مث ال جتدون منهم خلفا  ،وجييء
قوم يقيسون األمور برأيهم.

3

وبإسناده عن ابن عباس قال :إمنا هو كتاب اهلل وسنة رسوله  ،فلن قال بعد ذلك برأيه فلا أدري
4

أيف حسناته جيد ذلك أم يف سيئاته.
وروى الدارمي يف «سننه» بسنده عن الشعيب قال :ما جاءكم به هؤالء من أصحاب رسول اهلل 
6 5

فخذوا به  ،وما كان من رأيهم فاطرحوه يف ال ُحش .

« 1املدخل إىل السنن الكربى» ( ، )742وابن عبد الرب يف «جامع بيان العلم وفضله» (.)742/7
« 2جامع بيان العلم وفضله» ( ، )744/7وقد روي هذه األثر بعدة أسانيد عن علر  ،قال عنها ابن القيم رمحه اهلل :وأس انيد هذه
اآلثار عن علر يف غاية الصحة« .إعالم املوقعني»  ،فصل يف حترمي اإلفتاء يف دين اهلل بالرأي .)36/4( ،
« 3جامع بيان العلم وفضله» (.)744/7
« 4جامع بيان العلم وفضله» (.)741/7
 5احلش هو مكان قضاء احلاجة .انظر «النهاية».
 6املقدمة  ،باب يف كراهية أخذ الرأي.
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فصل في التقليد

1

التقليد هو الدافع الثالث من دوافع م خالفة النيب  ، والتقليد هو الرجوع إىل قول بدون معرفة
دليله  ،وال متحيص لصحته  ،وإمنا انقياد أعلى ملا كان عليه اآلباء واألجداد  ،أو العللاء والشيوخ ،
ورمبا هللا معا.
والواجب هو اتباع النيب  بالدليل الشرعي من الكتاب أو السنة أو كالمها  ،والتقليد األعلى
خالف االتباع.
واالتباع بالدليل وسط بني طرفني  ،ه لا التقليد واتباع الرأي  ،وبيان ذلك أن التقليد فيه تعطيل
للعقل  ،واتباع الرأي فيه تقدمي العقل على النقل  ،وأما االتباع فهو تسليم العقل ملا ميليه النقل ،
املنزل من لدن احلكيم اخلبري.
تكلن يف اتباع قول باطل  ،لعامل أو غري عامل  ،وسواء يف العقيدة أو الشريعة أو
وخطورة التقليد ُ

السلوك  ،فيحصل هبذا اإلمث  ،وقد بلي هبذا كثري من املسللني.
والتقليد ال جيوز إال لواحد وهو النيب  ، وما سواه فال جيوز تقليدهم إال إذا كانوا مستندين على
الدليل  ،واهلل املستعان.
قال ابن تيلية رمحه اهلل:
والواجب على كل مسلم يشهد أن (ال إلٰه إال اهلل وأن حملدا رسول اهلل) ؛ أن يكون أصل قصده
توح يد اهلل  ،بعبادته وحده ال شريك له وط اعة رسوله  ،يدور على ذلك ويتّ بعه أين وجده  ،ويعلم

 1عقد الشيخ الشنقيطي رمحه اهلل يف كتابه «أضواء البيان» فصال أصوليا مطوال يف مسألة التقليد  ،وذلك يف تفسري سورة حملد عند
تفسري قوله تعاىل أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا ، من عند قوله :املسألة الثالثة يف التقليد.
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أن أفضل اخللق بعد األنبياء هم الصحابة  ،فال ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إال لرس ول اهلل
 ، وال لطائفة انتصارا مطلقا عاما إال للصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني  ،فإن اهلدى يدور مع
الرسول حيث دار  ،ويدور مع أصحابه دون أصحاب غريه حيث داروا  ،فإذا أمجعوا مل ُجيلعوا على
خطأ قط  ،خبالف أصحاب عامل من العللاء  ،فإهنم قد ُجيلعون على خطأ  ،بل كل قول قالوه ومل
يقله غريهم من األمة ال يكون إال خطأ  ،فإن الدين الذي بعث اهلل به رسوله ليس مسلّلا إىل عامل
واحد وأصحابه  ،ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظريا لرسول اهلل  ، وهو شبيه بقول
الرافضة يف اإلمام املعصوم.

وال بد أن يكون الصحابة والتابعون يعرفون ذلك احلق الذي بعث اهلل به الرسول قبل وجود املتبوعني
الذين تنسب إليهم املذاهب يف األصول والفروع  ،وميتنع أن يكون هؤالء جاءوا حبق خيالف ما جاء
به الرسول  ،فإن كل ما خالف الرسول فهو باطل  ،وميتنع أن يكون أحدهم علم من ج هة الرس ول
ما خيالف الصحابة والتابعني هلم بإح سان  ،فإن أولئك مل جي تلعوا على ض اللة  ،فالبد أن يك ون
قوله إن كان حقا مأخوذا علا جاء به الرسول  ،موجودا فيلن قبله  ،وكل قول قيل يف دين اإلسالم
خمالف ملا مضى عليه الصحابة والتابعون  -مل يقله أحد منهم بل قالوا خالفه  -فإنه قول باطل.
1
انتهى.
وقال أمحد بن حنبل :من رد حديث رسول اهلل  فهو على شفا هلكة.
قال ابن اجلوزي رمحه اهلل:

« 1منهاج السنة النبوية» (.)736 – 734/1
 2رواه ابن اجلوزي عنه يف كتابه «مناقب اإلمام أمحد بن حنبل»  ،ص . 712
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(ويف التقليد إبطال منفعة العقل  ،ألنه إمنا خلق للتأمل والتدبر  ،وقبيح مبن أُعطي مشعة يستضىء
هبا أن يطفئها وميشي يف الظللة.
واعلم أن عل وم أصحاب املذاهب يعظُم يف قلوهبم الشخص فيتبعون قوله من غري تدبر ملا قال ،
وهذا عني الضالل  ،ألن النظر ينبغي أن يكون إىل القول ال إىل القائل  ،كلا قال علي عليه
السالم 1للحارث بن حوط وقد قال له :أتظن أنا نظن أن طلحة والزبري كانا على باطل؟
فقال له :يا حارث  ،إنه ملبوس عليك  ،إن احلق ال يعرف بالرجال  ،إعرف احلق تعرف أهله.
وكان أمحد بن حنبل يقول :من ضيق علم الرجل أن يقلد يف اعتقاده رجال.
3

وهلذا أخذ أمحد بن حنبل بقول زيد يف اجلد 2وترك قول أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه).
فإن قال قائل :فالعوام ال يعرفون الدليل فكيف ال يقلدون؟
فاجل واب :ينبغي للعامي أن جي تهد يف اخ تيار ال عامل الذي يق لده  ،فيختار شديد التلسك بالسنة ،
الشديد اخلوف من اهلل.

 1األوىل أن يقال يف حقه :رضي اهلل عنه  ،أسوة بغريه من الصحابة  ،أما ختصيصه بالتسليم فليس من هدي القرون الثالثة املفضلة ،
وال يفعل هذا إال الرافضة ألهنم يغلون فيه ويعظلونه بل يعبدونه  ،مث إن يف هذا تشبيه له باألنبياء عليهم الصالة والسالم  ،وأما
ص بذلك ألنه مل يسجد لصنم قط فهذا ال يوجب ختصيصه بالسالم  ،مث إنه مل ينفرد هبذا عن باقي
دعوى بعضهم أنه اختُ َّ
الصحابة  ،وهلذا مل خيصه أصحاب السنن واملسانيد بالسالم بل ترضوا عنه كباقي الصحابة رضوان اهلل عليهم.
 2أي يف إسقاط اجلد للورثة من إخوة وأخوات أو عدم إسقاطه.
« 3تلبيس إبليس»  ،ذكر تلبيس إبليس على أمتنا يف العقائد والديانات  ،ص ( ، 147الناشر :مدار الوطن للنشر – الرياض) ،
باختصار يسري.
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قال ابن عبد الرب رمحه اهلل :إن العامة البد هلا من تقليد عللائها عند النازلة تنزل هبا  ،ألهنا ال تتبني
موقع احلجة وال تصل لعدم الفهم إىل علم ذلك  ،ألن العلم درجات  ،ال سبيل إىل أعالها إال بنيل
أسفلها  ،وهذا هو احلائل بني العامة وبني طلب احلجة  ،واهلل أعلم.
ومل خيتلف العللاء أن العامة عليها تقليد عللائها  ،وأهنم املرادون بقول اهلل عز وجل فاسألوا أهل

1

الذكر إن كنتم ال تعللون ، وأمجعوا على أن األعلى ال بد له من تقليد غريه ممن يثق مبيزه بالقبلة
إذا أشكلت عليه  ،فكذلك من ال علم له وال بصر مبعىن ما يدين به ؛ ال بد له من تقليد عامله.
وكذلك مل خيتلف العللاء أن العامة ال جيوز هلا الفتيا  ،وذلك واهلل أعلم جلهلها باملعاين اليت منها
2

جيوز التحليل والتحرمي والقول يف العلم.
قال ابن تيلية رمحه اهلل :والذي عليه مجاهري األمة أن االجتهاد جائز يف اجلللة  ،والتقليد جائز يف
اجلللة  ،ال يوجبون االجتهاد على كل أحد وحيرمون التقليد  ،وال يوجبون التقليد على كل أحد
حرمون االجتهاد  ،وأن االجتهاد جائز للقادر على االجتهاد  ،والتقليد جائز للعاجز عن
ويُ ِّ

االجتهاد  ،فأما القادر على االجتهاد فهل جيوز له التقليد ؛ هذا فيه خالف  ،والصحيح أنه جيوز
حيث عجز عن االجتهاد  ،إما لتكافؤ األدلة  ،وإما لضيق الوقت عن االجتهاد  ،وإما لعدم ظهور
3
دليل له.
قلت :ومن أم ثلة التقليد الباطل يف مسائل الع قيدة مما هو كفر ؛ تقليد اجملتلع يف فعل عبادات
شركية  ،كدعاء أصحاب القبور والذبح هلا.

 1أي متييزه ومعرفته للقبلة.
« 2جامع بيان العلم وفضله» (.)242/7
« 3جملوع الفتاوى» (.)721-726/72
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ومن أمثلة التقليد الباطل يف مسائل العقيدة  -مما هو من البدع الغري مكفرة  -تقليد اجملتلع يف بدعة
املولد النبوي والصالة عند القبور  ،اعتقادا أن للصالة عندها مزية وفضيلة فحسب  ،وأما من قصد
بصالته التقرب لذلك امليت فهو مشرك قطعا.
ومن أمثلة التقليد الباطل يف مسائل الشريعة تقليد اجملتلع يف صالة الظهر بعد صالة اجللعة ،
وابتداع أذكار وأدعية نبوية تقال بعد الصلوات مل ترد عن النيب  وال عن صحابته.
وأكثر الذين يفعلون ذلك يفعلونه بدافع التقليد األعلى جملتلعاهتم  ،بدون بينة وال برهان  ،ورمبا لو
بني هلم احلق لت ركوا ما هم عليه.
والتقليد جيوز عند الضرورة  ،يف حق الرجل العامي الذي ليس عنده مقدرة على البحث عن احلق ،
فلثل هذا جيوز يف حقه أن يقلد أحد من أهل العلم املوثوق بعللهم ودينهم يف البلد  ،املعروفني
بالتلسك بالدليل من كتاب اهلل وسنة رسوله  ، فلثل هؤالء إذا ُوجدوا فال جيوز العدول عنهم إىل
غريهم.
وقال ابن القيم رمحه اهلل:
واملصنف ون يف السنة مجعوا بني فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العامل ليبينوا بذلك فساد التقليد  ،وأن
العال م قد يزل وال بُد  ،إذ ليس بمعصوم  ،فال يجوز قبول كل ما يقوله ويُنَ َّزل قوله من زلة قول
وحرموه  ،وذموا أهله  ،وهو أصل بالء
املعصوم  ،فهذا الذي ّ
ذمه كل عامل على وج ه األرض ّ ،
زل فيه وفيلا مل يزل فيه  ،وليس هلم متييز بني ذلك ،
املقلدين وفتنتهم  ،فإهنم يقلدون العامل فيلا ّ
شرعون ما مل يشرع ،
فيأخذون الدين باخلطأ والبد  ،فيُح لون ما حرم اهلل  ،وحيرمون ما أحل اهلل  ،ويُ ِّ
1
وال ب ّد هلم من ذلك  ،إذ كانت العصلة منتفية علن قلدوه  ،فاخلطأ واقع منه والبد.
« 1إعالم املوقعني» ( ، )432/7ذكر تفصيل القول يف التقليد وانقسامه.

72

الحق الثالث  :اجتناب ما نهى عنه وزجر

وقال أيضا رمحه اهلل:
ال يستقر للعبد قدم يف اإلسالم حىت يعقد قلبه وسره على أن الدين كله هلل  ،ال رب سواه  ،وال
متبوع غريه  ،وأن كالم غريه يُعرض على كالمه  ،فإن وافقه قبلناه  ،ال ألنه قاله  ،بل ألنه أخرب به
عن اهلل ورسوله  ،وإن خالفه رددناه واطّرحناه  ،وال يعرض كالمه صلوات اهلل وسالمه عليه على آراء
القياسيني  ،وال عقول الفالسفة واملتكللني  ،وال على سياسة الوالة احلاكلني والسالطني  ،وال
أذواق املتزهدين واملتعبدين  ،بل تُعرض هذه كلها على ما جاء به عرض الدراهم اجملهول حاملها
على أخرب الناقدين  ،فلا ُحكم بصحته منها فهو املقبول  ،وما ُحكم بَرده فهو املردود  ،واهلل املوفق
1

للصواب.
وقد جاء التحذير القرآين من التقليد األعلى يف قوله تعاىل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا
من دونه أولياء قليال ما تذكرون.
كلا جاء التحذير النبوي من التقليد األعلى  ،لكون ذلك سببا للزلل  ،فإن خطورة التقليد كلا
تقدم تكلن يف زلة العامل  ،مث قلده من قلده  ،ويف التلسك باألثر عصلة من الزلل بإذن اهلل  ،فعن
زياد بن حدير قال :قال يل علر :هل تعرف ما يهدم اإلسالم؟
قال :قلت :ال.
قال :يهدمه زلة العالم  ،وجدال املنافق بالكتاب  ،وحكم األئلة املضلني.

2

املخ وف من زلة العامل تقليده فيها  ،إذ لوال التقليد ملا خيف من زلة العامل على
ومن املعلوم أن ُ
غريه.
« 1الصواعق املرسلة» ص . 622 - 624
 2رواه الدارمي يف املقدمة  ،باب يف كراهية أخذ الرأي.
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وأما آثار السلف يف التحذير من التقليد فكثرية جدا  ،ومن ذلك ما قاله ابن عباس :ويل لألتباع من
عثرات العامل.
قيل :كيف ذلك؟
قال :يقول العامل شيئا برأيه  ،مث جيد من هو أعلم برسول اهلل  منه  ،فيرتك قوله ذلك مث ميضي
1

األتباع.
وفيلا يلي طائفة من كالم األئلة األربعة يف التحذير من التقليد  ،نقلت عامتها من مقدمة كتاب
«صفة صالة النيب  » للشيخ العالمة حملد ناصر الدين األلباين رمحه اهلل.
أبو حنيفة النعمان رحمه اهلل
فأم ا أوهل م وه و اإلم ام أب و حنيف ة النعل ان ب ن ثاب ت رمح ه اهلل ؛ فق د روى عن ه أص حابه أق والً ش ىت
وعب ارات متنوع ة  ،كله ا ت ؤدي إىل ش يء واح د وه و :وج وب األخ ذ باحل ديث  ،وت رك تقلي د آراء
2
األئلة املخالفة له  ،فلن هذا قوله رمحه اهلل :إذا صح احلديث فهو مذهيب.
وقال :ال حيل ألحد أن يأخذ بقولنا ما مل يعلم من أين أخذناه.
ويف رواية :حرام على من مل يعرف دليلي أن يُفيت بكالمي.
وزاد يف رواية :فإننا بشر  ،نقول القول اليوم  ،ونرجع عنه غداً.

« 1جامع بيان العلم وفضله» (.)433 – 431/7
« 2حاشية ابن عابدين» ( ، )36/4كلا يف «صفة الصالة».
« 3حاشية ابن عابدين» على البحر الرائق ( ، )726/3كلا يف «صفة الصالة».
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ويف رواية أخرى :وحيك يا يعق وب ، 1ال تكت ب ك ل م ا تس لع م ين  ،ف إين ق د أرى ال رأي الي وم وأترك ه
غداً  ،وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد.
عل ق األلب اين رح له اهلل بقول ه :وذل ك ألن اإلم ام كث رياً م ا يب ين قول ه عل ى القي اس  ،فيب دو ل ه قي اس
أقوى  ،أو يبلغه حديث عن النيب  فيأخذ به ويرتك قوله السابق.
وقال :إذا قلت قوالً خيالف كتاب اهلل تعاىل وخرب الرسول  ؛ فاتركوا قويل.

2

مالك بن أنس رحمه اهلل
وأما اإلمام مالك بن أنس رمحه اهلل فقال:
إمنا أنا بشر  ،أخطئ وأصيب  ،فانظروا يف رأيي  ،فكل ما واف ق الكت اب والس نة فخ ذوه  ،وك ل م ا مل
3
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.
4
وقال :ليس أحد بعد النيب  إال ويؤخذ من قوله ويرتك  ،إال النيب . 

 1هو أبو يوسف  ،من أجل أصحاب أيب حنيفة.
 2ذكره الفالين يف «اإليقاظ» (ص  ، )12املطبعة املنريية كلا يف «صفة الصالة».
 3رواه عنه ابن عبد الرب يف «اجلامع» (.)377/4
 4قال األلباين يف حاشيته على األثر املذكور يف مقدمة «صفة الصالة» :نسبة هذا إىل مالك هو املشهور عند املتأخرين  ،وصححه
عنه ابن عبد اهلادي يف «إرشاد السالك» ( .)772/4اه .
قلت :وقد نقله الذهيب عنه يف السري وهو مشهور عنه  ،ولفظه :كل أحد يؤخذ من قوله ويرتك إال صاحب هذا القرب . 
كلا رواه ابن عبد الرب يف «جامعه» من عدة طرق عن جماهد ( ، )442-444/7ورواه أيضا عن احلكم بن عتيبة (.)444/7
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محمد بن إدريس الشافعي رحمه اهلل
ب 1عنه  ،فلهل ا قل ت م ن ق ول
قال رمحه اهلل :ما من أحد إال وتذهب عليه سنة لرسول اهلل ُ 
وتعز ُ
ت ؛ ف القول م ا ق ال رس ول اهلل  ، وه و
أو َّ
لت م ن أص ل في ه ع ن رس ول اهلل  خ َ
الف م ا قل ُ
أص ُ
2

قويل.
وق ال :أمج ع املس للون عل ى أن م ن اس تبان ل ه س نة ع ن رس ول اهلل  ؛ مل حي ل ل ه أن ي دعها لق ول
3
أحد.
وق ال :إذا وج د يف كت ايب خ الف س نة رس ول اهلل  ؛ فقول وا بس نة رس ول اهلل  ، ودع وا م ا
4

قلت.
5
ويف رواية :فاتبعوها  ،وال تلتفتوا إىل قول أحد.
6
وقال :إذا صح احلديث فهو مذهيب.
وقال :كل مسألة تكللت فيها  ،صح اخلرب فيها عن النيب  عند أهل النقل خبالف م ا قل ت ؛ فأن ا
راجع عنها يف حيايت وبعد مويت.

7

1
يب عنه.
أي تغ ُ
 2رواه البيهقي بسنده إىل الربيع بن سليلان قال :مسعت الشافعي يقول :فذكره .انظر «مناقب الشافعي» ()121 – 121/4
(الناشر :مكتبة الرتاث – القاهرة).
 3ذكره الفالين يف «اإليقاظ» (ص  )34كلا يف «صفة الصالة».
 4رواه البيهقي يف «املدخل إىل السنن الكربى» ( ، )771/4واخلطيب البغدادي يف «الفقيه واملتفقه» (.)642/4
 5رواه أبو نعيم يف «احللية» (.)441/2
 6ذكره الفالين يف «اإليقاظ» (ص  )422كلا يف «صفة الصالة».
 7رواه اهلروي يف «ذم الكالم وأهله» ( ، )642الناشر :مكتبة العلوم واحلكم – املدينة.
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1

وقال :اشهدوا أين إذا صح عندي احلديث عن رسول اهلل  فلم آخذ به فإن عقلي قد ذهب.
وق ال :كلل ا قل ت  ،وك ان ع ن الن يب  خ الف ق ويل مم ا يص ح ؛ فح ديث الن يب  أوىل  ،وال
2
تقلدوين.
3
وقال :كل حديث عن النيب  فهو قويل  ،وإن مل تسلعوه مين.
وقال أيضا :إذا صح عن رسول اهلل  حديث  ،وقلت قوال ؛ فأنا راجع عن قويل  ،قائل بذلك.

4

أحمد بن حنبل رحمه اهلل
ق ال رمح ه اهلل :ال تقل دين  ،وال تقل د مال ًك ا وال الش افعي وال األوزاع ي وال الث وري  ،وخ ذ م ن حي ث
5

أخذوا.
ويف رواية :ال تقلد يف دينك أحداً م ن ه ؤالء  ،م ا ج اء ع ن الن يب  وأص حابه فخ ذ ب ه  ،مث الت ابعني
بعد الرجل فيه ُم َخيَّ ر.6
ُ
7
مرًة :االتباع أن يتبع الرجل ما جاء به النيب  وعن الصحابة  ،مث هو من بعد التابعني خمري.
وقال َّ

 1رواه أبو نعيم يف «احللية» ( ، )446/2وبنحوه رواه البيهقي يف «املدخل» ( ، )771/4واخلطيب البغدادي يف «الفقيه واملتفقه»
(.)642-644/4
 2رواه أبو نعيم يف «احللية» (.)446/2
 3رواه ابن أيب حا يف «آداب الشافعي»  ،ص  ، 21 – 26كلا يف «صفة الصالة».
 4رواه اهلروي يف «ذم الكالم وأهله» رقم ( ، )624الناشر :مكتبة العلوم واحلكم – املدينة.
 5ذكره الفالين يف كتابه «اإليقاظ» (ص  )446نقال من «صفة الصالة».
 6أي يف املسائل االجتهادية اليت مل يرد فيها نص يف الكتاب والسنة  ،ومل يفت فيها الصحابة رضي اهلل عنهم  ،فعندئذ يصح الرجوع
إىل فتاوى التابعني.
 7ذكرمها أبو داود يف «مسائل اإلمام أمحد»  ،باب يف الرأي  ،الناشر :مكتبة ابن تيلية – القاهرة.
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1

وقال :رأي األوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي  ،وهو عندي سواء  ،وإمنا احلجة يف اآلثار.
2
وقال :من رد حديث رسول اهلل  فهو على شفا هلكة.
وقال احلافظ ابن رجب رمحه اهلل تعاىل:
فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول  أن يبينه لألمة  ،وينصح هلم  ،وي أمرهم باتب اع أم ره  ،وإن
خ الف ذل ك رأي عظ يم م ن األم ة  ،ف إن أم ر رس ول اهلل  أح ُّق أن يعظ م ويقت دى ب ه م ن رأي
رد الص حابة وم ن بع دهم عل ى ك ل م ن
معظَّ م ق د خ الف أم ره يف بع ض األش ياء خط أً  ،وم ن هن ا ّ
خ الف س نة ص حيحة  ،ورمب ا أغلظ وا يف ال رد  ،ال بغض اً ل ه  ،ب ل ه و م حبوب عن دهم معظ م يف

نفوس هم  ،لك ن رس ول اهلل  أح ب إل يهم  ،وأم ره ف وق أم ر ك ل خمل وق  ،ف إذا تع ارض أم ر الرس ول
 وأمر غريه ؛ فأمر الرسول  أوىل أن يقدم ويتبع  ،وال مينع من ذل ك تعظ يم م ن خ الف أم ره وإن
ك ان مغف وراً ل ه ، 3ب ل ذل ك املخ الف املغف ور ل ه ال يك ره أن ُخي الَف أم ره إذا ظه ر أم ر الرس ول 
4
خبالفه .انتهى.
وقد كان الس لف يعظل ون أم ر الن يب  ويقدمون ه ول و خ الف أم ر آب ائهم وعلل ائهم  ،كل ا روى أب و

 1رواه ابن عبد الرب يف «اجلامع» (.)717/7
 2روى ذلك ابن اجلوزي عنه يف كتابه «مناقب أمحد»  ،الباب الثاين والعشرون يف ذكر تعظيله ألهل السنة والنقل  ،ص ، 712
حتقيق د .عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي  ،الناشر :دار هجر للنشر والتوزيع.
كلا عقد ابن اجلوزي يف الكتاب املذكور بابا ذكر فيه أقواال لإل مام أمحد يف احلث على التلسك بالسنة واألثر  ،فلرياجعه من أراد
االستزادة.
 3علق األلباين هنا فقال :بل هو مأجور  ،لقوله  : إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران  ،وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله
أجر واحد .رواه الشيخان وغريمها .انظر «صفة الصالة»  ،ص . 12
 4نقله ابن رجب يف تعليقه على «إيقاظ اهللم»  ،ص  ، 26كلا يف «صفة الصالة».
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يعلى يف «مسنده» 1بإسناد جيد رجاله ثقات 2عن سامل بن عبد اهلل بن علر قال:
جلس رجل من أهل الشام إىل عبد اهلل بن علر وأنا مع ه  ،فق ال ل ه :ي ا أب ا عب د الرمحٰن  ،م ا ت رى يف
التلتع بالعلرة إىل احلج؟
فقال له عبد اهلل :حسن مجيل ملن صنع ذلك.
فقال له الرجل :فإن أباك قد كان ينهى عنها.
فغض ب عب د اهلل مث ق ال :ويل ك أرأي ت إن ك ان أيب هن ى عنه ا وك ان رس ول اهلل  عل ل هب ا  ،أم ر
رسول اهلل  تأخذ أم بأمر أيب؟
قال :ال  ،بل بأمر رسول اهلل.
قال :فإن رسول اهلل  قد فعل ذلك  ،فقم لشأنك.
3
قال األلباين رمحه اهلل :إسناد جيد  ،رجاله ثقات.
قال مقيده عفا اهلل عنه :وق د ك ان عل ر ينه ى ع ن املتع ة وي أمر ب اإلفراد ل ئال يهج ر البي ت خ الل بقي ة
الع ام  ،ألن الن اس إذا مجع وا ب ني احل ج والعل رة يف احل ج هج روا العل رة خ الل الع ام  ،فنه ى عل ر ع ن
التلت ع وأم ر ب اإلفراد ح ىت يض طر الن اس لالعتل ار خ الل الع ام ل لن أراد ذل ك  ،ه ذا رأي ه رض ي اهلل

 1برقم (.)1114
 2قال هذا الشيخ األلباين رمحه اهلل.
« 3صفة صالة النيب  ، » ص . 14
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عن ه ، 1وخالف ه ابن ه عب د اهلل  ،ألن ه ذا خم الف لس نة رس ول اهلل  الفعلي ة  ،فق د ح ج الن يب 
واعتلر ملا حج حجة الوداع.
خالصة
وخالص ة الق ول ه و أن الواج ب ه و االعتص ام بالكت اب والس نة  ،واحل ذر م ن معص ية الن يب  أي ا
كانت دوافعها ودواعيها  ،فإن من اعتصم بالكتاب والسنة جن ا  ،وم ن ح اد عنهل ا هل ك  ،كل ا ق ال
2
النيب  يف مرض وفاته :خلفت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها ؛ كتاب اهلل وسنيت.
وسيأيت إن شاء اهلل ذكر بعض اآليات واألحاديث واآلث ار ال واردة يف ب اب «االعتص ام بالس نة واحل ذر
من البدع يف احلق الرابع» ؛ {وأن ال يعبد اهلل إال مبا شرع}.

 1قال شيخ اإلسالم ابن تيلية رمحه اهلل :فالصحابة الذين استحبوا اإلفراد  -كعلر رضي اهلل عنه وغريه  -إمنا استحبوا أن يسافر سفرا
آخر للعلرة ليكون للحج سفرا على حدة وللعلرة سفرا على حدة« .جملوع الفتاوى» (.)13-11/73
 2رواه اخلطيب يف «كتاب الفقيه واملتفقه» (.)721/4
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الحق الرابع :أن ال يعبد اهلل تعالى إال بما شرع  ،وليس باألهواء والبدع
من األمور اليت سار عليها السلف يف طاعتهم واتباعهم للنيب  ؛ اتباع ما جاء يف الكتاب والسنة
واالعتصام هبما.
ومن األمور اليت سار عليها السلف كذلك حماربتهم لألهواء املتمثلة يف المعصية والتقليد والرأي
والبدعة  ،فالسلف يعدون ذلك املربع مرضا خطريا  ،مىت استشرى وانتشر يف األمة فإنه يفتك
بعقيدهتا وما هي عليه من االتـباع للسنة النبوية  ،وقد تقدم الكالم يف التحذير من الثالثة األول ،

وفيما يلي مجلة من اآليات واألحاديث واآلثار الواردة عن السلف – من الصحابة والتابعني – يف
احلذر من البدع  ،ولزوم الكتاب والسنة  ،وقبل الشروع يف ذلك فإنه حيسن الكالم على تعريف
البدعة وحده ا فأقول :البدعة لغة هي االخرتاع  ،يقال ابتدع فالن شيئا أي اخرتعه  ،ويف التنزيل
بديع السماوات واألرض ، 1أي خمرتعها وخالقها على غري مثال سابق.
ويف الشرع فإن االبتداع هو اإلتيان بعبادة مل يأت نص من الكتاب والسنة بشرعيتها  ،وحملها األمور
الدينية  ،فمن جاء بعبادة مل يتعبد هبا النيب  وال أصحابه فقد أتى ببدعة  ،وأما األمور الدنيوية
2
من املخرتعات واالكتشافات احلسية فليست داخلة يف البدع.

 1سورة البقرة. 111 :
 2انظر «االعتصام» للشاطيب رمحه اهلل  ،الباب األول يف تعريف البدع وبيان معناها.
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فصل في األمر باالعتصام بالسنة والحذر من البدعة
عن العرباض بن سارية رضي اهلل عنه قال :صلى بنا رسول اهلل  الصبح ذات يوم  ،مث أقبل علينا
فوعظنا موعظة بليغة  ،ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب  ،فقال قائل :يا رسول اهلل  ،كأن
هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟
قال :أوصيكم بتقوى اهلل  ،والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا ُمدعا ، 1فإنه من يعش منكم فسريى
اختالفا كثريا  ،فعليكـم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين  ،فتمسكوا بها وعضُّوا عليها

بالنواجذ ، 2وإياكم ومحدثات األمور  ،فإن كل محدثة بدعة  ،وكل بدعة ضاللة.

3

4

وعن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل  قال :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
5
ويف رواية ملسلم :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد.
قال ابن رجب رمحه اهلل :هذا احلديث أصل عظيم من أصـول اإلسالم  ،وهو كامليزان لألعمال يف
ظاهرها  ،كما أن حديث (إمنا األعمال بالنيات) 6ميزان لألعمال يف باطنها  ،فكما أن كل عمل ال
يراد به وجه اهلل تعاىل فليس لعامله فيه ثواب ؛ فكذلك كل عمل ال يكون عليه أمر اهلل ورسوله فهو

 1أي مقطع األطراف.
 2النواجذ آخر االضراس  ،ولكل إنسان أربع نواجذ.
 3رواه ابن حبان ( )111/1واللفظ له  ،وأبو داود ( ، )4661وابن ماجه ( ، )42والرتمذي ( ، )2616وأمحد (– 126/4
 ، )121وغريهم  ،واحلديث صححه األلباين رمحه اهلل.
 4رواه البخاري ( )2611ومسلم (.)1111
 5رواه مسلم ( )1111وأمحد (.)146/6
 6رواه البخاري ( )1عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه.
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مردود على عامله  ،وكل من أحدث يف الدين ما مل يأذن به اهلل ورسوله فليس من الدين يف شيء.
انتهى.
وعن حذيفة بن اليمان قال :كان الناس يسألون رسول اهلل  عن اخلري وكنت أسأله عن الشر
خمافة أن يدركين  ،فقلت :يا رسول اهلل  ،إنا كنا يف جاهلية وشر  ،فجاءنا اهلل هبذا اخلري  ،فهل بعد
هذا اخلري من شر؟
قال :نعم.
قلت :وهل بعد ذلك الشر من خري؟
قال :نعم  ،وفيه َد َخن.1
قلت :وما دخنه؟

قال :قوم يهدون بغير هديي  ،تعرف منهم وتنكر.

قلت :فهل بعد ذلك اخلري من شر؟

قال :نعم  ،دعاة إىل أبواب جهنم  ،من أجاهبم إليها قذفوه فيها.
قلت :يا رسول اهلل  ،صفهم لنا.
فقال :هم من جلدتنا  ،ويتكلمون بألسنتنا.
قلت :فما تأمرين إن أدركين ذلك؟
قال :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم.
قلت :فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟

 1دخن أي فساد واختالف .انظر «النهاية».
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قال :فاعتزل تلك الفرق كلها  ،ولو أن تَ َـعض بأصل شجرة  ،حىت يدركك املوت وأنت على ذلك.

1

فصل في بيان حرص السلف على االعتصام بالسنة والحذر من البدعة
وأما آثار السلف يف باب االعتصام بالسنة واحلذر من البدع فكثرية جدا  ،ومن ذلك قول ابن
4 3

سريين :كانوا يرون أنه 2على الطريق مادام على األثر .
5
وقال سفيان قال :إمنا الدين باآلثار.
وعن أيب الدرداء قال :إقتصاد يف سنة خري من اجتهاد يف بدعة  ،إنك إن تتبع خري من أن تبتدع ،
6
ولن ختطئ الطريق ما اتبعت األثر.
1

وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال :اتبعوا آثارنا وال تبتدعوا فقد كفيتم.
وعن إمساعيل بن عبيد اهلل يقول :ينبغي لنا أن حنفظ ما جاءنا عن رسول اهلل  ، فإن اهلل يقول
وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا ، فهو عندنا مبنزلة القرآن.

1

 1رواه البخاري ( ، )3666ومسلم (.)1141
 2أي املرء.
 3املقصود باألثر طريق النيب  وصحابته من بعده.
 4أخرجه ابن عبد الرب يف «جامعه»  ،باب ما جاء يف ذم القول يف دين اهلل بالرأي .)216/2( ،
 5أخرجه ابن عبد الرب يف «جامعه»  ،باب ما جاء يف ذم القول يف دين اهلل بالرأي .)211/2( ،
 6رواه املروزي يف «السنة»  ،برقم (.)11
 1رواه ابن وضاح يف «البدع والنهي عنها» ( ، )16باب ما يكون بدعة  ،والدارمي يف باب كـراهة أخذ الرأي ( ، )261والبيهقي يف
«املدخل إىل السنن الكربى» ( ، )264والطرباين يف الكبري ( ، )154/1وزاد :كل بدعة ضاللة.
 1رواه املروزي يف «السنة»  ،برقم (.)16
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قال ابن عبد الرب يف «جامع بيان العلم وفضله»:

أهل البـدع أجـمع 1أضربوا عن السنن  ،وتأولوا الكتاب على غري ما بينت السنة  ،فضلوا وأضلوا ،
نعوذ باهلل من اخلذالن  ،ونسأله التوفيق والعصمة برمحته  ،وقد روي عن النيب  التحذير عن ذلك

يف غري ما أثر.

2

قال األوزاعي :ندور مع السنة حيث دارت.

3

قال أبو مسعود األنصاري :إن دين اهلل واحد  ،وإياكم والتلون يف دين اهلل.

4

وروى اخلطيب البـ ـ ـ ـ غدادي عن عثمان بن حاضر األزدي قال :دخلت على ابن عباس فقلت:
أوصين  ،فقال :عليك باإلستقامة  ،اتبع وال تبتدع.

5

وروى ال ـ ـهروي يف «ذم الكالم وأهله» عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال :يا أيها الناس  ،إن اهلل
بعث حممداً باحلق  ،وأنـزل عليه القرآن  ،وفرض عليه الفرائض  ،وأمره أن يعلم أمته  ،فبلّغ رسالته ،

ونصح ألمته  ،وعلّمـهم ما مل يكونوا يعلمون  ،وبني هلم ما جيهلون  ،فاتبعوه وال تبتدعـوا فقد

كفيتم  ،كل حمدثة بدعة  ،وكل بدعة ضاللة.

6

 1أي كلهم  ،بتسكني اجليم.
 2باب من تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة.
 3رواه الاللكائي برقم (.)41
 4رواه احلاكم يف «املستدرك» (.)561/4
 5انظر كتاب «الفقيه واملتفقه»  ،باب القول يف انه جيب اتباع ما سنّه أئمة السلف ( ، )456والدارمي يف باب من هاب الفتيا ،
ولفظه :نعم  ،عليك بتقوى اهلل واالستقامة  ،اتبع وال تبتدع.
 ، )165/2( 6رقم (.)241
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ورواه الطرباين خمتصرا بلفظ( :اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم  ،كل بدعة ضاللة) ، 1وكذا الدارمي.2
وروى اهلروي يف «ذم الكالم وأهله» عن العالء بن املسيب عن أبيه قال :إنا نتبع وال نبتدع ،
ونقتدي وال نبتدي  ،ولن نضل ما متسكنا باآلثار.

3

وهو مروي عن ابن مسعود أيضا بلفظ :إنا نقتدي وال نبتدي  ،ونتبع وال نبتدع  ،ولن نضل ما

متسكنا باألثر.

4

وعنه قال :االقتصاد يف السنة خري من االجتهاد يف البدعة.

5

وعن ابن عباس رضي اهلل عنه :عليكم باالستقامة واتباع األمراء واألثر  ،وإياكم والتبدع.
وعنه قال :إن أبغض األمور إىل اهلل البدع.

6

1

وعن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال :إياكم وما ابتدع  ،فإن ما ابتُـدع ضاللة.

1

روى املروزي يف «السنة» عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه أنه كان يقول :خري الدين دين حممد
 ، شر األمور حمدثاهتا  ،اتبعوا وال تبتدعوا  ،فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم األثر  ،إن تتبعونا فقد
 1انظر «املعجم الكبري»  ،برقم (.)154/1
 2انظر «السنن»  ،كتاب املقدمة  ،باب يف كراهية أخذ الرأي  ،ولفظه :اتبعوا وال تبتدعوا  ،فقد كفيتم.
 ، )265/2( 3رقم (.)331
 4أخرجه الاللكائي برقم (.)166
 5أخرجه الاللكائي برقم ( ، ) 114والدارمي يف املقدمة  ،باب يف كراهية أخذ الرأي  ،واحلاكم يف «املستدك» ( ، )163/1والبيهقي
( ، )11/3واملروزي يف «السنة» (.)11
 6رواه املروزي يف «السنة» ( ، )11وأخرجه ابن وضاح يف «البدع» يف باب كل حمدثة بدعة ولفظه :عليكم باالستقامة واتباع واألثر ،
وإياكم والتبدع.
 1رواه البيهقي ( ، )316/4واملروزي يف «السنة» (.)12
 1رواه احلاكم يف «املستدرك» (.)466/4
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سبقناكم سبقا بعيدا  ،وإن ختالفونا فقد ضللتم ضالال كبريا  ،ما أحدثت أمة يف دينها بدعة إال رفع
اهلل عنهم سنة هدى مث ال تعود فيهم أبدا  ،وإلن أرى يف ناحية املسجد نارا تشتعل فيه احرتاقا
1
أحب إيل من أن أرى بدعة ليس فيه هلا ُمـغَ ــيـر.
وقال اإلمام أمحد بن حـنبل أنه قال :أصول السنة عندنا :التمسك مبا كان عليه أصحاب رسول اهلل
 ، واالقتداء هبم  ،وترك البدع  ،وكل بدعة فهي ضاللة  ،وترك اخلصومات  ،واجللوس مع
أصحاب األهواء  ،وترك املراء واجلدال واخلصومات يف الدين.
والسنة عندنا آثار رسول اهلل  ، والسنة تفسر القرآن  ،وهي دالئل القرآن  ،وليس يف السـ ـ ـ ـنة
قياس  ،وال تضرب هلا األمثال  ،وال تدرك بالعقول وال األهواء  ،إنما هي اإلتباع وترك الهوى.

2

وروى حممد بن نصر املروزي يف كتابه «تعظيم قدر الصالة» عن حسان بن عطية قال :مخس كان
عليها أصحاب رسول اهلل  والتابعني بإحسان :اتباع السنة  ،ولزوم اجلماعة  ،وتالوة القرآن ،
واجلهاد يف سبيل اهلل.
4

قال أبو عبد اهلل :3وأظن قال :وعمارة املساجد.
وروى أبو داود عن أيب رجاء عن أيب الصلت قال :كتب رجل إىل عمر بن عبد العزيز يسأله عن
القدر فكتب:
َ

 1برقم (.)61
« 2السنة» لاللكائي (.)116/1
 3هو املروزي نفسه.
 4باب أدلة الكتاب والسنة على أن اإلميان بالرسول عليه الصالة والسالم إمنا هو بتصديقه واتباع ما جاء به .)145( ،
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أما بعد ؛ أوصيك بتقوى اهلل  ،واالقتصاد يف أمره  ،واتباع سنة نبيه  ، وترك ما أحدث
الم ِ
حدثون بعد ما جـرت به سـنـته وُكفـوا مؤنته  ،فعليـك بلزوم السنة  ،فإنـها لك بإذن اهلل عـصمة ،
مث اعلم أنه مل يبتدع الناس بدعة إال قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عربة فيها  ،فإن السنة إمنا

فارض لنفسك ما رضي به القوم
سنها من قد َعلم ما يف خالفها من اخلطأ والزلل واحلُمق والتعمق َ ،
ألنفسهم  ،فإهنم على علم وقفوا  ،وببصر ٍ
نافذ ُكفوا  ،ولَ ُـهم على كشف األمور كانوا أقوى ،
وبفضل ما كانوا فيه أوىل  ،فإن كان اهلدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه  ،ولئن قلتم إمنا حدث
بعدهم ؛ ما أحدثه إال من اتبع غري سبيلهم ورغب بنفسه عنهم  ،فإهنم هم السابقون  ،فقد تكلموا
فيه مبا يكفي  ،ووصفوا منه ما يشفي  ،فما دوهنم من ُم ْقصر وما فوقهم من ْحمسر  ،وقد قصر قوم
1
دوهنم فجفوا  ،وطمح عنهم أقوام فغَـلَوا  ،وإهنم بني ذلك لعلي هدى مستقيم.
قال يف «عون املعبود» ما حمصله أن السلف الصاحلني قد حبسوا أنفسهم عن كشف ما مل ُحيتج إىل

كشـفوا ما احتيج إىل كشـفه من أمر الديـن كشفا ال مزيد عليه ،
كشـفه من أمر الدين  ،وكذلك َ
(وطمح عنهم أقوام فغلَوا) أي يف الكشف  ،أي شددوا حىت جاوزوا فيه احلد  ،فهؤالء قد أفرطوا
وأسرفوا يف الكشف  ،كما أن أولئك قد فرطوا وقرتوا فيه.
(وإهنم) أي السلف (بني ذلك) أي بني القصر والطمح  ،أي بني اإلفراط والتفريط  ،بل كانوا على
طريق مستقيم  ،وهو االقتصاد والتوسط بني اإلفراط والتفريط  ،ليسوا مبفرطني كالقوم القاصرين
دوهنم  ،وال مبفرطني كاألقوام الطاحمني عنهم .انتهى.

 1رواه أبو داود ( ، )4612و «البدع والنهي عنها»  ،باب كل حمدثة بدعة  ، )11( ،ورواه اخلطيب يف «الفقيه واملتفقه» بنحوه عن
عبد العزيز بن املاجشون  ،باب ذكر ما تعلق به من أنكر اجملادلة وإبطاله  ، )555/2( ،والفظ أليب داود.
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قال ابن عباس رضي اهلل عنهما :ما من عام إال والناس حييون فيه بدعة ومييتون فيه سنة  ،حىت حتيا
1
البدع ومتوت السنن.
وملا ذُكر البن مسعود رضي اهلل عنه أن أناسا يُسبحون باحلصا يف املسجد أتاهم  ،وقد َكـوم كل
رجل منهم بني يديه كومة حصا  ،فلم يزل حيصبهم باحلصا حىت أخرجهم من املسجد مث قال :لقد
ـضلتم أصحاب حممد  علما.
َ
أحدثتم بدعة ظلما أو قد فَـ ُ

2

 1رواه ابن وضاح يف «البدع والنهي عنها» ( ، )11واملروزي يف «السنة» (.)11
 2رواه ابن وضاح يف «البدع والنهي عنها» ( ، )22باب ما يكون بدعة.
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فصل في معالم االعتصام بالسنة والحذر من البدع
معامل االعتصام بالسنة واحلذر من البدعة تتجلى مبعرفة عشرين مقدمة:1
 .1المقدمة األولى :أن دين اإلس ـ ـالم مبين على أصلني عظيمني ؛ األول :أن ال يُعبد إال اهلل
وحده  ،وهو معىن شهادة أال إلـٰه إال اهلل  ،والثاني :أن ال يُعبد إال مبا شرع  ،وهو مقتضى شهادة
أن حممدا رسول اهلل.
وارتكاب الشرك ضد األصل األول  ،وارتكاب البدع ضد األصل الثاين  ،واهلل اهلادي إىل سواء
السبيل.
 .2المقدمة الثانية :أن العمل ال يكون مقبوال إال إذا توافر فيه شرطان ؛ األول أن يكون الـمقصود
به وجه اهلل تعاىل  ،وضده الشرك بنوعيه ؛ األكرب وهو التقرب للمخلوقني  ،واألصغر وهو الرياء.
والشرط الثاين هو متابعة النيب . 

ودليل هـٰذين الشرطني قوله تعاىل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة
2
ربه أحدا.
 1لألمانة العلمية ونسبة الفضل ألهله ؛ فقد استفدت بعض هذه املقدمات من كتاب «اإلبداع يف كمال الشرع وخطر االبتداع»
للشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل.
 2وانظر ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف «أضواء البيان» يف تفسري قوله تعاىل من سورة النحل من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وانظر كذلك ما قاله يف كتاب «الرحلة إىل أفريقيا»  ،ص  ، 11 ، 31وهو كتاب يتضمن عدة حماضرات لفضيلته كانت مدونة يف
أشرطة مث فرغت يف الكتاب املذكور  ،وهو من مطبوعات دار عامل الفوائد – مكة.
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قال الفضيل بن عـياض رمحه اهلل يف معىن قوله تعاىل ليبلوكم أيكم أحسن عمال 1؛ قال :أخلصه
وأصوبه.
قالوا :يا أبا علي  ،ما أخلصه وأصوبه؟
خالصا مل يقبل ،
قال :إن العـمل إذا كان خالصاً ومل يكن صواباً مل يقبل  ،وإذا كان صواباً ومل يكن ً

حىت يكون خالصاً صواباً  ،واخلالص ما كان هلل  ،والصواب ما كان على السنة.

2

 .3المقدمة الثالثة :لكي يكون اإلنسان متأسيا بالنيب  يف عبادته  ،فعليه أن يالحظ أمورا ستة:
أوال :أن تكون العبادة موافقة للشريعة يف سببها  ،فأي إنسان يتعبد هلل بعبادة مبنية على ٍ
سبب مل
يثبت بالشرع فهي عبادة مردودة  ،فلو أضاف إنسان صالة سادسة غري الصلوات اخلمس لكانت
عبادته هذه مردودة ألن ليس هلا سبب شرعي يف الكتاب والسنة.

 1سورة امللك. 2 :
 2رواه أبو نعيم يف «حلية األولياء» ( ، ) 11/1قال :حدثنا أيب  ،ثنا حممد بن أمحد بن يزيد وحمـمد بن جعفر قاال :ثنا إمساعيل ابن
يزيد  ،ثنا إبراهيم بن األشعث قال :مسعت الفضيل بن عياض يقول:
الغبطة من اإلميان واحلسد من النفاق  ،واملؤمن يغبط وال حيسد  ،واملنافق حيسد وال يغبط  ،واملؤمن يسرت ويعظ وينصح  ،والفاجر
يهتك ويعري ويفشي.
ومسعته يقول :قيل لسفيان بن عيينة :ويل لك إن مل يُعف عنك  ،إذا كنت تزعم أنك تعرفه وأنت تعمل لغريه.
ومسعته يقول :كان يقال :ال يزال العبد خبري ما إذا قال قال هلل  ،وإذا عمل عمل هلل.
مسعته يقول يف قوله ليبلوكم أيكم أحسن عمال ، قال :أخ ـلصه وأص ـ ـوبه  ،فإنه إذا كان خالص ـا ومل يكن صوابا مل يقبل  ،وإذا
كان صوابا ومل يكن خالصا مل يقبل  ،حىت يكون خالصا  ،واخلالص إذا كان هلل  ،والصواب إذا كان على السنة.
ومسعته يقول :ترك العمل من أجل الناس هو الرياء  ،والعمل من أجل الناس هو الشرك .انتهى خمتصرا.
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ودليل هذه األصل قول اهلل تعاىل أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل ، وقول
النبـي ( : من أحدث يف أمرنا هذا 1ما ليس منه فهو رد).2
3
ويف رواية :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد.
قال األلباين رمحه اهلل( :أي من أحدث يف اإلسالم ما ليس يف اإلسالم يف شيء  ،ومل يشهد له
أصل من أصوله ؛ فهو مردود وال يلتفت إليه  ،وهذا احلديث قاعدة من قواعد الدين اجلليلة ،
4
فينبغي حفظه وإشهاره يف إبطال احملدثات والبدع).
ثانيا :أن تكون العبادة موافقة للشريعة يف جنسها  ،فلو ضحى إنسان ٍ
بفرس لـم تقبل أضـ ـ ـحيته ،
ألنه خمالف للشريعة يف جنسها  ،ألن األضحية ال تكون إال من هبيمة األنعام وهي اإلبل والبقر
والغنم.
ثالثا :أن تكون العبادة موافقة للشريعة يف قدرها  ،فلو أن إنسانا صلى الظهر ستا  ،لكانت عبادته
غري مقبولة  ،ألهنا خمالفة للشريعة يف قدرها  ،ولو طاف بالبيت مثانية أشواط لكانت الشوط
اإلضايف مردود عليه غري مقبول.
رابعا :أن تكون العبادة موافقة للشريعة يف كيفيتها (أي صفتها)  ،فلو أن إنسانا توضأ  ،لكنه
غسل رجليه مث مسح رأسه  ،مث غسل يديه  ،مث غسل وجهه ؛ فهذا وضوءه غري مقبول  ،وبالتايل
صالته غري صحيحة  ،ألنه خالف الشريعة يف كيفية الوضوء الواردة عن النيب . 

 1املقصود باألمر هو الدين.
 2تقدم خترجيه.
 3تقدم خترجيه.
 4حاشيته على «رياض الصاحلني»  ،حديث رقم (.)113
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خامسا :أن تكون العبادة موافقة للشريعة يف زمانها  ،فلو أن إنسانا صام صيام الفرض يف شعبان

أو يف شـوال  ،وليس يف رمضان  ،أو صلى الظهر قبل الزوال  ،فهذا صيامه غري صحيح  ،وكذا
صالته  ،ألنه خالف الشريعة يف زمان العبادة احملددة هلا من قبل الشارع احلكيم.
سادسا :أن تكون العبادة موافقة للشريعة يف مكانها  ،فلو أن حاجا وقف يوم عرفة مبزدلفة مل يصح

وقوفه  ،وعليه إعادة حجة  ،ألن عبادته مل توافق الشرع يف مكاهنا.
وكذلك لو أن إنسانا اعتكف يف منزله فال يصح اعتكافه  ،ألن مكان االعتكاف هو املسجد.
فهذه ستة أوصاف ال تتحقق متابعة النيب  إال باجتماعها يف العبادة :سببها  ،جنسها  ،قدرها ،
كيفيتها  ،زماهنا  ،مكاهنا.
 .4المقدمة الرابعة :أن السنة ُس ـنتان ؛ سنة فعلية وسنة تركية  ،فالفعلية هي ما فعله النيب  أو
أمر به أو أقر عليه  ،كاألذان للصلوات اخلمس  ،ففعله سنة نبوية.

وأما السنة الرتكية فهي ما تركه النيب  مع قيام املقتضي لذلك  ،مثل ترك األذان لصالة العيدين
وصالة اجلنازة  ،فرتكه سنة نبوية  ،وعلى هذا فقس بقية العبادات.
 .5المقدمة الخامسة :أن األصل يف العبادات املنع إال بدليل  ،واألصل يف العادات احلل إال بدليل
يدل على التحرمي  ،وهذا قاعدة هامة  ،تساعد املسلم على استبصار الطريق فيما أشكل عليه ،
فمثال القاعدة األوىل :لو قال رجل :دعونا نزيد يف الصلوات املفروضة صالة سادسة  ،فهذا نقول
له إن هذا الفعل بدعة ألنه مل يرد عن النيب  إال مخس صلوات يف اليوم والليلة.
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وكذا لو قال رج ـل :إنه من املستحب أن يقول املصـلي يف دبر كل صالة (اهلل حي) مائة مرة ؛ فهذا
نقول له أين الدليل الشرعي؟ فهذه كتب األذكار الواردة عن النيب  مل يرد فيها شيء من هذا ،
فيكون فعله بدعة حمدثة.
فاألصل يف العبادات املنع إال إذا ثبتت عن النيب  بدليل شرعي.
وأما القاعدة الثانية وهي أن األصل يف العادات احلل  ،فمثال لب ـ ـ ـ ــس الطاقية  ،فإنه من العادات ،
فلو قال رجل إنه حرام لقلنا له أين الدليل؟ وهكذا األمر يف سائر العادات.
 .6المقدمة السادسة :أن التشريع حق اهلل وحده  ،قال تعاىل أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين
ما مل يأذن به اهلل ، وهذا استفهام مبعىن اإلنكار  ،أي ليس ألحد حق تشريع شيء يف الدين مل
يأذن به اهلل  ،وعليه فمن ابتدع يف دين اهلل ما ليس منه فقد جعل نفسه مشرعا مع اهلل  ،كما أن
مقتضى فعله أن النيب  مل يتم الرسالة  ،وأنه – أي ذلك املبتدع  -جاء ليُتم الشريعة  ،وكل هذا
باطل قطعا.
 .1المقدمة السابعة هي أن النيب  هو الواسطة الوحيدة لنقل الشريعة  ،وقد نقل الشريعة كاملة
ومل يكتم شيئا  ،فقد روى الشيخان عن مسروق قال :كنت متكئا عند عائشة فقالت:
ثالث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على اهلل الفرية  -وذَ َكَرت منها – ومن
يا أبا عائشة ُ ،
زعم أن رسول اهلل  كتم شيئا من كتاب اهلل فقد أعظم على اهلل الفرية  ،واهلل يقول يا أيها
1
الرسول بلغ ما أُنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته.

 1رواه البخاري ( )4155ومسلم ( ، )111 ، 211واللفظ ملسلم.
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وروى الشافعي يف «مسنده» عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب مرسال  ،أن رسول اهلل  قال:
ما تركت شيئا مما أمركم اهلل به إال وقد أمرتكم به  ،وال تركت شيئا مما هناكم اهلل عنه إال وقد هنيتكم
1
عنه.
 .1المقدمة الثامنة أن الشريعة كاملة ليس فيها نقص  ،قال اهلل تعاىل اليوم أكملت لكم دينكم
وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا ، فالدين شامل كامل ال حيتاج إىل زيادة كما أنه
ب تْبـيَانًا ل ُكل
ال جيوز فيه النقص  ،وهلذا قال اهلل تعاىل يف وصف القرآن َ ونـَزلْنَا َعلَْي َ
ك الْكتَـا َ
شيء  ، فما من شيء حيتاج الناس إليه يف معادهم ومعاشهم إال بينه اهلل تعاىل يف كتابه  ،إما نصا
أو إمياءً أو منطوقاً أو مفهوماً.
2
وقال أبو ذر رضي اهلل عنه :لقد تركنا حممد  ، وما يـُحرك طائر جناحيه يف السماء إال أذ َكـ ـَرنا
3
منه علما.
وقال رجـل من املشركني لسلمان الفارسي رضي اهلل عنه :علمكم نبيكم كل شيء  ،حىت اخلراءة، 4
فقال :أجـل  ،لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائـط أو بول  ،أو أن نستنجي باليمني  ،أو أن نستنجي
6
بأقل من ثالثة أحجار  ،أو أن نستنجي برجي ٍع 5أو عظ ٍم.

« 1مسند الشافعي» (( ، )413/2الناشر :مكتبة ابن تيمية – القاهرة)  ،ورواه البيهقي من طريقه يف «السنن الكربى» (.)16/1
 2أي ذكر لنا.
 3رواه أمحد ( ، )153/5وقال حمققو «املسند» :حديث حسن.
 4أي آداب قضاء احلاجة.
 5الرجيع هو روث الدابة.
 6رواه مسلم (.)262
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فاالبتداع ُّ
ين
يعد تقدما بني يدي اهلل ورسوله  ،وقد هنى اهلل عن ذلك  ،قال اهلل تعاىل يا أيها الذ َ
ني يدي الله َوَر ُسوله َواتـ ُقوا اللهَ إن اللهَ َمسيع َعليم.1
آمنوا الَ تُـ َقد ُموا بـَ ْ َ
 .1المقدمة التاسعة أن النيب  كان حيذر من البدع دائما  ،يف كل خطبة ويف كل مجعة  ،ويقول:
أما بعد  ،فإن خري احلديث كتاب اهلل  ،وخري اهلدي هدي حممد  ،وشر األمور حمدثاهتا  ،وكل
2
بدعة ضاللة.
3
ويف لفظ :وكل بدعة ضاللة  ،وكل ضاللة يف النار.
وهذا عام يف كل البدع  ،ألن النيب  عمم ومل خيصص  ،وأطلق ومل يقيد  ،وهو الذي أويت جوامع
الكلم  ،فقوله« :كل بدعة» لفظة كلية عامة شاملة ُ ،مسورة بأقوى أدوات الشمول والعموم
«كل»  ،والذي نـطق هبذه الكلية يعلم مدلول هذا اللفظ  ،وهو أفصح اخللق  ،وأنصح اخللق
للخلق  ،ال يتلفظ إال بشيء يقصد معناه.
وقد فهم الصحابة من نبيهم هذا الفهم  ،فعن عبد اهلل بن مسعود قال :إمنا مها اثنتان ؛ اهلدي
والكالم  ،وأصدق احلديث كالم اهلل  ،وأحسن اهلدي هدي حممد  ، وشر األمور حمدثاهتا  ،وكل
4
حمدثة بدعة  ،وكل بدعة ضاللة  ،وكل ضاللة يف النار.

 1سورة احلجرات. 1 :
 2رواه مسلم عن جابر (.)166
 3رواه النسائي يف «الكربى» ( ، )5161وهي لفظة صحيحة كما قال األلباين يف «صحيح الرتغيب والرتهيب»  ،حاشية
(.)121/1
 4رواه الطرباين يف «املعجم الكبري» (.)11/1
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 .16المقدمة العاشرة أن العلم بالبدع أمر هام  ،من جهة العلم بتعريفها وأنواعها  ،لئال يقع فيها

اإلنسان وهو ال يدري  ،ويظن أنه حيسن عمال وأهنا تقربه إىل اهلل  ،وهي ال تزيده من اهلل إال بعدا ،
فيكون ممن قال اهلل فيهم وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا ، فتكون احلسرة يوم ال ينفع التحسر.
وقد تفطن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه إىل هذا فقال :كان الناس يسألون رسول اهلل  عن
1
اخلري  ،وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يُدركين.

 .11المقدمة الحادية عشرة أن الناس يف البدع مثانية أقسام ؛

 .1فمن الناس من اتبع اهلدي النبوي  ،وأنكر البدع  ،وهم أهل احلق.
 .2ومنهم من اتبع اهلدي النبوي  ،ومل ينكر البدع.
 .3ومنهم من حيب اهلدي النبوي  ،ولكنه مل يفعله  ،ومل ينكر البدع.
 .4ومنهم من مل يعرف اهلدي النبوي  ،وبالتايل مل يعرف قدره  ،ومل ينكره.
.5
.6
.1
.1

ومنهم من مل حيب اهلدي النبوي  ،ومل يبغضه.
ومنهم من حيب البدع  ،ويبغض اهلدي النبوي  ،عياذا باهلل.
ومنهم من مل حيب البدع  ،ومل يبغضها.
ومنهم من مل يعرف البدع  ،وبالتايل مل ينكرها.

 .12المقدمة الثانية عشرة :العلم بأن علماء املسلمني قد قاموا بالذود عن حياض الشريعة ،

فنبهوا على البدع يف كتب كثرية  ،وبينوا فيها قواعد البدع وأصوهلا وفروعها  ،ومن أجود ما ألف يف
ذلك كتاب «االعتصام» أليب إسحاق الشاطيب رمحه اهلل.

 1رواه البخاري ( )3666ومسلم (.)1141
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ومن أهل العلم من استقرأ البدع املنتشرة يف الناس  ،ونبه عليها  ،وبني وجه خمالفته للهدي النبوي ،
وهناك كتب كثرية للمتقدمني  ،من أشهرها كتاب «احلوادث والبدع» أليب بكر الطرطوشي  ،وكتاب
«البدع والنهي عنها» البن وضاح القرطيب  ،وكتاب «الباعث على إنكار البدع واحلوادث» أليب
شامة املقدسي  ،كما أن هناك كتبا عدة لبعض املتأخرين  ،ككتاب «البدع احلولية» لعبد اهلل
التوجيري  ،وكتاب «معجم البدع» لرائد صربي  ،وغريها من كتب أهل السنة.
 .13المقدمة الثالثة عشرة :موارد البدع ستة:
 .1األحاديث الضعيفة.

1

 .2واألحاديث املوضوعة  ،أو اليت ال أصل هلا.
 .3والعادات أو العبادات املأخوذة من الكفار.
 .4وما نص على استحبابه بعض العلماء بدون دليل  ،اجتهادا منهم واستحسانا  ،فصارت
عند الناس سنة متبعة  ،وهذا مما يدخل يف زالت العلماء.
 .5والغلو يف العبادات.
 .6والعادات اليت يستحسنها العامة واجلهال من باب الذوق واالستحسان.
 .14المقدمة الرابعة عشرة :البدع ليست متساوية يف حكمها  ،فبعضها يفضي إىل الكفر عياذا
باهلل  ،ككثري من بدع العقائد  ،وبعضها ال يفضي إىل الكفر  ،ككثري من بدع العبادات  ،وعلى

 1قال ابن تيمية رمحه اهلل كما يف «مموع الفتاوى» ( :)111/11وكثري من متهدي السلف واخللف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ومل
يعلموا أنه بدعة  ،إما ألحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة  ،وإما آليات فهموا منها ما مل يرد منها  ،وإما لرأي رأوه ويف املسألة
نصوص مل تبلغهم.
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كل حال فالبدع فوق الكبرية يف الـمرتبة  ،كما سيأيت بيانه  ،وليس يف البدع ما دون ذلك  ،أو يف
مست ـوى املكـروه أو الصـغائر  ،وما ذاك إال ألن البـدعة فيها تعـدي على الشريعة بزيادة  ،والزيادة
حتريف  ،وال أظلم من ذلك.
وإمث البدع أعظم من إمث الكبرية بكثري  ،وبيان ذلك من عدة وجوه:
األول :أن املبتدع يعتقد أنه على صواب فيما يرتكبه من عبادات حمدثة  ،أما فاعل الكبرية – من
سرقة أو زنا أو شرب مخر – فيعلم أنه خمطئ  ،فرمبا أحدث هذا عنده انكسارا  ،فيتوب  ،فيتوب
اهلل عليه.

الثاني  :أن االبتداع يؤدي مع مرور الزمن إىل تغيري الدين  ،ألنه يتطور ويتفرع  ،أما الكبائر فالكل
يعلم أهنا خمالفة للدين  ،وأهنا ليست منه  ،حىت أهل البدع أنفسهم.

فسقوهم أو
الثالث :أن أهل البدع – يف الغالب -حياربون أهل السنة إذا هنوهم عن بدعهم  ،ورمبا ّ
كفروهم أو اهتموهم  ،فيزدادون إمثا على إمثهم ـ عياذا باهلل  ،أما أهل الكبائر فإهنم إذا جاءهم من
يذكرهم باهلل وعقابه فإهنم إما يقبلون النصيحة ويتوبون إىل اهلل  ،وإما يردوهنا مع دعاء اهلل بأن مين
عليهم باهلداية  ،والقليل من خياصم من ينهاه عن كبريته.

الرابع :أن إحياء البدع يؤدي إىل هدم السنن النبوية والبعد عنها  ،كما قال أحد السلف :ما
أحدث قوم بدعة يف دينهم إال نزع اهلل من سنتهم مثلها  ،مث مل يعدها إليهم إىل يوم القيامة.

 1رواه ابن وضاح يف «البدع والنهي عنها»  ،برقم (.)13
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وحسبُك دليال على خطر البدعة قول النيب  : إن اهلل ح ـ ـ ـ ـ ـجب التوبة عن كل صاحب بدعة ،
1
حىت يدع بدعته.
 .15المقدمة الخامسة عشرة :صغار البدع تكرب مع مرور الزمن وقلة املناصح فتصري كبارا  ،قال
اإلمام الربهباري رمحه اهلل  ،وهو من أصحاب اإلمام أمحد رمحه اهلل  ،تويف سنة  321هـ  ،قال يف
كتابه «شرح السنة»:
واحذر صغار احملدثات من األمور  ،فإن صغار البدع تعود حىت تصري كبارا  ،وكذلك كل بدعـة
أُحدثت يف هذه األمة كان أوهلا صغريا يشبه احلق  ،فاغرت بذلك من دخل فيها  ،مث مل يستطع
اخلروج منها  ،فعظُمت وصارت دينا يدان به  ،فخالف الصراط املستقيم  ،فخرج من اإلسالم.
تدخلن يف شيء
فانظر رمحك اهلل كل من سـمعت كالمه من أهل زمانك خاصة فال تعجلن  ،وال ُ
منه حىت تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النيب  أو أحد من العلماء ، 2فإن أصبت
أثرا عنهم فتمسك به وال جتاوزه لشيء  ،وال خترت فيه شيئا فتسقط يف النار.3
واعلم أن اخلروج من الطريق على وجهني ؛ أما أحدمها ؛ فرجل قد زل عن الطريق وهو ال يريد إال
اخلري  ،فال يُقتدى بزلته  ،فإنه هالك.

1

رواه الطرباين يف «األوسط» برقم ( ، )4262والضياء املقدسي يف «األحاديث املختارة»  ،وصححه األلباين رمحه اهلل انظر
«صحيح الرتغيب والرتهيب»  ،برقم  ، 54و «الصحيحة» (.)1626

 2أي العلماء املتبعني للحديث النبوي وآثار الصحابة  ،الذين يقرنون كالمهم دائما بالدليل.
 3أي :وال خترت على ما جاء عن السلف شيئا مما جاء به املتأخرون فتسقط يف النار  ،ألنك تكون قد اخرتت احملدث على املأثور ،
والبدعة على السنة.
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وآخر عاند احلق وخالف من كان قبله من املتقني  ،فهو ضال مضل  ،شيطان َمريد يف هذه األمة ،
حقيق على من يعرفه أن َحيذر الناس منه  ،ويبني للناس قصته  ،لئال يقع أحد يف بدعته  ،فيهلك.
واعلم رمحك اهلل أنه ال يتم إسالم عبد حىت يكون متبعا مصدقا ُمسلما  ،فمن زعم أنه قد بقي
شيء من أمر اإلسالم مل يكفوناه أصحاب رسول اهلل  فقد ك ّذهبم  ،وكفى هبذا فُرقة وطعنا

عليهم  ،وهو مبتدع ضال مضل ُ ،حمدث يف اإلسالم ما ليس فيه.

ٍ
حديث وأث ٍر  ،ففهموا منهما أن
فهم
 .16المقدمة السادسة عشرة :قد أشـكل على بعض الناس َ
يف البدع ما هو حسن  ،فأما احلديث فهو حـديث جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال :جاء ناس

من األعراب إىل رسول اهلل  ، عليهم الصوف  ،فرأى سوء حاهلم  ،قد أصابتهم حاجة  ،فحث
الناس على الصدقة  ،فأبطئوا عنه  ،حىت رؤى ذلك يف وجهه  ،قال :مث إن رجال من األنصار جاء
بصـرة 1من َورق ، 2مث جاء آخر  ،مث تتابعوا  ،حىت عُرف السرور يف وجهه  ،فقال رسول اهلل : 
ُ
فعمل هبا بعده ؛ كتب له مثل أجـر من ع ـمل هبا  ،وال ينقص من
من سن يف اإلسالم سنة حسنة ُ ،

فعمل هبا بعده ُك ـتب عليه مثل وزر من عمل بـها ،
أجورهم شيء  ،ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة ُ
3
وال ين ُقص من أوزارهم شيء.
وقد فهم بعض الناس من قوله ( : من سن يف اإلسالم)  ،أي من أحدث فيه  ، ،واجلواب عن
هذا الظن من وجوه:
األول :ما قاله ابن عثيمني رمحه اهلل يف اجلواب عن هذه الشبهة:
1
الصرة هي ما جيمع فيه الشيء مث يشد .انظر «املعجم الوسيط».
ُّ
 2الورق هو الفضة.
 3رواه مسلم (.)1611
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إن من قال (من سن يف اإلسالم سنة حسنة) هو القائل( :كل بدعة ضاللة) وال ميكن أن يصدر
عن الصادق املصدوق قول يكذب له قوالً آخر  ،وال ميكن أن يتناقض كالم رسول اهلل  أبداً ،
وال ميكن أن يرد على معىن واحد مع التناقض أبداً  ،ومن ظن أن كالم اهلل تعاىل أو كالم رسوله 
متناقض فليعد النظر  ،فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه  ،وإما عن تقصري  ،وال ميكن أن
يوجد يف كالم اهلل تعاىل أو كالم رسوله  تناقض أبداً.
وإذا كان كذلك فحديث (كل بدعة ضاللة) ليس مناقضا حلديث «من سن يف اإلسالم سنة
حسنة»  ،ألن النيب  قال« :من سن يف اإلسالم»  ،والبدع ليست من اإلسالم  ،وقال «حسنة»
والبدعة ليست حبسنة  ،وفرق بني السن والتبديع.
فعدمت فأحياها ،
وهناك جواب ال بأس به :أن معىن «من سن» أي من أحيا سنة كانت موجودة ُ
وعلى هذا فيكون«السن» إضافياً نسبيّاً كما تكون البدعة إضافية نسبية ملن أحيا سنة بعد أن
تركت.
وهناك جواب ثالث يدل له سبب احلديث وهو قصة النفر الذين وفدوا إىل النيب  ، وكانوا يف
حالة شديدة من الضـيق  ،فدعا النيب  إىل التربع هلم  ،فجاء رجل من األنصار بيده صرة من
فضة  ،كادت تثقل يده فوضعها بني يدي الرسول  ، فجعل وجه النيب عليه الصالة والسالم

يتهلل من الفرح والسرور وقال :من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل
يوم القيامة.
فهنا يكون معىن السن هنا هو سن العمل تنفيذاً وليس سن العمل تشريعاً  ،ألن التشريع مـمنوع ،
كما قال النيب  : كل بدعة ضاللة 1.انتهى كالمه بتصرف يسري.
 1قاله ابن عثيمني رمحه اهلل يف الكتاب املشار إليه آنفا «اإلبداع يف كمال الشرع وخطر االبتداع»  ،بتصرف يسري.
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الرابع :أن أحاديث النيب  يشهد بعضها ملعىن بعضها اآلخر  ،ويُفسر بعضها ما أشكل يف
بعضها اآلخر  ،وحديث أيب هريرة التايل يفسر حديث جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه  ،فعن أيب
هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال :من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه
ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا  ،ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال
1
ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
وأما األثر الذي أساء فهمه بعض الناس فهو ما رواه البخاري بسنده إىل عبد الرمحـٰن بن عبد القارئ
2
أنه قال :خرجت مع عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ليلة يف رمضان إىل املسجد  ،فإذا الناس أوزاع

متفرقون  ،يُصلي الرجل لنفسه ويُصلي الرجل فيُصلي بصالته الرهط ، 3فقال عمر :إين أرى لو
مجعت هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل  ،مث عزم فجمعهم على أُيب بن كعب  ،مث خرجت معه
ليلة أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم.
4
قال عمر :نعم البدعة هذه.

واألثر ليس فيه إشكال إذا عرفنا أربعة أمور:
األول :أننا نعلم علم اليٍقني أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه من أشد الناس تعظيماً

لكالم اهلل تعاىل ورسوله  ، وكان مشهوراً بالوقوف على حدود اهلل تعاىل.

 1رواه مسلم (.)2614
 2أوزاع أي متفرقون .انظر «النهاية».
 3الرهط هم اجلماعة ما دون العشرة .انظر «النهاية».
 4رواه البخاري (.)2616
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فعلى هذا فمن غري املمكن أن خيالف عمر كالم سيد البشر حممد  ، وأن يقول عن بدعة ما
«نعمة البدعة»  ،وتكون هذه البدعة هي اليت أرادها رسول اهلل  بقوله« :كل بدعة ضاللة» ،
بل حتما هي غري مرادة بقوله ذاك.
الثاني :أن ص ـالة التـراويـح سنّها النـيب  بفعله وقـوله  ،وفَعلها ثالثة أيـام مجـاعة يف املسـجد  ،مث
تركها خشية أن تفرض عليهم  ،ففي الصحيحني من حديث عائشة رضي اهلل عنها  ،أن النيب 
قام يف الناس ثالث ليال وتأخر عنهم يف الليلة الرابعة  ،فلما صلى هبم الفجر أقبل على الناس
فتشهد مث قال :أما بعد  ،فإنه مل خيف علي مكانكم  ،ولكين خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا

عنها.
1
فتويف رسول اهلل  واألمر على ذلك.
أي استمر الناس يصلون فرادى  ،مث كان الناس على ذلك يف خالفة أيب بكر  ،وصدرا من
خالفة عمر ، 2مث أهلمه اهلل فعلها  ،فسن قيام رمضان مجاعة  ،وقال (نعمت البدعة هذه).
الثالث :وبناء على ما تـقدم ؛ فإن معىن قوله (بدعة) أي باملعىن اللغوي  ،وهي إحداث شيء قد
تُرك  ،مل يكن موجودا قبيل إيجاده  ،وليس قصده املعىن الشرعي  ،وهو إحداث عبادة ليس هلا
أصل يف الكتاب والسنة  ،ومن املعلوم أن القيام مع اإلمام يف صالة الرتاويح عبادة شرعية  ،وليست
حمدثة يف عهد عمر وال غريه  ،كيف ال وقد قال النيب  : من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له
قيام ليلة.

 1رواه البخاري ( ، )2612ومسلم (.)161
 2ذكر ذلك ابن شهاب  ،كما يف صحيح البخاري  ،يف أول كتاب صالة الرتاويح.
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قال ابن عثيمني رمحه اهلل :ومساها عمر رضي اهلل عنه بدعة باعتبار أن النيب  ملا ترك القيام صار
الناس متفرقني يقوم الرجل لنفسه ويقوم الرجل ومعه الرجل والرجل ومعه الرجالن والرهط والنفر يف
املسجد فرأى أمري املؤمنني عمر رضي اهلل عنه برأيه السديد الصائب أن جيمع الناس على إمام واحد
فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة فهي بدعة اعتبارية إضافية وليست بدعة مطلقة
إنشائية .انتهى.
فبالنظر إىل أهنا موافقة لفعل النيب  فهي سنة  ،وبالنظر إىل ما كان عليه األمر قبل إحيائها من
جديد فهي حمدثة  ،وهلذا وصفها باحلسن  ،وقد أحياها عمر ألنه يعلم أهنا لن تفرض  ،ألن
الشريعة قد متت بوفاة النيب  ، وكان إحياؤه هلذه السنة املباركة سنة أربعة عشر من اهلجرة  ،وهذا
شيء أهلمه اهلل به.
قال ابن كثري رمحه اهلل :والبدعة على قسمني  ،تارة تكون بدعة شرعية ، 1كقوله (فإن كل حمدثة
بدعة  ،وكل بدعة ضاللة)  ،وتارة تكون بدعة لغوية  ،كقول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب عن
مجعه إياهم على صالة الرتاويح واستمرارهم :نعمت البدعة هذه.
وقال القرطيب رمحه اهلل يف قول النيب ( وشر األمور حمدثاهتا  ،وكل بدعة ضاللة):
2
يريد ما مل يوافق كتابا أو سنة أو عمل الصحابة رضي اهلل عنهم.
رابعا :أنه من املعلوم أن للخلفاء األربعة سنة متبعة  ،كما قال النيب  : عليكم بسنيت وسنة
اخللفاء الراشدين املهديني  ،متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ  ...احلديث.

 1أي يف الشرع.
« 2اجلامع ألحكام القرآن»  ،تفسري سورة البقرة. 111 :
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فالرتاويح وحنو ذلك لو مل تعلم داللة النصوص الشرعية وأفعال النيب  عليها لكان أدىن أمرها أن
تكون من سنة اخللفاء الراشدين  ،فال تكون من البدع الشرعية اليت مساها النيب  بدعة وهنى
1
عنها.
أبدا أن جيد أهل البدع من قول عمر هذا منفذاً ملا استحسنوه من بدعهم.
وهبذا التقعيد ال ميكن ً
 .11المقدمة السابعة عشرة :البدع تقع في العقائد وتقع في العبادات  ،وكالمها خطري على
دين املرء وآخرته  ،قال تعاىل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال ، غري أن
بدع العقائد أعظم خطرا من بدع األعمال  ،ألن العقيدة هي عمل القلب  ،والقلب إذا صلُح

بالعقيدة الصحيحة ؛ صلُح عمل اجلوارح  ،وإذا فسد القلب بالعقائد والبدع احملدثة ؛ فسد سائر
عمل اجلوارح وإن كثرت  ،فاللهم سلم سلم.
فصل في بدع العقائد
والبدع االعتقادية كثرية  ،وقد أخرب النيب  عن تفرق أمته يف باب العقائـد إىل ثـالث وسـبعني فرقـة ،
حيــث قــال  : تفرقــت اليهــود علــى إحــدى وســبعني – أو اثنتــني وســبعني  -فرقــة  ،والنصــارى مثــل
2
ذلك  ،وتفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة.

 1قال ذلك ابن تيمية رمحه اهلل كما يف «الفتاوى» (.)31/31
 2رواه الرتمذي ( )2646عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،وقال الرتمذي :حديث أيب هريرة حديث حسن صحيح.
ويف الباب عن عوف بن مالك  ،انظر «سنن ابن ماجه» ( ، )3112وهو خمرج يف «الصحيحة» (.)1412
وقد ورد احلديث مبعناه عن عدد من الصحابة  ،انظر للتوسع «السلسلة الصحيحة» (.)264 ، 263
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فاحلديث نص على افرتاق األمة إىل فرق وطوائف كثرية كما حـدث لألمـم قبلهـا  ،وال يكـون االفـرتاق
إال علــى عقائــد  ،ألن أســاس تفــرق الي ـهود والنصــارى إىل فــرق كثــرية كــان تفرقــا عقائــديا  ،الســيما يف
باب اإلميان باهلل ومالئكتـه وكتبـه ورسـله  ،وقـد حصـل مـا أخـرب بـه الصـادق املصـدوق  مـن تفـرق ،
فبعد وفاة النيب  قام بعض أهل البدع بنشر بدعهم يف األمة.
فصل
وقد وقعـت البـدع يف عامـة مسـائل العقيـدة  ،ففـي بـاب أمسـاء اهلل وصـفاته  -مـثال  -حرفـت طوائـف
كاألشــاعرة م ــا تض ــمنته أمســاء اهلل وص ــفاته م ــن معــاين  ،وبع ــض الطوائ ــف جح ــدت أن يك ــون لتل ــك
األمساء والصفـات معاين تدل عليها كاجلهميـة  ،فنفـوا عـن اهلل صـفة العلـو مـثال  ،وقـالوا إن اهلل يف كـل
مكان  ،مث اضطربوا  ،فقالوا إن اهلل ال فوق وال حتـت وال ميـني وال لـال  ،وقـالوا أقـواال أخـرى خبيثـة ،
وخالفوا احلق الذي عليه مجيع األنبياء من أن اهلل فوق السماء السابعة على عرشه.
ومما نفاة اجلهمية عن اهلل تعاىل صفة الكالم  ،زاعمني أن هذا يقتضي التشبيه بني اهلل وخلقـه  ،فقـالوا
إن القرآن ليس كالم اهلل  ،بل هو خمـلوق من املخلوقات  ،وهلم غري هذا من املقاالت الباطلة.
وقد كفر السلف اجلهمية الذين أتوا هبذه املقاالت  ،بل جـاء تكفـريهم عـن مخسـمائة عـامل مـن علمـاء
السلف  ،كما فند أئمة اإلسالم أقواهلم وردوا شبههم وأغاليطهم يف كتب كثرية.
وللفائـدة فقــد ألـف فضــيلة الشــيخ حممـد بــن صــاي بــن عثيمــني رمحـه اهلل رســالة نفيســة يف بيــان ضـوابط
فه ــم الس ــلف الص ــاي ألمس ــاء اهلل احلس ــىن وص ــفاته العل ــى  ،وأمساه ــا «القواع ــد املثل ــى يف ص ــفات اهلل
وأمساءه احلسىن».
والطوائــف الــيت احنرفــت يف فهــم أمســاء اهلل وص ـفاته تســمى مبجموعهــا بأهــل الكــالم  ،والعلــم الــذي
يبحثون فيه يُسمى بعلم الكالم  ،وهو العلم الذي يبحـث يف ذات اهلل وصـفاته علـى طريقـة الفالسـفة
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ومــا توص ـلت إليــه عقــول البشــر  ،ولــيس مــن منطلــق فهــم الســلف الصــاي  ،الــذي قاعدتــه التس ــليم
فســمي بعلــم
للكتــاب والســنة  ،وفهــم النــيب  وصــحابته  ،فهــو ال يعــدو عــن كونــه كــالم البشــر ُ ،
الكالم  ،وهو مذموم بال شك.
وقــد تنوعــت عبــارات الســلف يف التحــذير مــن الكــالم وأهلــه  ،ملــا يفضــي إليــه مــن االحنـراف يف الفهــم
السوي  ،والوقوع يف الشبهات والشكوك  ،فقـال اإلمـام أمحـد رمحـه اهلل :ال يُفلـح صـاحب
عن الطريق ّ
2 1

كالم أبدا  ،وال تكاد ترى أحدا نظر يف الكالم إال ويف قلبه دغل .

وقال الشـافعي رمحـه اهللُ :حكمـي يف أهـل الكـالم أن يُضـربوا باجلريـد والنعـال  ،ويـُـحملوا علـى اإلبـل ،

ويُطـاف هبـم يف العــشائر والقبائـل  ،وينـادى علـيهم :هـذا جـزاء مـن تـرك الكتـاب والسـنة  ،وأقبـل علـى

الكالم.

3

وكالم السلف يف ذم علم الكالم كثري جـدا  ،وقـد ألـف شـيخ اإلسـالم أبـو إمساعيـل األنصـاري اهلـروي
كتابا ضخما بعنوان «ذم الكالم وأهله»  ،فلرياجعه من أراد التوسع.
ويف بــاب إفـراد اهلل بالعبــادة ظهــرت طوائــف غلــت يف بعــض املخلــوقني حــىت عبــدوهم  ،ومــن ذلــك مــا
انتشر يف عامة بـالد املسـلمني  -إال مـن رحـم اهلل – مـن عبـادة أصـحاب القبـور  ،والتوجـه هلـم بسـائر

 1الدغل هو الفساد .انظر «لسان العرب».
 2رواه ابن عبد الرب يف «جامع بيان العلم وفضله» (.)1116
 3رواه البيهقي بإسناده عن الشافعي يف كتابه «مناقب الشافعي» (( ، )461/1الناشر :مكتبة دار الرتاث – مصر)  ،وكذا ابن عبد
الرب يف «جامع بيان العلم وفضله» (.)1114
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أن ـواع العبــادات مــن ذبــح ودعــاء وغــري ذلــك  ،وأكثــر مــن تلــبس هبــذا هــم الشــيعة  ،وغــالة الصــوفية ،
وهذا من البدع الكفرية عياذا باهلل.
والبدع االعتقادية كثرية  ،وقد صنف أهل السنة مصنفات يف أمساء الفرق اليت احنرفت يف العقيدة
عن جادة السلف الصاي  ،ومن ذلك كتاب «الـملل والنحل» ملـحمد بن عبد الكرمي الشهرستاين
(ت  541هـ)  ،وكتاب «الفـصل يف امللل واألهواء والنـحل» البن حزم األندلسي  ،علي بن أمحد
(ت  456هـ)  ،ومن كتب املتأخرين فقد قامت الندوة العاملية للشباب اإلسالمي بعمل موسوعة
علمية يف األديان والفرق املنتسبة لإلسالم واليت ال تنتسب لإلسالم  ،وومسوها «املوسوعة امليسرة يف
األديان واملذاهب املعاصرة»  ،فلريجع هلذه الكتب وحنوها من أراد التوسع.
فصل في بدع العبادات
وأمــا االبتــداع يف جانــب العبــادات فبحــر ال ســاحل لــه  ،فــال تكــاد جتــد عبــادة واردة عــن النــيب  إال
وأضــاف عليهــا بعــض النــاس زيــادة مــن عنــدهم  ،ورمبــا اســتحدثوا عبــادة لــيس هلــا أصــل يف الش ـريعة
إطالق ــا  ،وبعض ــها أُخ ــذت م ــن الكف ــار  ،فأدخلوه ــا يف املس ــلمني م ــن ب ــاب ال ــذوق واالستحس ــان ،
كبدعة االحتفال باملولد النبوي  ،وسيأيت الكالم عليها إن شاء اهلل.
وم ــن الب ــدع املتعلق ــة بالص ــالة بدع ــة ال ــتلفظ بالني ــة قب ــل الص ــالة  ،فه ــذه مل ت ــرد ع ــن الن ــيب  ، ب ــل
استحســنها بعــض الفقهــاء املنتســبني للمــذهب الشــافعي  ،مــع أن الشــافعي مل يــنص عليهــا  ،وإمنــا زلــة
لبعض العلماء  ،فتابعهم الناس على ذلك إىل يومنا هذا.
ومـن الب ـدع املتـعلقة بالـصالة ؛ ص ـالة الظهـر بعـد صـالة اجل ـمعة  ،وه ـذه عب ـادة مل ت ـرد ع ـن النـيب ، 
ولو أن النيب  فعلها لعلمها الصحابة ولنقلوها إلينا.
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ومــن البــدع املتعلقــة باألذكــار بدعــة التســبيح اجلمــاعي بعــد الصــلوات  ،فهــذه مــن البــدع أيضــا  ،وقــد
أنكرهــا أبــو موســى األشــعري رضــي اهلل عنــه  ،والــذي ورد عــن النــيب  هــو أن املصــلي بعــد االنفــالت
من صالته يسبح مبفرده  ،ولو كان التسبيح اجلماعي خريا لسبقونا إليه.
وهناك بدع متعلقة بالشهور  ،كبدعة االجتماع ليلـة النصـف مـن شـعبان وإحياءهـا بالصـالة  ،وكـذلك
قيـام يـوم النصــف مـن شــعبان  ،فكـل هــذا مل يـرد عــن النـيب  ، ال يف حــديث صـحيح وال ضــعيف ،
ومل يفعله الصحابة الذين هم أحرص الناس على اخلري  ،ولو كان خريا لسبقونا إليه قطعا.
ومـن بـدع الشــهور أيضـا بدعـة املولــد النبـوي  ،وملــا كـان الكـالم فيهــا يطـول ؛ فقـد أخــرت الكـالم فيهــا
إىل آخر هذا الفصل املتعلق باحلق الرابع من حقوق النيب . 
وهنـاك بـدع متعلقـة بـاألذان  ،كجهـر بعـض املـؤذنني بالصـالة علـى النـيب  يف مكـرب الصـوت  ،وبــدع
متعلقة بالدعاء  ،وبدع متعلقة باجلنائز  ،وهلم جرا  ،ليس املقام مقام استقصائها.
والبدع ال يستـطـيع اإلن ـسان متييزهـا عـن الس ـنن إال إذا ص ـ َدق مـع اهلل أوال يف ق ـصد االتبـاع للنـيب ، 

مث أقبــل علــى العلــم الش ــرعي  ،وتعلــم الســنن ال ـواردة عــن النــيب  ، الثابت ــة عن ــه  ،ال ــيت رواهــا ال ــرواة
األثبات  ،وحفظوهـا يف دواويـن السـنة املعروفـة  ،يف الصـحيحني والسـنن وموطـأ مالـك ومسـند أمحـد ،
فعندئـذ ســيكون عنــد اإلنسـان فرقــان بــني احلــق والباطـل  ،أمــا إذا كــان اإلنســان حاطـب ليــل  ،يقـرأ مــا
هـب ودب  ،مـا بـني حـديث ضـعيف أو موضـوع  ،ويقـرأ لكـل مـن ادعـى العلـم  ،ومل يسـتند إىل دليــل
شـ ــرعي صـ ــحيح ؛ فهـ ــذا سـ ــتكون عبادتـ ــه مشـ ــوبة بـ ــالكثري مـ ــن األخطـ ــاء والبـ ــدع  ،ألن البشـ ــر غـ ــري
معصومني  ،أما الوحي فمعصوم.
وم ــن أراد التوس ــع يف االط ــالع عل ــى الب ــدع العملي ــة املنتش ــرة ب ــني املس ــلمني ؛ فعلي ــه بكت ــاب «الب ــدع
احلولية» لعبد اهلل التوجيري  ،وكتاب «معجم البدع» لرائد صـربي  ،وقـد صـدر حـديثا كتـاب «قـاموس
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البــدع»  ،مجــع فيــه مؤلفــه مجيــع أقـوال الشــيخ األلبــاين رمحــه اهلل يف البــدع مــن كتبــه الكثــرية  ،فج ـزاه اهلل
خريا  ،وهناك غريها من كتب أهل السنة.
كمــا أن هنــاك كتبــا عــدة يف بــاب أقســام البــدع  ،أنفســها كتــاب «االعتصــام» أليب إســحاق الشــاطيب
رمحه اهلل  ،فلريجع له من أراد التوسع يف معرفة أقسام البدع.
 .11المقدمة الثامنة عشرة :أضرار البدع كثرية  ،أعظمها تبديل الدين  ،وهجر السنة الصحيحة ،

وهذا من شؤم املعصية  ،فإنك لتجد الكثري من هؤالء احلريصني على البدع يكون فاتراً يف تنفيذ
أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها  ، ،فما ابتدع قوم يف دين اهلل بدعة إال أضـاعوا من السنة مثلها

أو أشد.
ومن أضرار البدع ؛ اإلمث العظيم الذي يلحق صاحبها  ،فإمث البدعة أعظم من إمث الكبرية  ،كشرب
اخلمر والسرقة وحنوه  ،وذلك أن صاحب الكبرية مل يُبدل الدين  ،بينما صاحب البدعة قد ب ّدل فيه ،
وهذا فيه نوع مشاركة هلل يف أمره الشرعي.
كما أن صاحب الكبرية يعرف أنه خمطىء  ،فرمبا أحدث هذا عنده انكسارا وتذلال هلل  ،بينما
صاحب البدعة ال يشعر بذلك  ،بل يرى أنه على صواب  ،وأنه مأجور بزيادته يف دين اهلل ما ليس
منه.
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تالعب الشيطان بعقول أهل البدع
والبدعة يزينها الشيطان في عيون الناس  ،فيجتهد صاحبها فيها  ،كما قال تعاىل أفمن زين له
سوء عمله فرآه حسنا فإن اهلل يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، وهلذا قال ابن عمر رضي اهلل
1

عنهما قال :كل بدعة ضاللة وإن رآها الناس حسنة.
2
بعدا.
وعن أيوب السختياين أنه كان يقول :ما ازداد صاحب بدعة
اجتهادا إال ازداد من اهلل ً
ً
3
وقال :البدعة أحب إىل إبليس من املعصية  ،املعصية يُـتاب منها  ،والبدعة ال يُــتاب منها.
 .91المقدمة الحادية والعشرون :بالعلم تقمع البدع
ـبضه أن يُذهب بأصحابه ،
قال ابن مسعود رضي اهلل عنه :عليكم بالعلم قبل أن يُقبض  ،وقَـ ُ
عليكم بالعلم  ،فإن أحدكم ال يدري مىت يَفتقر إليه أو يُفتقر إىل ما عنده  ،وإنكم ستجدون أقو ًاما

ي ْدعونكم إىل كتاب اهلل وقد نبذوه وراء ظهورهم  ،عليكم بالعلم  ،وإياكم والتبدع  ،وإياكم
5 4
والتنطع  ،وإياكم والتعمق  ،وعليكم بالعتيق .

 1رواه البيهقي يف «املدخل إىل السنن الكربى» ( ، )111/1والاللكائي ( ، )164/1واملروزي يف «السنة» (.)16
 2رواه أبو نعيم يف «حلية األولياء» ( ، )16/3وروي حنوه عن احلسن يف «البدع والنهي عنها» (.)61
 3رواه أبو نعيم يف «حلية األولياء» ( ، )21/1والاللكائي يف «شرح أصول االعتقاد» (.)231
 4يعين بالعتيق أي األمر العتيق وهو ما كان عليه النيب  وأصحابه من الدين.
 5رواه اخلطيب البغدادي يف «كتاب الفقيه واملتفقه» ( ، )161/1وابن عبد الرب يف «جامعه» خمتصرا  ،باب باب من تأول القرآن أو
تدبره وهو جاهل بالسنة .)2363( ،
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ِ
ستحدثون ويحدث لكم  ،فإذا رأيتم حمدثة فعليكم
وقال أيضا :إنكم اليوم على الفطرة  ،وإنكم
2 1

بالهدي األول .

وروى اخلطيب البغدادي عن سفيان قال :إذا كان يأتم بمن قبله 3؛ فهو إمام ملن بعده.

4

وعن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال :واهلل ما أظن على ظهر األرض اليوم أحداً أحب
إىل الشيطان هالكاً مين.
فقيل :كيف؟
فقال :واهلل إنه 5لـيحدث البدعة يف ٍ
مشرق أو مغرب  ،فيحملها الرجل إيل  ،فإذا انتهت إيل قمعتها
ُ
1 6
بالسنة  ،فتُـ ُّرد عليه .
فدلين على األهواء.
وعن أيب محزة قال :قلت إلبراهيم :إنك إمامي  ،وأنا أقتدي بك ُ ،
1 1
قال :ما جعل اهلل فيها مثقال حبة من خردل من خري  ،وما األمر إال األمر األول .

 1أي هدي النيب . 
 2رواه املروزي يف «السنة» ( ، )16والدارمي يف باب الفتيا وما فيه من الشدة .)112( ،
 3وهم النيب  والصحابة رضوان اهلل عليهم.
 4انظر كتاب «الفقيه واملتفقه»  ،باب القول يف أنه جيب اتباع ما سنّه أئمة السلف (.)451
 5أي الشيطان.
 6أي على الشيطان.
 1أخرجه الاللكائي يف «شرح أصول االعتقاد» (.)55/1
 1أي األمر الذي كان عليه النيب  وصحابته  ،وهو مطابق ملا قاله ابن مسعود آنفا (وعليكم بالعتيق).
 1رواه أبو نعيم يف «حلية األولياء» (.)241-241/4
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 .02المقدمة الثانية والعشرون :االتعاظ بحال أهل البدع في اآلخرة

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  أتى املقربة فقال :السالم عليكم دار قوم مؤمنني  ،وإنا
إن شاء اهلل بكم الحقون  ،ود ْدت أنا قد رأينا إخواننا.
فقالوا :أََولسنا إخوانك يا رسول اهلل؟
قال :أنتم أصحايب  ،وإخواننا الذين مل يأتوا بعد.
فقالوا :كيف تعرف من مل يأت بعد من أمتك يا رسول اهلل؟
فقال :أرأيت لو أن رجالً له خيل غُـرُ 1مـحجـلة 2بني ظهري خيل ُده ٍم 3بُـه ٍم ، 4أال يَعرف خيله؟

قالوا :بلى يا رسول اهلل.
6
5
ذادن 1رجال عن
قال :فإهنم يأتون غراً حمجلني من الوضوء  ،وأنا َفرطُهم على احلوض  ،أال ليُ َ
حوضي كما يذاد البعري الضال  ،فأناديهم :أال هلم  ،فيقال :إنهم قد بدلوا بعدك.
فأقولُ :سح ًقا ُسح ًقا.

1

 1الغرة هي البياض يف وجه الفرس .انظر «النهاية».
 2التحجيل هو بياض يف القوائم يرتفع إىل موضع قيد الفرس .انظر «النهاية».
 3الدهم هم العدد الكثري .انظر «النهاية».
 4البهم مجع هبيم وهو اللون الذي ال خيالطه لون سواه .انظر «النهاية».
 5أي متقدمكم إليه .انظر «النهاية».
 6أي حوضه الذي يف عرصات القيامة  ،الذي يشربون منه املؤمنون املتبعون لشريعته فال يظمئوا أبدا.
 1يذاد أي يطرد ويساق .انظر «لسان العرب».
 1رواه مسلم (.)241
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فقول النيب  يف وصف أولئك املطرودين عن حوضه (قد بدلوا بعدك) ؛ صريح يف وصفهم بأهنم
أهل البدع  ،ألن التبديل ليس إال التغيري يف الدين  ،وهو فعل أهل البدع كما تقدم.
 .21المقدمة التاسعة عشرة :عالمة حب اهلل ورسوله اتباع نبيه  ، قال تعاىل قل إن كنتم
حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم واهلل غفور رحيم ، وملا كان االبتداع ضـد االتباع
كان االبتداع عالمة على اخللل يف صدق حمبة النيب  ، عافانا اهلل من ذلك.
 .22المقدمة العشرون :اتباع سنة النيب  ونبذ ما خالفه هو الطريق إىل العزة والكرامة يف الدنيا ،
وهو الطريق املؤدية إىل اجلنة يف اآلخرة  ،قال تعاىل وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات

ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونين ال يشركون يب شيئا ، جعلنا اهلل ممن يتبعون سنة النيب 
ظاهرا وباطنا.
 .02المقدمة الثالثة والعشرون :ذكر بعض مراجع أهل السنة والجماعة في العقيدة واالتباع

من أراد معرفة طريقة أهل السنة يف االعتقاد واالتباع كما جاءت عن النيب  وصحابته والتـابعني هلـم
بإحسان ؛ فعليه بقراءة كتب العقائد املسندة  ،ومنها:

.1
.2
.3
.4

الشريعة  ،أليب بكر  ،حممد بن احلسني اآلجري ( 366هـ).
السنة  ،أليب بكر  ،أمحد بن حممد اخلالل ( 311هـ).
السنة  ،لعبد اهلل بن أمحد بن حنبل ( 216هـ).
اإلبان ــة ع ــن شـ ـريعة الفرق ــة الناجي ــة ومانب ــة الف ــرق املذموم ــة  ،الب ــن بط ــة  ،عبي ــد اهلل ب ــن حمم ــد
العكربي (ت  311هـ).
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 .5شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلماعــة مــن الكتــاب والســنة وإمجــاع الصــحابة والتــابعني ومــن
بعدهم  ،أليب القاسم  ،هبة اهلل بن احلسن الاللكائي ( 411هـ).
وهناك كتب خمتصرة  ،اختصرت ما ورد يف تلك الكتب يف متون علمية  ،مثل:
 .6العقيــدة الواســطية لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  ،وهــي رســالة يف العقيــدة أرســلها الشــيخ إىل أحــد
فسميت بالواسطية  ،وعليها عدة شـروح  ،مـن أنفسـها شـرح الشـيخ حممـد
قضاة بلدة «واسط» ُ
ابن عثيمني رمحه اهلل.
 .1العقيدة الطحاوية أليب جعفر الطحاوي  ،وأفضل شروحها شرح ابن أيب العز احلنفي رمحه اهلل.
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الحق الخامس :التحاكم لشريعته 
ومن حقوق الرسول  التحاكم لشريعته  ،والرضى حبكمه رضا قلبيا كامال واالستسالم هلا  ،فعن
العباس بن عبد املطلب رضي اهلل عنه أنه مسع رسول اهلل  يقول :ذاق طعم اإلميان من رضي باهلل
1

رباً وباإلسالم ديناً ومبحمد  رسوالً.
والرضا كلمة جتمع القبول واالنقياد  ،فال يكون الرضا إال حيث يكون التسليم املطلق واالنقياد
الكامل ظاهراً وباطناً ملا جاء به الرسول  من ربه.
وقال تعاىل إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهلل ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا
وأولئك هم املفلحون ، 2وقال تعاىل وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسوله أمراً أن يكون
هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهلل ورسوله فقد ضل ضالالً مبيناً.3

فقه اآليتين:
"كال اآليتني توجبان التسليم الكامل واالنقياد التام من أهل اإلميان لِما َحـكم به اهلل تعاىل وحكم به
رسوله  ، فليس يف ذلك اختيار  ،بل السمع والطاعة والقبول والتسليم مبا جاء عن اهلل ورسوله.
ومن املالحظ يف كال اآليتني أن اخلطاب فيهما ألهل اإلميان  ،ففي اآلية األوىل إمنا كان قول
املؤمنني ، ويف الثانية وما كان ملؤمن وال مؤمنة ، وهذا التخـصيص للمؤمنني فيه من الداللة ما
فيه  ،فاسم اإلميان يُشعر بأن هذا املطلوب منهم من موجبات االسم الذي نُسبوا إليه  ،ولذلك فإنه
جيب على كل من يؤمن باهلل ورسوله  أن يضع هاتني اآليتني وأمثاهلما من اآليات املوجبة لالمتثال
 1رواه مسلم (.)33
 2سورة النور. 11 :
 3سورة األحزاب. 22 :
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ألمر اهلل ورسوله  نصب عينيه  ،فيسمع ويطيع  ،ويؤمن بأنه ال اختيار له يف ذلك وال رأي  ،بل
التسليم املطلق الذي ال يصاحبه شك وال ارتياب.
فهذه حق ـي ـقة اإلميان ومعىن شهادة أن حممداً رسول اهلل  ،اليت تعين طاعته فيما أمر  ،وتصديقه فيما
أخرب  ،واجتناب ما هنى عنه وزجر  ،وأال يعبد اهلل إال مبا شرع.
ومثل هذه اآليات هي الفاصل بني دعوى اإلميان احلقيقية اليت هي للمؤمنني الصادقني  ،وبني دعوى
1
اإلميان الزائفة الباطلة اليت هي مسة املنافقني الكاذبني  ،املظهرين خالف ما يُبطنون".
ومن األدلة كذلك على وجوب التحاكم لشريعة اهلل قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل
والرسول وأويل األمر منكم فإن تنازع تم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم
اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال.2
وقال اهلل تعاىل ﴿فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً
مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾.3
قال ابن تيمية رمحه اهلل :فكل من خرج عن سنة رسول اهلل  وشريعته ؛ فقد أقسم اهلل بنفسه
املقدسة أنه ال يؤمن حىت يرضى حبكم رسول اهلل  يف جـميع ما شجر بينهم من أمور الدين
3
والدنيا  ،وحىت ال يبقى يف قلوهبم حرج من حكمه  ،ودالئل القرآن على هذا األصل كثرية.

وقال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه هلذه اآلية :يقسم تعاىل بنفسه الكرمية املقدسة أنه ال يؤمن أحد
حىت ُحيكم الرسول  يف جـميع األمور  ،فما حكم به فهو احلق الذي جيب االنقياد له باطنًا
« 1حقوق النيب  على أمته»  ،ص . 181 – 183
 2سورة النساء ، 15 :وانظر ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية.
 3سورة النساء. 21 :
« 3جمموع الفتاوى» (.)371/28
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وظاهرا  ،وهلذا قال ﴿مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾  ،أي إذا ح ّكموك
ً
يطيعونك يف بواطنهم  ،فال جيدون يف أنفسهم حرجاً مما حكمت به  ،وينقادون له يف الظاهر
والباطن  ،فيسلموا لذلك تسليماً كلياً من غري ممانعة وال مدافعة وال منازعة .انتهى.
مقس ٍم به  -وهو نفسه عز وجل  -على أهنم ال
وقال ابن القيم رمحه اهلل :أقسم سبحانه ِّ
بأجل َ
يَثبت هلم اإلميان وال يكونون من أهله حىت حيكموا رسوله  يف جـميع موارد النزاع  ،وهو كل ما
شجر بينهم من مسائل النزاع يف مجيع أبواب الدين  ،فإن لفظة «ما» من صيغ العموم  ،فإهنا
موصولة  ،تقتضي نفي اإلميان إذ مل يوجد حتكيمه يف مجيع ما شجر بينهم.

ومل يقتصر على هذا حىت ضم اليه انشراح صدورهم حبكمه  ،حبيث ال جيدون يف أنفسهم حرجا -
وهو الضيق واحلصر - 1من حكمه  ،بل يتلقوا حكمه باإلنشراح ويقابلوه بالتسليم  ،ال أهنم
يأخذونه على إغماض 2ويشربونه على إقذاء ، 3فإن هذا مناف لإلميان  ،بل البد أن يكون أخذه
بقبول ورضى وانشراح صدر.
ومىت أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر يف حاله  ،وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خالف
هواه وغرضه  ،أو على خالف ما قلد فيه أسالفه من املسائل الكبار وما دوهنا  ،بل اإلنسان على
نفسه بصرية * ولو ألقى معاذيره.

 1احلصر هو احلبس  ،واملقصود به هنا هو الضيق  ،ألن احملبوس يضيق حببسه .انظر «النهاية».
 2اإلغماض هو التنقص لقيمة الشيء .انظر «املعجم الوسيط».
 3اإلقذاء من ا لقذى  ،وهو الشوائب اليت تكون يف الشراب  ،واملقصود هو السكوت على الذل كما يشرب اإلنسان من املاء الذي
فيه شوائب وهو كاره لذلك  ،متصرب عليه.
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فسبحـان اهلل  ،كم من حـ ـزازة يف قلوب كثري من الناس من كثري من النصوص  ،وب ِودهم أن لو لـم
ت ِرد  ،وكم من حزازة يف أكبادهم منها  ،وكم من شجى يف حلوقهم منها ومن موردها  ،ستبدو هلم
تلك السرائر بالذي يسوء وخيزي يوم تبلى السرائر.
مث مل يقتصر سبحانه على ذلك حىت ضم إليه قوله تعاىل ويسلموا تسليما ، فذكر الفعل مؤِّكدا
له مبصدره القائم مقام ذكره مرتني  ،وهو اخلضوع له واالنقياد ملا َحكم به طوعا ورضا وتسليما  ،ال
قهرا ومصابرة  ،كما يُسلِّم املقهور ملن قهره َكـرها  ،بل تسليم عبد مطيع ملواله وسيده الذي هو
أحب شيء إليه  ،ويعلم أن سعادته وفالحه يف تسليمه إليه  ،ويعلم بأنه أوىل به من نفسه  ،وأبر به
منها  ،وأرحم به منها  ،وأنصح له منها  ،وأعلم مبصاحله منها  ،وأقدر على حتصيلها.
فمىت علم العبد هذا من الرسول  ؛ استسلم له  ،وسلَّم إليه  ،وانقادت كل ذرة من قلبه إليه ،
1
ورأى أنه ال سعادة له إال هبذا التسليم واالنقياد.
وقال أيضا رمحه اهلل كالما نفيسا يف «الصواعق املرسلة»:
وقد أقسم سبحانه بنفسه املقدسة أهنم ال يؤمنون حىت حيكموا رسوله يف كل ما شجر بينهم  ،وال
يكفي ذلك يف حصول اإلميان حىت يزول احلرج من نفوسهم مبا حكم به يف ذلك أيضا  ،حىت
حيصل منهم الرضا والتسليم  ،فقال تعاىل فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث
ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ، فأكد ذلك بضروب من التأكيد:

املقسم عليه ، 2وهو يف
أحدها :تصدير اجلملة املقسم عليها حبرف النفي املتضمن لتأكيد النفي َ
ذلك كتصدير اجلملة املثبتة بـ «إن».
« 1الرسالة التبوكية»  ،ص . 83 – 88
 2أي قوله فال.
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الثاني :القسم بنفسه سبحانه.
الثالث :أنه أتى باملقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على احلدوث  ،أي ال يقع منهم إميان ما حىت

حيكموك.

الرابع :أنه أتى يف الغاية بـ «حىت» دون «إال» ال ُـمشعِرة بأنه ال يوجد اإلميان إال بعد حصول
التحكيم  ،ألن ما بعد «حىت» يدخل فيما قبلها.
احملـ ّكم فيه بصيغة املوصول الدالة على العموم  ،وهو قوله فيما شجر بينهم، 
الخامس :أنه أتى َ

أي يف مجيع ما تنازعوا فيه من الدقيقة واجلليلة.

السادس :أنه ضم إىل ذلك انتفاء احلرج  ،وهو الضيق من حكمه.
السابع :أنه أتى ِبه نكرًة يف سياق النفي  ،أي ال جيدون نوعا من أنواع احلرج البتة.

الثامن :أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم  ،فإنـهـا إما مصدرية  ،أي من قضائك  ،أو

موصولة  ،أي من الذي قضيته  ،وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه.

التاسع :أنه مل يك ـتف منهم بذلك حىت يُـضيفوا إليه التسليم  ،وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء
احلرج  ،فما كل من ح َّكم انتفى عنه احلرج  ،وال كل من انتفى عنه احلرج يكون مسلِّما منقادا  ،فإن
التسليم يتضمن الرضا حبكمه واالنقياد له.
1
العاشر :أنه َّ
أكد فعل التسليم باملصدر املؤكد.
وقال الشيخ عبد الرمحـٰن بن سعدي رمحه اهلل يف تفسري اآلية :وهذا شامل لتحكيمه 2يف أصول الدين

« 1الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة» (.)1121 – 1128
 2أي النيب  ، واملقصود بتحكيمه حتكيم شريعته.
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ويف فروعه  ،ويف األحكام الكلية  ،واألحكام اجلزئية.

1

وضد التحاكم إىل الشريعة اإلعراض عنها  ،وهذا من عالمات الزيغ والنفاق  ،قال اهلل تعاىل ﴿أمل تر
إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنـزل إليكم وما أنـزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالالً بعيداً * وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنـزل اهلل

وإىل الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدوداً ﴾.2

« 1التوضيح والبيان لشجرة اإلميان»  ،ص  ، 35بتصرف يسري.
 2سورة النساء. 21 – 28 :
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تعظيم سنة النبي  تقتضي العمل بشريعته  ،والعمل بسنته  ،واألخذ بأوامره ظاهرا وباطنا ،
والتمسك هبا واحلرص عليها  ،وحتكيم ما جاء به يف األمور كلها  ،والرضا حبكمه والتسليم له ،
والسعي يف إظهار دينه  ،ونصر ما جاء به  ،وتبليغ رسالته للناس  ،ودعوهتم لإلميان به  ،والذب عن
سنته والدفاع عنها وتعلُّمها وتعليمها وخدمتها  ،واملواالة واملعادة واحلب والبغض ألجله  ،وجهاد من
خالفه  ،واجتناب عما هنى عنه وزجر  ،والبعد عن معصيته وخمالفته واحلذر من ذلك  ،والتوبة
واالستغفار عما وقع فيه اإلنسان من الزلل والتقصري.
ومن دالئل تعظيم سنته  توقري حديثه  ،والتأدب عند مساعه  ،والوقار عند دراسته  ،وقد كان
لسلف األمة وعلمائها عموما والـمحدثني خصوصا منهم إسهام قوي يف إجالل حديث رسول اهلل
 ، وتوقري جملس احلديث  ،والتحفز الستباق العمل به  ،تعظيما له  ،وقد كان حممد بن سريين
يتحدث فيضحك  ،فإذا جاء احلديث خشع.

1

وتعظيم سنته  يتضمن إجالل العاملني هبا وتقديرهم وتوقريهم  ،وخاصة العلماء منهم  ،فهم

الشامة يف جبني األمة  ،وهم النور الذي ميشي بني الناس  ،كما هم األمنة واألمناء على مرياث

النبوة.
وهلذا قال سفيان بن عيينة  :ما من أحد يطلب احلديث إال ويف وجهه نضرة لقول النيب  : نضر
2
اهلل امرأ مسع منا حديثا فبلغه.
 1ذكره اخطيب يف «اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع»  ، )589( ،باب خشوعه يف حال الرواية  ،بسنده إىل حسني املعلم
عن ابن سريين وذكره.
 2رواه اخلطيب البغدادي يف «شرف أصحاب احلديث»  ،باب قوله  : ليبلغ الشاهد منكم الغائب.
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3

ورواه الدينوري عن الفضيل بن عياض رمحه اهلل.
وقال الشافعي رمحه اهلل  :إذا رأيت رجال من أصحاب احلديث كأين رأيت رجال من أصحاب النيب
4
.
وقال أمحد بن حنبل  :من عظم أصحاب احلديث تعظَّم يف عني رسول اهلل  ،ومن حقرهم سقط من
عني رسول اهلل  ،ألن أصحاب احلديث أحبار 9رسول اهلل . 

6

« 3اجملالسة وجواهر العلم»  ،اجلزء األول  ،أثر رقم  ، 114الناشر :دار ابن حزم – بريوت.
 4رواه أبو نعيم يف «حلية األولياء» (.)116/5
 9احلرب هو العامل .انظر «النهاية».
 6روى ذلك ابن اجلوزي عنه يف كتابه «مناقب اإلمام أمحد بن حنبل»  ،الباب الثاين والعشرون يف ذكر تعظيمه ألهل السنة والنقل ،
ص . 245
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ومن أص ـول اعت ـقاد أهل السـنة واجلماعة جمانبة أهل البدع  ،واحل ـكمة يف ذلك أال يـلبسوا على السين
دينه  ،وليكون يف هجره تأديبا له لعله يرجع عن بدعته  ،فعن سفيان الثوري قال :من جالس

صاحب بدعة مل يسلم من إحدى ثالث :إما أن يكون فتنة لغريه ، 1وإما أن يقع يف قلبه شيء فيزل
به فيدخله اهلل يف النار  ،وإما أن يقول (واهلل ما أبايل ما تكلموا  ،وإين واثق بنفسي)  ،فمن ِأمن اهلل
2
على دينه طرفة عني سلبه إياه.
وع ـن أيب قالبة 3أنه قال :ال جتال ـسوا أهل األهواء وال تـخالطوهم  ،فإين ال آمن أن ِ
يغمسوكم يف
4

ضاللتهم  ،ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون.
5
كان عمرو بن قيس املالئي يقول :ال جتالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك.
6
قال ابن املبارك إلمساعيل الطوسي :إياك أن جتالس صاحب بدعة.

 1أي يراه الناس جيالس أصحاب البدع فيقلدونه.
« 2البدع والنهي عنها» (.)121
 3هو عبد اهلل بن زيد بن عمرو اجلرمي  ،أبو قالبة البصري  ،ثقة فاضل .انظر «تقريب التهذيب» البن حجر
رمحه اهلل.
 4رواه الاللكائي يف «شرح أصول االعتقاد» ( ، )244والدارمي يف املقدمة  ،باب اجتناب أهل األهواء والبدع
واخلصومة ( ، )393والبيهقي يف «كتاب االعتقاد»  ،ص  ، 319وغريهم.
 5رواه أبو نعيم يف «احللية» (.)111/5
 6رواه الاللكائي يف «شرح أصول االعتقاد» (.)261
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وأعظم من ينبغي احلذر من جمالستهم من أهل البدع هم أهل البدع العقائدية  ،ويليهم أهل البدع
العملية  ،واهلل أعلم.
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من أهم حقوق النيب  نشر سنته وهديه  ،وتبليغها للناس  ،وقدد ببدع هنده أنده قدا (ليبلد الشداهد
2
الغائب  ،فإن الشاهد هسى أن يبل من هو أوهى له منه) ، 1وقا بلغوا هين ولو آية.
وقددد اهددا سددو ا  ملددن ددا ه د ا الل دواء بقولدده نضددر ا امددرءا مسددم منددا شددياا فبلغدده ا ددا ممسعدده ،
3

فرب مبل أوهى من سامم.
ومن حقوق النيب  احلرص هلى إماتة البدع والضالالت املخالفة ألمره وهديه  ،ألن البدع هتدم
الدين  ،وختالف هدي النيب  ، با هي زيااة يف اين اإلسالم  ،وهي مراواة هلى صاحبها  ،ا ا
قا النيب  من أحدث يف أمرنا ه ا ما ليس منه فهو ا.

4

فصل
واألالة هلى فضا الدهوة إىل ا اثرية جدا  ،ليس املقام مقام استقصائها  ،نكتفي منها بآية وبالبة
أحاايث  ،وفيها افاية ملن أ اا اهلداية  ،أما اآلية فقوله تعاىل ومن أحسن قوال ممن اها إىل ا
وه ا صاحلا ، أي ال أحد أحسن قوال ممن اها إىل ا .
قوله وه ا صاحلا وقا إنين من املسل ني( أي وهو يف نفسه مهتد مبا يقوله  ،فنفعه لنفسه
ولغ دريه الزم ومت دعد  ،وليس هو م دن ال ين يأمرون باملعروف وال يأتونه  ،وينهون هن املنكر ويأتونه ،

 1واه البخا ي ( )76ومسلم ( )9761هن أيب بكرة ضي ا هنه.
 2واه البخا ي ( )1679هن هبد ا بن ه رو ضي ا هنه.
 3واه ابن حبان ( )77والرتم ي ( )7766هن هبد ا بن مسعوا ضي ا هنه  ،وقا الرتم ي حسن صحيح.
 4تقدم خترجيه.
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با يأمتر باخلري ويرتك الشر  ،ويدهو اخللق إىل اخلالق تبا ك وتعاىل  ،وه ه هامة يف اا من اها إىل
خري وهو يف نفسه مهتد).1
وأما األحاايث الثالبة فأوهل ا حديث سها بن سعد ضي ا هنه أن النيب  أ سا هلي بن أيب
طالب لغزو اليهوا يف خيرب  ،فأهطاه الراية فقا هلي يا سو ا  ،أقاتلهم حىت يكونوا مثلنا؟
فقا انف هلى مسلمك 2حىت تنز بساحتهم  ،مث ااههم إىل اإلسالم  ،وأخربهم مبا جيب هليهم
3

من حق ا فيه  ،فوا ألن يهدي ا بك جال واحدا خري لك من أن يكون لك ر النعم.
وأما احلديث الثاين هلى فضا الدهوة حديث أيب هريرة ضي ا هنه أن سو ا  قا من
4

اها إىل هدى اان له من األجر مثا أجو من تبعه  ،ال ينقص ذلك من أجو هم شياا  ،احلديث.
وأما احلديث الثالث فهو حديث أيب موسى األشعري ضي ا هنه هن النيب  قا مثا ما بعثين
ا به من اهلدى والعلم ا ثا الغيث الكثري أصاب أ ضا  ،فكان منها نقية قبلع املاء  ،فأنبتع
الكأل والع دشب الك دثري  ،واان دع من دها أجااب أمس دكع املاء  ،فنفم ا هبا الناس فشربوا وسقوا
وز هوا  ،وأصابع منها طائفة أخرى  ،إمنا هي قيعان  ،ال متسك ماء وال تنبع األ  ،ف لك مثا
من فقه يف اين ا ونفعه ما بعثين ا به فعلم وهلم  ،ومثا من مل يرفم ب لك أسا ومل يقبا هدى
5
ا ال ي أ سلع به.
 1قاله ابن اثري يف تفسري اآلية.
 2قوله (انف ) أي م
امض  ،وقوله (هلى مسلمك) أي هلى مهلك .انظر «النهاية».
 3واه البخا ي ( )6794ومسلم ( ، )7647قا ابن حجر ه ا (حد ر النعم) بسكون امليم وبفتح النون والعني  ،وهو من
ألوان اإلبا احمل واة  ،قيا املراا خري لك من أن تكون لك فتتصدق هبا  ،وقيا تقتنيها ومتلكها  ،واانع مما تتفاخر العرب هبا.
(باختصا ).
 4واه مسلم (.)7766
 5واه البخا ي ( )61ومسلم (.)7727
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قا ابن حجر ه ا يف شرح احلديث قا القرطيب وغريه
ض درب النيب  لم ا ج داء به من ال ددين مثال بالغديث العام ال ي يأيت الناس يف حا حاجتهم إليه ،
وا ا اان حا الناس قبا مبعثه  ،فك ا أن الغيث حييي البلد امليع ؛ فك ا هلوم الدين حتيي القلب
امليع  ،مث شبه السامعني له باأل ض املختلفة اليت ينز هبا الغيث  ،ف نهم العامل العاما املعلم  ،فهو
مبنزلة األ ض الطيبة ؛ شربع فانتفعع يف نفسها  ،وانبتع فنفعع غريها.
ومنهم اجلامم للعلم  ،املستغرق لزمانه فيه  ،غري أنه مل يع ا بنوافله  ،أو مل يتفقه في ا مجم  ،لكنه
أااه لغريه  ،فهو مبنزلة األ ض اليت يستقر فيها املاء فينتفم الناس به  ،وهو املشا إليه بقوله (نضر ا
امرأ مسم مقاليت فأااها ا ا مسعها).
ومنهم من يس م العلم فال يدحفظه وال يع ا به وال ينقله لغريه  ،فهو مبنزلة األ ض السبخة أو
امللساء  ،اليت ال تقبا املاء أو تفسده هلى غريها.
وإمنا مجم يف املثا بني الطائفتني األوليني احمل واتني الشرتااه ا يف االنتفاع هب ا  ،وأفرا الطائفة
الثالثة امل مومة لعدم النفم هبا  ،وا أهلم.
فصل
واملبتدع ال حيب نشر السنة النبوية  ،ويسعى لكت اهنا  ،قا ابن تي ية

ها

ومن املعلوم أنك ال

جتد أحدا ممن يرا نصوص الكتاب والسنة بقوله إال وهو يبغض ما خالف قوله  ،ويوا أن تلك اآلية
مل تكن ندزلع  ،وأن ذلك احلديث مل ي مرا  ،ولو أمكنه اشط ذلك املصحف من قلبه لفعله.
قا بعض السلف ما ابتدع أحد بدهة إال خرجع حالوة احلديث من قلبه.
وقيا هن بعض ؤوس اجله ية – إما بشر املريسي أو غريه  -أنه قا ليس شيء أنقض لقولنا من
القرآن  ،فأقمروا به يف الظاهر  ،مث صرفوه بالتأويا.
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إذا احتجوا هليكم باحلديث فغالطوهم بالتك يب  ،وإذا احتجوا باآليات فغالطوهم

ويقا إنه قا
بالتأويا.
وهل ا جتد الواحد من هؤالء ال حيب تبلي النصوص النبوية  ،با قد خيتا ات ان ذلك والنهي هن
إشاهته وتبليغه  ،خالفا ملا أمر ا به و سوله من التبلي هنه  ،ا ا قا (ليبل الشاهد الغائب) ،
وقا (بلغوا هين ولو آية)  ،وقا (نضر ا امرإٍ مسم منا حديثا فبلغه إىل من مل يس عه  ،فرب
حاما فقه غري فقيه  ،و ب حاما فقه إىل من هو أفقه منه).
وقد ذم ا يف اتابه ال ين يكت ون ما أنز ا من البينات واهلدى  ،وهؤالء خيتا ون ات ان ما أنزله
ا ألنه معا ض ملا يقولونه  ،وفيهم جاء األبر املعروف هن ه ر  ،قا

إياام وأصحاب الرأي ،

فإهنم أهداء السنن  ،أهيتهم األحاايث أن حيفظوها  ،فقالوا بالرأي  ،فضلوا وأضلوا.

1

ف ار أهنم أهداء السنن.
وباجل لة  ،فكا من أبغض شياا من الكتاب والسنة ففيه من هداوة النيب حبسب ذلك  ،وا لك من
أحب ذلك ففيه من الوالية حبسب ذلك  ،قا هبد ا بن مسعوا ال يسأ أحدام هن نفسه إال
القرآن  ،فإن اان حيب القرآن فهو حيب ا  ،وإن اان يبغض القرآن فهو يبغض ا .
وأه دداء األنبياء هم شياطني اإلن دس واجل دن  ،وهؤالء ي دوحي بع دضهم إىل بعض زخرف القو غرو ا ،
والزخرف هو الكالم املزين  ،ا ا يزين الشيء بالزخرف وهو امل هب  ،وذلك غرو  ،ألنه يغر
املست م  ،والشبهات املعا ضة ملا جاءت به الرسا هي االم مزخرف يغر املست م  ،ولتصغى إليه

« 1جامم بيان العلم وفضله» ( ، )799/7وقد وي ه ه األبر بعدة أسانيد هن ه ر  ،قا هنها ابن القيم
اآلبا هن ه ر يف غاية الصحة« .إهالم املوقعني»  ،فصا يف حترمي اإلفتاء يف اين ا بالرأي .)71/9( ،
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أفادة ال ين ال يؤمنون باآلخرة ، فهؤالء املعا ضون ملا جاءت به الرسا تصغى إليه 1أفادة ال ين ال
2
يؤمنون باآلخرة ا ا أيناه وجربناه.

 1أي تصغي إىل االمهم.
« 2ا ء تعا ض العقا والنقا» ( ، )774 – 796/6باختصا يسري.
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الدفاع عن رسول اهلل  ونصرته يةرع عمة رع آرن يةراة ااإلرع وا ترضل هب هالرح برا الصر ا ع ع رن
أهى عدهم هب قال اهلل هعاىل ﴿للاقتاء املهاتتةن الذي أختتروا آرن اةرارهم وأآروابم ةإل فروً فلرض آرن

اهلل ورضوانا وةنصتوً اهلل ورسول أولئك هم الصااقوً﴾.1
وقررد س رت الص ر ا ع رض ر اهلل عررنهم أروع اوآصلررع وأاررد اوع ررال و الررذ عررن رسررول اهلل  هب
وفدائ ر ر ر رراوآوال واووسا واونا ررمل و املنيفر ررس وامللر ررت هب و العري ررت والةرير ررت هب و ر ر الري ر ر عر رراآت
قصصهم وأخإلارهم اليت هدل على غاةع ااإلع وا ةصار وال عمةم.
وآن ذلك أً رسول اهلل  قال ةوم أحد :آن ةتاهم عنا ول اجلنع هب أو هو رفةق و اجلنع؟
ف قردم رتح آن اونصار فقاهح حر ق رح هب مث ملرا أار رو النر  قرال :آرن ةرتاهم عنرا ولر اجلنرع هب أو
2
هو رفةق و اجلنع هب ف قدم رتح آن اونصار فقاهح ح ق ح هب فلم ةزل ذلك ح ق ح الريإلعع.
وآن ذلك أً أ ا طل ع اونصاري رض اهلل عن اً حي التسول  و غزو أحد هب وةتآ ةرن

ةدةر هب وةقرول :ةا ن اهلل هب أيب أنرت وأآ هب س هيف رتف 3هب سةصرةإلك سرهم آن سرهام الرقوم هب
4
حنتي اوً حنتك.
6
وعن قةمل ن أيب حازم رض اهلل عن قال :رأةت ةد طل ع 5شضاء هب وقى با الن  ةوم أحد.
 1احليفت. 8 :
 2روا آريلم ( )1881عن أنمل ن آالك رض اهلل عن .
 3ا شتاف هو اسطضع آن آلاً آيفتف أي عايل و ارز .انمت «النهاةع».
 4روا الإلخاري ( )3811هب وآريلم ( )1811عن أنمل ن آالك رض اهلل عن .
 5أي طل ع ن عإلةد اهلل رض اهلل عن .
 6روا الإلخاري (.)4663
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وملا قال رأس املناف رقني عإلد اهلل ن أيب سلر ر ر ر رول( :لئن رترعنا إىل الر ردةنع لةخرتتن اوعز آنرها
اوذل) ؛ قال رسول اهلل  : أاعوا يل عإلد اهلل ن عإلد اهلل ن أيب هب فدعا هب فقال :أس هتى آا
ةقول أ وك؟
قال :وآا ةقول هب أيب أنت وأآ ؟
قال :ةقول لئن رتعنا إىل املدةنع لةختتن اوعز آنها اوذل.
فقال :فقد اد واهلل ةا رسول اهلل هب أنت واهلل اوعز وهو اوذل هب أآا واهلل لقد قدآت املدةنع ةا
رسول اهلل هب وإً أهح ةصت لةعل وً آا با أحد أ ت آين هب ولئن اً ةتض اهلل ورسول أً يهةه ا
تأس وهة ه ا .
فقال رسول اهلل  : س.
فل ا قدآوا املدةنع قام عإلد اهلل ن عإلد اهلل ن أيب على ابا 1الريةف و ة هب مث قال :أنت القائح:
(لئن رتعنا إىل املدةنع لةختتن اوعز آنها اوذل) ؟

أآا واهلل ل عتف ان العز لك أو لتسول اهلل هب واهلل س ةأوةك ظل وس هأوة أ دا 2إس إذً آن اهلل
ورسول .
فقال :ةا للخزرج هب إ ين مينعين ةيت هب ةا للخزرج هب ا ين مينعين ةيت!
فقال :واهلل س هأوة أ دا إس إذً آن .

 1أي ا املدةنع.
 2أي ظح ة ك هب ا سةأيت.

361

الحق الثاني عشر :الذب عن ذات النبي 

فات ع إلة رتال فللا و هب فقال( :واهلل س ةدخل إس إذً آن اهلل ورسول ) هب فأهوا الن 
فأخربو هب فقال :اذهإلوا إلة هب فقولوا ل ( :خلِّ وآ ْريلن ) هب فأهو هب فقال :أآا إذا تاء أآت الن 
1
فنعم.
وو رواةع عند الرتآذي ؛ أً عإلد اهلل قال و ة  :واهلل س هنالت 2ح هرقت أنك الذلةح ورسول اهلل
3

 العزةز هب فاعح.
وقد ورا و ذلك عد أالع آنها قصع اوع ى الذي انت ل أم ولد 4هب و انت هيف م الن  هب
فل ا اً ذاة لةلع تعلت هيف م الن  وهقع فة هب فأخذ آفوس 5فوضع و نها فاهلأ علة
ح آاهت هب فل ا ذ ت ذلك لتسول اهلل  اعا اوع ى فأخرب أآتها هب فقال الن  : أس
6
اشهدوا أً اآها هدر.
وعن أيب تز اوسل قال :أغلظ رتح ويب لت الصدة هب فقلت :أق ل ؟
8
فان هتين وقال :لةمل هذا وحد عد رسول اهلل . 

 1روا ال ربي و هاري سور املنافقني هب هاري قول هعاىل ةقولوً لئن رتعنا إىل املدةنع لةختتن اوعز آنها اوذل.
 2ا ناضة هو ال خلص آن اليف ء .انمت «النهاةع».
 3تقم ( )3315هب وقال الرتآذي :حدةث حرين ا ةح.
 4أم ولد أي أآع هب وطأها فولدة ل ولدا.
 5املرفول هب قال مشمل احل العمةم أ ااي و «عوً املعإلوا» :آصْح سْةف قص ة ْيف ح الاتتح َْتت ثةا فرةرف ِّة هب وقةح حدةد
اقةقع با حد آ ٍ
اض هب وقةح هو س ْوط و ت ْوف سةْف اقة ةيفد الْااهك على وس لةرفْ ال النااس.
اولإلاين رمح اهلل هب وقال و ا رواء (:)12/5
 6روا أ و ااوا ( )4361والنريائ ( )4681عن ا ن عإلاس رض اهلل عن هب وا
إسناا ا ةح على شتط آريلم.
اولإلاين رمح اهلل.
 8روا النريائ ( )4682هب وا
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وعررن علر رضر اهلل عنر أً ةهواةررع انررت هيفر م النر ا  وهقررع فةر هب فخنقهررا رتررح حر آاهررت هب
2
فأ ح 1رسول اهلل  اآها.
وقد نقح ا ن هة ةع رمح اهلل و ا العمةم «الصارم املريلول على شامت التسول» إمجاع أهح العلم
على ق ح آن وقع و س الن  هب سواء اً آريل ا أو افتا.
وال ررذ ع ررن ذاة النر ر  آ ر ٍ
راض ع ررد اهر ر هب ر رتا اليفر رإلهاة ال رريت هص ررار حولر ر هب واوخ ررذ عل ررى ة ررد
امل رراولني علة ر واملري ر هزئني ر هب وإقاآررع حررد الررتا علررةهم إً ررانوا و ررضا املريررل ني هب وإً ررانوا
خارت ر رها فإلإظه ررار النلر ر عل ررةهم هب و ة رراً سر ر النر ر  وهدةر ر هب وس ش ررك أً ه ررذا آ ررن ال ر رجهاا
اللريرراً هب وقررد رراً حريرراً ررن ثا ررت رض ر اهلل عن ر ة ردافع عررن الن ر  يفررعت هب وو احل رردةث:
3
تاهدوا امليفت ني ألرين لم وأناريلم وأآواللم وأةدةلم.

 1أ ح أي أهدر.
 2روا أ و ااوا ( )4362هب وقال و «ا رواء» ( :)11/5إسناا ا ةح على شتط اليفةخني.
 3روا أمحد ( )153/3عن أنمل ن آالك رض اهلل عن هب وقال حمققو «املريند» :إسناا ا ةح على شتط آريلم.
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الحق العاشر :محبة النبي  أكثر من محبة النفس والمال والوالدين والولد والناس أجمعين
حمبة النيب  وتعظيمه  من شرط إيمان العبد  ،ومن أصول الدين  ،بل األمر كما قال ابن
تيمية رمحه اهلل :قيام املِدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقري له قيام الدين كله  ،وسقوط ذلك سقوط
الدين كله.

1

واألدلة على وجوب حب النيب  كثرية  ،منها قوله تعاىل ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم
وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب
إليكم من اهلل ورسوله وجهاد يف سبيله فرتبصوا حىت يأيت اهلل بأمره واهلل ال يهدي القوم

الفاسقني﴾.2
فكفى هبذه اآلية حضاً وتنبيهاً وداللة وحجة على إلزام حمبته  ،ووجوب فرضها  ،وعظم خطرها ،
واستحقاقه هلا  ، إذ قرع اهلل من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من اهلل ورسوله  ،وتوعدهم
فسقهم بتمام اآلية  ،وأعلمهم أهنم ممن ضل ومل
بقوله تعاىل ﴿فرتبصوا حىت يأيت اهلل بأمره﴾  ،مث ّ
يهده اهلل.
فصل
وتمام كمال محبة النبي  ال تكون إال بتقدمي حمبة النيب  على النفس واملال واألهل  ،ودون
هذا نقص يف احملبة واإلميان  ،وقد دل على هذا الكتاب والسنة  ،فأما الكتاب فقوله تعاىل ﴿النيب
أوىل باملؤمنني من أنفسهم﴾.3

« 1الصارم املسلول على شامت الرسول .)393/2( ، » 
 2سورة التوبة. 22 :
 3سورة األحزاب. 6 :
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ومن السنة قوله  : ما من مؤمن إال وأنا أوىل به يف الدنيا واآلخرة  ،اقرءوا إن شئتم﴿ :النيب أوىل
1
باملؤمنني من أنفسهم﴾.
2
وقال رسول اهلل  : أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه.
قال ابن القيم رمحه اهلل :وهذه األولوية تتضمن أمورا  ،منها:
ونفس العبد أحب إليه من
أن يكون النيب أحب إىل العبد من نفسه  ،ألن األولوية أصلها احلب ُ ،
غريه  ،ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أوىل به منها ، 3فبذلك حيصل له اسم اإلميان.
ويلزم من هذه األولوية واحملبة كـمال االنقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم احملبة  ،من الرضا
حبكمه  ،والتسليم ألمره  ،وإيثاره على من سواه.
ومنها :أن ال يكون للعبد حكم على نفسه أصالً  ،بل احلكم على نفسه للرسول  ، حيكم
عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده  ،فليس يف نفسه تصرف قط إال ما
تصرف فيه الرسول الذي هو أوىل به منها.
فيا عجبا كيف حتصل هذه األولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول  عن منصب التحكيم ،
ورضي حبكم غريه  ،واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إىل رسول اهلل  ، وزعم أن اهلدى ال يُـتلقى
من مشكاته  ،وإمنا يـُتلقى من دالالت العقول  ،وإن ما جاء به ال يفيد اليقني  ،إىل غري ذلك من
األقوال اليت تتضمن اإلعراض عنه وعما جاء به  ،واحلوالة يف العلم النافع إىل غريه  ،ذلك هو
الضالل املبني  ،وال سبيل إىل ثبوت هذه األولوية إال بعزل كل ما سواه  ،وتوليته يف كل شيء ،
وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به  ،فإن شهد له بالصحة قبله  ،وإن شهد له بالبطالن
 1رواه البخاري ( )2399ومسلم ( )1619عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،واللفظ للبخاري.
 2رواه مسلم ( )763عن جابر رضي اهلل عنه.
 3أي النفس.

631

الحق العاشر  :محبته 

رده  ،وإن مل تتبني شهادته له بصحة وال بطالن جعله مبنزلة أحاديث أهل الكتاب  ،ووقّـفه حىت
يتبني أي األمرين أوىل به.
ونصـبه يف
ومن العجب أن يدعي حصول هذه األولوية واحملبة التامة من كان سعيه واجتهاده َ
االشتغال بأقوال غريه وتقريرها والغضب واحلمية هلا والرضا هبا والتحاكم إليها  ،وعر ِ
ض ما قال
3

الرسـول عليها  ،فإن وافقها قبله  ،وإن خالفها التمس وجوه احليل  ،وبالغ يف َرده 1لـ ـي ـ ــا 2وإعراضا.
وأما الدليل من السنة على أن كمال حمبة النيب  ال يكون إال بتقدمي حمبة النيب  على النفس
2
واملال واألهل فقوله  : ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني.
قال النووي يف شرح احلديث :قال ابن بطال والقاضي عياض وغريمها رمحة اهلل عليهم:
احملبة ثالثة أقسام :حمـ بة إجالل وإعظام كمحبة الوالد  ،وحمبة شفقة ورمحة كمحبة الولد  ،وحمبة
مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس  ،فجمـع  أصناف احملبة يف حمبته.
وأخرج البخاري عن عبد اهلل بن هشام قال :كنا مع النيب  وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب فقال
له عمر :يا رسول اهلل  ،ألنت أحب إيل من كل شيء إال من نفسي.
فقال النيب  : ال والذي نفسي بيده  ،حىت أكون أحب إليك من نفسك.
فقال له عمر :فإنه اآلن واهلل ألنت أحب إيل من نفسي.
5
فقال النيب  : اآلن يا عمر.
 1أي ما قال الرسول . 
 2اللي هو االلتفات واالنصراف .انظر «الصحاح» للجوهري  ،مادة :لفف.
« 3الرسالة التبوكية» ص  93 - 93باختصار يسري.
 2رواه البخاري ( )15ومسلم ( )22عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه.
 5رواه البخاري (.)6632
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وعن أنس رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل  : ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان :أن
يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها  ،وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل  ،وأن يكره أن يعود يف الكفر
1
بعد إذ أنقذه اهلل منه كما يكره أن يُلقى يف النار.
فبني هذا احلديث أمرين ؛ األول كيف يكون كمال احملبة  ،وهو بأن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما
سوامها  ،فال يكتفى بأصل احلب بل ال بد من أن يقدم على كل شيء ليحصل للعبد كمال اإلميان
ويذوق حالوته.
والثاين لوازم احملبة وهن أمران ؛ األول احلب يف اهلل  ،والثاين كره ما يكرهه اهلل ورسوله  ،وهو الكفر.
قال ابن تيمية رمحه اهلل :ومحبة اهلل ورسوله على درجتين :واجبة  ،وهي درجة املقتصدين ،
ومستحبة  ،وهي درجة السابقني  ،فاألوىل تقتضي أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها ،
حبيث ال حيب شيئاً يبغضه  ،كما قال تعاىل ال جتد قوماً يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد
اهلل ورسوله 2وذلك يقتضي حمبة مجيع ما أوجبه اهلل تعاىل  ،وبغض ما حرمه اهلل تعاىل  ،وذلك
واجب  ،فإن إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبه  ،كما تقتضي عدم األشياء اليت
هنى اهلل عنها  ،وذلك مسلتزم لبغضها التام.
فيجب على كل مؤمن أن حيب ما أحبه اهلل  ،ويبغض ما أبغضه اهلل  ،قال تعاىل ذلك بأهنم اتبعوا
ما أسخط اهلل وكرهوا رضوانه فأحبط اهلل أعماهلم ، 3وقال تعاىل وإذا ما أنـزلت سورة فمنهم من
يقول أيكم زادته هذه إمياناً فأما الذين آمنوا فزادهتم إمياناً وهم يستبشرون وأما الذين يف قلوهبم

 1رواه البخاري ( ، )16ومسلم ( ، )23واللفظ ملسلم.
 2سورة اجملادلة . 22 :
 3سورة حممد . 27 :
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مرض فزادهم رجساً إىل رجسهم ، 1وقال تعاىل والذين أتيناهم الكتاب يفرحون مبا أنـزل إليك
ومن األحزاب من ينكر بعضه.2
وأما حمبة السابقني ؛ بأن حيب ما أحبه اهلل من النوافل والفضائل حمبة تامة  ،وهذه حال املقربني
3
الذين قرهبم اهلل إليه.
قال ابن رجب رمحه اهلل :فالواجب على كل مؤمن أن حيب ما أحبه اهلل حمبةً توجب له اإلتيان مبا
وجب عليه منه  ،فإن زادت احملبة حىت أتى مبا نُدب إليه منه كان ذلك فضال  ،وأن يكره ما ك ِرهه
حرم عليه منه  ،فإن زادت الكراهة حىت أوجبت الكف عما
اهلل تعاىل كراهة توجب له الكف عما َّ
2
ك ِرهه تنـزيها كان ذلك فضال.
فصل
وقد جاء ذكر حمبة الرسول مقرتناً مبحبة اهلل يف عدة نصوص شرعية من الكتاب والسنة  ،فدل ذلك
على عظم شأن مـحبة النيب  ، كقوله تعاىل أحب إليكم من اهلل ورسوله ، 5وكذلك يف قوله
 : ثالثة من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان ؛ من كان اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها ...
احلديث.

 1سورة التوبة. 125 – 122 :
 2سورة الرعد . 36 :
« 3قاعدة يف احملبة»  ،ص  ، 237 – 233وتقع يف «جامع الرسائل» البن تيـمية  ،اجملموعة الثانية  ،حتقيق د .حممد رشاد سامل.
« 2جامع العلوم واحلكم»  ،شرح احلديث احلادي واألربعني.
 5سورة التوبة. 22 :
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وهذا االقرتان يدل على مدى الصلة الوثيقة بني حمبة اهلل وحمبة رسوله  ، وإن كانت حمبة الرسول
داخلة ضمن حمبة اهلل تعاىل أصالً  ،لكن إفرادها بالذكر مع أهنا ضمن حمبة اهلل فيه إشارة إىل عظم
قدرها وإشعار بأمهيتها ومكانتها.
فتأمل هذا التالزم بني حمبة اهلل تعاىل وحمبة نبيه . 
قال ابن القيم :وكل حمبة وتعظيم للبشر فإمنا جتوز تبعاً حملبة اهلل وتعظيمه  ،كمحبة رسول اهلل 
وتعظيمه  ،فإهنا من متام حمبة ِ
مرسـلِ ِه وتعظيمه  ،فإن أمته حيبونه حملبة اهلل له  ،ويعظمونه وجيلونه
إلجالل اهلل له  ،فهي حمبة هلل من موجبات حمبة اهلل  ،وكذلك حمبة أهل العلم واإلميان وحمبة
الصحابة رضي اهلل عنهم وإجالهلم تابع حملبة اهلل ورسوله  هلم.
واملقصود أن النيب  ألقى اهلل سبحانه وتعاىل عليه من املهابة واحملبة  ،ولكل مؤمن خملص حظ من
1
ذلك.
فصل
واحلب الصادق للنيب  له دالئل عدة ؛ أمهها وأوهلا موافقة النيب  يف حب ما حيبه وكره ما
يكرهه  ،قال ابن رجب رمحه اهلل :فمن أحب اهلل ورسوله حمبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن
حيب بقلبه ما حيبه اهلل ورسوله  ،ويكره ما يكرهه اهلل ورسوله  ،ويرضى مبا يُرضي اهلل ورسوله ،
ويسخط ما يسخطُه اهلل ورسوله  ،وأن يعمل جبوارحه مبقتضى هذا احلب والبغض  ،فإن ِ
عمل
ُ َ
َ
جبوارحه شيئا خيالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه اهلل ورسوله  ،أو ترك بعض ما حيبه اهلل
ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه ؛ دل ذلك على نقص حمبته الواجبة  ،فعليه أن يتوب من ذلك

« 1جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على حممد سيد األنام»  ،الباب الثاين  ،ص . 297 – 293
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النهرجوري :كل من ادعي حمبة اهلل عز وجل ومل
ويرجع إىل تكميل احملبة الواجبة  ،قال أبو يعقوب ُ
1
يوافق اهلل يف أمره فدعواه باطلة  ،وكل ُحمب ليس خياف اهلل فهو مغرور.
وقال حيىي بن معاذ :ليس بصادق من ادعي حمبة اهلل عز وجل ومل حيفظ حدوده.
ولبعض املتقدمني:
تعصي اإللـهه وأنت تزعم حبه
لو كان حبك صادقا ألطعته

هذا لعمري يف القياس شنيع
3 2
إن احملب ملن حيب مطيع .

فصل
ومجيع املعاصي تنشأ من تقدمي هوى النفوس على حمبـة اهلل ورسـوله  ،وقـد وصـف اهلل املشـركني باتبـاع
اهلــوى يف مواضــع مــن كتابــه  ،فقــال تعــاىل فــإن مل يســتجيبوا لــك فــاعلم أمنــا يتبعــون أه ـواءهم ومــن
أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهلل.2
وكــذلك البــدع إمنــا تنشــأ مــن تقــدمي اهلــوى علــى الشــرع  ،وهلــذا يســمى أهلهــا أهــل األه ـواء  ،وكــذلك
5

املعاصي إمنا تقع من تقدمي اهلوى على حمبة اهلل وحمبة ما حيبه.
ومن عالمات حمبة النيب  حب من أحبه اهلل ورسوله  ، قال ابن رجـب رمحـه اهلل :وكـذلك حـب
األشخاص ؛ الواجب فيه أن يكون تبعا ملا جاء بـه الرسـول  ، فيجـب علـى املـؤمن حمبـة اهلل وحمبـة
من حيبه اهلل من املالئكـة والرسـل واألنبيـاء والصـديقني والشـهداء والصال ـحني عمومـا  ،وهلـذا كـان مـن
« 1جامع العلوم واحلكم»  ،شرح احلديث احلادي واألربعني.
 2هذا البيت وإن كان ُمتَعلقه حب اهلل عز وجل فإن مطرد يف حق النيب  ، ألن كال احملبتني مستلزمة لألخرى.
« 3جامع العلوم واحلكم»  ،شرح احلديث احلادي واألربعني  ،باختصار يسري.
 2سورة القصص. 55 :
 5املرجع السابق.
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عالمات وجوده حالوة اإلميان أن حيب املـرء ال حيبـه إال هلل  ،وحيـرم مـواالة أعـداء اهلل ومـن يكرهـه اهلل
عمومــا  ،وهبــذا يكــون الــدين كلــه هلل  ،ومــن أحــب هلل وأبغــض هلل وأعطــى هلل ومنــع هلل فقــد اســتكمل
اإلميــان  ،ومــن كــان حبــه وبغضــه وعطــاؤه ومنعــه هلــوى نفســه كــان ذلــك نقصــا يف إميانــه الواجــب ،
فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إىل اتباع ما جاء به الرسول  مـن تقـدمي حمبـة اهلل ورسـوله ومـا
فيه رضا اهلل ورسوله على هوى النفس ومراداهتا كلها.

1

فصل
ومن عالمات حمبة النيب  بغض من أبغضه اهلل ورسوله  ، قال تعاىل ال جتد قوماً يؤمنون باهلل

واليوم اآلخر يو ّادون من حاد اهلل ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم أولئك
كتب يف قلوهبم اإلميان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها
رضي اهلل عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اهلل أال إن حزب اهلل هم املفلحون ، وقال يا أيها الذين
آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة إىل قوله قد كانت لكم أسوة حسنة
يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون اهلل كفرنا بكم وبدا بيننا
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهلل وحده.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
واملؤمن عليه أن يعادي يف اهلل  ،ويوايل يف اهلل  ،فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه ،
فإن الظلم ال يقطع املواالة اإلميانية  ،قال تعاىل وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهلل فإن فاءت فأصـلحوا بينهما

 1املرجع السابق  ،باختصار.
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بالعدل وأقسطوا إن اهلل حيب املقسطني إمنا املؤمنون إخوة ، فجعلهم إخوة مع وجود القتال
والبغي واألمر باإلصالح بينهم ...
وليعلم أن املؤمن جتب مواالته وإن ظلمك واعتدى عليك  ،والكافر جتب معاداته وإن أعطاك
وأحسن إليك.
فإن اهلل سبحانه بعث الرسل وأنـزل الكتاب ليكون الدين كله هلل  ،فيكون احلب ألوليائه  ،والبغض
ألعدائه  ،واإلكرام ألولياءه واإلهانة ألعدائه  ،والثواب ألوليائه والعقاب ألعدائه.
وإذا اجتمع يف الرجل الواحد خري وشر وفجور  ،وطاعة ومعصية  ،وسنة وبدعة ؛ استحق من
املواالة والثواب بقدر ما فيه من اخلري  ،واستحق من املعاداة والعقاب حبسب ما فيه من الشر ،
فيجتمع يف الشخص الواحد موجبات اإلكرام واإلهانة  ،فيجتمع له من هذا وهذا  ،كاللص الفقري
تقطع يده لسرقته  ،ويعطى من بيت املال ما يكفيه حلاجته  ،هذا هو األصل الذي اتفق عليه أهل
1
السنة واجلماعة.
فصل
(والناس باعتبار احلب والبغض والوالء والرباء ينقسمون إىل ثالثة أصناف:
الصنف األول :من ُحيَب جـملة  ،وهو من آمن باهلل ورسوله  ،وقام بوظائف اإلسالم ومبانيه
العظام  ،علماً وعمالً واعتقادا  ،وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله هلل  ،وانقاد ألوامره  ،وانتهى عما
هنى اهلل عنه ورسوله  ،وأحب يف اهلل  ،وواىل يف اهلل  ،وأبغض يف اهلل  ،وعادى يف اهلل  ،وقدم قول
رسول اهلل  على قول كل أحد كائناً من كان.

« 1جمموع الفتاوى» ( ، )259 – 257/27باختصار يسري.
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الصنف الثاني :من حيب من وجه ويبغض من وجه  ،وهو املسلم الذي خلط عمالً صاحلاً وآخر

سيئاً  ،فيُـ َحب ويواىل على قدر ما معه من اخلري  ،وال يُبغض أكثر مما يصلح  ،وإذا أردت الدليل
على ذلك ؛ فهو يف قصة ذلك الرجل من الصحابة والذي كان يشرب اخلمر  ،فأُيت به إىل رسول
اهلل  ، فلعنه رجل وقال :ما أكثر ما يؤتى به  ،فقال النيب  : ال تلعنه فإنه حيب اهلل ورسوله.
الصنف الثالث :من يُبغَض مجلة  ،وهو من كفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر  ،ومل
يؤمن بالقدر خريه وشره  ،وأنه ُكله بقضاء اهلل وقدره  ،وأنكر البعث بعد املوت  ،أو أنكر أحد
أركان اإلسالم اخلمسة  ،أو أشرك باهلل يف عبادته أحداً من األنبياء واألولياء والصاحلني  ،وصرف

هلم نوعاً من أنواع العبادة  ،كاحلب والدعاء واخلوف والرجاء والتعظيم والتوكل واالستعانة
واالستعاذة واالستغاثة والذبح والنذر واإلنابة والذل واخلضوع واخلشية والرغبة والرهبة والتعلق  ،أو
ـحد يف أسـمائه وصفاته واتبع غري سبيل املؤمنني  ،وانتحل ما كان عليه أهل البدع واألهواء
أل َ
1
الَم ِ
ضلَّة  ،وكذلك من قامت به نواقض اإلسالم العشرة أو أحدمها).
ُ
ومــن دالئــل الصــدق يف حمبــة النــيب  متــر رؤيــة النــيب  يف اآلخــرة وصــحبته  ،فعــن أيب هريــرة رضــي
اهلل عنـه أن رســول اهلل  قــالِ :مـن أشــد أمــيت يل حبـاً ؛ نــاس يكونــون بعـدي  ،يــود أحــدهم لــو رآين
2
بأهله وماله.

ومــن دالئــل الصــدق يف حمبــة النــيب  االجتهــاد يف األعمــال ال ــيت تقــرب لرؤيــة النــيب  يف اآلخ ــرة
وصحبته  ،مثل التحلي بـاألخالق الفاضـلة  ،فعـن جـابر بـن عبـد اهلل أن رسـول اهلل  قـال :إن مـن
أح ــبكم إيل وأقـ ـربكم م ــر جملس ــا ي ــوم القيام ــة أحاس ــنكم أخالق ــا  ،وإن أبغض ــكم إيل وأبع ــدكم م ــر
جملسا يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفي ِهقون.
« 1إرشاد الطالب» للشيخ سليمان بن سحمان  ،ص  ، 19بتصرف يسري جدا.
 2رواه مسلم (.)2732
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قالوا :يا رسول اهلل  ،قد عـلِمنا الثرثارون واملتشدقون  ،فما الـ ُمتفيهقون؟
قال :املتكربون.
1
قــال الرتمــذي :والثرثــار هــو الكثــري الكــالم  ،واملتشــدق الــذي يتطــاول علــى النــاس يف الكــالم ويبــذو
2
عليهم.
ومــن أســباب صــحبة النــيب  يف اآلخــرة كفالــة اليتــيم  ،بــأن يضــمه إىل ِع ـياله  ،فعــن ســهل بــن ســعد
قــال :قــال رســول اهلل  : أنــا وكافــل اليـتـي ـم ف ـي اجلنــة هكــذا)  ،وأشــار بالســبابة والوســطى  ،وفــرج
3
بينهما شيئا.
فصل
وقد ضرب السلف أروع األمثلة يف تشوقهم للقاء النيب  ، فقد روى أبو يعلى يف مسنده عن
احلسن البصري عن أنس بن مالك قال :كان رسول اهلل  خيطب يوم اجلمعة إىل ِ
جنب خشبة
يُسند ظهره إليها  ،فلما كثر الناس قال( :ابنوا يل منربا)  ،فبنوا له منربا له َعـتَبتان  ،فلما قام على
املنرب خيطب حنَّت اخلشبة إىل رسول اهلل  ، قال أنس :وإين يف املسجد  ،فسمعت اخلشبة حني
حنَّت حنني الوالِـه ، 2فما زالت َِحتن حىت نـزل إليها رسول اهلل  فاحتضنها فسكنت  ،قال:

 1أي يتلفظ بالكالم البذيء.
 2رواه الرتمذي ( ، )2517وصححه األلباين.
 3رواه البخاري ( ، )5353وأمحد (.)333/5
2
الولَه ذهاب العقل  ،والتحري من شدة الوجد .انظر «النهاية».
َ
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فكان احلسن إذا حدث هبذا احلديث بكى مث قال :يا عباد اهلل  ،اخلشبـة حتن إىل رسول اهلل 
1
شوقا إليه ملكانه من اهلل  ،فأنتم أحق أن تشتاقوا إىل لقائه.
فصل
والذنوب تُ ِنقص من محبة اهلل تعالى ورسوله بقدرها  ،فكلما كثرت الذنوب وعظمت دل هذا
على نقص يف حمبة النيب  ، ولكنها ال تزيل احملبة هلل والرسول زواال كليا إال إذا كانت عن كفر
ونفاق أكرب  ،كما يف صحيح البخاري عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف حديث ِمحار الذي
فجلد  ،فقال رجل من
كان يشرب اخلمر  ،وكان النيب  يقيم عليه احلد  ،فأُيت به يوما  ،فأمر به ُ
القوم( :اللهم العنه  ،ما أكثر ما يؤتى به)  ،فقال النيب ( : ال تلعنه  ،فواهلل ما علمت أنه حيب
اهلل ورسوله) ، 2أي الذي علمت أنه حيب اهلل ورسوله  ،ألن «ما» هنا موصولة مبعىن «الذي».
فهذا احلديث يفيد أن املعصية ال تزيل احملبة زواال كليا إال إذا بلغت درجة الكفر  ،ويف احلديث
3
داللة على أنا منهيون عن لعنة أحد بعينه وإن كان مذنباً  ،إذا كان حيب اهلل ورسوله.

فصل
وفضائل حمبة النيب  كثرية  ،منها أن من أحب النيب  كان معه يف اآلخرة  ،فعن أنس بن مالك
رضي اهلل عنه أن رجال سأل النيب  عن الساعة فقال :مىت الساعة؟
قال :وماذا أعددت هلا؟
 1رواه أبو يعلى ( ، )2356( )122/5والرتمذي خمتصرا ( ، )3623ورواه ابن ماجه ( )1212عن أيب بن كعب  ،واللفظ أليب
يعلى.
 2رواه البخاري (.)6375
« 3قاعدة يف احملبة»  ،ص  ، 259وتقع يف «جامع الرسائل» البن تيمية  ،اجملموعة الثانية  ،حتقيق د .حممد رشاد سامل.
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قال :ال شيء  ،إال أين أحب اهلل ورسوله . 
قال :أنت مع من أحببت.
قال أنس :فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النيب  : أنت مع من أحببت.
قال أنس :فأنا أحب النيب  وأبا بكر وعمر  ،وأرجو أن أكون معهم بِـ ُحـبـي إياهم وإن مل أعمل
1

مبثل أعماهلم.
وروي عن الشعيب قال :جاء رجل من األنصار إىل رسول اهلل  ، فقال :ألنت أحب إيل من
نفسي وولدي وأهلي ومايل  ،ولوال أين آتيك فأراك لظننت أين سأموت  ،وبكى األنصاري.
فقال له النيب  : ما أبكاك؟
قال :ذكرت أنك ستموت ومنوت  ،فرتفع مع النبيني  ،وحنن إن دخلنا اجلنة كنا دونك.
فلم خيربه النيب  بشيء  ،فأنـزل اهلل عز وجل على رسوله  ومن يطع اهلل والرسول فأولئك مع
الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني والشهداء إىل قوله عليما.
فقال :أبشر.

2

فصل
واألسباب املعينة على حب النيب  متعددة  ،وأمهها أربعة:
أذى
األول :تذكر تضحياته ألمته وشفقته عليهم  ،فقد لقي النيب  يف سبيل نشر اإلسالم ً
عظيما  ،ومن ذلك ما روته عائشة رضي اهلل عنها وعن أبيها أهنا قالت لرسول اهلل  : يا رسول
اهلل  ،هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟
 1رواه البخاري ( )3677ومسلم (.)2639
 2أخرجه سعيد بن منصور يف «سننه» (.)1353/2
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فقال :لقد لقيت من قومك  ،وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة  ،إذ َعرضت نفسي على ابن
عبد ياليل بن عبد كِالل  ،فلم ُجيبر إىل ما أردت  ،فانطلقت وأنا مهموم على وجهي  ،فلم ِ
ِ
أستفق

إال بـ (قرن الثعالب)  ،فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتر  ،فنظرت فإذا فيها جب ـ ـريل ،
فناداين  ،فقال( :إن اهلل قد مسع قول قومك لك وما ردوا عليك  ،وقد بَعث إليك ملك اجلبال

لتأمره مبا شئت فيهم)  ،قال :فناداين ملـك اجلـبال  ،فـسـلم علي مث قال :يا حممد  ،إن اهلل قد مسع
قول قومك لك  ،وأنا ملك اجلبال  ،وقد بعثر ربك إليك لتأمرين بأمرك  ،فما شئت؟ إن شئت
أطبقت عليهم األخشبني.1
فقال له رسول اهلل  : بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده  ،ال يشرك به
2
شيئاً.
وقال ربيعة بن ِعباد :رأيت رسول اهلل  وهو يدعو الناس إىل اإلسالم بذي اجملاز ، 3وخلفه رجل
أحول يقول :ال يغلبنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم.
قلت أليب وأنا غالم :من هذا األحول الذي ميشي خلفه؟
2
قال :هذا عمه أبو هلب.
وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال :ملا كان يوم حنني ؛ آثر النيب  ناسا  ،أعطى األقرع
مائة من اإلبل  ،وأعطى عيينة مثل ذلك  ،وأعطى ناسا  ،فقال رجل :ما أريد هبذه القسمة وجه
اهلل!
 1األخشب هو اجلبل الغليظ  ،واملقصود باألخشبان هنا مها جبالن عظيمان مبكة  ،ومها أبو قبيس واألمحر .انظر «النهاية».
 2رواه البخاري ( )3231ومسلم ( ، )1395واللفظ ملسلم.
 3ذي اجملاز سوق مشهور من أسواق احلجاز  ،كان يقام يف اجلاهلية.
 2رواه عبد اهلل أمحد يف زوائده على مسند أبيه ( ، )292/3وقال حمققو املسند :حديث صحيح.
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فقلت :ألخربن النيب . 
1
قال :رحم اهلل موسى  ،قد أوذي بأكثر من هذا فصرب.
الثاني :ومما يقوي حمبة النيب  تذكر شفقته العظيمة على أمته من اهلالك األخروي  ،كما قال

تعاىل ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رءوف

رحيم﴾.2

وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه مسع رسول اهلل  يقول :إمنا مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد
نارا  ،فلما أضـاءت ما حـوله جـعل الـفراش وهـذه الدواب اليت تقع يف النار يقعن فيها  ،فجعل
6
الرجل َيزعهن 3ويغلِبنه فيقتحمن فيها  ،فأنا آخذ بـِ ُحجزكم 2عن النار وأنتم تَـ َق َّحمون 5فيها.
الثالث :ومـما يقوي حمبة النيب  معرفة صفاته احلميدة وأخالقه الطيبة  ،والكالم يف هذا يطول

جدا  ،ولكن يكفي القول بأنه ليس مثة صفة محيدة إال وقد حتلى هبا النيب  ، وما من خلق سيء
إال والنيب  منـزه عنه  ،ويكفي يف هذا الباب قوله تعاىل ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾.3
ومن أعظم صفات النيب  الصدق والعفو  ،فقد شهد له أعداؤه بصفة الصدق  ،فعن ابن عباس
رضي اهلل عنهما قال :ملا نـزلت وأنذر عشريتك األقربني ؛ صعد النيب  على الصفا فجعل
ينادي :يا بر فِهر  ،يا بر عدي  ،لبطون قريش  ،حىت اجتمعوا  ،فجعل الرجل إذا مل يستطع أن
 1رواه البخاري ( )2336ومسلم (.)1562
 2سورة التوبة. 127 :
 3أي يدفعها ويطردها.
2
ـج ِزكم مجع ُحـجزة وهي موضع شد اإلزار .انظر «النهاية».
ُح َ
5
تقحمون أي ترمون بأنفسكم فيها من غري روية وال تثبت .انظر «النهاية».
َّ
 6رواه البخاري ( ، )6273ومسلم (.)2272
 3سورة القلم. 5 :
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َخيرج أرسل رسوال لينظر ما هو  ،فجاء أبو هلب وقريش فقال :أرأيتكم لو أخربتكم أن خيالً
بالوادي تريد أن تُـغري عليكم أكنتم مصدقي؟
قالوا :نعم  ،ما جربنا عليك إال صدقا.
قال :فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد.
فقال أبو هلب :تباً لك سائر اليوم  ،أهلذا مجعتنا؟
1
فنـزلت تبت يدا أيب هلب وتب ما أغىن عنه ماله وما كسب.
وروى الطربي عن السدي يف قوله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإهنم ال يكذبونك ولكن
الظاملني بآيات اهلل جيحدون اآلية:2
التقى األخنس وأبو جهل  ،فخال األخنس بأيب جهل فقال :يا أبا احلكم  ،أخربين عن حممد ،
أصادق هو أم كاذب  ،فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غريي وغريك يسمع كالمنا.
فقال أبو جهل :وحيك  ،واهلل إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط  ،ولكن إذا ذهب بنو
قصي باللواء واحلجابة والسقاية والنبوة  ،فماذا يكون لسائر قريش؟
فذلك قوله فإهنم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهلل جيحدون.
فآيات اهلل ؛ حممد . 
وملا أخرب النيب  خدجيـة رضي اهلل عنها أنه خشي على نفسه ملا أتاه جربيل يف غار حراء ؛ قالت
له :كال أبـشر  ،فـواهلل ال يـخزيك اهلل أبدا  ،فواهلل إنك لتصل الرحم  ،وتصدق احلديث  ،وتَـ ِ
حم ُل

 1رواه البخاري ( ، )2335ومسلم (.)257
 2سورة األنعام. 33 :
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ال َكل ، 1وتَـ ِ
كسب املعدوم ، 2وتَقري الضيف ، 3وتُعني على نوائب احلق.
وسأل هرقل أبا سفيان عن النيب  ؛ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال  ،فقال أبو
5
سفيان :ال  ،فقال هرقل :أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اهلل.
وأما العفو فقد ضرب النيب  أعظم األمثلة يف ذلك  ،وقد أتى ِذكر هذه اخلصلة يف النيب  يف
2

التوراة واإلجنيل قبل أن يُرى هذا عيانا منه  ، فعن عطاء بن يسار قال :لقيت عبد اهلل بن عمرو
بن العاص رضي اهلل عنهما قلت :أخربين عن صفة رسول اهلل  يف التوراة.
قال :أجل  ،واهلل إنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف القرآن  ،يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا
ومبشرا ونذيرا ، وحرزا لألميني ، 6أنت عبدي ورسويل  ،مسيتك املتوكل  ،ليس بفظ وال غليظ ،

سخاب 3يف األسواق  ،وال يدفع بالسيئة السيئة  ،ولكن يعفو ويغفر  ،ولن يقبضه اهلل حىت
وال َّ
يقيم به امللة العوجاء  ،بأن يقولوا «ال إلـهه إال اهلل»  ،ويفتح هبا أعينا عميا  ،وآذانا صما  ،وقلوبا
7
غُلفا.
 1حتمل الكل أي حتمل عن الناس ما يـُثقلهم من أعباء الدنيا .انظر «النهاية».
 2تَ ِ
كسب املعدوم أي تعطيه  ،واملعدوم هو الذي ال مال عنده .انظر «النهاية».
 3تَقري الضيف أي تكرمه.
 2رواه البخاري ( ، )2953ومسلم (.)165
 5رواه البخاري ( )3ومسلم (.)1333
 6أي حافظا لدينهم .انظر «تفسري غريب ما يف الصحيحني» للحميدي.
واألميني هم العرب باإلمجاع  ،قاله الشنقيطي يف تفسري قوله تعاىل من سورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليم
آياتك ويزكيهم اآلية.
 3سخاب ويصح صخاب  ،والسخب هو الصياح والضوضاء واجللبة  ،أي ليس ممن ينافس يف الدنيا ومجعها  ،فيحضر األسواق
لذلك  ،ويصخب معهم يف ذلك .انظر «تفسري غريب ما يف الصحيحني».
 7رواه البخاري (.)2125
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ومن أعظم صفات النيب  أنه يعفو ويصفح  ،وهذه ال يستطيعها إال ذو خلق عظيم  ،وسجايا
كرمية  ،فقد قال عنه أهل مكة أنه ساحر  ،وشاعر  ،وجمنون  ،وصابئ  ،وضرب على عقبه ،
وخـنِق بسال اجلزور ، 1وكسرت رباعيته  ،ودمي وجهه الشريف  ،مث ملا أمكنه اهلل من أهل مكة
ُ
بعدما فعلوا به ما فعلوا قال هلم :يا أهل مكة  ،ما ترون أين فاعل بكم؟
قالوا :خريا  ،أخ كرمي وابن أخ كرمي.
مث قال :اذهبوا فأنتم الطلقاء.
سمى أهل مكة
فأعتقهم رسول اهلل  ،وقد كان اهلل أمكنه من رقاهبم عنوة  ،وكانوا له فيئا  ،فبذلك يُ َّ
2
«الطلقاء».
وملا تـُ ُويف رأس املنافقني عبد اهلل بن أيب بن سلول  ،أتى النيب  قربه بعدما دفن  ،فأخرجه فنفث
فيه من ريقه  ،وكفنه يف قميصه  ،وصلى عليه صالة اجلنازة  ،وكان هذا قبل نـزول النهي عن الصالة
على الكفار  ،قال ابن عمر :ملا تويف عبد اهلل بن أيب ابن سلول جاء ابنه عبد اهلل بن عبد اهلل إىل
رسول اهلل  ، فسأله أن يعطيه قميصه  ،أن يكفن فيه أباه  ،فأعطاه  ،مث سأله أن يصلي عليه ،
فقام رسول اهلل  ليصلي عليه  ،فقام عمر فأخذ بثوب رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل ،
أَتُصلي عليه وقد هناك اهلل أن تصلي عليه؟
خريين اهلل فقال استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني
فقال رسول اهلل  : إمنا َّ
مرة وسأزيد على سبعني.

 1اجلزور هو البعري  ،ذكرا كان أم أنثى  ،وساله هي اجللدة الرقيقة اليت يكون فيها الولد من الـمواشي  ،قاله العير يف «عمدة
القاري»  ،كتاب اجلهاد والسري  ،باب الدعاء على املشركني باهلزمية والزلزلة.
 2رواه الطربي يف «تأرخيه»  ،ذكر اخلرب عن فتح مكة  ،وانظر «أخبار مكة» ( )121/2لألزرقي.
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قال :إنه منافق  ،فصلى عليه رسول اهلل  ، وأنـزل اهلل عز وجل وال تصل على أحد منهم مات
1
أبدا وال تقم على قربه.
فإن قيل :فلماذا صلى عليه النيب  ون َفث عليه من ر ِيقه و َّ
كفنه بقميصه؟
فاجلواب أن عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب  -الصحايب اجلليل  -طلب من النيب  ذلك  ،فإنه كان
صحابيا صاحلا  ،فلم يرده تطييبا لقلبه  ،ومل يكن  يرد سائال.
وقيل :إمنا أعطاه قميصه مكافأة له ألنه كان ألبس العباس حني أُسر يوم بدر قميصا.
قال النووي رمحه اهلل :إن النيب  أعطاه قميصه ليكفن فيه  ،ويف هذا احلديث بيان عظيم مكارم
أخالق النيب  ، فقد علم ما كان من هذا املنافق من اإليذاء  ،وقابله باحلسىن  ،فألبسه قميصه
كفنا  ،وصلى عليه  ،واستغفر له  ،قال اهلل تعاىل وإنك لعلى خلق عظيم .انتهى.

2

الرابع :ومما يقوي حمبة النيب  اإلكثار من قراءة كتب السرية النبوية واملطالعة فيها  ،وتذكر أحوال

الرسول  وأعماله وجهاده وتكوينه للمجتمع اإلسالمي.

ومن الكتب اليت ينصح مبطالعتها كتاب «السرية» البن إسحاق  ،وكتاب «الفصول يف سرية
الرسول  » البن كثري  ،و «السرية النبوية» البن هشام  ،و «الرحيق املختوم» للمباركفوري  ،و
«خمتصر سرية الرسول  »للشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل  ،وكتاب «الشفا بتعريف حقوق
املصطفى  » للقاضي عياض رمحه اهلل  ،وكتاب «السرية النبوية الصحيحة» للدكتور أكرم ضياء
العمري وهو كتاب قمة يف التوثيق العلمي  ،وحنوها من الكتب.

 1رواه البخاري ( ، )1269ومسلم ( )2255واللفظ له.
« 2شرح صحيح مسلم».
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فصل
وقد ضرب السلف أروع األمثلة يف حب النيب  وتقدميه على النفس واألهل واملال  ،فعن زيد بن
ثابت رضي اهلل عنه قال :بعثر رسول اهلل  يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال يل :إن رأيته
فأقرئه مر السالم وقل له :يقول لك رسول اهلل :كيف جتدك؟
قال :فجعلت أطوف بني القتلى فأصبته وهو يف آخر رمق وبه سبعون ضربة  ،ما بني طعنة برمح ،
وضربة بسيف  ،ورمية بسهم  ،فقلت له :يا سعد  ،إن رسول اهلل  يقرأ عليك السالم ويقول
لك :خبـرين كيف جتدك.
قال :عـلى رسول اهلل السالم وعليك السالم  ،قل له :يا رس ـول اهلل ِ ،أج ـ ُدين أج ـد ري ـح اجلنة  ،وقل
لقومي األنصار :ال عذر لكم عند اهلل أن ُخيلص 1إىل رسول اهلل  وفيكم ُشـفر 2يَط ِرف.3
2
قال :وفاضت نفسه رمحه اهلل.
وسأَل أبو سفيان بن حرب  -وهو على الشرك حينذاك  -زيد بن الدثنة رضي اهلل عنه حينما
أخرجه أهل مكة من احلرم ليقتلوه :أنشدك اهلل يا زيد  ،أحتب حممداً عندنا اآلن يف مكانك نضرب
عنقه وإنك يف أهلك؟
قال :واهلل ما أحب أن حممداً اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأين جالس يف أهلي.

 1أي يصل إليه من أراده  ،واملقصود هنا من أراده بسوء .انظر «النهاية».
 2الشفر بالضم وقد يفتح هو حرف جفن العني الذي ينبت عليه الشعر .انظر «النهاية».
 3الطرف هو حتريك اجلفون .انظر «لسان العرب».
 2رواه احلاكم يف «املستدرك على الصحيحني» ( ، )251/3وابن إسحاق يف «السرية» ( ، )513( )312/3يف ذكر أخبار غزوة
أحد.
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1

فقال أبو سفيان :ما رأيت من الناس أحداً حيب أحداً كحب أصحاب حممد حممداً.
أجل يف عير
إيل من رسول اهلل  وال ّ
وقال عمرو بن العاص رضي اهلل عنه :وما كان أحد أحب ّ
منه  ،وما كنت أطيق أن أمأل عير منه إجالالً له  ،ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ألين مل أكن
2
أمأل عير منه.
وروى ابن جرير يف «تارخيه» عن إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص قال :مر رسول اهلل
بامرأة من بر دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول اهلل بـ «أحد»  ،فلما نعوا هلا
قالت :فما فعل رسول اهلل؟
قالوا :خريا يا أم فالن  ،هو حبمد اهلل كما حتبني.
قالت :أ ِرنـِ ـيه حىت أنظر إليه.
3

فأشري هلا إليه  ،حىت إذا رأته قالت :كل مصيبة بعدك جلل.
ولقد ح ّكم الصحابة رضوان اهلل عليهم رسول اهلل  يف أنفسهم وأمواهلم قبيل غزوة بدر ملا دنا

املشركون منهم فقال سعد بن عبادة :والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن خنيضها البحر ألخضناها ولو
2
أمرتنا أن نضرب أكبادها إىل «بـََرك الغماد» لفعلنا.
بل كان بعض السلف يبكي إذا ذكر النيب  ، فقد ُسئل مالك :مىت مسعت من أيوب السختياين؟
 1انظر «السرية النبوية» البن هشام ذكر يوم الرجيع  ،سنة ثالث  ،وعزاه لسرية ابن إسحاق.
 2رواه مسلم (.)121
 3رواه ابن إسحاق يف «السرية»  ،كما يف «السرية النبوية» البن هشام  ،غزوة أحد.
وكلمة «اجللل» من األضداد  ،تقال لألمر اهلني والعظيم  ،واملقصود هنا اهلني .انظر «النهاية» .
 2رواه مسلم ( )1339عن أنس رضي اهلل عنه.
قال ياقوت احلموي يف «معجم البلدان»:
وبِ َـر ِك الغِماد  -بكسر الغني  -موضع وراء مكة خبمس ليال مما يلي البحر  ،وقيل بلد باليمن.
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ِ
أرم ُقهُ وال أسـمع منه  ،غري أنه كان إذا ذكر النيب  بكى حتـى
فقالَ :ح َّج حجتني  ،فكنت ُ
1
أرحـ ُمه  ،فلما رأيت منه ما رأيت وإجالله للنيب  كتبت عنه.
فصل
ومن تلبيس الشيطان على بعض اجلهلة وأهل األهواء أن زين هلم فعل أمور ليست من الدين
يزعمون أهنا من متام احملبة له  ،وهذا جهل عظيم  ،ألن احملبة تقتضي التسليم للمحبوب  ،وتتبع
آثاره  ،والوقوف عند أمره وهنيه  ،واحلرص على عدم النقص أو الزيادة يف دينه  ،ومن هذا ما
يسمى بـ «املولد النبوي»  ،ويف خامتة هذا البحث املبارك جواب عن هذه الظاهرة  ،واهلل املستعان.

1

ذكره ابن عبد الرب يف «التمهيد»  ،كتاب الصالة  ،باب ما يفعل من سلم من ركعتني ساهيا  ،وذكره أبو الوليد الباجي يف
«التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح»  ،باب أيوب.
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جاءت األدلة يف الكتاب والسنة على وجوب توقري النيب  ، ومن ذلك قوله تعاىل لتؤمنوا باهلل
ورسوله وتعزروه وتوقروه ، 1وقال تعاىل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وأتبعوا النور الذي أنـزل

معه أولئك هم املفلحون.2
قال ابن تيمية :فاإلميان باهلل والرسول  ،والتعزير والتوقري للرسول  ،والتسبيح بكرة وأصيال هلل
3
وحده.
قال ابن جرير رمحه اهلل :معىن التعزير يف هذا املوضع :التقوية بالنصرة واملعونة  ،وال يكون ذلك إال
4

بالطاعة والتعظيم واإلجالل.
5
وقال شيخ اإلسالم :التعزير ؛ اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه.
6
وقال ابن جرير الطربي :فأما التوقري فهو التعظيم واإلجالل والتفخيم.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :التوقري» اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من اإلجالل
واإلكرام  ،وأن يعامل من التشريف والتكرمي والتعظيم مبا يصونه عن كل ما خيرجه عن حد الوقار.

 1سورة الفتح. 9 :
 2سورة األعراف. 157 :
« 3جمموع الفتاوى» ( ، )307/1باختصار يسري.
« 4تفسري الطربي»  ،سورة الفتح  ،آية . 9
« 5الصارم املسلول» (.)303/3
« 6تفسري الطربي»  ،سورة الفتح  ،آية . 9
« 7الصارم املسلول» (.)303/3
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ومن دالئل توقري اهلل تعاىل لنبيه  ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (أنه خصه يف املخاطبة
مبا يليق به  ،فقال ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ، فنهى أن يقولوا :يا
حممد أو يا أمحد أو يا أبا القاسم  ،ولكن يقولون :يا رسول اهلل  ،يا نيب اهلل.
وكيف ال خياطبونه بذلك  ،واهلل سبحانه وتعاىل أكرمه يف خماطبته إياه مبا مل يكرم به أحداً من

األنبياء  ،فلم يدعه بامسه يف القرآن قط  ،بل يقول يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة
الدنيا وزينتها ، يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني ، يا أيها النيب إنا أحللنا
لك أزواجك ، يا أيها النيب اتق اهلل ، يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، يا
أيها النيب إذا طلقتم النساء ، يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهلل لك ، يا أيها الرسول بلغ ما
أنـزل إليك من ربك ، يا أيها املزمل * قم الليل ، يا أيها املدثر * قم فأنذر ، يا أيها
النيب حسبك اهلل.
مع أنه سبحانه قال وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك  اآلية  ،يا آدم أنبئهم بأمسائهم ، يا
نوح إنه ليس من أهل ـك ، يا إبراهيم أعرض عن هذا ، يا موسى إين اصطفيتك على
الناس ، يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض ، يا حيىي خذ الكتاب بقوة ، يا عيسى
ابن مرمي أأنت قلت للناس ، يا عيسى ابن مرمي اذكر نعميت عليك وعلى والدتك 1.) انتهى.
ومن دالئل توقري اهلل لنبيه  حترمي نكاح أزواجه من بعده أبدا  ،كما قال تعاىل وما كان لكم أن
تؤذوا رسـول اهلل وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند اهلل عظيما.
وتعظيم النيب  وتوقريه يكون بالقلب وباللسان وباجلوارح  ،فأما تعظيم القلب فيكون باستشعاره
هليبة النيب  وجاللَة ق ْدره وعظـيم شأنه  ،واستحضاره حملاسنه ومكانته ومنـزلته  ،واملعاين اجلالبة
« 1الصارم املسلول» (.)306 - 303/3
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حلبه وإجالله وكل ما من شأنه أن جيعل القلب ذاكراً حلقه من التوقري والتعزير  ،ومعرتفاً به ومذعناً
له.
فالقلب َملِك األعضاء  ،وهي له جند وتبع  ،فمىت ما كان تعظيم النيب  مستقراً يف القلب
مسطورا فيه على تعاقب األحوال ؛ فإن آثار ذلك ستظهر على اجلوارح حتماً ال حمالة  ،وحينئذ
ً
سرتى اللسان جيري مبدحه والثناء عليه وذكر حماسنه  ،وترى باقي اجلوارح متبعة لشرعه وأوامره ،
ومؤدية ملا له من احلق والتكرمي.
وأما تعظيم اللسان للنيب  فيكون بالثناء عليه مبا هو أهله مما أثىن به عليه ربه وأثىن على نفسه

من غري غلو وال تقصري  ،ومن أعظم ذلك الصالة والسالم عليه  ، فقد أمر اهلل عباده املؤمنني
بأن يصلوا على النيب  ، فقال تعاىل إن اهلل ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليماً.
ومن تعظيم اللسان كذلك أن نتأدب عند ذكره بألسنتنا  ،وذلك بأن نقرن ِذكر امسه بلفظ النبوة أو
الرسالة  ،مع الصالة والسالم عليه . 
ومن تعظيم اللسان ؛ تعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته ودالئل نبوته  ،وتعريف الناس بسنته
وتعليمهم إياها  ،وتذكريهم مبكانته ومنـزلته وحقوقه  ،وذكر صفائه وأخالقه ِ
وخالله  ،وما كان من
أمر دعوته وسريته وغزواته  ،والتمدح بذلك شعراً ونثراً  ،بشرط أن يكون ذلك يف حدود ما أمر به
الشارع الكرمي  ،مع االبتعاد عن مظاهر الغلو واإلطراء احملظور.
وقد ضرب الصحابة رضوان اهلل عليهم أروع األمثلة يف توقري النيب  وتعظيمه فلم يكن من عادة
الصحابة رضوان اهلل عليهم أن يتجادلوا يف جملس النيب  أو يرفعوا أصواهتم بنقاش أو حوار ،
عمال بقول اهلل تعاىل ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم
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لبعض أن حتبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون ، 1بل يعطون هلذا اجمللس حقه من التشريف
واالحرتام.
ويف اآلية دليل على أن سوء األدب مع النيب  من الذنوب اليت توجب حبوط العمل.
وعن بريدة بن احلصيب رضي اهلل عنه قال :كنا إذا قعدنا عند رسول اهلل  مل نرفع رؤوسنا إليه
2

إعظاماً له.
وملا بعثت قريش أبا سفيان إىل رسول اهلل  وقدم املدينة ؛ دخل على ابنته أم حبيبة  ،فلما ذهب
ليجلس على فراش رسول اهلل  طوته دونه  ،فقال :يا بـ ـنيـ ـة ِ ،
أرغـ ـ ِ
بت 3هبذا الفراش عين أم يب
عنه؟
4
فقالت :بل هو فراش رسول اهلل  ، وأنت امرؤ جنس مشرك.
فأكرمت أم حبيبة فراش رسول اهلل  أن جيلس عليه أبوها  ،فهل بعد هذا التوقري من توقري؟
وعن أسـامة بن شريك قال :أتيت رسول اهلل  فإذا أصحابه عنده كأن على رؤوسهم الطري ،
5

احلديث.
فهذه العبارة هي كناية عن التعظيم الذي كانوا يظهرونه يف جملس الرسول  توقرياً وإجالالً له
صلوات اهلل وسالمه عليه.
 1سورة احلجرات. 2 :
 2رواه احلاكم ( ، )121/1والبيهقي يف «املدخل إىل السنن الكربى» (.)653
 3أي هل فضلتيه علي؟
 4رواه ابن سعد يف «الطبقات الكربى»  ،ذكر أزواج رسول اهلل  ، )292/3( والبيهقي يف «الدالئل» (.)3/5
 5رواه النسائي يف «الكربى» ( ، )7553وأبو داود ( ، )3355والبيهقي يف «الشعب» ( ، )200/2واللفظ للنسائي  ،وصححه
األلباين رمحه اهلل.
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وقد ضرب الصحابة أروع األمثلة يف تعظـيم قـدر النـيب  التعظـيم الشـرعي  ،ومـن هـذا مـا رآه عـروة
بــن مســعود الثقفــي رضــي اهلل عنــه ملــا أتــى للتفــاوض مــع النــيب  يف صــلح احلديبيــة  ،وكــان إذ ذاك
مشــركاً  ،ف ـرأى مــن تعظــيم الصــحابة مــا هالــه  ،فقــال عنــدما رجــع إىل ق ـريش :أي قـ ِ
ـوم  ،واهلل لقــد
ْ
ِ 1
وفــدت علــى امللــوك  ،ووفــدت علــى قيصــر وكســرى والنجاشــي  ،واهلل إن رأيــت ملك ـاً قــط يعظم ه
أصحابه ما يعظم أصحاب حممد حممداً  ،واهلل إن تنخم خنامة إال وقعت يف كف رجـل مـنهم فـدلك
هبــا وجهــه وجلــده  ،وإذا أمــرهم ابتــدروا أمــره  ،وإذا توضــأ كــادوا يقتتلــون علــى وضــوئه  ،وإذا تكلــم
2
خفضوا أصواهتم عنده  ،وما ي ِـحدُّون النظر إليه تعظيماً له.

 1أي :ما رأيت ملِكا ...
 2رواه البخاري (.)2732 ، 2731
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الحق الخامس :التحاكم لشريعته 
ومن حقوق الرسول  التحاكم لشريعته  ،والرضى حبكمه رضا قلبيا كامال واالستسالم هلا  ،فعن
العباس بن عبد املطلب رضي اهلل عنه أنه مسع رسول اهلل  يقول :ذاق طعم اإلميان من رضي باهلل
1

رباً وباإلسالم ديناً ومبحمد  رسوالً.
والرضا كلمة جتمع القبول واالنقياد  ،فال يكون الرضا إال حيث يكون التسليم املطلق واالنقياد
الكامل ظاهراً وباطناً ملا جاء به الرسول  من ربه.
وقال تعاىل إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهلل ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا
وأولئك هم املفلحون ، 2وقال تعاىل وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسوله أمراً أن يكون
هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهلل ورسوله فقد ضل ضالالً مبيناً.3

فقه اآليتين:
"كال اآليتني توجبان التسليم الكامل واالنقياد التام من أهل اإلميان لِما َحـكم به اهلل تعاىل وحكم به
رسوله  ، فليس يف ذلك اختيار  ،بل السمع والطاعة والقبول والتسليم مبا جاء عن اهلل ورسوله.
ومن املالحظ يف كال اآليتني أن اخلطاب فيهما ألهل اإلميان  ،ففي اآلية األوىل إمنا كان قول
املؤمنني ، ويف الثانية وما كان ملؤمن وال مؤمنة ، وهذا التخـصيص للمؤمنني فيه من الداللة ما
فيه  ،فاسم اإلميان يُشعر بأن هذا املطلوب منهم من موجبات االسم الذي نُسبوا إليه  ،ولذلك فإنه
جيب على كل من يؤمن باهلل ورسوله  أن يضع هاتني اآليتني وأمثاهلما من اآليات املوجبة لالمتثال
 1رواه مسلم (.)33
 2سورة النور. 11 :
 3سورة األحزاب. 22 :
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ألمر اهلل ورسوله  نصب عينيه  ،فيسمع ويطيع  ،ويؤمن بأنه ال اختيار له يف ذلك وال رأي  ،بل
التسليم املطلق الذي ال يصاحبه شك وال ارتياب.
فهذه حق ـي ـقة اإلميان ومعىن شهادة أن حممداً رسول اهلل  ،اليت تعين طاعته فيما أمر  ،وتصديقه فيما
أخرب  ،واجتناب ما هنى عنه وزجر  ،وأال يعبد اهلل إال مبا شرع.
ومثل هذه اآليات هي الفاصل بني دعوى اإلميان احلقيقية اليت هي للمؤمنني الصادقني  ،وبني دعوى
1
اإلميان الزائفة الباطلة اليت هي مسة املنافقني الكاذبني  ،املظهرين خالف ما يُبطنون".
ومن األدلة كذلك على وجوب التحاكم لشريعة اهلل قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل
والرسول وأويل األمر منكم فإن تنازع تم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم
اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال.2
وقال اهلل تعاىل ﴿فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً
مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾.3
قال ابن تيمية رمحه اهلل :فكل من خرج عن سنة رسول اهلل  وشريعته ؛ فقد أقسم اهلل بنفسه
املقدسة أنه ال يؤمن حىت يرضى حبكم رسول اهلل  يف جـميع ما شجر بينهم من أمور الدين
3
والدنيا  ،وحىت ال يبقى يف قلوهبم حرج من حكمه  ،ودالئل القرآن على هذا األصل كثرية.

وقال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه هلذه اآلية :يقسم تعاىل بنفسه الكرمية املقدسة أنه ال يؤمن أحد
حىت ُحيكم الرسول  يف جـميع األمور  ،فما حكم به فهو احلق الذي جيب االنقياد له باطنًا
« 1حقوق النيب  على أمته»  ،ص . 181 – 183
 2سورة النساء ، 15 :وانظر ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية.
 3سورة النساء. 21 :
« 3جمموع الفتاوى» (.)371/28
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وظاهرا  ،وهلذا قال ﴿مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾  ،أي إذا ح ّكموك
ً
يطيعونك يف بواطنهم  ،فال جيدون يف أنفسهم حرجاً مما حكمت به  ،وينقادون له يف الظاهر
والباطن  ،فيسلموا لذلك تسليماً كلياً من غري ممانعة وال مدافعة وال منازعة .انتهى.
مقس ٍم به  -وهو نفسه عز وجل  -على أهنم ال
وقال ابن القيم رمحه اهلل :أقسم سبحانه ِّ
بأجل َ
يَثبت هلم اإلميان وال يكونون من أهله حىت حيكموا رسوله  يف جـميع موارد النزاع  ،وهو كل ما
شجر بينهم من مسائل النزاع يف مجيع أبواب الدين  ،فإن لفظة «ما» من صيغ العموم  ،فإهنا
موصولة  ،تقتضي نفي اإلميان إذ مل يوجد حتكيمه يف مجيع ما شجر بينهم.

ومل يقتصر على هذا حىت ضم اليه انشراح صدورهم حبكمه  ،حبيث ال جيدون يف أنفسهم حرجا -
وهو الضيق واحلصر - 1من حكمه  ،بل يتلقوا حكمه باإلنشراح ويقابلوه بالتسليم  ،ال أهنم
يأخذونه على إغماض 2ويشربونه على إقذاء ، 3فإن هذا مناف لإلميان  ،بل البد أن يكون أخذه
بقبول ورضى وانشراح صدر.
ومىت أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر يف حاله  ،وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خالف
هواه وغرضه  ،أو على خالف ما قلد فيه أسالفه من املسائل الكبار وما دوهنا  ،بل اإلنسان على
نفسه بصرية * ولو ألقى معاذيره.

 1احلصر هو احلبس  ،واملقصود به هنا هو الضيق  ،ألن احملبوس يضيق حببسه .انظر «النهاية».
 2اإلغماض هو التنقص لقيمة الشيء .انظر «املعجم الوسيط».
 3اإلقذاء من ا لقذى  ،وهو الشوائب اليت تكون يف الشراب  ،واملقصود هو السكوت على الذل كما يشرب اإلنسان من املاء الذي
فيه شوائب وهو كاره لذلك  ،متصرب عليه.
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فسبحـان اهلل  ،كم من حـ ـزازة يف قلوب كثري من الناس من كثري من النصوص  ،وب ِودهم أن لو لـم
ت ِرد  ،وكم من حزازة يف أكبادهم منها  ،وكم من شجى يف حلوقهم منها ومن موردها  ،ستبدو هلم
تلك السرائر بالذي يسوء وخيزي يوم تبلى السرائر.
مث مل يقتصر سبحانه على ذلك حىت ضم إليه قوله تعاىل ويسلموا تسليما ، فذكر الفعل مؤِّكدا
له مبصدره القائم مقام ذكره مرتني  ،وهو اخلضوع له واالنقياد ملا َحكم به طوعا ورضا وتسليما  ،ال
قهرا ومصابرة  ،كما يُسلِّم املقهور ملن قهره َكـرها  ،بل تسليم عبد مطيع ملواله وسيده الذي هو
أحب شيء إليه  ،ويعلم أن سعادته وفالحه يف تسليمه إليه  ،ويعلم بأنه أوىل به من نفسه  ،وأبر به
منها  ،وأرحم به منها  ،وأنصح له منها  ،وأعلم مبصاحله منها  ،وأقدر على حتصيلها.
فمىت علم العبد هذا من الرسول  ؛ استسلم له  ،وسلَّم إليه  ،وانقادت كل ذرة من قلبه إليه ،
1
ورأى أنه ال سعادة له إال هبذا التسليم واالنقياد.
وقال أيضا رمحه اهلل كالما نفيسا يف «الصواعق املرسلة»:
وقد أقسم سبحانه بنفسه املقدسة أهنم ال يؤمنون حىت حيكموا رسوله يف كل ما شجر بينهم  ،وال
يكفي ذلك يف حصول اإلميان حىت يزول احلرج من نفوسهم مبا حكم به يف ذلك أيضا  ،حىت
حيصل منهم الرضا والتسليم  ،فقال تعاىل فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث
ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ، فأكد ذلك بضروب من التأكيد:

املقسم عليه ، 2وهو يف
أحدها :تصدير اجلملة املقسم عليها حبرف النفي املتضمن لتأكيد النفي َ
ذلك كتصدير اجلملة املثبتة بـ «إن».
« 3الرسالة التبوكية»  ،ص . 83 – 88
 2أي قوله فال.
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الثاني :القسم بنفسه سبحانه.
الثالث :أنه أتى باملقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على احلدوث  ،أي ال يقع منهم إميان ما حىت

حيكموك.

الرابع :أنه أتى يف الغاية بـ «حىت» دون «إال» ال ُـمشعِرة بأنه ال يوجد اإلميان إال بعد حصول
التحكيم  ،ألن ما بعد «حىت» يدخل فيما قبلها.
احملـ ّكم فيه بصيغة املوصول الدالة على العموم  ،وهو قوله فيما شجر بينهم، 
الخامس :أنه أتى َ

أي يف مجيع ما تنازعوا فيه من الدقيقة واجلليلة.

السادس :أنه ضم إىل ذلك انتفاء احلرج  ،وهو الضيق من حكمه.
السابع :أنه أتى ِبه نكرًة يف سياق النفي  ،أي ال جيدون نوعا من أنواع احلرج البتة.

الثامن :أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم  ،فإنـهـا إما مصدرية  ،أي من قضائك  ،أو

موصولة  ،أي من الذي قضيته  ،وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه.

التاسع :أنه مل يك ـتف منهم بذلك حىت يُـضيفوا إليه التسليم  ،وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء
احلرج  ،فما كل من ح َّكم انتفى عنه احلرج  ،وال كل من انتفى عنه احلرج يكون مسلِّما منقادا  ،فإن
التسليم يتضمن الرضا حبكمه واالنقياد له.
1
العاشر :أنه َّ
أكد فعل التسليم باملصدر املؤكد.
وقال الشيخ عبد الرمحـٰن بن سعدي رمحه اهلل يف تفسري اآلية :وهذا شامل لتحكيمه 2يف أصول الدين

« 3الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة» (.)1121 – 1128
 2أي النيب  ، واملقصود بتحكيمه حتكيم شريعته.
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ويف فروعه  ،ويف األحكام الكلية  ،واألحكام اجلزئية.

1

وضد التحاكم إىل الشريعة اإلعراض عنها  ،وهذا من عالمات الزيغ والنفاق  ،قال اهلل تعاىل ﴿أمل تر
إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنـزل إليكم وما أنـزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالالً بعيداً * وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنـزل اهلل

وإىل الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدوداً ﴾.2

« 1التوضيح والبيان لشجرة اإلميان»  ،ص  ، 35بتصرف يسري.
 2سورة النساء. 21 – 28 :
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من اآلداب مع النيب  إذ كان حيا نداءه بلفظ الرسالة أو النبوة  ،وضده الندداء واشادا ة إليدا با دا
جمردا  ،وقد هنى اهلل قوماً كانوا ينادونا با دا( :يدا مدددك كددا ذكدره كندا مدن ا ف درين  ،جده ال و يدا

إىل هذا األدب يف قولا تعاىل ﴿ ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً﴾.1
ومن اآلداب أيضا عدم فع الصوت واللغط يف م جده بعد مماتا  ،السيدا عند قربه  ،فقد وى
البخا ي محا اهلل عن ال ائب بن يزيد  ،قال :كنت يف ا جد فحصبين ل ، 2فنظرت فإذا عدر
بن اخلطاب  ،فقال :اذهب فأتين هبذين فجئ ا هبدا  ،قال :من أن دا ؟  -أو :من أين أن دا ؟ -

قاال :من أهل الطائف.
3
قال :لو كن دا من أهل البلد ألو ع كدا  ،ترفعان أصواتكدا يف م جد سول اهلل  ؟.
وهلذا قال الع دلداء :يكره فع الصوت عند قربه  كدا كان يكره يف ح د دياتا عليا الصالة وال الم ،
ألنا مرتم حياً ويف قربه  دائداً.
قال الشنقيطي محا اهلل يف «أضواء البيان» يف تف ا سو ة احلجرات عند قولا تعاىل يا أيها الذين
آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا لا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط
أعدالكم وأن م ال تشعرون ، قال محا اهلل:

 1النو . 33 :
 2أي ماين باحلصباء  ،وهو احلصى.
 3واه البخا ي (074ك.
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ومعلوم أن حرمة النيب  بعد وفاتا كحرم ا يف أيام حياتا  ،وبا نعلم أن ما رت با العادة اليوم
من ا داع الناس قرب قربه  وهم يف صخب ولغط  ،وأصواهتم مرتفعة ا تفاعاً مزعجاً ؛ كلا ال
جوز وال يليق  ،وإقرا هم عليا من ا نكر .ان هى.
قال مقيده عفا اهلل عنا :والدليل على قبح فع الصوت عند النيب  هو ما تبا اهلل تعاىل على
ذلك يف آية احلجرات ا قدمة أن حتبط أعدالكم وأن م ال تشعرون.
وقد بلغ الصحابة الغاية يف احرتام النيب  وال أدب معا  ،فعن أنس بن مالك ضي اهلل عنا أن
1
أبواب النيب  كانت تقرع باألظافا.
وضدد األدب مدع النديب  إيدذاءه  ،وإيذائدا كفدر – عيداذا بداهلل  ، -ومدن أسدباب لعندة اهلل  ،وقدد قدرن
اهلل تعاىل إيذاء النديب  بإيذائدا تعداىل  ،قدال تعداىل يف سدو ة األحدزاب ﴿إن الدذين يدوذون اهلل و سدولا
لعنهم اهلل يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم عذابا مهينا﴾.2
ومن مظاهر إيذاء النيب  سبا أو سب صدحاب ا أو زو اتدا أو سدب ديندا أو االسد هزاء بشديء منهدا
ذكر أللدوان مدن مظداهر إيدذاء
أو ال قليل من اأهنا  ،وسيأيت يف هذا البحث ا با ك – إن ااء اهلل ٌ -

النيب  عند الكالم عن حقوق صحابة النيب  وزو اتا.

قال الش دنقيطي محا اهلل يف «أضواء البيان» :3اعلم أن عدم احرتام النيب  الددشعر بالغض منا أو
تنقيصا  واالس خفاف با أو االس هزاء با ؛ دة عن اشسالم وكفر باهلل  ،وقد قال تعاىل يف

 1واه البخا ي يف «األدب ا فرد» (1404ك  ،والبيهقي يف «الشعب» (241/2ك  ،وهو خمرج يف «الصحيحة» (2402ك.
 2األحزاب. 77 :
 3تف ا سو ة احلجرات  ،اآلية . 3

971

الحق الثالث عشر :األدب معه  حيا وميتا

الذين اس هزءوا بالنيب  وسخروا منا يف غزوة تبوك ا ضلت احل ا ولئن سأل هم ليقولن إمنا كنا
خنوض ونلعب قل إباهلل وآياتا و سولا كن م ت هزئون * ال تع ذ وا قد كفرمت بعد إميانكم .ان هى.
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الدعاء للنبي  يتضمن أربعة أمور ؛ الصالة عليه  ،والسالم عليه  ،والدعاء له بالوسيلة
والفضيلة  ،والدعاء له بأن يبعثه اهلل مقاما محمودا.
األمر األول :الصالة على النبي  ، وفيها خمسة مباحث:
 .1معنى الصالة على النبي 
 .2مكانة الصالة على النبي 
 .3صفة الصالة على النبي 
 .4مواطن الصالة على النبي 
 .5فضائل الصالة على النبي 
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تفصيل
 .1معنى الصالة على النبي 
معىن الصالة على النيب  : الدعاء له بالرمحة وشريف املنزلة  ،فإن الصالة تأيت مبعىن الدعاء كما
يف قوله تعاىل ﴿خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم ,تزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك سكن هلم﴾.1
ومعىن الصالة على النيب  من اهلل :رمحته والثناء عليه يف املأل األعلى.
ومعىن الصالة على النيب  من املالئكة الدعاء له بالرمحة  ،والثناء عليه.
2
قال أبو العالية :صالة اهلل ؛ ثناؤه عليه عند املالئكة  ،وصالة املالئكة الدعاء.
قال احلليمي :3معىن الصالة على النيب  تعظيمه  ،فمعىن قولنا (اللهم صل على حممد) ؛ عظِّم
حممدا  ،واملرا د تعظيمه يف الدنيا بإعالء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته  ،ويف اآلخرة بإجزال مثوبته

 1التوبة. 301 :
 2رواه البخاري تعليقا يف صحيحه يف تفسري سورة األحزاب.
 3نقله ابن حجر عنه يف «فتح الباري»  ،كتاب الدعوات  ،باب الصالة على النيب  ، ومل يذكر احلافظ اسم احلليمي كامال ،
فلعله احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم القاضي  ،أبو عبد اهلل احلليمي البخاري.
قال احلاكم :أوحد الشافعيني مبا وراء النهر  ،وأنظرهم وآدهبم بعد أستاذيه أبوي بكر القفال واألودين.
وكان مقدما فاضال كبريا  ،له مصنفات مفيدة ينقل منها احلافظ أبو بكر البيهقي كثريا.
ولد سنة مثان وثالثني وثالمثائة  ،ومات يف مجادى  -وقيل يف ربيع األول  -سنة ثالث وأربعمائة.
ومن تصانيفه «شعب اإلميان».
انظر «الطبقات» البن قاضي شهبة ( ، )371 ،371 / 3و «األعالم» ( )251/2و «وفيات األعـيان» (، )301/3
و«تذكرة احلفاظ» (.)3010/1
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وتشفيعه يف أمته وإبداء فضيلته باملقام احملمود  ،وعلى هذا فاملراد بقوله تعاىل صلوا عليه ؛ أدعوا
ربكم بالصالة عليه .انتهى.
فهي من اهلل إكرام وتعظيم وحمبة وثناء على نبيه  ، ومن الناس واملالئكة ثناء عليه أيضا  ،وطلب
من اهلل أن يعلي ذكره  ،ويزيده تعظيما وتشريفا.
قال ابن تيمية رمحه اهلل :الصالة عليه تتضمن ثناء اهلل عليه  ،ودعاء اخلري له  ،وقربته منه  ،ورمحته
له.
والسالم عليه يتضمن سالمته من كل آفة.
فقد مجعت الصالة عليه والتسليم مجيع اخلريات.
مث إنه يصلي سبحانه عشرا على من يصلي عليه مرة  ،حضا للناس على الصالة عليه  ،ليسعدوا
بذلك  ،ولريمحهم اهلل هبا.

1

قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفسري آية األحزاب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

تسليما :واملقصود من هذه اآلية أن اهلل سبحانه وتعاىل أخرب عباده مبنـزلة عبده ونبيه عنده يف املأل
األعلى  ،بأنه يثين عليه عند املالئكة املقربني  ،وأن املالئكة تصلي عليه  ،مث أمر تعاىل أهل العامل
2
السفلي بالصالة والتسليم عليه  ،ليجتمع الثناء عليه من أهل العاملني العلوي والسفلي مجيعا.

« 1الصارم املسلول» (.)103/1
 2تفسري سورة األحزاب  ،اآلية . 55
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قال البيهقي يف «الشعب» :أمر اهلل تعاىل عباده أن يصلوا عليه ويسلموا بعد إخبارهم بأن مالئكته
يصلون عليه  ،لينبههم بذلك على ما فيها من الفضل  ،إذ املالئكة  -مع انفكاكهم من شريعته -
1
تتقرب إىل اهلل تعاىل بالصالة والتسليم عليه  ،فهي يف حق عباده أوىل وأحق.
 .2مكانة الصالة على النبي 
ورد يف شأن الصالة على النيب  كثري من األحاديث اليت تبني مشروعيتها وكيفيتها ومواطنها
وفضلها إىل غري ذلك من اجلوانب املتعلقة هبا.
وقد روى هذه األحاديث مجع من الصحابة رضي اهلل عنهم  ،وقد عدهم ابن القيم يف كتابه «جالء
األفهام يف فضل الصالة على حممد خري األنام» فبلغوا اثنني وأربعني صحابيا.
وقد مجع ابن القيم هذه األحاديث  ،وبيـن طرقها وصحيحها من حسنها ومعلوهلا  ،وما يف معلوهلا
من العلل بيانا شافيا.
وقبل الدخول يف كيفية الصالة على النيب  ، فإنه جيدر التنبيه إىل أن الصالة على النيب  واجبة
إذا ذكر  ،ومما يدل على ذلك ؛ أنه قد ورد الرتهـيب من ترك الصالة عليه إذا ذكر يف حديثني:
2
قوله  : البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي.

« 1شعب اإلميان» ( ، )207/2بتصرف يسري.
 2رواه ابن حبان ( ، )311/1والنسائي يف «الكربى» ( ، )1100كتاب عمل اليوم والليلة  ،باب من البخيل  ،والـرتمذي
( ، )1535وأمحد ( ، )203/3عن حسني بن علي بن أيب طالب  ،وصححه األلباين  ،وقال الشيخ شعيب :إسناده قوي.
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2

وقوله :رغم 1أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي.
وقال الشافعي رمحه اهلل :يكره للرجل أن يقول :قال الرسول  ،ولكن يقول :قال رسول اهلل ، 
3
تعظيما لرسول اهلل . 
 .3صفة الصالة على النبي 
ورد يف السنة الصحيحة عدة صفات للصالة على النيب  ، وهي كالتايل:
عن عبد الرمحـٰن بن أيب ليلى قال :لقيين كعب بن عجرة رضي اهلل عنه فقال :أال أهدي لك هدية؟
إن النيب  خرج علينا فقلنا :يا رسول اهلل  ،قد علمـنا كيف نسلم عليك  ،فكيف نصلي عليك؟
قال :قولوا :اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد ،
4
اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد.
ولفظ مسلم :كما باركت على آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد.
وعن طلحة بن عبيد اهلل قال :قلت يا رسول اهلل  ،كيف الصالة عليك؟
قال :قل :اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم إنك محيد جميد  ،وبارك
5
على حممد وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد.
 1الرغام هو الرتاب  ،واملقصود الدعاء عليه باإلهانة بأن يلصق أنفه يف الرتاب.
 2رواه الرتمذي ( )1535وأمحد ( ، )253/2عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،وصححه حمققو «املسند»  ،وقال األلباين :حسن
صحيح.
« 3ذم الكالم وأهله» ( ، )311/3رقم (.)172
 4رواه البخاري ( ، )5157ومسلم (.)305
 5مسند أمحد ( ، )352/3وقال حمققو املسند :إسناده قوي على شرط مسلم.
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وعن أيب محيد الساعدي رضي اهلل عنه أهنم قالوا :يا رسول اهلل  ،كيف نصلي عليك؟
قال :قولوا اللهم صل على حممد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم  ،وبارك على حممد
1
وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم  ،إنك محيد جميد.
ولفظ مسلم :وعلى أزواجه  ...احلديث.
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال :قلنا يا رسول اهلل  ،هذا السالم عليك  ،فكيف نصلي؟
قال :قولوا :اللهم صل على حممد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم  ،وبارك على حممد وآل
2
حممد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم.
واملالحظ يف هذه األحاديث هو اختالف ألفاظها  ،وقد يتساءل املرء بأي هذه األلفاظ يدعو؟
ينوع األلفاظ  ،فيذكر هذه تارة وهذه تارة  ،ليصيب السنة كلها  ،إال ما ورد يف موطن
فاجلواب أن ِّ
معني فينبغي لزومه وعدم تغيري الفظ  ،كلفظ الصالة على النيب  يف الصالة  ،وسيأيت بيانه قريبا
إن شاء اهلل.
 .4مواطن الصالة على النبي 
وردت الصالة على النيب  يف عدة مواطن  ،وهي كالتايل:
الموطن األول :يف الصالة يف التشهد األخري  ،وقد ورد يف التشهد عدة صيغ عن النيب  ، وقد
مجعها الشيخ حممد ناصر الدين األلباين رمحه اهلل يف كتابه «صفة صالة النيب .» 

 1رواه البخاري ( ، )5150ومسلم (.)307
 2رواه البخاري (.)5151
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الموطن الثاني :يف صالة اجلنازة بعد التكبرية الثانية :والدليل على ذلك حديث أيب أمامة أنه أخربه
رجل من أصحاب النيب  أن السنة يف الصالة على اجلنازة أن يكرب اإلمام  ،مث يقرأ بفاحتة

الكتاب بعد التكبرية األوىل سرا يف نفسه  ،مث يصلي على النبي  ... احلديث.

1

الموطن الثالث :يف اخلطب كخطبة اجلمعة والعيدين  ،واالستسقاء  ،وغريها.

والدليل على مشروعية الصالة على النيب  يف اخلطبة ؛ ما رواه اإلمام أمحد يف املسند بسنده عن
عون بن أيب جحيفة قال :كان أيب من ش َـرط علي  ،وكان حتت املنرب  ،فحدثين أيب أنه صعد املنرب
2

– يعين عليا –  ،فحمد اهلل وأثىن عليه وصلى على النيب . 
وقال ابن القيم :الصالة على النيب  يف اخلطب أمرا مشهورا معروفا عند الصحابة رضي اهلل عنهم
3
أمجعني.
الموطن الرابع :الصالة عليه بعد إجابة المؤذن وعند اإلقامة  ،ملا روى مسلم يف صحيحه عن

عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه أنه مسع رسول اهلل  يقول :إذا مسعتم املؤذن فقولوا
4
مثل ما يقول  ،مث صلوا علي  ،فإن من صلى علي صالة صلى اهلل عليه هبا عشرا  ...احلديث.

 1رواه الشافعي يف «مسنده»  ،الباب الثالث والعشرون  ،يف اجلنائز وأحكامها  ،وصححه األلباين يف «اجلنائز»  ،ص . 355
 2رواه عبد اهلل بن أمحد يف زوائده على مسند أبيه ( ، )305/3وقال حمققو املسند :إسناده قوي.
« 3جالء األفهام»  ،املوطن اخلامس من مواطن الصالة على النيب  ، ص . 333
 4رقم (.)113
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الموطن الخامس :عند الدعاء
والدليل على ذلك حديث فضالة بن عبيد رضي اهلل عنه قال :مسع رسول اهلل  رجال يدعو يف
صالةٍ مل ميجد اهلل ومل يصل على النيب  ، فقال رسول اهلل َ : عجلت أيها املصلي  ،مث علمهم
رسول اهلل . 
ومسع رسول اهلل  رجال يصلي ، 1فمجد اهلل ومحده وصلى على النيب  ، فقال رسول اهلل : 
2

ط.
ادع جتب وسل تع َ
ويف رواية :أن النيب  قال للرجلَ :عجل هذا  ،مث دعاه  ،فقال له ولغريه :إذا صلى أحدكم فليبدأ
3
بتحميد اهلل والثناء عليه  ،مث ليصل على النيب  ، مث ليدع بعد مبا شاء.
وعن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال :إن الدعاء موقوف بني السماء واألرض  ،ال يصعد منه
4
شيء حىت تصلي على نبيك . 
الموطن السادس عند دخول المسجد وعند الخروج منه  ،فقد ثبت عنه أنه كان إذا دخل
املسجد صلى وسلم على رسول اهلل  مث قال :اللهم افتح يل أبواب رمحتك.

 1أي يدعو  ،ألن الصالة تأيت مبعىن الدعاء.
 2رواه النسائي ( )3211والرتمذي ( )1375وأبو داود ( ، )3113عن فضالة بن عبيد  ،وقال الرتمذي :هذا حديث حسن ،
وصححه األلباين رمحه اهلل.
 3رواه الرتمذي ( ، )1377وابن خزمية ( ، )153/3والبيهقي ( ، )331/2وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح  ،وصححه
األلباين رمحه اهلل.
 4رواه الرتمذي ( ، )315وصححه األلباين رمحه اهلل.
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1

وإذا خرج صلى وسلم على رسول اهلل  مث قال :اللهم افتح يل أبواب فضلك.
والصالة والسالم على النيب  مأثور عنه  وعن غري واحد من الصحابة والتابعني  ،فقد روى ابن
أيب شيبة السالم على النيب  عن عبد اهلل بن سالم وعلقمة وإبراهيم النخعي رمحهم اهلل  ،إال
2
إبراهيم النخعي فقد روى عنه الصالة أيضا.
الموطن السابع :أثناء السعي بين الصفا والمروة  ،فعن وهب بن األجدع قال :مسعت عمر بن

اخلطاب رضي اهلل عنه مبكة وهو خيطب الناس قال :إذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت
سبعا  ،وليصل عند املقام ركعتني  ،مث ليبدأ بالصفا  ،فيستقبل البيت فيكرب سبع تكـبريات  ،بني كل
تكبريتني محدا هلل وثناء عليه وصلى على النيب  ، وسأل لنفسه  ،وعلى املروة مثل ذلك.

3

الموطن الثامن :عند اجتماع القوم قبل تفرقهم  ،فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول

اهلل  : ما جلس قوم جملسا فلم يذكروا اهلل ومل يصلوا على نبيه  إال كان جملسهم عليهم ترة
يوم القيامة  ،إن شاء عفا عنهم  ،وإن شاء آخذهم.

4

5

 1انظر سنن ابن ماجه ( )773والرتمذي ( )133وابن أيب شيبة ( ، )1332وصححه األلباين رمحه اهلل دون مجلة املغفرة الواردة يف
تلك الروايات  ،انظر «صحيح الرتمذي».
« 2املصنف» (.)1331 – 1335
 3رواه البيهقي ( ، )1131( )13/5ورواه ابن أيب شيبة ( )33503خمتصرا  ،وحسنه صاحب «جامع اآلثار الصحيحة عن أمري
املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه»  ،ص .351
 4أي نقص .انظر «النهاية».
 5رواه أمحد ( ، )313/2والرتمذي ( ، )1110وصححه حمققو «املسند»  ،واأللباين كما يف «السلسة الصحيحة» (.)355/3

180

الحق الرابع عشر :الدعاء للنبي 

الموطن التاسع يوم الجمعة  ،فعن أوس بن أيب أوس رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل  : إن

من أفضل أيامكم يوم اجلمعة  ،فيه خلق آدم عليه السالم  ،وفيه قبض  ،وفيه النفخة  ،وفيه
الصعقة  ،فأكثروا علي من الصالة  ،فإن صالتكم معروضة علي  ،قالوا :يا رسول اهلل  ،وكيف
تعرض صالتـنا عليك وقد أرمت  -أي يقولون :قد بليت – ؟
1
قال :إن اهلل عز وجل قد حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبـياء عليهم السالم.
 .5فضائل الصالة على النبي 

2

ذكر ابن القيم رمحه اهلل يف الباب الرابع من كتابه القيم «جالء األفهام» عددا من الفوائد والثمرات
احلاصلة بالصالة عليه  ، أنتقي منها ما يلي:
 .3الفائدة األولى :امتثال أمر اهلل تعاىل بالصالة والسالم عليه الوارد يف قوله تعاىل يا أيها
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

مث إن صالة العبد على النيب  دعاء  ،والدعاء عبادة مستقلة  ،أمر هبا اهلل  ،ويؤجر عليها العبد.
 .2الفائدة الثانية :أن الصالة والسالم على النيب  من الذكر املستحب  ،ومن املعلوم أن
الذكر من أفضل األعمال وأزكاها.

 1رواه النسائي ( ، )3171وأبو داود ( ، )3037وابن ماجه ( ، )3015وأمحد ( ، )1/3وصححه األلباين يف «صحيح أيب
داود».
 2استفدت هذه الفوائد من كتاب «جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على خري األنام  ، » الباب الرابع يف الفوائد والثمرات
احلاصلة بالصالة عليه . 
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 .1الفائدة الثالثة :حصول عشر صلوات من اهلل على من صلى على النيب صالة واحدة  ،كما
1

قال  : من صلى علي صالة ؛ صلى اهلل عليه هبا عشرا.
واجلزاء من جنس العمل  ،فمن أثىن على رسول اهلل  ؛ جزاه اهلل من جنس عمله  ،بأن يثين عليه
ويزيد تشريفه وتكرميه.

 .3الفائدة الرابعة والخامسة والسادسة :أنه يـرفع ع ـشر درجات  ،ويـكتب له ع ـشر حسنات ،
ويـمحى عنه عشر سيئات  ،فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل  : من صلى
علي صالة واحدة صلى اهلل عليه عشر صلوات  ،وحـطت عنه عشر خطيئات  ،ورفعت له عشر

درجات.

2

 .5الفائدة السابعة :أنها سبب لمغفرة الذنوب وكفاية العبد ما أهمه  ،فعن أيب بن كعب عن

أبيه قال :كان رس ـول اهلل  إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال:

يا أيها الناس  ،اذكروا اهلل  ،اذكروا اهلل  ،جاءت الراجفة  ،تتبعها الرادفة  ،جاء املوت مبا فيه  ،جاء
املوت مبا فيه.
قال أيب :قلت يا رسول اهلل  ،إين أكثر الصالة عليك  ،فكم أجعل لك من صاليت؟
فقال :ما شئت.
 1تقدم خترجيه.
 2رواه النسائي ( ، )3217وصححه األلباين رمحه اهلل.
ويف الباب عن ابن عمر رضي اهلل عنه  ،رواه ابن أيب شيبة (.)1511
ويف الباب أيضا عن أيب بردة رضي اهلل عنه  ،رواه البزار ( ، )250/1والبيهقي يف «الدعوات الكبري»  ،باب يف فضل الصالة
على النيب . 
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قال :قلت :الربع؟
قال :ما شئت  ،فإن زدت فهو خري لك.
قلت :النصف؟
قال :ما شئت  ،فإن زدت فهو خري لك.
قال :قلت :فالثلثني؟
قال :ما شئت  ،فإن زدت فهو خري لك.
قلت :أجعل لك صاليت كلها؟

1

قال :إذا تكفى مهك  ،ويغفر لك ذنبك.
قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح.
 .5الفائدة الثامنة :أنها سبب لشفاعته  إذا قرنها بسؤال الوسيلة له  ،فعن عبد اهلل بن

عمرو رضي اهلل عنه أنه مسع النيب  يقول :إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول  ،مث صلوا علي ،
فإنه من صلى علي صالة ؛ صلى اهلل عليه هبا عشرا  ،مث سلوا اهلل يل الوسيلة  ،فإهنا منـزلة يف اجلنة
ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل  ،وأرجو أن أكون أنا هو  ،فمن سأل يل الوسيلة حلت عليه
2
الشفاعة.

 1رواه الرتمــذي ( ، )2357وإمساعيل القــاضي يف «فـ ــضل الصالة على النيب  )33( » بنحوه  ،وأمحد ( )315/5خمتصرا ،
وحسنه األلباين رمحه اهلل كما يف «الصحيحة» (.)153
 2رواه مسلم (.)113
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 .7الفائدة التاسعة :أنه يـرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه  ،فهي تُ ِ
ـصاعد الدعاء إلى رب
ُ

العالمين  ،فعن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال :إن الدعاء موقوف بني السماء واألرض  ،ال
يصعد منه شيء  ،حىت تصلي على نبيك . 

1

 .1الفائدة العاشرة :أهنا سبب لدوام حمبته للرسول  وزيادهتا وتضاعفها  ،وذلك عقد من
عقود اإلميان الذي ال يتم إال به  ،ألن العبد كلما أكثر من ذكر احملبوب واستحضار حماسنه ومعانيه
اجلالبة حلبه ؛ تضاعف حبه له  ،وتزايد شوقه إليه  ،واستوىل على مجيع قلبه.
وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار حماسنه بقلبه ؛ نقص حبه من قلبه  ،وال شيء أقر لعني
العبد احملب من رؤية حمبوبه  ،وال أقر لقلبه من ذكره 2وإحضار حماسنه  ،فإذا قوي هذا يف قلبه جرى
 1تقدم خترجيه.
 2واملقصود بالذكر هنا الذكر املشروع  ،وعلى رأسه الصالة والسالم عليه  ، امتثاال ألمر اهلل تعاىل الوارد يف قوله إن اهلل
ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
ويدخل ضمن الذكر املشروع تعداد فضائله وخصائصه وما وهبه اهلل من الصفات واألخالق واخلـالل الفاضلة  ،وما أكرمه به من
املعجزات والدالئل  ،وذلك من أجل التعرف على مكانته ومنـزلته والتأسي بصفاته وأخالقه  ،وتعريف الناس وتذكريهم بذلك ،
ليزدادوا إميانا وحمبة له  ولكي يتأسوا به.
أما التمدح الذي يتجاوز به حدود بشريته  ،ليصرف له شيء من األمور اخلاصة باهلل عز وجل ؛ فهذا حمرم بال شك  ،كما فعل
بعض الغالة يف أشعارهم ومدائحهم للنيب  كمحمد البوصريي يف قصيدة «الربدة» وغريه.
ومن األمور املنهي عنها ؛ الذكر املقرتن بالغناء وأدوات اللهو والطرب والرقص  ،وهذا هو الذكر البدعي الذي عليه حال أرباب
الطرق والتصوف  ،وقد وافقهم على ذلك كثري من عوام الناس ظنا منهم أن فعل مثل هذه األمور هو الطريق إىل حتقيق حمبة النيب
 ، وهو يف احلقيقة ليس إال حمادة هلل ورسوله  ،ومما أحدث يف دين اهلل  ،وقد تربأ  ممن أحدث يف الدين  ،حيث قال :من
عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد.
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لسانه مبدحه والثناء عليه وذكر حماسنه  ،وتكون زيادة ذلك ونقصانه حبسب زيادة احلب ونقصانه
يف قلبه.
 .1الفائدة الحادية عشرة :أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه  ،فإنه كلما أكثر من الصالة
عليه وذكره استولت حمبته على قلبه  ،وحمبة النيب  من أسباب حياة القلوب.

 .30الفائدة الثانية عشر :أنها سبب لعرض صالة المصلي عليه  ، كما دل على هذا قوله
( : إن صالتكم معروضة علي)  ،وكفى بالعبد شرفا أن تعرض صالته على رسول اهلل . 
 .11الفائدة الثالثة عشرة :أنها سبب لرد النبي  على المصلي صالته وسالمه.
 .32الفائدة الرابعة عشرة :أن في الصالة عليه  أداء ألقل القليل من حقه  ،وشكرا له
على نعمته اليت أنعم اهلل هبا علينا  ،مع أن الذي يستحقه من ذلك ال حيصى علما وال قدرة وال
إرادة  ،ولكن هلل سبحانه وتعاىل لكرمه رضي عن عباده باليسري من شكره وأداء حقه.
 .31الفائدة الخامسة عشرة :أنها سبب لطيب المجلس وزكاته  ،خبالف اجمللس الذي ال
يصلى فيه على النيب  فإنه يعود حسرة على أهله يوم القيامة  ،كما تقدم يف حديث أيب هريرة
رضي اهلل قال :قال رسول اهلل  : ما جلس قوم جملسا فلم يذكروا اهلل ومل يصلوا على نبيه  إال
2
كان جملسهم عليهم ترة 1يوم القيامة  ،إن شاء عفا عنهم  ،وإن شاء آخ َذهم.

 1أي نَقص .انظر «النهاية».
 2تقدم خترجيه.
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 .33الفائدة السادسة عشرة :أهنا تنفي عن قائلها وصف البخل الذي وصف به من مل يصل

على النيب  ، فعن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم عن النيب  قال :البخيل
1
الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي.

 .35الفائدة السابعة عشرة أهنا تنجي قائلها من دعوة النيب  عليه برغم أنفه 2إذا ذكر عنده
يصل عليه  ،فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل َ : رغم أنف رجل ذكرت
ولـم ِّ
3
صل علي.
عنده فلم ي ِّ

 1تقدم خترجيه.
 2أي التصاقه بالرتاب  ،واملقصود هو الدعاء باإلذالل ملن دعي عليه  ،ألن الذي يرغم قهرا على أن يالمس أنفه الرتاب هو يف
احلقيقة مستذل ومستصغر.
 3تقدم خترجيه.
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األمر الثاني :السالم عليه 
جاء الـحث يف األدلة الـمتقدمة من الكتاب والسنة بالسالم على النيب  مقرتنا باألمر بالصالة
عليه  ،فال داعي من إعادة األدلة هنا.
والسالم عليه  تعين حتيته بتحية اإلسالم ؛ السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ،قاله ابن جرير يف
تفسري آية األحزاب (.)55
ولفظ السـ ـالم يتضمن معنيني ؛ أحدهما ذكر اهلل ت ـ ـعاىل  ،ألن (السالم) اسم من أمساء اهلل تعاىل ،
فعلى هذا يكون معىن قول القائل (السالم عليكم) ؛ أي نزلت بركة اسم اهلل عليكم وحلت بكم.

1

والثاني طلب السالمة  ،والسالمة تشمل السالمة من اآلفات الدينية والدنيوية.
ويدخل يف السالمة أيضا األمن من فزع اليوم األكرب  ،ألن الفزع من اآلفات األخروية.
قال ابن جرير رمحه اهلل :وقوله وسالم على املرسلني 2؛ يقول :وأمنةٌ من اهلل للمرسلني الذين

أرسلهم إىل أممهم الذي ذكرهم يف هذه السورة وغريهم من فزع يوم العذاب األكرب وغري ذلك من
مكروهٍ أن يناهلم من قـبل اهلل تبارك وتعاىل 3.انتهى
وتسـ ليم اهلل على أنبياءه من اجلزاء باملثل  ،لسالمة ما قالوه يف رهبم ألقوامهم من اخلطأ والزلل ،
ولتوقيهم الذنوب واملعاصي وسالمتهم منها.

 1قاله ابن القيم يف «بدائع الفوائد»  ،مسألة (سالم عليكم ورمحة اهلل) .)530/2( ،
 2سورة الصافات  ،اآلية . 313
 3وانظر ما قاله عماد الدين ابن كثري وابن ســعدي يف تفسيـريهما لآلية  ،وكذا الشـوكاين يف «فتح القدير»  ،وابن اجلوزي يف «زاد
املسري»  ،وكذا ابن تيمية يف «جمموع الفتاوى» ( ، )17/5( ، )310/1( ، )5/1وابن القيم يف «بدائع الفوائد»  ،مسألة
(سالم عليكم ورمحة اهلل) .)535/2( ،
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ويستفاد من اآلية الكرمية أن يسلم املسلم على مجيع األنبياء أيضا وال يَهجر ذلك  ،وسالم على
املرسلني.
وتسليم املسلم على من لقيه من إخوانه إذا لقيهم هو أفضل حتية حييي هبا املسلم إخوانه  ،وهو من
غاية اإلكرام هلم  ،وهبا حييي اهلل تعاىل عباده املؤمنني حتيتهم يوم يلقونه سالم ، جعلنا اهلل منهم.
فائدة
قال النووي رمحه اهلل :إذا صلى على النيب  فليجمع بني الصالة والتسليم  ،وال يقتصر على
1
أحدمها  ،فال يقول (صلى اهلل عليه) فقط  ،وال (عليه السالم فقط).
قال ابن كثري رمحه اهلل :وهذا الذي قاله منتزع من هذه اآلية الكرمية وهي قوله يا أيها الذين آمنوا
2
صلوا عليه وسلموا تسليما.
فإن قيل :فلم نصلي يف التشهد األخري وال نسلم؟
فاجلواب أن التسليم سبق يف أول التشهد يف قوله (السالم عليك أيها النيب .)...
ذكره النووي يف «شرح مسلم».

 1كتاب «األذكار»  ،باب صفة الصالة على رسول اهلل . 
 2تفسري القرآن العظيم  ،سورة األحزاب  ،هناية تفسريه لآلية . 55
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فائدة في بيان أن المشتغلين بالحديث النبوي هم أكثر الناس صالة وسالما على النبي 
قال أبو نعيم األصبهاين 1رمحه اهلل( :ال يعرف لعصابة من العلماء من الصالة على رسول اهلل 
أكثر مما يعرف هلذه العصابة نسخا وذكرا) ، 2قوله (عصابة) أي عصابة علماء احلديث  ،ونسخا
أي كتابة  ،فليس أحد أكثر منهم كتابة للفظ الصالة والتسليم على النيب  ، كما أنه ليس أحد
أكثر منهم ذكرا  ،أي صالة وسالما على النيب  باللسان  ،ألهنم ميرون بذكره كلما قرؤوا حديثا ،
فيصلون عليه.
فائدة في حكم الصالة على غير النبي 
قال ابن كثري يف تفسري آية األحزاب ( ،ص  )3012فيما يتعلق بالصالة على غري النيب : 
الصالة على غري األنبياء إن كانت على سبيل التبعية كما يف احلديث (اللهم صل على حممد وآله
وأزواجه وذريته) فهذا جائز باإلمجاع.
وإذا أفرد غري األنبياء بالصالة عليهم فقد قال قائلون باجلواز  ،واستدلوا بقول اهلل تعاىل هو الذي
يصلي عليكم ومالئكته ، وبقوله أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة ، وبقوله خذ من
أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم اآلية  ،وحبديث عبد اهلل بن أيب أوىف قال :كان
 1هو احلافظ الكبري حمدث العصر  ،أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن يوسف بن البناء  ،مات سنة  . 310انظر «تذكرة احلفاظ»
(.)317/1
 2رواه اخلطيب البغدادي عنه يف «شرف أصحاب احلديث»  ،باب كون أصحاب احلديث أوىل الناس بالرسول  لدوام صالهتم
عليه . 
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رسول اهلل  إذا أتاه قوم بصدقتهم قال (اللهم صل عليهم)  ،فأتاه أَيب بصدقته فقال( :اللهم صل
على آل أيب أوىف) ، 1وحبديث جابر قال :أتانا رسول اهلل  فنادته امرأيت فقالت :يا رسول اهلل ،
صل علي وعلى زوجي.
ِّ
2
فقال :صلى اهلل عليك وعلى زوجك.
قال اجلمهور من العلماء :ال جيوز إفراد غري األنبياء بالصالة ألن هذا قد صار شعارا لالنبياء إذا
ذكروا  ،فال يلحق هبم غريهم  ،فال يقال (قال أبو بكر صلى اهلل عليه)  ،أو (قال علي صلى اهلل
عليه)  ،وإن كان املعىن صحيحا  ،كما ال يقال (قال حممد عز وجل)  ،وإن كان عزيزا جليال  ،ألن
هذا من شعار ذكر اهلل عز وجل  ،ومحلوا ماورد يف ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء هلم  ،وهلذا
مل يثبت شعارا آلل أيب أوىف  ،وال جلابر وامرأته  ،وهذا مسلك حسن.
وأما السالم فال يفرد به غري األنبياء  ،فال يقال علي عليه السالم  ،وهذا جممع عليه  ،قاله أبو
حممد اجلويين.
وقد غلب هذا يف عبارة كثري من النساخ أن ينفرد علي رضي اهلل عنه بأن يقال عليه السالم من
دون سائر الصحابة  ،أو كرم اهلل وجهه  ،وهذا وإن كان معناه صحيحا ؛ لكن ينبغي أن يسوى بني
الصحابة يف ذلك  ،فإن هذا من باب التعظيم والتكرمي  ،فالشيخان وأمري املؤمنني عثمان أوىل
بذلك منه  ،رضي اهلل عنهم أمجعني.

3

 1رواه البخاري ( )3355ومسلم (.)3071
 2رواه ابن حبان ( ، )317/1وأبو داود ( ، )3511والنسائي يف «الكربى» ( ، )30313وأمحد ( ، )111/1وصححه األلباين
رمحه اهلل والشيخ شعيب األرناؤوط حفظه اهلل.
 3باختصار من تفسري ابن كثري آلية األحزاب. 55 :
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األمر الثالث والرابع :الدعاء له بالوسيلة والفضيلة وأن يبعثه اهلل مقاما محمودا الذي وعده
األصل يف هذه حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال :من قال حني يسمع
النداء( :اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة ؛ آت حممدا الوسيلة والفضيلة  ،وابعثه مقاما
1
حممودا الذي وعدته) ؛ حلت له شفاعيت يوم القيامة.
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه أنه مسع النيب  يقول :إذا سـمعتم املؤذن فقولوا
مثل ما يقول  ،مث صلوا علي  ،فإنه من صلى علي صالة ؛ صلى اهلل عليه هبا عشرا  ،مث سلوا اهلل
يل الوسيلة  ،فإهنا منـزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل  ،وأرجو أن أكون أنا هو  ،فمن
سأل يل الوسيلة حلت عليه الشفاعة.

2

فالوسيلة هي منزلة عالية يف اجلنة كما يف احلديث  ،وأما (الفضيلة) ؛ فهي عموم الفضل والربكة
واخلري  ،كما يف دعاء التشهد :وبارك على حممد وعلى آل حممد  ...احلديث.
قوله (مقاما حممودا)  ،أي حيمد القائم فيه ، 3واملقام هو الشفاعة الكربى ألهل املوقف للبدء
احلساب  ،والقائم هو النيب  ، ودليل ذلك حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل
4
 : املقام احملمود ؛ الشفاعة.
 1رواه البخاري (.)533
 2تقدم خترجيه.
 3قاله ابن حجر يف «فتح الباري» عند شرح احلديث املذكور.
 4رواه أمحد ( ، )371/2وقال حمققو «املسند» :حسن لغريه  ،وكذا رواه ابن جرير يف تفسري سورة اإلسراء  ،تفسري قوله تعاىل
عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا ، آية . 71
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وروى ابن أيب خيثمة عن علي بن احلسني وابن عمر رضي اهلل عنه أن املقام احملمود هو شفاعة النيب
1
 الشفاعة العظمى حني تنتهي إليه.
وعن كعب بن مالك رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال :يبعث الناس يوم القيامة  ،فأكون أنا
2
وأميت على تل  ،فيكسوين ريب حلة خضراء  ،فأقول ما شاء اهلل أن أقول  ،فذلك املقام احملمود.
قال ابن جرير الطربي :قال أكثر أهل العلم :ذلك هو املقام الذي يقومه  يوم القيامة للشفاعة
للناس لريحيهم رهبم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم.
3
مث روى عدة أحاديث وآثار عن السلف تدل على ذلك.
4

قال ابن اجلوزي :واألكثر على أن املراد باملقام احملمود ؛ الشفاعة.
قال ابن حجر :هو املشهور.
وقال :ويظهر أن املراد بالقول املذكور 5هو الثناء الذي يقدمه بني يدي الشفاعة  ،ويظهر أن املقام
6
احملمود هو جمموع ما حيصل له يف تلك احلالة .انتهى.
« 1التاريخ الكبري»  ، )203/3( ،حتقيق صالح فتحي هلل  ،الناشر :الفاروق احلديثة – مصر.
 2رواه ابن حبان ( ، )111/33وصححه الشيخ شعيب األرناؤوط  ،وكذا ابن جرير يف تفسري سورة اإلسراء  ،تفسري قوله تعاىل
عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا ، آية  ، 71وكذا الشيخ األلباين كما يف «السلسلة الصحيحة» (.)315/5
 3رواها يف تفسري سورة اإلسراء  ،قوله تعاىل عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا ، آية  ، 71عن حذيفة وابن عباس وابن
مسعود وسلمان الفارسي واحلسن البصري وعم جماهد من طريقني وقتادة.
 4حكاه عنه ابن حجر يف «فتح الباري»  ،شرح احلديث املذكور.
 5أي قوله (فأقول ما شاء اهلل أن أقول).
« 6فتح الباري»  ،شرح احلديث املذكور.
تنبيه :قال جماهد يف تفسري قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما( :يوسع له على العرش فيجلسه معه).
رواه ابن عبد الرب يف «التمهيد»  ،كتاب القرآن  ،باب الدعاء  ،وكذا ابن جرير يف «تفسريه»  ،سورة اإلسراء  ،آية . 71
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وقوله يف آخر احلديث( :حلت له شفاعيت) ؛ هذا من اجلزاء باملثل  ،فلما دعا الداعي للنيب  أن
يبعثه املقام احملمود  ،وهو املقام الذي يشفع فيه للناس كلهم يف البدء يف فصل القضاء ؛ استحق
بذلك أن يكون ممن يشفع هلم النيب  يف تكفري السيئات ورفع الدرجات  ،فاللهم اجعلنا ممن
تدركه شفاعة نبيك . 

وقد تعقبه ابن عبد الرب رمحه اهلل يف «التمهيد» ( ،كتاب القرآن  ،باب الدعاء) فقال:
وهذا عندهم منكر يف تف سري هذه اآلية  ،والذي عليه مجاعة العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من اخلالفني أن املقام
احملمود هو املقام الذي يشفع فيه ألمته.
وقد روي عن جماهد مثل ما عليه اجلماعة من ذلك  ،فصار إمجاعا يف تأويل اآلية من أهل العلم بالكتاب والسنة .انتهى.
مث ذكر ابن عبد الرب بعض اآلثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم يف تفسري املقام احملمود بالشفاعة  ،كابن مسعود وسلمان
الفارسي وحذيفة وقتادة  ،مث قال :وممن روي عنه أيضا أن املقام احملمود ؛ الشفاعة :احلسن البصري وإبراهيم النخعي وعلي بن
احلسني بن علي  ،وابن شهاب وسعيد بن هالل وغريهم .انتهى.
وقال ابن جرير بعدما ساق القولني :وأوىل القولني يف ذلك بالصواب ما صح به اخلرب عن رسول اهلل . 
«تفسري الطربي»  ،سورة اإلسراء  ،آية . 71
وأما احلديث الوارد عن النيب  يف أن املقام احملمود هو إجالسه على العرش فضعيف  ،انظر «السلسة الضعيفة» (.)155
لطيفة :أدى االختالف يف هذه املسألة إىل قتال  ،قال ابن كثري رمحه اهلل يف «البداية والنهاية» حوادث سنة  137هجري:
وفيها وقعت فتنة ببغداد بني أصحاب أيب بكر املروذي احلنبلي وبني طائفة من العامة  ،اختلفوا يف تفسري قوله تعاىل عسى أن
يبعثك ربك مقاما حممودا ، فقالت احلنابلة( :يـجلسه معه على العرش)  ،وقال اآلخرون( :املراد بذلك الشفاعة العظمى) ،
فاقتتلوا بسبب ذلك  ،وقتل بينهم قتلى  ،فإنا هلل وإنا إليه راجعون.
وقد ثبت يف صحيح البخاري أن املراد بذلك مقام الشفاعة العظمى  ،وهي الشفاعة يف فضل القضاء بني العباد  ،وهو املقام
الذي يرغب إليه فيه اخللق كلهم حىت إبراهيم  ،ويغبطه به األولون واآلخرون .انتهى.
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فائدة:

واألحاديث الواردة يف الشفاعة العظمى متواترة  ،رواها كثري من الصحابة منهم أنس وأبو هريرة
وغريهم  ،وسنكتفي هنا حبديث أنس رضي اهلل عنه  ،فقد روى عن النيب  قال :جيتمع املؤمنون
يوم القيامة فيقولون :لو استشفعنا إىل ربنا ، 1فيأتون آدم فيقولون:
أنت أبو الناس  ،خلقك اهلل بيده  ،وأسجد لك مالئكته  ،وعلمك أمساء كل شيء  ،فاشفع لنا
عند ربك حىت يرحينا من مكاننا هذا.
فيقول :لست هناكم  -ويذكر ذنبه فيستحي  -ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه اهلل إىل أهل األرض.

فيأتونه فيقول :لست هناكم  -ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي  -فيقول :ائتوا خليل
الرمحـٰن  ،فيأتونه فيقول :لست هناكم  ،ائتوا موسى  ،عبدا كلمه اهلل  ،وأعطاه التوراة  ،فيأتونه
فيقول :لست هناكم  ،ويذكر قتل النفس بغري نفس  ،فيستحي من ربه  ،فيقول :ائتوا عيسى عبد
اهلل ورسوله  ،وكلمة اهلل وروحه  ،فيقول :لست هناكم  ،ائتوا حممدا  ، عبدا غفر اهلل له ما تقدم
من ذنبه وما تأخر  ،فيأتونين فأنطلق حىت أستأذن على ريب فيؤذن يل  ،فإذا رأيت ريب وقعت
فيدعين ما شاء اهلل  ،مث يقال :إرفع رأسك  ،وسل تعطه  ،وقل يسمع  ،واشفع تشفع ،
ساجدا َ ،
2
فأرفع رأسي فأمحده بتحميد يعلمنيه  ،مث أشفع  ...احلديث.

 1أي التمسنا من يشفع لنا إىل ربنا للبدء يف فصل القضاء بني العباد  ،والذين يقولون هذا هم عموم الناس من مؤمنني وكافرين بعد
أن يضيق هبم املوقف ويشتد احلر.
 2رواه البخاري (.)3375
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الحق الخامس عشر :توقير صحابته 
وم ن حق ن ا نيب ن  ، ودالئ ن ت ن ه و وـرنن؛و ق ت ن ه وننـرـه وـرنن؛حق ومو؛النند حقهبننق وناله ن ن ننق ،
وحسن ن نيب ننر وا ننفهبق  ،ونالون ن ك رم ننق  ،ون،مس ننرة ون ننر من ن ؛ ـفن ن هبق  ،ومو ننردن من ن و ننردنحق ،
ون،و؛نض و نألخبرم نيبقردحد يف ح م هبق  ،ونيبيت نقاهبر ـوض نملنرمخ  ،وههباند نيبن؛ون  ،و ن
،
نيبشنفود ونملب ن و  ،و ن نان نم نق الفننر نقن ون هبق الفننر منرن ـ نفهبق من نيب ني حسن نيب ن و
و نخ؛ج ق و ب نملخنرمج  ،ذ حنق حن يبنليب  ،وال نلم؛ حن من هبق ـسن وال ونرب وافنه من؛ ،
1
ـ تلم؛ حس رهتق والضرئاهبق  ،ر
وحف و هتق  ،و سكت ونر ومن يب .
وهننر ـن هو نن؛ نيبيـننروي يف وقف تننه نملسنننر ـ ن «نيبوقفن نيبيـرو نند» :ون نـب وننـرب مون ن
 ، وال ن ن ر؛يف يف حننب حن من هبق  ،وال ن ننم من حن من هبق  ،ونننبكض من بكضننهبق  ،وـكن ن ن
ننلم؛حق  ،وال ن ننلم؛حق ذال هن ن  ،وح ننبهبق د ن ن وذمي ننرن وذحس ننرن  ،وـكض ننهبق م نن؛ ون ننرا وطكف ننرن.
نن هبى.
وهر مفخ ن،و م نـ تفنفد محه ن  :وم و ح نيبس د ونجلنرود و مد ها ق و يبس هبق
ألوـرب مو ن  ، منر وو هبق ن يف ه يبه تورىل ونيبل هر ون م ـو حق ق يب ن مـ ر
نغ ؛ يب ر و،خ نن ر نيبل وبق نر ـر،ميرن وال عجو يف ها ـ ر غ  ً يبال مم ن مـ ر ذن م و
3 2

محفق. 

 1ـ ص؛ س م «نيبش ر» يباقر ي وفرض  ،نيب ص نيبسردس :وم ت ه و وـ؛و ت ه وـرـه وـ؛حق.
 2و م نحلش؛. 11 :
 3هريبه يف م رـه «نيبوقف نيب نويفد».
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ونيبصـرـد ماهبق و و ـ و ن ق  ،وث رئه وافهبق  ،وث ر مو يبه  وافهبق  ،هر نـن وبن نيبنم:
1
نيبصـرـد ماهبق و و م؛ ف ن ثقر ثبر  ،وحلن م؛ جم نع وافه و ح نيبواق ـرحل ث.
2
هر نيب وي يف «نيب ق؛ ب» :نيبصـرـد ماهبق و و  ،م الـم نيب ي وغ حق  ،ـإمجرع م و ـه.
وهننر ن يفننب نيببكن ن ندي 3محننه ن  :و نيبنند نيبصننـرـد ثرـ نند موا منند ـ و ن ن ننق  ،وذخبننرمو و ن

طهبرمهتق  ،ونخ فرمو ق يف نص نيبق؛من  ،الن يب ه يبه تونرىل م ن ق خن مند خ؛هنت يبا نرس، 4
وه يب ننه تو ننرىل ومن نليب هوا ننرمق م نند وو ننير ً يب ك نن ن ن م ننهب ن وا ننى نيب ننرس و كن ن ن نيب؛ون ن وا ننفكق
مهبف ن ً.5
وحلن نيبا ظ وذن مرن ورمر ً ق الرمل؛ند ـه ن رص.
وهف ح ونمد يف نيبصـرـد دون غ حق.
مث هر ـو م؛ و م ر و حرد ث يف الض نيبصـرـد:
ومجفننع يبن ق ضنني طهبننرم نيبصننـرـد  ،ونيبقيننع واننى تون اهبق ون نهنح هبق  ،الن ج ننرج حن من هبق مننع
تو

ن تورىل ق  ،نملياع واى ـ نط هبق  ،ذىل تو

ح م ن اق يبه.

« 1نيب نهبف »  ،م رب نيبصفرم  ،ـرب مر هر يف نيبصفرم يف نيبس ؛  ، )224/2( ،نيب رم؛ :نيب رموا نحل د – مص؛.
 2نيب ع نيب روع ونيب ث ن.
 3ح نحلرالظ نيبكب ن،مرم حمن ث نيبشرم ونيبو؛نا ـ ـك؛ ح ـ واي ـ ثرـت نيببك ندي  ،مر و د  412حن  .ننظ؛ ت؛مج ه يف
«تلم؛ نحل رظ» (.)221/3
 4و م م ون؛نن. 111 :
 5و م نيببق؛ . 143 :
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مث هر  :واى نه يب مل ؛د م ن وه وهن ومون يبه النفهبق مني كنر م؛ننرو ألوهبنت نحلنر نيبنيت منرن ن
وافهبننر م ن ن نن؛ ونجلهبننرد ونيب صنن؛ وـننل نيب نننهبج 1ونألم ن ن وه ن نءـننر ونألوالد  ،ونيب ن نن روـد يف
نيب ن  ،وه ن ن،ميننرن ونيبفق ن  ،نيبقيننع واننى و ن نيب هبق ونالو قننرد يب ن نهنح هبق  ،و ننق الض ن م ن مجفننع
نيبننون ّ يب ونملهم نيبل جيفئ ن م ـو حق ـ نءـ .
حلن ملحب مرالد نيبوانر وم و ـق يبه م نيب قهبر  2.نن هبى.
ضل الصحابة
بم ف ُ
نيبصـرـد نرس نخ رمحق ن وم؛الهبق ـصـبد نبفه  ، وخصهبق يف نحلفر نيب نفر ـريب ظ؛ ذىل نيب 
ومسرع ح ه م النه نيبش؛ ف  ،وتاقي نيبش؛ ود و م م نيب و ه  ،وتبافغ مر ـوث ـه مو ن 
م نيب م ون ى واى من نيب ه و و متهبر  ،الكرن ق نأله؛ نيبوظفق يبصـب هبق مو ن 
ونجلهبرد موه يف وبف ن  ،و ونر ق نجلافاد يف نش؛ ن،و م ونيب و ذيبفه  ،و ق م نأله؛ م
ه م م ـو حق  ،أل ق نيب نويد ـف هبق وـ مو ن  ، وم دور ذىل ح ى مرن يبه م نأله؛
م ه م م تبوه  ،ال قص يب م ه محق مفئر ً.
ويبق وهبت نحلر نيبيت مرن ن وافهبر م ن ؛ ونجلهبرد ونيب ص؛ وـل نملهبج ونألم ن وه نءـر
ونألوالد ونمل روـد يف نيب وه؛ ن،ميرن ونيبفق ق نيبقيع واى و نيب هبق  ،و ق الض م مجفع
نملو يب ونملهم نيبل جيفئ ن ـو حق  ،ـ نءـ

.

 1نيبننهبج مجع مهب د  ،وحي نيب؛وح .ننظ؛ «يبسرن نيبو؛ب».
« 2نيبك ر د يف وا م نيب؛ون د»  ،ـرب مر هر يف تو ن ومو يبه يباصـرـد و نه ال ج رج يباسرن و هبق  ،وذمنر جيب يب الفن
دو ق  ،ـرخ صرم.
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ويبق ثىن م ق وافهبق حس نيب ر  ،ومالع م؛حق يف نيب من ون،جنف ونيبق؛من  ،ووو حق نملك ؛
ونأله؛ نيبوظفق  ،القر تورىل حمن مو ن ونيبل موه م ن واى نيبك رم محر ـف هبق ت؛نحق
ممور ً و ن ً ب ك ن الض  ً م ن وم ننر ً وفنرحق يف وه حهبق م ث؛ نيبس د يب م اهبق يف
نيب من وم اهبق يف ن،جنف مهمع خ؛ج مي و الآزمو الرو كاظ الرو ى واى و هه و ب نيبهمنع يبفكفظ
ق نيبك رم وو ن نيبل مم ن وونا ن نيبصرحلر م هبق مك ؛ و ه؛ن ً وظفنر ً.
و خم ق حق ـكاند نيب ق ى و حاهبر منر يف و م نيب ح و يبهمهبق ماند نيب ق ى ومرن ن حق ر
و حاهبر.
و خم ن نيب رس ذن مم ن مب مر مم ـه نيبصـرـد الق نح ون الإن مم ن مب مر مم ق ـه الق
نح ون.
ومننهب ننق ن توننرىل ننق نملرم ن ن حقننر  ،هننر توننرىل ونيبننل مم ن ن وونان ن نيبصننرحلر وهرحن ون يف
وبف ن ونيبل موون ونص؛ون أولئك هم المؤمنون حقا ق مك ؛ ومزا م؛مي.
بفهبر مل ـو حق م نحلكرم واى نملشنروم يف نألحنكرم  ،القنر ومرومحق يف
و م؛و مبشرومهتق  ،ت  ً
نألم؛ الإ ن وهمت ال م واى ن .
ون ب م هر ـو حق ذىل نالو ك رم ق  ،و ن ال جيوا ن يف ها ق غ  ً يبال مم ن  ،القر

 ونيبل هر ون م ـو حق ق يب ن مـ ر نغ ؛ يب ر و،خ نن ر نيبل وبق نر ـر،ميرن وال عجو يف ها ـ ر
غ  ً يبال مم ن مـ ر ذن م و محفق.
1
و و ح ق خ نيبق؛ون  ،القر  : خ نيب رس ه؛ين  ،مث نيبل ا ق  ،مث نيبل ا ق.
ويب ظ مساق :خ ميت نيبق؛ن نيبلي ـو ت الفهبق.
 1مونو نيببخرمي ( )2552ومساق ( )2533و وب ن ـ مسو د م ي ن و ه.
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ويف نحل ث مهبردته  ق ـ ق خ نألمق.
و هنن؛حق مضننروف وا نى هنن؛ م ن هننر ـو ن حق  ،يبق يبننه ( : ال تسننب ن وننـرو  ،الا ن ن ح ن مق
ن ق م ح حبر ً مر ـاغ م ح حق وال نصف ه.2)1
هر نـ ح ؛ يف م؛ح نحل ث:
(هر نيببفضروي :3موىن نحل ث :ال ر ح مق ـإن را م ن حن ذ حبنر من نيب ضن ونألهن؛ منر نر
ح حق ـإن را م طورم و نصف ه  ،ووبب نيب رو مر قنرمن نألالضن من مه ن ن،خن ص وون ا
نيب فد.
هات :و وظق م يب يف وبب نألالضافد روظنق م هنع يبن يبشن نالح فنرج ذيبفنه  ،و منرم ـرألالضنافد
ـسبب ن،ن را ذىل نألالضافد ـسبب نيبق ر  ،مننر وهنع يف نء ند من ن نق من هبن نيب ن ح وهرتن ، 
الإن الفهبر ذمرم ذىل م هع نيبسبب نيبلي م؛ته  ،و يب ن ن،ن را ونيبق ر مرن هبن الن ح مكند وظفننر
يبش نحلرهد ذيبفه وهاد نملو ين ـه  ،ه مر وهع ـو يبن  ،ألن نملسنان م ن؛ون ـون نيب ن ح ودخن
نيب رس يف د ن ال نهر  ،ون واق).

4

 1نيب صفف ح نيب صف  ،ونمل ح مـع نيبصرع  ،وين ن و هد نيبصـرو يب مرنت م ن وظق ث نـر منن تى ـو و ويب مرنت م ب
ح  ،وننظ؛ «نيب هبر د».
 2مونو نيببخرمي ( ، )3563ومساق ( )2541و و ووف ن مي م ي ن و ه  ،ويف نيببرب و و ح؛ ؛ م ي ن و ه  ،مونو
مساق (.)2541
 3ح وب ن ـ ون؛ ـ حمن ـ واي  ،ـ ن  ،نرو؛ نيب  ،نيببفضروي  ،مرن ذمرمر و مد ورمالر ـريب قه ونيب س ونألوا
ونيبو؛ـفد  ،نظرمن ورحلر م وب ن زنح ن مرالوفر .ننظ؛ «طبقر نمل س؛ » يبا نوودي  ،ص  ، 163نيب رم؛ :دنم نيبك ب نيبوانفد –
ـو .
 4ـرخ صرم م «ال ح نيببرمي».
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وهن هننر يف نيب ه ن منن؛ رم نى ن ون هبق يف من ط من نيبقنن؛من  ،و ننر ه يبننه توننرىل يبقن م نني ن
ون ن نمل ننرم ذ بر و نن ن ننت نيبشن ن ؛ الوا ننق م ننر يف هان ن ق ال نن ننه نيبس ننكف د وا ننفهبق و ث ننر ق ال ـن نر ً
ه؛ بر ً﴾.1
منننر ومد نيب؛ ننى و ن هبق يف و ن م نيب ـنند  ،هننر توننرىل ونيبسننرـق ن نألويب ن ن م ن نملهبننره؛ ونألنصننرم
ونيبننل نتبو ن حق ـإحسننرن م نني ن ون هبق وم ن ن و ننه و ون ننق ه ننر عجنن؛ي هبننر نأل ننرم خريب ن
2
الفهبر ـ ن يب نيب ز نيبوظفق﴾.
ومننر حس ن ه ن وب ن ن ـ ن وننن؛ م نني ن و ننه :م ن مننرن مسن ر ً الافس ن مب ن ه ن مننر  ،ويبئ ن

وـن نرب حمن ن  ، مننرن ن خ ن حننلو نألمنند  ،ـ؛حننر ها ـ نر ً  ،و ونقهبننر وان نر ً  ،و هاهبننر تكا  ً ننر  ،ه ن م
نخ ننرمحق ن يبصن ن ن نـبد نبفننه  ، ونق ن ر د ننه  ،ال شننبهب ن ـ ن خ ههبق وط ن؛نئقهبق  ،الهبننق وننـرب حمن ن
3
 ، مرن ن واى ن ى نملس قفق.
ويبق ن ت ن نت؛ نألحرد ننث و ن نيب ن  الفنننر ن واننى الض ن نيبصننـرـد م ن نن ن واننفهبق ووه ن ب
توظننفنهبق وذم ن؛نمهبق وم ن ق خ ن هنن؛ون حننلو نألمنند ـو ن نيب ن  ، ويبق ن وق ن نيببخننرمي ومسنناق يف
و ننـفـفهبنر  ،وم ننلن حن ن نيبسن ن وغن ن حق  ،الصن ن ال يف الض ننرئ نيبص ننـرـد  ،ومدون الفهبن نر نيبك ن ن من ن
نألحرد ننث نيب ن نمد يف الضنناهبق  ،وـوضننهبق النن؛د م بننر مس ن قاد يف الضننرئاهبق  ،مريب سننرئي و ح ن محهبننق
ن .

 1و م نيب
 2و م نيب
 3مونو ـ
م ين

ح. 11 :
ـد. 111 :
نوفق يف «نحلافد» ( ، )363/1ومونو نـ وب نيبم يف «هرمع ـفرن نيبواق والضاه» ( )134/2و وب ن ـ مسو د
و ه ـ ـ و.
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وـ ر واى حلو نيب ص ص الق مجوت نألمد واى ن نيبصـرـد م ي ن و هبق الض حلو نألمد ـو
نيب  ، نو نردن واى نيب ص ص نمل نت؛ يف نيبك رب ونيبس د يف ـفرن يب .
ضلوا على من بعدهم بإحدى عشر خصلة
والحاصل أن الصحابة ف ُ
.1
.2
.3
.4

نخ فرم ن ق يبصـبد نبفه . 
مؤ هبق يبا  ووـب هبق يبه.
حب نيب  ق.
ق خ نيب رس هرطبد  ،منر هر نيب  : خ نيب رس ه؛ين  ... ،نحل ث.

 .5م؛ الضاهبق وخ هبق يف نيب من ون،جنف ونيبق؛من  ،وث رؤحر وافهبق  ،منر يف ه يبه تورىل
و يبهمهبق ماند نيب ق ى ومرن ن حق ر و حاهبر ، وه يبه الإن مم ن مب مر مم ق ـه الق
نح ون ، وه يبه وم شرهق نيب؛و م ـو مر تب يبه ن ى و بع غ وبف نملرم ن يبه
مر ت ىل ونصاه ههب ق وور مص ن
 .5ورـق هبق يف ن،و م.
 .6مر ه م ن ويبا ويبا  م نيب م ونملر ونيب يب  ،وم حق م وهم نيب؛و  وت بف ه ،
و ناهبق نأل ى يف وبف هفرم د ن،و م.
 .1مر نتص ن ـه م نيبص ر نحلنف  ،نيبيت تاق حر وت؛ـ ن وافهبر م مشكر نيب ب مبرم؛ .
 .3ن يباخا ر نيب؛نم م هبق و د ً م بود ً.
 .11ح ظهبق يباق؛من ونيبس د وتبافكهبنر يبا رس  ،ونن شرم ر ـسببهبق يف نءالرا ذىل هفرم نيبسرود.
 .11ق واق ن اق ـ ن ـو نيب  ، ومر مجو ن وافه ال سع ح ن ً خ اله.
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و ح نيبسن د ونجلنروند قبان ن منر هنر ـنه نيبك نرب ونيبسن د ون،مجنرع من الضنرئاهبق ومن؛نتبهبق  ،الفرم ن ن
ـ ن خ حلو نألمد ـون نبفهبنر ـن ـكن؛ مث ونن؛  ،و ا ن ن ـو ننرن  ،و ؛ـون ن ـواني م ني ن ون هبق ،
و ق م ن نملهبره؛ واى نألنصرم  ،و ضا ن م ن ق هب نيب ن ح 1وهرتن  ،وانى من ن نق من ـون و
وهرتن  ،و رم ن ن ـن ن ن توننرىل هننر ألحن ـن م – ومننرن ن ث ئرئنند وـضننود وشنن؛ – (نونان ن مننر مننئ ق

الق غ ؛ يبكق) ، 2وـ نه ال خ نيب رم ح ـر ع ت نيبش ؛  ،منر خنم ـنه  ، ـن هن م ني
ن و هبق وم ن و ه  ،ومرن ن م ؛ م يبف و مـونرئد  ،و شهب ون ـرجل ند ملن منهب يبنه مون ن 
ـرجل د  ،مريبوش؛ وغ حق م نيبصـرـد.
وملحب ح نيبس د ونجلنرود يف نيبصـرـد وونٌ ـن ن،الن؛نيف ونيب ن؛ ٌ  ،الافسن ن من نمل ن؛ط نيبكنريب
نيبننل ؛الون ن من وظنن ن من هبق مننر ال افننق ذال ـننر و ـ؛ونناه  ،ويبفسن ن من نمل نن؛ط نجلننرال نيبننل
قص ق و سب ق  ،الهبق ووٌ ـ نيبك ونجل ر .
وجبن ن ق مجفون نر ً  ،و ن نهيب ق م ننرز ق نيب ننيت سن ن ـق ر ـريبون ن ون،نص ننر  ،الن ن ؛الون ن ق ذىل م ننر ال

س ـق ن  ،وال قص؛ون ق ونر افق نق  ،ال يبسن هبق مطبند ـنلم؛حق ـرجلنفن نيب ئنق نق  ،وهان ق
الهبننق الفننه جم هبن ون  ،ذمننر مصننفب ن و ننق هنن؛
وننرم؛ هننبهبق  ،ومنر وننح الفنننر هنن؛ى ـفن هبق م ن خن
ناله هبننرد و هنن؛ ن،وننرـد  ،وذمننر ميئن ن و ننق هنن؛ ناله هبننرد وخيننرحق مك ن م  ،ويبفسن ن موصن م ،
ـ ن حننق ـشنن؛ صننفب ن و يئ ن ن  ،ولكننن مننا أابننر صوابن نهم بالنسننلة لصننوام ،يننرهم ومننا أقننل
خطأهم إذا نسب إلى خطأ ،يرهم  ،و ق م ن نملك ؛ ونيب؛ نن.

 1ي ال ح نحل بفد.
 2مونو نيببخرمي ( )3116ومساق ( )2434و واي ـ و طريبب م ي ن و ه.
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وه نحن؛الت ط نئف م نملب ن ود يف حنق نيبصنـرـد م ني ن و نهبق نحن ن؛نالر وظ نفنر  ،ال نق ح ن النفهبق ،
وهاان ن من م ن ق  ،ونهت نن حق ـريبك نلب ونيب ن را ون نفرند  ،ومل نو؛ال ن ننق الضنناهبق ووننرـق هبق  ،وحننق
نيب؛نالضد هبـهبق ن وم وا مساكهبق.
وحلن نيب ون حمن؛م  ،يبق يبنه ( : ال تسنب ن ونـرو)  ،النن ونب ونـرـفر و ونـرـف الن من يف
نننه ممث ألنننه و نصى نيب ن  ووننب وننـرـه  ،و مننر من طون يف ونن مهبق منننر ت ون نيب؛نالضنند ق الننإن
حلن م ؛  ،ألن نيب نق م ط؛ قهبق  ،الن طو الفهبق يبهم م حلن نيبيون الفننر نقان و  ،من م نر
و حرد ث  ،وحلن م ؛ ـن .
ونيبق ح يف نيبصـرـد م ي ن و هبق هن ح يف نيب ن  ، الهبنق خرون ه وـيرن نه  ،و نلن هنر نـن تفنفند
محه ن  :الإن نيبق ح يف خن نيبقن؛ون نيبنل ونـب ن نيب؛ون هن ح يف نيب؛ون وافنه نيبسن م  ،مننر هنر
مريب وغ و من ئنند نيبوانق :حنرال طو ن ن يف ونـرب مون ن  ، ذمننر طو ن ن يف ونـرـه يبفقن
1
نيبقرئ ( :مه و  ،مرن يبه وـرب و  ،ويب مرن مه ورحلر يبكرن وـرـه ورحل )!
وهر ـ زمود نيب؛نزي  ،وح م ه مف خ ن،مرم مساق:
ذ ن م ننت نيب؛ه ن ن قص ح ن ن م ن وننـرب مو ن ن  الننرواق نننه زن ن ق  ،و يب ن ن نيب؛ون ن
و ن ن نر ح ننق  ،ونيبق نن؛من ح ننق  ،وذمن ننر دى ذيبف ننر ح ننلن نيبق نن؛من ونيبسن ن و ننـرب مون ن ن  ، وذمن ننر
؛ ون ن جي؛ح ن مهب دنر 2يبفبيا ن نيبك رب ونيبس د  ،ونجل؛ح وىل ق  ،وحق زنردهد.

3

« 1جمن ع نيب روى» (.)423/4
 2نيبشهب د حق نيبوانر  ،ونملقص د ـريبوانر ح ر خص ص وانر نيبصـرـد  ،الإن نيبهنردهد يو ن الفهبق ،وقريف نيبش؛ ود  ،وه ووف
ن تورىل نيبوانر ـ ق مهب ن يف ه يبه مهب ن نه ال ذيبنٰه ذال ح ونمل ئكد و ويب نيبواق.
« 3هتل ب نيبكنر »  ،ت؛مجد ـ زمود نيب؛نزي.
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وه موى مساق و و؛و هر  :هريبت يل ورئشند ( :نر نـن خنيت  ،من؛ون ن سن ك ؛ون ألونـرب نيب ن
 السننب حق) ، 1تش ن ذىل نالو ن ك رم نيب ن نمد يف ه يبننه توننرىل ونيبننل هننرؤون م ن ـو ن حق ق يب ن ن مـ ننر
نغ ؛ يب ر و،خ نن ر نيبل وبق نر ـر،ميرن.
ونيبل و؛ و هبق نيبق ح يف نيبصـرـد حق ال؛هد نيب؛نالضد  ،هبـهبق ن  ،هنر نـن تفنفند :و منر نيب؛نالضند
2

الفيو ن يف نيبصـرـد ونقاهبق  ،وـرط م؛حق نيبيو يف نيب؛وريبد.
ونيبقن ن ح يف زوه ننر نيب ن ن  دنخن ن يف نيبقن ن ح يف نيبص ننـرـد  ،وهن ن وه ننع يف ح ننلن ـو ننض نمل ننرالق ،
الرهتن ن م نملرم ورئشد م ي ن و ه ـ هبند نيبهنر  ،الم حر ن وه وه م يب يف م نر ت انى ذىل
هفنرم نيبسنرود  ،مث تنبوهبق وانى حنلن نيب؛نالضند  ،هنبـهبق ن  ،وونف يت نيبكن م وانى حنلن يف حنق مسن ق
ه؛ بر ذن مر ن .
وه ومد خص وفد ت ضف يببوض و ر م نيبصـرـد  ،وحلن نيب ضف ت ضف ه م ال
ت ضف و  ،ال الض نيبصـرـد ه سر حق المهاجرون  ،هر تورىل يف وو هبق يبا ق؛ن نملهبره؛
نيبل خ؛ه ن م د رمحق و م ن ق ب ك ن الض  ً م ن وم ننر ً و ص؛ون ن ومو يبه ويبئ
نيبصرده ن﴾.3

 1مونو مساق (.)3122
« 2م هبرج نيبس د نيب ب د» (.)453/3
 3و م نحلش؛. 1 :
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وجينننع نيبن ص نيبقنن؛مين ـن نملهبننره؛ ونألنصننرم ونيبسننرـق ن نألويب ن ن من نملهبننره؛ ونألنصننرم ونيبننل
نتبو حق ـإحسرن م ي ن و هبق وم ن و هبق و و ق ه ر عج؛ي هبر نأل رم خريبن الفهبنر ـن ن ً
يب نيب ز نيبوظفق﴾.1
وبعد المهاجرين يأتي األنصار يف نمل؛تبد  ،وه ه مهبق ن وافهبق يف نيبلم؛ منر يف م يت نحلش؛
ونيب ـد نيبا رن تق م ر.
واألنصار موون نيب  ونص؛وو  ،وهوا ن يبه م ياقر يبا و ذىل د ن،و م  ،الو نم م ي ن

م؛ ـ ـك؛ ونيبوبرس م ي ن و هبنر مب ام م جمريبم نألنصرم وحق بك ن  ،القر  :مر
و ه هر ّ :
بكفكق؟
هنريب ن :م؛نننر جماننم نيب ن  م ننر  ،الن خ واننى نيب ن  الن خمو ـنليب  ،هننر  :الخنن؛ج نيب ن  وهن
وصنب واننى م وننه حرمننفد ـ نن؛ذد  ،هننر  :الصننو نمل نم -ومل صننو و ـون يبن نيبفن م  -الـنن ن و ثننىن
وافه مث هر  :ووفكق ـرألنصرم  ،الإ ق م؛مي ووفبيت ، 2وه هضن ن نيبنلي وانفهبق وـقني نيبنلي نق ،
3
الرهبا ن م حمس هبق  ،وعجروزن و مسفئهبق.
ـ ن تباننغ نيب ن و ذىل حننب نألنصننرم ن هو ن مو ن ن  حننبهبق م نند واننى ن،ميننرن  ،وـكضننهبق م نند
وانى نيب نرا  ،القننر النفهبق :ال جنبهبق ذال مننرم وال بكضنهبق ذال م نرالق  ،من حنبهبق حبنه ن  ،ومن
ـكضهبق ـكضه ن .

 1و م نيب ـد. 111 :
 2م؛مي ي ـيرنيت وم ع و؛ي و مرنيت  ،ونو و نيبك؛ش يبليب أل ر جمنع نيبكلن  ،ونيبوفبد حي مر جينع الفه ن،نسرن ن فم مر
و و .ننظ؛ «ال ح نيببرمي».
 3مونو نيببخرمي ( ، )3633ومونو مساق ( )2511م ص؛ن و نم ـ مريب .
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وممننن ور ا النصننوف بتهضننيلهم مننن الصننحابة وإجاللهننم أهننل بيننن النلنني  سننواك اننانوا
منن المهنناجرين أو األنصنار  ،القن موى مسناق ون ز ن ـن مهنق م نني ن و نه هننر  :هنرم مون ن

 منر ً الف ننر خيفبنر ً مبننر ن وى ّ نر ً  ،ـ ن مكنند ونمل نند الـنن ن و ث نىن وافننه  ،وووننظ و منن؛  ،مث
هننر  :م ننر ـو ن  ،هبننر نيب ننرس  ،الإمن ننر نننر ـش نن؛ م ن
ثنقا :1

ن ن يت مو ن مو ال هف ننب و نننر ت ننرمة ال ننفكق

أولهما :م رب ن الفه ن ى ونيب م  ،الخلون ـك رب ن ونو نسك ن ـه.
الـننث واننى م ننرب ن ومغننب الفننه  ،مث هننر  :و حن ـفننيت  ،و منن؛مق ن يف حن ـفننيت  ،منن؛مق ن يف
2
ح ـفيت  ،م؛مق ن يف ح ـفيت.
ووف يت مه م م ه؛ بر ذن مر ن يف ـفرن م حق م ـف ه . 
ووف يت خص ص م م يف حق م ـفت نيب  يف نحلق نيب؛نـع وش؛ ذن مر ن .
وخالصة القول أن القيام بحقوق الصحابة يتضمن أربعة أمور:
 .1حمب هبق ونيبرت ي و هبق  ،منر م؛ ن نملنرم يف ه يبنه ونيبنل هنر ون من ـون حق ق يبن ن مـ نر
نغ ؛ يب ر و،خ نن ر نيبل وبق نر ـر،مينرن وال عجون يف ها ـ نر غن  ً يبانل مم ن ن مـ نر ذنن م و
محفق﴾.3

 1هر نـ نألث محه ن  :مسر ر ثقا  ،ألن نألخل نر ونيبون
ذوظرمر يبق م ر وت خفنر يبش نر .ننظ؛ «نيب هبر د».
وماند نيب ق ن تياق ضر واى نجل ون،نم.
 2مونو مساق (.)2411
 3و م نحلش؛. 11 :
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 .2ن،ميننرن ـ ن ق القننه نألمنند ـ ن م؛ د هبننر  ،أل ننق ت؛ـ ن ن واننى و ن نيب ن  ووننر ن نيب ه ن  ،و ننلن
خننم نيب ن  ـ ن ن يبعمـونند نملق ن م م ن هبق  -وحننق ن ا ننر نيب؛نم ن ون  -و ن د م بونند  ،بكنني
واننى من تننى ـون حق ن بوهبننر  ،هننر مون ن  : الإنننه من ون من كق السن ى نخ النر ً
م ن ن ً  ،الواننفكق ـس ن يت وو ن د ن ا ننر نيب؛نم ن نملهب ن  ،وض ن ن وافهبننر ـريب نهننل  ،وذ ننرمق
يبد.

1

وحم ثر نألم م  ،الإن م ـ ود
 .3نيبكف ونر م ؛ ـف هبق.
 .4نيبلب و هبق كر هريبه ـوض نملب ود الفهبق  ،مريب؛ونالض وم وا مساكهبق.

 1تق م خت؛جيه.
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الحق السادس عشر :توقير زوجاته 

1

ومن حقوق النيب  ودالئل توقريه ؛ توقري زوجاته  ،كيف ال  ،وقد رفع اهلل مقام أزواج النيب 
وبوأهن منـزلة عالية  ،بل رفعهن إىل منزلة األمومة جلميع املؤمنني  ،كما يف قوله تعاىل النيب أوىل
باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم ، ويف ذلك من الـحرمة واالحرتام والتوقري واإلكرام واإلعظام
ما يوجب على كل مسلم أن حيفظ هلن هذا احلق  ،ويؤديه على الوجه املطلوب منه شرعا.
ومما يوجب توقري زوجات النيب  أهنن حفظن هديه يف بيته ونقلنه لألمة  ،السيما عائشة رضي
اهلل عنها  ،فإهنا من املكثرين من الرواية عن النيب  ، وهكذا غريهن من زوجات النيب  ، إال أن
عائشة حازت القدح الـمعلى.
وأما خدجية رضي اهلل عنها فكانت تثبت النيب  ، وتطمئنه إىل أن ما هو عليه هو احلق  ،وأن اهلل
تعاىل لن خيزيه أبدا  ،كما هو معلوم من قصته  ملا جاءها يرجف فؤاده ملا جاءه جربيل أول مرة
يف غار حراء  ،فطمئنته مث أتت به البن عمها ورقة بن نوفل  ،وكان قد تنصر يف اجلاهلية  ،فزاده
2

طمأنينة  ،وبني له أن الذي نزل عليه هو الوحي من اهلل تعاىل.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :ومن أصول أهل السنة واجلماعة أهنم يتولون أزواج رسول اهلل
 أمهات املؤمنني  ،ويؤمنون بأهنن أزواجه يف اآلخرة  ،خصوصا خدجية رضي اهلل عنها أم أكثر
أوالده  ،وأول من آمـن به وعاضده على أمره  ،وكان له منها املنـزلة العالية.

 1زوجات النيب  داخالت يف آل بيته  ،وسيأيت الكالم على آل بيته يف احلق السابع عشر  ،وإمنا أفرد هنا حق تعظيم زوجات النيب
 لعظم أمره  ،رضي اهلل عنهن أمجعني.
 2انظر القصة يف صحيح البخاري ( )3وصحيح مسلم (.)161
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والصديقة بنت الصديق رضي اهلل عنها  ،اليت قال فيها النيب  : فضل عائشة على النساء كفضل
1
الثريد على سائر الطعام.
ومما يدل على عظم حق أمهات املؤمنني ختصيصهن بالصالة عليهن  ،فعن أيب محيد الساعدي أهنم
قالوا :يا رسول اهلل  ،كيف نصلي عليك ؟
قال :قولوا اللهم صل على حممد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم  ،وبارك على حممد
2
وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم  ،إنك محيد جميد.
ولفظ مسلم :وعلى أزواجه  ...احلديث.
ومن حقـوق أمهات املؤمنني االستغفار هلن  ،وذكر مدائحهن وفضائلهن وحسـن الثنـاء علـيهن  ،ومـا
علـى األوالد يف أمهــاهتم الـاليت ولــدهنم وأكثــر  ،وذلـك ملكانت ـهن مــن رسـول اهلل  ، وزيــادة فضــلهن
على غريهن من نساء هذه األمة.
وقد تقدم الكالم على أن الرافضة قبحهم اهلل تــبعوا املنـافقني يف اهتـام أم املـؤمنني بالزنـا  ،فهـم يـدينون
اهلل هبــذا االعتقــاد الفاســد  ،وهــذا كفــر عيــاذا بــاهلل  ،ألن الــذي يــتهم عائشــة بالزنــا يصــدق ــرب
برائتها الوارد يف القرآن يف صدر سورة النـور  ،قـال اهلل تعـاىل إإن الـذين جـاءوا باإلفـك عصـبة مـنكم
ال حتسبوه شرا لكـم بـل هـو خـري لكـم لكـل امـرم مـنهم مـا اكتسـب مـن اإلمث والـذي تـوىل كـربه مـنهم
لـه عـذاب عظـيم و لـو ال إذ وعتمـوه ؤـن املؤمنــون واملؤمنـات بأنفسـهم خـريا وقـالوا هـذا إفـك مبــني

 1انظر «جمموع الفتاوى» ( )151/3وهي جزء من «العقيدة الواسطية»  ،واحلديث رواه البخاري ( )3663ومسلم ( )2116عن
أنس بن مالك رضي اهلل عنه.
 2تقدم خترجيه.
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إىل أن قال تعاىل إولوال إذ وعتموه قلـتم مـا يكـون لنـا أن نـتكلم هبـذا سـبحانك هـذا هبتـان عظـيم و
يعظكم اهلل أن تعودوا ملثله أبدا إن كنتم مؤمنني .1
قــال ابــن كثــري رمحــه اهلل :وقــد أمجــع العلمــاء رمحهــم اهلل قاطبــة علــى أن مــن ســبها بعــد هــذا ورماهــا ــا
2
رماها به بعد هذا الذي ذكر يف هذه اآلية ؛ فإنه كافر ألنه معاند للقرآن.
وقــد نــر القــرآن علــى طهــارة زوجــات النــيب  مــن الــرجس  ،كمــا يف قولــه إمنــا يريــد اهلل ليــذهب
عنكم الـرجس أهـل البيـت ويطهـركم تطهـريا ، قـال ابـن جريـر رمحـه اهلل :إمنـا يريـد اهلل ليـذهب عـنكم
السوء والفحشاء يا أهل بيت حممد  ،ويطهركم من الدنس الـذي يكـون يف أهـل معاصـي اهلل تطهـريا.
انتهى.
قل ــت :وأعظ ــم ال ــرجس الوق ــوع يف الزن ــا عي ــاذا ب ــاهلل  ،وفـ ـرا النب ــوة مطه ــر م ــن ذل ــك  ،والرافض ــة ال
يتحاشون اهتام عائشة بذلك  ،مع تطهري اهلل هلا من فوق سبع واوات.
وطهــارة ف ـرا النبــوة مطــرد يف األنبيــاء كلهــم  ،والطعــن يف ف ـرا النبــوة طع ـن فــيهم  ،عيــاذا بــاهلل مــن
تنقر األنبياء.
وعلى هذا فالوقيعة يف زوجات النيب  واهتامهن بالباطل من أعظم اإليذاء للنـيب  ، وقـد حـرم اهلل
إيــذاء النــيب  يف قولــه إن الــذين يــؤذون اهلل ورس ـوله لعــنهم اهلل يف الــدنيا واآلخــرة وأعــد هلــم عــذابا
عظيما.
وأزواج النيب  هن من دخل هبن من النساء  ،وهن إحدى عشرة:
 -1خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها.
 1النور. 16 – 11 :
« 2تفسري ابن كثري»  ،سورة النور  ،اآليات. 23 :
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-2
-3
-1
-5

عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهلل عنها وعن أبيها.
سودة بن زمعة رضي اهلل عنها.
حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنها وعن أبيها.
أم حبيبة بنت أيب سفيان رضي اهلل عنهما.

 -6أم سلمة رضي اهلل عنها.
 -6زينب بنت جحش رضي اهلل عنها.
 -8زينب بنت خزمية اهلاللية رضي اهلل عنها.
 -3جويرية بنت احلارث رضي اهلل عنها.
 -11صفية بنت حيي بن أخطب رضي اهلل عنها.
 -11ميمونة بنت احلارث اهلاللية رضي اهلل عنها.
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الحق السابع عشر :توقير آل بيته 
من أصول أهل السنة ااماعةن أ نب ن نول أهنل سون هلل نول ا  ايتولنو ب انظونول هنووب اصنو
هلل ول ا . 
ااألدلن ة ننا هننلا األصننل عنننيد ب هأننن ريننا سننن أهلللننب هلل ن ا ةةن لننعل :لننعر هلل ننول ا  يومنعف هوةننع
خطو نعف ءننعع ينناةا  ،نعف ب سن م ن ااملايةن هداننا ا األن ة ون ب ااةن العن ب لننعل :أمننع سأننا
أيوع الةعس هإمنع أنع سش يوشك أل يأيت هلل ول هلليب هأجوب اأنع تعهللك هو ب لنَ َق :
أولهما :عتعب ا هو اهلاى االةوهلل ب هخلاا س تعب ا اا تاس وا س .

هدننع ة ننا عتننعب ا اهلل ننب هون ب لننعل :اأهننل سون ب األعنعب ا يف أهننل سون ب ألعنعب ا يف
أهل سو ب ألععب ا يف أهل سو .
هقول لزيا :امن أهل سوت يع ريا؟ ألوس نسعؤه من أهل سوت ؟
لعل :نسعؤه من أهل سوت ب ال ن أهل سوت من حـرم الصدقة بعده.

1

العل أسو س الصايق هلل ا ةة ( :أهللل وا حماااف  يف أهل سوت ).2
لعل اسن حج هللمح ا  :امل ال ل ش ع احملعهون ة ون ب يقنول :احظونوه هنووب هنؤ تنملاهب اي تسنوماا
3

إلووب.
ااألحعديع يف هصعئل آل سو الةيب  امةعل وب عنيد جااف ب اه م سوط يف الصدود االسنةن

 1تقا خت جي .
 2هللااه ال خعهللي ()3113
« 3هتح ال عهللي» ب ش ح احلايع املتقار.
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1

ااملسةا ا يهع من عتب احلايع.
اآل سون الةنيب  هنب الننلين حتن ر ة نووب الصننال عانع تقنار ب النا حن ر ا الصنال ة نا آل حماننا
تأوواع لقناهللهب ب ألل الص نال أا نع الةنعس ب لنعل  : إل الصنال ي تة ين ل حمانا ب إمننع هن
2

أا ع الةعس.
لعل شوخ اإل ؤر اسن تواو هللمح ا  :اآل حماا  هب النلين ح من ة نووب الصنال ب ه نلا لنعل
3
الشعهأ اأمحا سن حة ل ا يمهع من الأ اعع.
اة ا هلا هآل سو الةيب  هنب سةنو هعشنب سنن ة نا مةنع ،ب اسةنو ال ناط ب سنن ة نا مةنع ،ب اسةنو
هعشب أهللسأ ب هب أسو طعلب اة ا املط ب اة ا ا اأسنو هلنب ب اأسةنعع أسنو طعلنب هنب آل ة ن اآل
ةقوننل اآل جأظن ب اأسةننعع ة ننا ال ناط ب هننب آل الأ ننعس اآل احلننعهللو ب اة ننا ا إ ينندك إي حمانناا
 ب اأسننو هلننب ي ع ام ن ل ن ب ألن ن إ يةص ن الةننيب  عيننيه ب هننؤ حت ن ر الصننال ة ننا أسةننععه ب الننا
تقار أل مةعط التد مي هو الت مي ب اأسو هلب ي ع ام ل .
اسةو املط ب لا أشعوب الةيب  مع سةو هعشب يف وب لاي الق ىب ب اي ي ول إش اعوب مأوب
إي أل ب ممن حن ر الصال ب االصال ي حت ر إي ة ا آل حماا  ب هواخ ول يف اصظوب سآل
حماا ب أا آل ال و .

 1انو «الصدوح املسةا من هضعئل آل سو الة ود» ألر شأوب الوادةو ب الةعش  :داهلل ا لعهلل – صةأعع.
 2هللااه مس ب ( )1712ةن ة ا املط ب سن هللسوأ سن احلعهللو.
« 3جماوع الظتعاى» (.)771/3
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لننعل يف « ننيد الةننيب ال ناختعهلل» :1اأخننل أسننو طعلننب ي ندشا سطننول سنند ة ننا مةننع ،اهننب أهللسأ ن  :سةننو
هعشب ب اسةو املط ب ب اسةو ة ا مشس ب اسةو نوهنل ب هأجعسن سةنو هعشنب اسةنو املط نب ب اخللن سةنو
ة ا مشس اسةو نوهل ب اانس خ أيضع من سد هعشب أسو هلب.
لعل:
لننعل الأ اننعع :األجننل نص ن د سنند املط ننب ل نند هعشننب امنواييفب هلننب شننعهللعوهب يف التش ن ي ستسنناوتوب
أهل ال و ب اهضل ال ظععد ة ا عئ لن ي ب اا نتدقعس نوب لاي القن ىب ب احتن مي الزعنعد ب دال
ال طة ا خ ين ب إل إ يظدلوا يف جعه و اي إ ؤر.
اهللاى ال خننعهللي يف صنندود ةننن ننأوا سننن املسننوب ةننن ج نني سننن مطأننب سننن ةنناي سننن احلننعهللو بــن
نوف ـ سننن ة ننا مةننع ،لننعل :مشننو أنننع اةناننعل سننن ةظننعل إ هلل ننول ا  هق ةننع :يننع هلل ننول ا ب
أةطو بني المطلب اتعتةع ب احنن اهب مةك ءةزل ااحاد!
هقعل :إمنع سةو املط ب وبنو هاشم ش ع ااحا.

2

انتوا خمتص ا.
اراجعت الةيب  داخؤت يف آل ال و سةص الق آل ب لعل تأع إمنع ي يا ا لولهب ةة ب
ال جس أهل ال و ايطوعب تطويا﴾ 3ب لعل اسن عني هللمح ا  :اهلا نص يف دخول أرااج الةيب
 يف أهل ال و هوةع ب أل ن ب نزال هله ا ي .
 )182 - 187/1( 1ب «حاائق األنواهلل امطعلع األ اهلل يف يد الةيب املختعهلل» ب تألو حماا سن ةا حب س احلض م الشعهأ ب
حتقوق حماا سعل نصوح ةزلول ب 1998ر ب الط أ األا ب داهلل الةش  :داهلل احلعاي – سيات.
 2هللااه ال خعهللي (.)3177
 3وهللد األحزاب. 37 :
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لنعل اسننن عننني هللمحن ا تأنع  :اي ن نة الوصننعد سأهننل ال ون ب ااألمن سعإلحسننعل إلننووب ب ااحنداموب
اإعن اموب ب هننإ ب مننن لهللين طننعه د ب مننن أشن  ،سون اجننا ة ننا اجن األهللض هخن اف احسن عف انسن عف ب
اي واع إلا ععنوا مت أ ل سة الة وي الصدود الوا د ام و ب عاع ععل ة و ن ظوب ب ععلأ نعس
1
اسةو ب اة اأهل سوت الهلليت ب هلل ا ةةوب أمجأ .
ال ننعل اس ننن تواون ن هللمحن ن ا  :اي هللي ننب أل ل حما ننا  حقن نعف ة ننا األمن ن ي يشن نَعوب هون ن ننيهب ب
ايستدقول من ريعدد احمل ااملوايد مع ي يستدق نعئ سطنول لن ي ب عانع أل ل يشنعف يسنتدقول منن
احمل ااملوايد مع ي يستدق ي ل ي من الق عئل ب عاع أل جةس الأ ب يسنتدق منن احمل ن ااملنوايد
مننع ي يسننتدق ننعئ أجةننعس سنند آدر ب اهننلا ة ننا مننلهب اماو نوهلل الننلين ي ن ال هضننل الأ ن ب ة ننا
نيهب ب اهضننل لن ي ة ننا ننعئ الأن بَ اهضننل سنند هعشننب ة ننا نعئ لن ي ب اهننلا هننو املةصننو
2
ةن األئا عأمحا ا يه.
3
لع حايع اال سن األ قع اللي دل ة ا التظضول امللعوهلل.
الا جأل ا ل ال و حقعف يف الناس 7االظ ع 5ب ةو ع ةاع ح موا من الصال ب هقا هللاى
ال خعهللي ةن ج ي سن مطأب لعل :مشو أنع اةناعل سن ةظعل إ الةيب  ب هق ةع :يع هلل ول ا ب
أةطو سد املط ب من ،س خورب اتعتةع ب احنن اهب ءةزل ااحاد.

 1تظسي لل ي أ أل ب ة و أج ا إي املودد يف الق ىب ب وهللد الشوهللى. 23 :
« 2مةوعج السة الة وي » (.)599/7
 3انص  :لعل :مسأ هلل ول ا  يقول :إل ا ةز اجل اصطظا عةعن من الا إمسعةول ة و الصؤد االسؤر ب ااصطظا ل يشع
من عةعن ب ااصطظا من ل ي سد هعشب ب ااصطظعين من سد هعشب .هللااه مس ب ( )2212ا يه.
 7أي ،س اليةعئب.
 5الظ ع هو مع حصل ل اس ا من أموال ال ظعهلل من ي ح ب اي جوعد .انو «الةوعي ».
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1

هقعل هلل ول ا  : إمنع سةو املط ب اسةو هعشب ش ع ااحا.
امننن ديئننل تننولي آل ال و ن أل الةننيب  ة نب أمت ن أل يقول نوا يف التشننوا :ال وننب صننل ة ننا حماننا
اة ا آل حماا عاع ص و ة ا إس اهوب اة ا آل إس اهوب إنك محوا جموا.
هول سأا الاةعع هلب يف الص وات الاس تولي أهضل من هلا التولي؟!
املع أل الصدعس الةيب  عو يص ول ة و لنعل :لولنوا :ال ونب صنل ة نا حمانا اة نا آل محمـد
عاننع ص ن و ة ننا إس ن اهوب اة ننا آل إس ن اهوب إن ننك محوننا جموننا .ال و نب سننعهللك ة ننا حماننا اة ننا آل
محمد عاع سعهللع ة ا إس اهوب اة ا آل إس اهوب إنك محوا جموا.

2

هعلصؤد ة ا الةيب  حق ا ل دال عئ األم .
الا ب الس املننل األة نا يف تنولي آل سون الةنيب  ب هأنن أيب س ن الصنايق هلل ن ا ةةن :
3
االلي نظس سواه لق اس هلل ول ا  أحب إيل أل أصل من ل اس .
ااملممةنول يتولننول أهننل ال ون ان ننو ب ب ي عاننع يننزةب ال ن ااهو أ ننب املخصوصننول حبننب أهننل ال و ن
احنناهب ب األ ننيهب ه اننوهب ب هعل ندقوق أل الن ااهو هننب الننلين ه انوا أهننل ال ون ه انعف ي نونني
لن ب هونب النلين خ نللوهب ا ن اهب ب اتسن وا يف هللد عنني منن هللااينعت أهنل ال ون ب سسن ب منع اشننتو
ةن أالئك ال ااهو من ال لب ة ا آل ال و .
إل ال ااهو نص ال حم توب يف نظ ل ول من أهل ال و ب أمع أهل السة املسنتقوا ة وونع ن نول
أهل ال و ع وب ايتولو ب ب إل اللين ي يضوب ال ااهو من أهل ال و أعن س ني ممن ن و ب.

 1تقار خت جي .
 2أخ ج ال خعهللي ( )3317امس ب ( )772ةن عأب سن ةج د هلل
 3هللااه ال خعهللي ( )3112ب امس ب (.)1159

212

ا ةة .

الفصل الخامس :نواقض اإليمان بالنبي 

الفصل الخامس :نواقض اإليمان بالنبي 
شهادة أن حممدا رسول اهلل تنتقض بالوقوع يف أحد مخسة أمور  ،نذكرها إمجاال مث نفصل الكالم
فيها مبا يسر اهلل:
الناقض األول :مناقضة شرط من شروط حتقيق شهادة أن حممدا رسول اهلل.
إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة.
الناقض الثانيُ :
الناقض الثالث :إيذائه  ، سواء يف حياته أو بعد مماته
الناقض الرابع :الوقوع يف شيء من نواقض اإلسالم
الناقض الخامس :الغلو فيه 
تفصيل
الناقض األول :مناقضة شرط من شروط حتقيق شهادة أن حممدا رسول اهلل الثمانية  ،وقد تقدم
ذكرها يف جزء «شروط شهادة أن حممدا رسول اهلل» فال داعي إلعادهتا هنا.
إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة  ،كإنكار نبوته  ،أو بشريته  ،أو إنكار أن له
الناقض الثانيُ :

حقوقا على أمته  ،أو أنه خامت النبيني  ،أو أن رسالته ناسخة لـما قبلها من الشرائع  ،أو إنكار أنه
بعد بعثة النيب  ال دين مقب ـول عند اهلل إال دين اإلسالم  ،أو إنكار أن النيب  قد بلغ الدين
كله  ،أو إنكار عموم رسالته لإلنس واجلن.
الناقض الثالث :إيذائه  ، سواء يف ح ـياته أو بعد مـماته  ،كاالستهزاء به  ،أو الطعن يف
شخصه  ،كالطعن يف صدقه  ،أو عقله  ،أو عفته  ،فهذا كله كفر ألنه يتناىف مع االميان مبا تقرر يف
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القرآن العزيز من اصطفاء اهلل تعاىل له  ،والدليل على كفر املستهزء قوله تعاىل ﴿إن الذين يؤذون اهلل
ورسوله لعنهم اهلل يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم عذابا مهينا﴾  ،واللعن هو اإلبعاد عن الرمحة  ،ومن
طرده اهلل عن رمحته يف الدنيا واآلخرة ال يكون إال كافرا.
ويف هذه اآلية نرى أن اهلل تعاىل قرن بني أذى النيب  وأذاه  ،كما قرن يف آيات أخر بني طاعته
وطاعة نبيه  ،وهذا وغريه بيان لتالزم احلقني  ،وأن جهة حرمة اهلل تعاىل ورسوله جهة واحدة  ،فمن
آذى الرسول فقد أذى اهلل  ،ومن أطاعه فقد أطاع اهلل  ،ألن األمة ال تصل ما بينها وبني رهبا إال
1
بواسطة النيب  ، وليس ألحد منها طريق غريه وال سبب سواه.
قــال القا ــي عيــا رمحــه اهلل يف «الشــفا» :اعلــم  -وفقنــا اهلل وإيــا  -أن مجيــع مــن ســب النــيب 
أو عابــه  ،أو أحلــق بــه نقصــا يف نفســه أو نســبه أو دينــه أو خصــلة مــن خصــاله  ،أو عــر بــه  ،أو
شبهه بشيء على طريق السـب لـه أو اإلزراء عليـه أو التصـغري لشـهنه أو الغـض منـه والعيـب لـه ؛ فهـو
ساب له  ،واحلكم فيه حكم الساب  ،يُقتل كما نبينه.
مث قــال :وكــذلم مــن لعنــه  ،أو دعــا عليــه  ،أو متــم مضــرة لــه  ،أو نســب إليــه مــاال يليــق مبنصـبه علــى
طريــق الــذم  ،أو عيّــره بشــيء ممــا جــرى مــن الــبالء وا نــة عليــه  ،أو َغمصــه بــبعض الع ـوار البش ـرية
اجلائزة واملعهودة لديه.
2
وهكذا كله إمجاع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة ر وان اهلل عليهم إىل هلم َجـرا.

 1انظر «الصارم املسلول»  ،ص . 68
 2باختصار يسري من «الشفا» للقا ي عيا

رمحه اهلل  ،القسم الرابع  ،الباب األول.
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واالستهزاء بالنيب  كفر  ،والدليل على ذلم قصة النفر الذين خرجوا معه  يف غزوة  ،فلما
كانوا ببعض الطريق قال أحدهم :ما رأينا مثل قرائنا هؤالء ؛ أرغب بطونا وال أكذب ألسنا وال
أجنب عند اللقاء.
فبلغ ذلم رسول اهلل  ، فنزل القرآن بتكفريه يف قوله تعاىل يف سورة التوبة ﴿ولئن سهلتهم ليقولن
إمنا كنا خنو ونلعب قل أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم﴾.
قال عبد اهلل بن عمرو :أنا رأيته متعلقا حبقب 1ناقة رسول اهلل  تنك ـبُهُ 2احلجارة وهو يقول يا
رسول اهلل :إمنا كنا خنو ونلعب  ،ورسول اهلل  يقول أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
اآلية.
ويف هذه اآلية أعظم تنبيه على أمهية حق التوقري والتعظيم واإلجالل للنيب  ، قال ابن سعدي
رمحه اهلل يف تفسري اآلية :فإن االستهزاء باهلل ورسوله كفر خمرج عن الدين  ،ألن أصل الدين مبين
على تعظيم اهلل وتعظيم دينه ورسله واالستهزاء بشيء من ذلم مناف هلذا األصل ومناقض له أشد
املناقضة .انتهى.
ويف اآلية أيضا تنبيه على احلكم بكفر املستهزئ يستوي فيه اجلاد واهلازل  ،ألن الرجل جاء معتذرا
بهنه إمنا كان خيو ويلعب  ،ومل يكن جادا يف استهزائه  ،فجاء احلكم العام بكفره  ،ليبني دخوله
3
اجلاد واهلازل يف احلكم سواء.

 1احلقب هو احلبل الذي يشد على حقو البعري .انظر «النهاية».
 2تنكبُهُ تناله وتصيبه أثناء مشيه عليها .انظر «النهاية».
 3انظر القصة مسندة يف تفسري الطربي وتفسري ابن أيب حامت.
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فصل
ومو وع االستهزاء بالنيب  فيه عشرة مسائل:
المسألة األولى :أن االستهزاء بالنبي  لون من ألوان إيذائه  ،وقد تقدم بيان ذلم.
المسألة الثانية :حكم االستهزاء بالنبي  ، وقد تقدم الكالم يف ذلم  ،وبيان أنه كفر.
المسألة الثالثة :عقوبة المستهزئ بالنبي . 
أمج ــع املس ـ ـلمون عل ــى وج ــوب قت ــل م ــن س ــب الن ــيب  ، حك ــى ذل ــم القا ــي عي ــا يف كت ــاب
«الشفا بتعريف حقوق املصطفى  ، 1» وكذا إسحاق بن راهويه وحممد بن سـحنون  ،كمـا حكـى
ذلــم عنهمــا ونقــل كالمهمــا ابــن تيميــة يف كتابــه «الصــارم املســلول علــى شــامت الرســول  ، 2» وممــا
قالــه رمحــه اهلل يف هــذا البــاب :وحتريــر القــول فيهــا 3أن الســاب إن كــان مســلما فإنــه يكفــر ويُقتــل بغــري
4
خالف  ،وهو مذهب األئمة األربعة وغريهم.
كمــا أمجــع املســلمون علــى قتــل مــن ســب رســول اهلل  ، وقــد حكــى اإلمجــاع علــى ذلــم مجــع مــن

العلماء  ،منهم القا ي عيا يف كتـاب «الشـفا» ، 5وأبـو بكـر بـن املنـذر  ،حيـ قـال :أمجـع عـوام
أهــل العلــم علــى أن حــد مـن ســب النــيب  القتــل  ،وممــن قــال ذلــم :مالــم والليـ بــن ســعد وأمحــد
وإسحاق  ،وهو مذهب الشافعي.
 1انظر القسم الرابع  ،الباب األول.
 2ص . 51
 3أي يف مسهلة سب النيب . 
« 4الصارم املسلول»  ،ص . 58
 5انظر كتاب «الشفا» للقا ي عيا

 ،القسم الرابع  ،فصل يف احلجة يف إاجاب قتل من سبه أو عابه . 
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ومما يـُحتج به يف هذا الباب قصة كعب بن األشرف  ،وأن النيب  قـال :مـن لكعـب بـن األشـرف ،
فإنه قد آذى اهلل ورسوله؟
1

فانتدب له مجاعة بإذن النيب  فقتلوه.
وتغيظ أبو بكر الصديق ر ي اهلل عنه على رجل  ،فقال من أصحابه أبو برزة :أ رب عنقه؟
2
فقال :ما كانت ألحد بعد رسول اهلل . 
قــال أبــو بكــر :فهمــا مــن بعـ َـد رســول اهلل  فــال أعلــم أحــدا يوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب قتــل مــن ُســب بعــد رســول اهلل
3
.
وكذا قال اخلطايب وحممد بن سحنون وأبو بكر الفارسـي مـن أصـحاب الشـافعي  ،حكـى ذلـم عـنهم
ابن تيمية رمحه اهلل يف كتابه «الصارم املسلول»  ،ص .51-51
المسألة الرابعة :أن االستهزاء بالنبي  معاداة له  ،ومن املعلوم أن من عادا رسول اهلل  فقد
عادا اهلل يف احلقيقة  ،ألن النيب  من أولياء اهلل  ،ومن عادا وليا من أولياء اهلل فإنه ٍ
معاد هلل يف
احلقيقة  ،فكيف مبن عادى خري أولياء اهلل تعاىل وهو حممد  ؟!
قال النيب  : إن اهلل تعاىل قال :من عادى يل وليا فقد آذنته بالحرب.

4

 1رواه البخاري ( )1304ومسلم ( )5635من حدي جابر ر ي اهلل عنه.
 2رواه أبو داود ( ، )1080والنسائي ( ، )1360وصححه األلباين رمحه اهلل.
« 3اإلشراف» البن املنذر  ،كتاب املرتد  ،باب ما اجب على من سب نيب اهلل  ، )83/6( باختصار يسري  ،وانظر «اإلمجاع» ،
كتاب املرتد.
 4رواه البخاري ( )8136عن أيب هريرة ر ي اهلل عنه.
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المسألة الخامسة :أن المستهزئ بالنبي  حقيق بعقوبة اهلل له في الدنيا قبل اآلخرة  ،ويف
التاريخ شواهد على ذلم  ،فقد روى الطرباين والبيهقي عن ابن عباس ر ي اهلل عنهما يف قوله

تعاىل إنا كفينا املستهزئني ، قال:
املســتهزئني :الوليــد بــن املغــرية  ،واألســود بــن عبــد يغــوا  ،واألســود بــن املطلــب  ،وأبــو زمعــة مــن بــين
أسد بن عبد العـزى  ،واحلـارا بـن غيطـل السـهمي  ،والعـاص بـن وائـل السـهمي  ،فهتـاه جربيـل عليـه
الســالم  ،فشــكاهم إليــه رســول اهلل  ، فــهراه أبــا عمــرو الوليــد بــن املغــرية  ،فهومــه جربيــل إىل أ لــه
3
فقال :2ما صنعت شيئا.
قال :كفيتُ َكه.
مث أراه احلارا بن غيطل السهمي فهومه إىل بطنه  ،فقال :ما صنعت شيئا.

1

فقال :كفيتُ َكه.
مث أراه العاص بن وائل السهمي  ،فهومه إىل أخـ ُمصه ، 4فقال :ما صنعت شيئا.
فقال :كفيتُ َكه.

يش 5نبالا له  ،فهصاب أ له 6فقطعها.
فهما الوليد بن املغرية فمر برجل من خزاعة وهو يَر ُ

 1قال ابن األثري :األ ل ؛ عرق يف باطن الذراع  ،وقيل :عرق غليظ يف الرجل فيما بني العصب والعظم .انتهى خمتصرا من «النهاية».
 2أي النيب . 
 3قول النيب  جلربيل (ما صنعت شيئا) ؛ أي حبسب علم النيب  ، وإال فإنه صنع فيه وصنع  ،كما سيتضح بعد أسطر.
 4األخ ُـمص هو املو ع من القدم الذي ال يلصق باألر إذا وطهها .انظر «النهاية».
 5أي ينحتها لتستقيم .انظر «النهاية».
 6األ ل عرق يف باطن الذراع بني العصب والعظم .انظر «النهاية».

777

الفصل الخامس :نواقض اإليمان بالنبي 

فعم ي  ،فمنهم من يقول عمي هكذا  ،ومنهم من يقول :نزل حتت
وأما األسود بن عبد املطلب َ
شجرة فجعل يقول :يا بين  ،أال تدفعون عين  ،قد هلكت  ،أُطعن بشو ٍ يف عيين  ،فجعلوا
يقولون :ما نرى شيئا  ،فلم يزل كذلم حىت َعميت عيناه.
وأما األسود بن عبد يغوا فخرج يف رأسه قروح فمات منها.
وأما احلـارا بن غيطل فهخذه املاء األصفر يف بطنه حىت خرج خرؤه من ف ـ ـيه  ،فمات منها.

وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلم يوما حىت دخل يف رجله شربقة 1حىت امتألت منها فمات.
ويف رواية للبيهقي :فركب إىل الطائف على محار فربض به على شربقة  ،فدخلت يف أمخص قدمه
2
شوكة  ،فقتلته.
وعن أنس ر اهلل عنه قال :كان رجال نصرانيا  ،فهسلم وقرأ البقرة وآل عمران  ،فكان يكتب للنيب
 ، فعاد نصرانيا  ،فكان يقول :ما يدري حممد إال ما كتبت له  ،فهماته اهلل  ،فدفنوه  ،فهصبح
عل حممد وأصحابه  ،نبشوا عن صاحبنا فهل َقوه.
وقد لفظته األر  ،فقالوا :هذا ف ُ
فحفروا له فهعمقوا  ،فهصبح وقد لفظته األر  ،فقالوا :هذا فعل حممد وأصحابه  ،نبشوا عن
صاحبنا ملا هرب منهم  ،فهلقوه خارج القرب  ،فحفروا له  ،فهعمقوا له يف األر ما استطاعوا ،
3

فهصبح وقد لفظته األر  ،فعلموا أنه ليس من الناس  ،فهل َقوه.
ابن تيميةَ يف «الصارم املسلول» معلق ا على القصة:
قال ُ
شيخ اإلسالم ُ
فهذا امللعو ُن الذي افرتى على النيب  أنه ما كان يدري إال ما َكـتب له ؛ قصمهُ اهللُ وفضحهُ بهن
يدل كل ٍ
أحد على أن هذا عقوبة
أخرجهُ من القرب بعد أن ُدفن مرارا  ،وهذا ٌ
أمر خار ٌج عن العادة ّ ُ ،
 1قال ابن األثري يف معناها :نبت حجازي يؤكل وله شو  .انظر «النهاية».
 2رواه البيهقي يف «الكربى» ( ، )6/9والطرباين يف «األوسط»  ،باب من امسه القاسم ( ، )540/1واللفظ للطرباين.
 3رواه البخاري ( )0854ومسلم (.)6465
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أعظم من جمرد
ملا قالهُ  ،وأنه كان كاذب ا  ،إذ كان عامةُ املوتى ال يصيبهم مثل هذا  ،وأن هذا اجلُ َرم ُ
منتقم لرسوله  ممن طعن
االرتداد  ،إذ كان عامةُ املرتدين ميوتون وال يصيبهم مثل هذا  ،وأن اهللَ ٌ
1

ظهر لدينه  ،ولكذب الكاذب إذا مل ُميكن للناس أن يقيموا عليه احلد.
عليه وسبهُ ُ ،
وم ٌ
وذكر القا ي عيا يف «الشفا» أن فقهاء القريوان وأصحاب سحنون أفتوا بقتل إبراهيم الفزاري ،
وكان شاعرا متفننا يف كثري من العلوم  ،وكان يستهزئ باهلل تعاىل وأنبيائه ونبينا حممد  ، فهمر
القا ي حيىي بن عمر وغريه من الفقهاء بقتله وصلبه  ،فطعن بالسكني وصلب منكسا  ،مث أنزل
وأحرق بالنار.
خشـبته وزالت عنها األي ـدي است ـدارت وح ـ ّولته عن القبلة ،
وحكى بعض املؤرخـيـن أنه ملا ُرفعت ّ
2
فكان آية للجميع وكرب الناس  ،وجاء كلب فولغ يف دمه.
وحكى الشيخ العالمة أمحد شاكر أن خطيبا فصيحا مفوها أراد أن يثين على أحد كبار املسئولني
ألنه احتفى بطه حسني  ،فلم اجد إال التعريض بالنيب  ، فقال يف خطبته :جاءه األعمى (أي طه
حسني)  ،فما عبس وما توىل.
قال الشيخ أمحد :ولكن اهلل مل يدع هلذا اجملرم جرمه يف الدنيا قبل أن اجازيه جزاءه يف األخرى ،
فهُقسم باهلل لقد رأيته بعيين رأسي بعد بضع سنني  ،وبعد أن كان عاليا منتفخا مستعزا مبن الذ هبم
من العظماء والكرباء ؛ رأ يته مهينا ذليال خادما على باب مسجد من مساجد القاهرة  ،يتلقى نعال
املصلني  ،حيفظها يف ذلة وصغار.

 1ص . 600
« 2الشفا» للقا ي عيا

رمحه اهلل  ،القسم الرابع  ،الباب األول.
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وذكروا أن رجال ذهب لنيل الشهادة العليا من جامعة غربية  ،وكانت رسالته متعلقة بالنيب ، 
ضمن رسالته انتقاصا للنيب  ، فضعفت
وكان ُمشرف ـه شانئا حانقا  ،فهىب أن مينحه الدرجـ ـة حىت يُ َ

نفسه وآثر األوىل على اآلخرة  ،فلما حاز شهادته ورجع إىل دياره فوجئ هبال مجيع أوالده وأهله
يف حادا مفاجئ.
وصدق اهلل إن شانئم هو األبرت ، قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري اآلية :أي إن مبغضم يا
حممد ومبغض ما جئت به من اهلدى واحلق والربهان الساطع والنور املبني هو األبرت األقل األذل
املنقطع ذكره.
المســألة السادســة :أن النبــي  لــم يســنم مــن الســخرية واألدا واالعتــداء منــذ بعـ إىل يومنــا

هــذا  ،شــهنه شــهن إخوانــه مــن األنبيــاء واملرســلني  ،ومــن تــبعهم علــى احلــق  ،وصــدق اهلل يــا حســرة
عل ــى العب ــاد م ــا ي ــهتيهم م ــن رس ــول إال ك ــانوا ب ــه يس ــتهزئون ، فوص ــفوه ب ــاجلنون والك ــذب والس ــحر
والشعر  ،وغمزوه يف عر ه الشريف  ،ولكن اهلل عصمه مـن أذاهـم  ،قـال تعـاىل واهلل يعصـمم مـن
الناس ، وقال إنا كفينا املستهزئني ، وقال إن شانئم هو األبرت.
ذمم بعد أن كانوا يسمونه باألمني ومبحمد  ،ويف هذا
ومن استهزائهم بالنيب  أهنم كانوا يسمـونه ُم ّ
1
وشتمهم؟ يشتمون مذمما  ،وأنا حممد.
قال النيب  : أمل تروا كيف يصرف اهلل عين لعن قريش َ
وإيذاء النيب  واالستهزاء به ليس أمرا حديثا  ،فقد استهزىء باألنبياء قبله وأوذوا  ،قال تعاىل
2
ولقد استهزئ برسل من قبلم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون.

 1رواه أمحد ( ، )013/6وصححه حمققو «املسند».
 2سورة األنعام. 53 :
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وقال تعاىل لنبيه يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهلل مما قالوا وكان عند اهلل
1
وجيه ا.

وهلذا سلى اهلل نبيه فقال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى
2
كثريا.
المسـألة السابعة :أن االستهزاء ال يضر الدين شيئا  ،فدين اهلل سيبنغ ما بنغ النيل والنهار ال
محالة  ،كما روى اإلمام أمحد عن متيم الداري قال :مسعت رسول اهلل  يقول :ليبلغن هذا األمر
ما بلغ الليل والنهار  ،وال يرت اهلل بيت مدر 3وال وبـََر 4إال أدخله اهلل هذا الدين  ،بعز عزيز أو
5
بذل ذليل  ،عزا يعز اهلل به اإلسالم  ،وذال يذل اهلل به الكفر.

المسألة الثامنة :أن من سب الرسول  مكرها فإنه ال يؤاخذ  ،والدليل على ذلم أن عمار بن

ياسر ر ي اهلل عنه عذبه املشركون مبكة ليكفر مبحمد  ، فوافقهم يف ظاهر القول مكرها  ،مث
جاء معتذرا إىل رسول اهلل  ، فهنزل اهلل هذه اآلية ﴿من كفر باهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه
مطمئن باإلميان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اهلل وهلم عذاب عظيم﴾.6

 1سورة األحزاب. 89 :
 2سورة آل عمران. 568 :
3
املدر هي القرى واملدن  ،واحدهتا مدرة .انظر «النهاية».
َ
 4بيت الوبر هي اخليمة املصنوعة من وبر اإلبل.
 ، )530/1( 5وقال حمققو «املسند» :إسناده صحيح على شرط مسلم.
 6سورة النحل. 538 :
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قال ابن كثير رحمه اهلل في تفسير اآلية :وهلذا اتفق العلماء على أن املكره على الكفر اجوز له أن

يوايل إبقاء ملهجته  ،واجوز له أن يهىب  ،كما كان بالل ر ي اهلل عنه يهىب عليهم ذلم  ،وهم

يفعلون به األفاعيل .انتهى.
المسألة التاسعة :ما دكره ابن تيمية عن بعض أهل التجارب ؛ أن الكفار المحاربين إدا وقعوا
في عرض النبي  جاء النصر  ،قال رمحه اهلل يف «الصارم املسلول»:

ٍ
أعداد من املسلمني العدول  ،أهل الفقه واخلربة  ،عما جربوه مر ٍ
متعددة يف
ات
ونظريُ هذا ما حدثناه ٌ
ُ
ُ
حصر احلصون واملدائن اليت بالسواحل الشامية  ،ملا ُحصر فيها بين األصفر يف زماننا قالوا :كنا حنن

نيهس منه  ،حتى
ممتنع علينا حىت ُ
حنصر احلصن أو املدينةَ الشهر أو أكثر من الشهر  ،وهو ٌ
نكاد ُ
ُ

يتهخر
تعرض أهنهُ ِّ
إدا َّ
لسب رسول اهلل  والوقيعة في عرضه ّ
تعجننا فتحه ّ
وتيسر  ،ومل يكد ُ
فتح املكا ُن َعنواة  ،ويكو ُن فيهم َملحمةٌ عظيمةٌ  ،قالوا :حتى إنا
إال يوما أو يومني أو حنو ذلم مث يُ ُ
كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إدا سمعناهم يقعون فيه  ،مع امتالء القلوب غيظا مبا قالوه فيه.

وهكذا حدثين بعض أصحابنا الثقات أن املسلمني من أهل املغرب حاهلم مع أهل املغرب كذلم ،
1
ومن سنة اهلل أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده  ،وتارة بهيدي عباده املؤمنني.

المسـألة العاشرة :أن االستهزاء بالنبي  مستنزم لالستهزاء بدين اإلسالم الذي جاء به  ،ألنه
علم عليها  ،وألن االستهزاء به  مل َحي ُدا إال بعد بعثته ،
لواله ملا استُهزىء به  ،وألن النيب ٌ 
عافانا اهلل من ذلم.

 1ص . 601 – 600
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الناقض الرابع :1الوقوع في شيء من نواقض اإلسالم  ،ورؤوس تلم النواقض عشرة  ،قال

الشيخ سليمان بن سحمان 2رمحه اهلل:

ذكر أهل العلم نواقض اإلسالم  ،وذكر بعضهم أهنا قريب من أربعمائة ناقض  ،ولكن الذي أمجع
وعلم اهلداة األعالم  ،الشيخ حممـد بن عبد الوهاب من
عليه العلماء هو ما ذكره شيخ اإلسالم َ ،
نواقض اإلسالم  ،وأهنا عشرة  ،فقال رمحه اهلل:
اعلم أن نواقض اإلسالم عشرة نواقض:
األول :الشر يف عبادة اهلل وحده ال شريم له  ،قال اهلل تعاىل إن اهلل ال يغفر أن يشر به ويغفر

ما دون ذلم ملن يشاء ،3 إنه من يشر باهلل فقد حرم اهلل عليه اجلنة ومهواه النار وما للظاملني

من أنصار ،1 ومنه الـذبح لغري اهلل  ،كمن يذبح للجن أو للقرب.
 1هنا رجوع للمو وع األصلي  ،وهو الكالم على نواقض اإلميان بالنيب . 

 2هو الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح من آل عامر من قبيلة خثعم  ،ولد يف قرية السقا من بلدان أهبا  ،درس على الشيخ
عبد الرمحـٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب  ،ودرس كذلم على ابنه عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن  ،والزمهما عشر
سنوات  ،ودرس كذلم على الشيخ محد بن عتيق سبعة عشر سنة  ،كما درس على الشيخ محد بن فارس  ،ألف كتبا كثرية تقرب
من األربعني كتابا  ،وله أشعار كثرية  ،فقد كان أديبا بارعا  ،وشاعرا خريتا  ،سخر لسانه للدفاع عن عقيدة أهل السنة  ،له دواوين
حسان السنة» يف زمانه.
يف الدفاع عن اإلسالم  ،رد على قريب من مخسني اال بشعره  ،فكان حبق « ّ
تويف رمحه اهلل سنة  5019هجري  ،وله من العمر مثانني عاما.
ذُكر أنه ملا خرجت روحه مشوا من جسده رائحة مسم طيبة مل يعهدوا مثلها.
انظر ترمجته يف « تذكرة أويل النهى والعرفان بهيام اهلل الواحد الديان»  ،حوادا سنة  5019هجري  ،للشيخ إبراهيم بن عبيد آل
عبد ا سـن رمحه اهلل  ،وكذا كتاب «ابن سحمان  ،تاريخ حياته  ،وعلمه  ،وحتقيق شعره»  ،مد بن محد العقيل  ،الناشر:
مكتبة الرشد – الريا .
 3سورة النساء. 16 :
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الثاني :من جعل بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم  ،ويسههلم الشفاعة  ،ويتوكل عليهم  ،كفر إمجاعا.
الثالث :من مل يكفر املشركني  ،أو شم يف كفـرهم  ،أو صحح مذهبهم  ،كفر.
الرابع :من اعتقد أن غري هدي النيب  أكمل من هديه  ،أو أن ُحكم غريه أحسن من حكمه ،
كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حـكمه  ،فهو كافر.

الخامس :من أبغض شيئا مما جاء الرسول  - ولو عمل به  -كفر.

السادس :من استهزأ بشيء من دين اهلل أو ثوابه أو عقابه كفر  ،والدليل قوله تعاىل قل أباهلل
وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم.2

السابع :السحر  ،ومنه الصرف والعطف  ،فمن فعله أو ر ي به كفر  ،والدليل قوله تعاىل وما
يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر.3

الثامن :مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني  ،والدليل قوله تعاىل ومن يتوهلم منكم فإنه

منهم إن اهلل ال يهدى القوم الظاملني.4

التاسع :من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن شريعة حممد  كما َوسع اخلضر اخلروج عن
شريعة موسى عليه السالم فهو كافر.

العاشر :اإلعرا

عن دين اهلل  ،ال يتعلمه وال يعمل به  ،والدليل قوله تعاىل ومن أظلم ممن ذكر

بآيات ربه مث أعر عنها إنا من اجملرمني منتقمون.5

 1سورة املائدة. 46 :
 2سورة التوبة. 88 - 81 :
 3سورة البقرة. 536 :
 4سورة املائدة. 15 :
 5سورة السجدة. 66 :
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وال فرق يف مجيع هذه النواقض بني اهلازل واجلاد واخلائف إال املكره  ،وكلها من أعظم ما يكون
وقوع ا  ،فينبغي للمسلم أن حيذرها  ،وخياف منها على نفسه  ،نعوذ باهلل من
خطرا وأكثر ما يكون ا
ا
1

موجبات غضبه وأليم عقابه .انتهى.
قال مقيده عفا اهلل عنه  :ومن نواقض اإلسالم أيضا إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة ،
كإنكار وجوب الصـ الة أو الزكاة أو احلج  ،أو إنكار حترمي اخلمر والسرقة  ،أو إنكار شيء من
أركان اإلميان  ،وحنو ذلم.
ولعل الشيخ مل يذكر هذا الناقض ألهنا مل تكن واقعة يف عهده بشكل صريح  ،والذي يظهر من
كالم الشيخ أنه اكتفى بذكر ما هو أكثر وقوعا  ،كما قال يف آخر كالمه.

« 1الدرر السنية من األجوبة النجدية» (.)086 - 013/6
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الناقض الخامس :الغلو فيه  ، وفيه مثانية مباح :
األول :تعريف الغلو لغة وشرعا
الثاين :تهصيل يف حقوق األنبياء الشرعية
الثال  :مقدمة يف الغلو
الرابع :أقسام الناس يف تعظيم النيب 
اخلامس :حتذير النيب  من الغلو فيه
السادس :اتباع الصحابة لنبيهم يف اجتناب الغلو يف األنبياء والصاحلني
السابع :بيان أهم مظاهر الغلو يف األنبياء والصاحلني مما هو من الشر باهلل  ،ورؤوسها ستة
الثامن :فصل يف بيان مظاهر حمرمة يف الغلو بالنيب  مما هو دون الشر باهلل  ،ورؤوسها إحدى
عشرة
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تفصيل
المبحث األول :تعريف الغنو لغة وشرعا
الغلو يف اللغة هو جماوزة احلد  ،ويف الشرع جماوزة احلـد الشـرعي يف بـاب االعتقـاد أو العبـادة  ،والـذي
يعنينــا يف هــذا الســياق هــو جمــاوزة احلــد يف تعظــيم النــيب  وتــوقريه فــوق املنزلــة الــيت أعطــاه اهلل إياهــا ،
والعل ــة يف النه ــي ع ــن الغل ــو أال يص ــل األم ــر إىل ح ــد اخت ــاذه ش ـ ـريكا م ــع اهلل  ،بص ــرف ش ــيء مـ ــن
خصــائص اهلل لــه  ،س ـواء مــن الصــفات كصــفة علــم الغيــب  ،أو مــن العبــادات كالــدعاء أو الــذبح أو
1
النذر له.

 1انظر ما قاله ابن تيمية يف تعريف الغلو يف «اقتضاء الصراط املستقيم»  ،ص  538حتقيق حممد حامد الفقي رمحه اهلل.
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المبحث الثاني :تأصيل في حقوق األنبياء
قــال الشــيخ عبــد الرمح ـٰن بــن حممــد بــن قاســم 1رمحــه اهلل يف معــر كــالم لــه عــن حقــوق األنبيــاء صــلى
اهلل عليهم وسلم:
فــإن فضــلهم وحيــاهتم وك ـرامتهم ونبــوهتم ورســالتهم ال تقتضــي صــرف حــق اهلل هلــم  ،وتنـ ـزيلهم منـ ـزلة
امللــم اخلــالق يف القصــد والــدعاء واخلــوف والرجــاء والرغبــة والرهبــة  ،وال يوجــب ذلــم صــرف الوجــوه

عـن عـالم الغيــوب إلـيهم يف شــيء مـن املطالـب واملقاصــد اإللـٰهية الــيت بيـده تعـاىل وتقــدس  ،بـل ذلــم
هلل وحــده ال ش ـريم لــه  ،ال يشـ َـركه فيــه نــيب مرســل  ،وال ملَــم مقــرب وال غريمهــا  ،وقــد قــال تعــاىل
2
ألكرم خلقه وأفضل رسله ليس لم من األمر شيء.
والغلو قد ال يصل إىل الكفر  ،بل يكون يف دائرة البدع الغري مكفرة  ،فال يعترب الواقع فيه مرتكب
لشيء من نواقض اإلميان بالنيب  ، بل يكون قادح فيه  ،منتقص ألجره  ،حمتمل ل ـوزر الغلو.
 1الشيخ عبد الرمحـٰن من علماء جند املعروفني  ،ولد سنة  5059هجري  ،ودرس على يد مجلة من علماء جند  ،متيز الشيخ خبدمة
الرتاا العلمي من مصادره مث حتقيقه وطباعته  ،أبرزها فتاوى ابن تيمية  ،مجعها يف مخسة وثالثني جملدا عدا الفهارس  ،وطبعت
على نفقة امللم سعود بن عبد العزيز رمحه اهلل عام  5065هجري  ،وكذا مجع فتاوى علماء جند بدءا من الشيخ حممد بن عبد
الوهاب يف القرن الثاين عشر إىل العلماء املعاصرين يف زمنه  ،وهي املعروفة بـ «الدرر السنية يف الفتاوى النجدية»  ،وتقع يف ستة
عشر جملدا  ،وطبعت على نفقة امللم عبد العزيز بن عبد الرمحـٰن آل سعود سنة  5018هجري  ،ومجع الشيخ أيضا فتاوى مفيت
الديار السعودية الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهلل يف ثالثة عشر جزءا  ،وطبعت بهمر من امللم فيصل بن عبد العزيز
رمحه اهلل يف عام  5093هجري.
وللشيخ مؤلفات وشروحات يف العقيدة وأصول التفسري والفقه واحلدي والنحو  ،قد نفع اهلل هبا كثريا واستفاد منها املسلمون ،
رمحه اهلل وأجزل ثوابه.
تويف الشيخ عبد الرمحـٰن سنة  5096هجري رمحه اهلل رمحة واسعة.
« 2السيف املسلول على عابد الرسول»  ،ص . 514 – 518
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وإن مما امتاز به هذا الدين الوسطية يف كل شيء  ،فال إفراط وال تفريط  ،وال غلو وال إجحاف ،
قال تعاىل وكذلم جعلناكم أمة وسط ا لتكونوا شهداء على الناس.

قال ابن كثري رمحه اهلل :والوسط هنا املراد به اخليار واألجود  ،كما يقال :قريش أوسط العرب نسب ا
ودارا  ،أي خريها.
وملا جعل اهلل هذه األمة وسط ا ؛ خصها بهكمل الشرائع وأقوم املناهج وأو ح املذاهب  ،كما قال

تعاىل هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو مساكم املسلمني من
1
قبل ويف هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس.

« 1تفسري القرآن العظيم»  ،سورة البقرة ، 569 :باختصار يسري.
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المبحث الثالث :مقدمة في الغنو
والغلو يف الصاحلني – عموما  -هو الذي أدى بكثري من األمم إىل الوقوع يف الشر  ،بدءا من قوم
نوح إىل أمة حممد  ، فقد كان منشهُ الشر يف عهد نوح عليه الصالة والسالم من تعظيم
الصاحلني  ،ففي صحيح البخاري عن ابن عباس ر ي اهلل عنهما يف تفسري قول اهلل تعاىل وقالوا
ودا وال سواعا وال يغوا ويعوق ونسرا قال :أمساء رجال صاحلني من قوم
ال تذرن آهلتكم وال تذرن ًّ
نوح  ،فلما هلكوا 1أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالـسهم اليت كانوا اجلسون أنصابا، 2
4
ومسوها بهمسائهم  ،ففعلوا  ،فلم تُعبد  ،حىت إذا هلم أولئم وتـنسخ العلم 3عُبدت.
وروى ابن جرير بإسناده إىل الثوري عن موسى عن حممد بن قيس أنه قال عن يغوا ويعوق ونسرا:
قوما صاحلني من بين آدم  ،وكان هلم أتباع يقتدون هبم  ،فلما ماتوا قال أصحاهبم الذين كانوا
كانوا ا

فصوروهم  ،فلما ماتوا وجاء
يقتدون هبم :لو صورناهم كان أشوق لنا إىل العبادة إذا ذكرناهم ّ ،
5
آخرون دب إليهم إبليس  ،فقال :إمنا كانوا يعبدوهنم  ،وهبم يسقون املطر  ،فعبدوهم.

قوما صاحلني يف قوم نوح عليه السالم ،
وقال ابن القيم :قال غري واحد من السلف :كان هؤالء ا
6
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم  ،مث صوروا متاثيلهم  ،مث طال عليهم األمد فعبدوهم.

 1أي ماتوا.
 2أي اصنعوا أنصابا  ،وهي متاثيل تصنع على هيئتهم مث تـنصب يف اجملالس لرياها الناس فيقتدوا هبم يف أفعاهلم! وهكذا دخل عليهم
الشيطان.
 3أي حتول من حال إىل حال .انظر «النهاية».
قال مقيده :وسبب التحول والتحريف هو عدم احلفظ.
 4رواه البخاري (.)1963
« 5تفسري ابن جرير»  ،تفسري سورة نوح. 61 :
« 6إغاثة اللهفان»  ، )561/5( ،حتقيق حممد حامد الفقي.
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وبعد نشوء الشر وعبادة األصنام يف قوم نوح تــتابع الناس على ذلم وانتشر بينهم كما قال ابن
بعد  ،أما ُود فكانت لكلب
عباس ر ي اهلل عنه :صارت األوثان اليت كانت يف قوم نوح يف العرب ُ

بدومة اجلندل ، 1وأما سواع فكانت هلذيل  ،وأما يغوا فكانت ملراد مث لبين غطيف باجلرف عند
2
سبه  ،وأما يعوق فكانت هلمدان  ،وأما نسر فكانت حلمري آلل ذي الكالع.
وقال قتادة :كانت هذه اآلهلة يعبدها قوم نوح  ،ثم اتخذها العرب بعد دلك.

3

وبناء على ما تقدم من احلقائق التارخيية  ،فقد قرر ابن القيم يف «زاد املعاد» أن غالب شر األمم
4
كان من جهة الصور والقبور.
فصل
وملا كان الغلو من أعظم أسباب االحنراف  ،سواء كان يف حق من كانوا أنبياء أو من ليسوا بهنبياء ؛
هنى اهلل أهل الكتاب عن ذلم  ،قال تعاىل قل يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تــتبعوا أهواء
5
قوم قد لوا من قبل وأ لوا كثريا و لوا عن سواء السبـيل.
قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية :أي ال ُُتاوزوا احلد يف اتباع احلق  ،وال تُطروا 6من أُمرمت

بتعظيمه  ،فتبالغوا فيه حىت خترجوه عن حيز النبوة إىل مقام اإللـٰهية  ،كما صنعتم يف املسيح  ،وهو

 1مو ع يف مشال جزيرة العرب.
 2رواه البخاري (.)1963
« 3تفسري ابن جرير»  ،تفسري سورة نوح.)611/56( ، 61 :
« 4زاد املعاد» (.)116/0
 5سورة املائدة. 44 :
 6اإلطراء هو جماوزة احلد يف املدح.
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نبـي من األنبياء  ،فجعلتمـوه إلـٰها من دون اهلل  ،وما ذلم إال القتدائكم بشيوخكم  ،شيـوخ
الضالل  ،الذين هم سلفكم ممن ل قدمي ا .انتهى.

وقال 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 ُتاوزوا احلد يف عيسى
حىت رفعوه فوق املنـزلة اليت أعطاه اهلل إياها  ،فنقلوه من حيز النبوة إىل أن اختذوه إلـٰه ا 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 حق ا أو باطالا  ،أو الالا أو رشادا  ،أو صحيح ا أو
كذب ا  ،وهلذا قال اهلل تعاىل اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباب ا من دون اهلل.
مث ساق حدي عمر ر ي اهلل عنه  ،أن رسول اهلل  قال :ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى
1

ابن مرمي  ،فإمنا أنا عبد  ،فقولوا :عبد اهلل ورسوله.
انتهى.
وكما تقدم  ،فإن صورة الغلو بالنيب  أن ُاجعل له شيء من حقوق اهلل اخلاصة به  ،فإن حق اهلل
الذي ال يشاركه فيه مشار هو الكمال املطلق  ،والغم الـمطلق  ،والتصرف الـمطلق من مجيع
الوجوه  ،وأنه ال يستحق العبادة والتهله أحد سواه  ،فمن غال بهحد من املخلوقني حىت جعل له
نصيباا من هذه األشياء ؛ فقد ساوى به رب العاملني  ،ووقع يف الشر األكرب الذي ال يغفره اهلل إال
بالتوبة قبل املمات.

 1تقدم ختراجه.
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المبحث الرابع :أقسام الناس في تعظيم النبي 
ينقسم الناس يف معاملة النيب  إىل ثالثة أقسام:
أه ــل اجل ـ ـفاء ال ــذين يهض ــمونه حق ــه  ،وال يقوم ــون حبق ــه الواج ــب م ــن احل ــب وامل ـ ـواالة ل ــه والتـ ــوقري
والتبجيل.
وأهل الغلو الذين يرفعونه فـوق من ـزلته الـيت أن ـزله اهلل إياهـا  ،بنسـبة شـيء مـن خصـائص اهلل لـه  ،والـيت
تقدم ذكرها يف صورة الغلو.
وأهل احلق الذين حيبونه ويوالونه ويقومون حبقوقه الشرعية  ،ويربءون من الغلو فيه.
فصل
وقد سلم بعض أهل البدع مسالم منحرفة يف باب تعظيم النيب  ، فالرافضة الغالة فضلوا
أئمتهم املعصومني – بزعمهم  -على النيب . 
والصوفية الباطنية الذين فضلوا األولياء واألقطاب على النيب . 
يقابل هاتني الطائفتني طائفة الغالة  ،الذين غلوا يف تعظيم النيب  حىت عبدوه  ،وصرفوا له
خالص حق اهلل تعاىل من أفعال العباد  ،من دعاء ونذر وذبح وغري ذلم  ،أو وصفوه بصفات اهلل
اخلاصة به كعلم الغيب وحنو ذلم  ،ويغلب هذا يف عباد القبور.
ومن ألـوان الغلو ما يفعله بعض أهل البدع من تعظيم للنيب  بهنواع من التعظيم البدعي  ،مل
يعرفها صحابة رسول اهلل  ، كعمل املوالد  ،أو التوسل اهه  ،وغري ذلم مما سيهيت ذكر بعض
أنواعه.
أما أهل السـنة واجلماعة – جعلنا اهلل والقارئني منهم – فعظموا النيب  التعظيم الشرعي  ،واجتنبوا
طرق التعظيم البدعي والشركي.
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المبحث الخامس :تحذير النبي  من الغنو فيه
وقد كان النيب  يزجر الناس وحيذرهم عن الغلو فيه يف حياته وحىت سياق املوت  ،وسنقتصر هنا
على ذكر عشرة أحادي :
 .5عن عمر بن اخلطاب ر ي اهلل عنه قال :مسعت النبـي  يقول :ال تطروين كما أطرت
1
النصارى ابن مرمي  ،فإمنا أنا عبد  ،فقولوا :عبد اهلل ورسوله.
2

واإلطراء هو جماوزة احلد يف املدح.

قال الشيخ أمحد بن حيىي النجمي 3رمحه اهلل:
واإلطراء هو أن يُرفع فوق منـزلته  ،ويُعطى أكثر من حقه.
وقد فرق اهلل بني حقه اخلاص به واحلق املشرت بينه وبني رسوله  فقال تعاىل ومن يطع اهلل
والرسول وخيشى اهلل ويتقه فهولئم هم الفائزون.
فجعل الطاعة مشتركة بينه وبين رسوله  ،وخص نفسه باخلشية واالتقاء  ،ألن هاتين الخصنتين
من خصائصه سبحانه وتعالى.

4

 1تقدم ختراجه.
 2انظر «النهاية يف غريب احلدي ».
 3أمحد بن حيىي بن حممد بن شبري النجمي  ،من أهايل قرية النجامية يف جنوب اململكة العربية السعودية  ،مولده يف  5018هـ  ،من
مشاخيه :عبد اهلل القرعاوي  ،والشيخ حافظ حكمي  ،والشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحهم اهلل.
كــان فقيهــا حمــدثا  ،لــه عــدة مؤلفــات منهــا« :تنزيــة الش ـريعة عــن إباحــة األغــاين اخلليعــة) « ،رســالة يف حكــم اجلهــر بالبســملة» ،
«املـورد العــدب الـزالل فيمــا انتقـد علــى بعـض املنــاهج الدعويـة مــن العقائـد واألعمــال» ، .تـويف عــام سـنة  5169ه ـ رمحـه اهلل رمحــة
واسعة.
« 4أو ح اإلشارة يف الرد على من أجاز املمنوع من الزيارة»  ،ص  ، 033 – 691باختصار وتصرف يسري.
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1
ملرزبان 2هلم فهتيت
 .6وعن قيس بن سعد ر ي اهلل عنه قال :أتيت احلرية  ،فرأيتهم يسجدون ُ

النبـي  فقلت :إين أتيت احلرية فرأيتهم يسجدون ملرزبان هلم  ،فهنت يا رسول اهلل أحق أن نسجد

لم  ،قال :أرأيت لو مررت بقبـري أكنت تسجد له؟
قلت :ال.
قــال :فــال تفعل ـوا  ،لــو كنــت آم ـرا أحــدا أن يســجد ألحــد ألمــرت النســاء أن يســجدن ألزواجهــن ملــا
3

جعل اهلل عليهن من احلق.
 .0وملا قدم معاذ ر ي اهلل عنه من الشام سجد للنبـي  فقال :ما هذا يا معاذ؟
فقال :أتيت الشام  ،فوجدهتم يسجدون ألساقفتهم 4وبطارقتهم ، 5فهردت أن أفعل ذلم بم.
6
قال :فال تفعـل  ،فإين لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها.
 .1وعن ابن بريدة عن أبـيه قال :جاء أعرابـي إىل النبـي  فقال :يا رسول اهلل  ،إيذن يل
فألسجد لم.
7
قال :لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة تسجد لزوجها.
وقد تكرر هذا الفعل عدة مرات أمام النيب  ، وكان النيب  ينكره يف كل مرة أشد اإلنكار.

1

 1احلرية بلد معروف بالعراق آنذا .
 2املرزبان هو الفارس الشجاع  ،وهو مقدم عندهم.
 3رواه أبو داود ( ، )6513والدارمي يف «كتاب الصالة» ( ، )5101واحلاكم ( ، )564/6وصححه األلباين.
 4األساقفة مجع أُسـقف – بضم اهلمزة  ، -وهو رئيس النصارى يف الدين .انظر «لسان العرب».
 5بطارقة مجع بطريق  ،بكسر الباء  ،ويقال بطريم  ،وهو من املقدمني عند النصارى .انظر «لسان العرب» و «املعجم الوسيط».
 6رواه ابن ماجه ( )5610وابن حبان ( ، )1545وحسنه الشيخ األلباين كما يف «اإلرواء» ( ، )11/4وكذا الشيخ شعيب كما
يف حاشيته على «صحيح ابن حبان».
 7رواه الدارمي يف كتاب الصالة  ،باب النهي أن يسجد ألحد .)5108( ،
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 .1وعن ابن عباس ر ي اهلل عنه أن رجال قال للنيب  : ما شاء اهلل وشئت.
2
فقال له النيب  : أجعلتين واهلل عدالا؟ بل ما شاء اهلل وحده.
3

ويف لفظ :جعلت هلل ندا؟ ما شاء اهلل وحده.
 .8وعنه قال :قال رسول اهلل  : إذا حلف أحدكم فال يقل :ما شاء اهلل وشئت  ،ولكن
4
ليقل :ما شاء اهلل مث شئت.
 .4وعن طُفيل بن َسخربة ر ي اهلل عنها أخي عائشة ألمها  ،أنه رأى فيما يرى النائم كهنه مر
برهط من اليهود فقال :من أنتم؟
قالوا :حنن اليهود.
قال :إنكم أنتم القوم لوال أنكم تزعمون أن عزيرا ابن اهلل.
فقالت اليهود :وأنتم القوم لوال أنكم تقولون :ما شاء اهلل وشاء حممد.
مث مر برهط من النصارى فقال :من أنتم؟
قالوا :حنن النصارى.
فقال :إنكم أنتم القوم لوال أنكم تقولون :املسيح ابن اهلل.
قالوا :وأنتم القوم لوال أنكم تقولون :ما شاء اهلل وشاء حممد.
 1انظر ما رواه الدارمي يف كتاب الصالة  ،باب النهي أن يسجد ألحد عن قيس بن سعد  ،واحلدي اآلخر عن ابن بريدة عن أبـيه.
وانظر أيضا ما رواه ابن ماجه ( )5616وابن أيب شيبة كالمها يف كتاب النكاح عن عائشة ر ي اهلل عنها.
وانظر أيضا ما رواه الرتمذي ( )5519عن أيب هريرة ر ي اهلل عنه.
 2رواه النسائي يف «عمل اليوم والليلة» ( ، )966وأمحد ( ، )651/5واللفظ له  ،وصححه لغريه حمققو «املسند»  ،وخرجه
األلباين يف «الصحيحة» ( ، )509ولفظ النسائي :أجعلتين هلل عدالا؟
 3رواه البخاري يف «األدب املفرد» (.)461
 4رواه ابن ماجه ( ، )6554وحسنه األلباين يف «السلسلة الصحيحة» .)5390( ،
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فلما أصبح أخرب هبا من أخرب  ،مث أتى النيب  فهخربه فقال :هل أخربت هبا أحدا؟
قال عفـان :1قـال :نعـم  ،فلمـا ص ـلوا خطـبهم  ،فحمـد اهلل وأثـم عليـه  ،مث قـال :إن طفـيال رأى رؤيـا
 ،فـهخرب هبـا مـن أخــرب مـنكم  ،وإنكـم كنـتم تقولــون كلمـة كـان مينعـين احليــاء مـنكم أن أهنـاكم عنهـا ،
2
قال :ال تقولوا ما شاء اهلل وشاء حممد.
ين علي، 3
 .6وعن خالد بن ذكوان قال :قالت الربـيع بنت ُمعوذ :جاء النيب  يدخل حـني بُ َ

6
5
4
تل من
بالدف ويَ ُ
بن ُ
فجلس على فراشي كمجل َ
مين  ،فجعلت ُج َوير ٌ
سم ّ
ند َ
يات لنا يَضر َ
بن َمن قُ َ
َ
ٍ
علم ما يف َغد.
آبائي َ
يوم بدر  ،إذ قالت إحداهن :وفينا نيب يَ ُ
7
فقالَ :دعي هذه وقويل بالذي كنت تقولني.
8
ويف لفظ قال :أَما ٰه َذا فَالَ تَـ ُقولُوهُ َ ،ما يـَعلَ ُم َما يف َغ ٍد إال الله.

وأخرج الطرباين يف «األوسـط» مـن حـدي عائشـة أن النـيب  مـر بنسـاء مـن األنصـار يف عـرس هلـن
يـُغَ ـ ـنني:
1
9
ويعلم ما يف غد
وج ُك ُم يف النادي
وأهدى هلا كبش ا تنحنح يف الـمربد
َ
وز ُ
ُ

 1وهو الذي روى عنه أمحد  ،وهو عفان بن مسلم الصفار.
 2رواه أمحد ( ، )46/1وصححه األلباين يف «الصحيحة» ( ، )506وكذا حمققو «املسند».
3
زوجها ليلة زفافها.
أي دخل عليها ُ
 4مل يهت يف احلدي بيان من هو املخاطَب  ،والظاهر أنه خالد بن ذكوان  ،راوي احلدي عن عائشة  ،ر ي اهلل عنها.
 5اجلُويرية تصغري جارية  ،واملقصود بنيات صغريات.
 6النّدب هو َعد خصال امليت.
 7قال ابن حجر رمحه اهلل :فيه إشارة إىل جواز مساع املدح واملرثية مما ليس فيه مبالغة تفضي إىل الغلو.
 8رواه البخاري ( ، )1514واللفظ اآلخر البن ماجه ( )5694وصححه األلباين.
 9املربد :هو املو ع الذي حتبس فيه الغنم واإلبل .انظر «النهاية».
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رسول اهلل  : ال يعلم ما يف ٍ
غد إال اهلل.
فقال َ
 .9ومل يقف النبـي  عند هذا  ،فقد هنى عن مدحه مبا فيه من اخلصال سدًّا لباب الغلو فيه ،
2

فكيف مبن مدحه مبا ليس فيه  ،كمن نسب له شيئا من خصائص الربوبـية أو األلوهية؟!
فعن عبد اهلل بن الشخري ر ي اهلل عنه قال :انطلقت يف وفد بين عامر إىل رسول اهلل  فقلنا:
أنت سيدنا.
فقال :السيد اهلل تبار وتعاىل.
أعظمنا طَوال.3
قلنا :وأفضلنا فضال  ،و ُ
4
فقال :قولوا بقولكم أو بعض قولكم  ،وال يستجرينكم الشيطان.
 .53وعن أنس ر ي اهلل عنه أن أناسا قالوا :يا رسول اهلل  ،يا خرينا وابن خرينا  ،وسيدنا وابن
سيدنا  ،فقال :يا أيها الناس  ،عليكم بتقواكم ، 5ال يستهوينكم الشيطان  ،أنا حممد بن عبد اهلل ،
6
عبد اهلل ورسوله  ،واهلل ما أحب أن ترفعوين فوق منـزليت اليت أنـزلين.

 1النادي :هو جمتمع القوم وأهل اجمللس .انظر «النهاية».
 2رقم ( ، )0135وحسن إسناده ابن حجر يف «الفتح»  ،شرح حدي رقم (.)1514
3
أعظمنا عطاءا وعلُوا على األعداء  ،انظر شرح احلدي يف «عون املعبود».
أي ُ
 4رواه أبو داود ( ، )1638والنسائي يف «الكبـرى» ( ، )53348وأحـمد ( ، )61 – 61/1والبخاري يف «األدب الـمفرد»
( ، )655وصححه األلباين.
 5أي عليكم مبراعاة تقوى اهلل يف أقوالكم.
واللفظ اآلخر ألمحد وهو لفظ ابن حبان( :قولوا بقولكم)  ،أي تكلموا مبا حيضركم من القول  ،وال تتكلفوا  ،كهنكم وكالء
الشيطان ورسله  ،تنطقون عن لسانه .نقال من حاشية «املسند» (.)584/65
 6رواه أمحد ( ، )615 ، 510/0واللفظ له  ،والنسائي يف «عمل اليوم والليلة» ( ، )619( )616وابن حبان (، )8613
وصححه حمققو «املسند» وقالوا :على شرط مسلم.)60/63( .
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ففي هذين احلديثني وغريمها نرى كيف سد النبـي  طرق الغلـو بـهن هنـى عـن جمـرد الزيـادة يف مدحـه
وإن كان املدح منصـبا علـى مـا فيـه مـن اخلصـال  ،فهـو سـيد ولـد آدم وخـري النـاس وأفض ـلهم  ،ولكـن
ملــا كــان ذلــم املــدح يفضــي إىل الغلــو فيــه ورمبــا عبادتــه  ،هنــاهم عنــه  ،وق ــال هلــم :ال يَستجرينـ ـ ـكم
الشيطان  ،أي ال يتدرج بكم ويستزلكم إىل الغلو يف.
قال الشيخ صاحل آل الشيخ يف «كفاية املستزيد بشرح كتاب التوحيد»:
فــإن يف ســنة النــيب عليــه الصــالة والســالم مــن الــدالئل علــى قاعــدة ســد الــذرائع مــا يبلــغ مائــة دليــل أو
أكثــر  ،وأعظــم الــذرائع الــيت اجــب أن تســد ذرائــع الشــر الــيت توصــل إليــه  ،ومــن تلــم الــذرائع قــول
1
القائل :أنت سيدنا وابن سيدنا  ،وخرينا وابن خرينا وحنو ذلم.
 .55وعن جابر ر ي اهلل عنه قال :اشتكى رسول اهلل  فصلينا وراءه وهو قاعد  ،وأبو بكر
يُسمع الناس تكبريه  ،فالتفت إلينا فرآنا قياما فهشار إلينا فقعدنا  ،فصلينا بصالته قعودا  ،فلما
سلّم قال :إن كدمت آنفا لتفعلون فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود  ،فال تفعـلوا ،
2
ائتموا بهئمتكم  ،إن صلى قائما فصلوا قياما  ،وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا.
قال ابن تيمية رمحه اهلل :فإذا كان قد هناهم مع قعوده – وإن كانوا قاموا يف الصالة – حىت ال
وبني أن من َسره القيام له كان من أهل النار  ،فكيف مبا فيه 3من
يتشبهوا مبن يقومون بعظمائهم ّ ،
5
السجود له  ،ومن و ع الرأس 4وتقبيل األيادي؟

 1شرح «باب محاية النيب  محى التوحيد وسده طرق الشر ».
 2رواه مسلم (.)150
3
للمعـظمني.
أي يف القيام َ
 4أي خفضه وطهطهته.
« 5جمموع الفتاوى» (.)90/64
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المبحث السادس :اتباع الصحابة لنبيهم في اجتناب الغنو في األنبياء والصالحين
وقد سار الصحابة ر وان اهلل عليهم على هدي نبيهم يف التحرز من الغنو في األنبياء
والصالحين  ،ومن ذلم تعميتهم لقبـر «دانيال» وهو نبـي من أنبـياء بني إسرائيل وجد الصحابة
قبـره يف «تُستَـر» 1ملا فتحوها  ،فما كان منهم إال أن أخفوا قبـره حىت ال يفت ـتـن به الناس إذا وجدوه
فيغلون يف تعظيمه  ،وقصته رواها حممد بن إسحاق يف «مغازيه» 2عن خالد بن دينار قال :حدثنا

أبو العالية قال:
ملا فتحنا «تُسرت» وجدنا يف بـيت مال اهلرمزان 3سريرا عليه رجل ميت عند رأسـه مصـحف  ،فهخـذنا
املصــحف فحملنــاه إىل عمــر بــن اخلطــاب  ،فــدعا لــه كعبــا فنس ــخه بالعربـ ـية ، 4فهن ــا أول رجــل مــن
العرب قرأه قراءةا مثل ما أقرأ القرآن هذا  ،فقلت ألبـي العالية :ما كان فيه؟
قال :سيـ ُركم وأموركم وحلون كالمكم 5وما هو كائن بعد.
قلــت :فمــا صــنعتم بالرجــل؟ قــال :حفرنــا بالنهــار ثالثــة عشــر قبـ ـرا متفرقــة  ،فلمــا كــان بالليــل دفنــاه
وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فال ينبشونه.
قلت :وما يرجون منه؟
قال :كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون.
 1هي مدينة يف خوزستان فتحها أبو موسى األشعري يف عهد عمر ر ي اهلل عنه  ،واخلوز هم أهلها وأهل نواحي األهواز بني فارس
والبصرة وواسط وجبال اللور اجملاورة ألصبهان .انظر «معجم البلدان»  ،مادة :خوز.
 2ص  ، 84 – 88حتقيق سهيل زكار.
 3أطلق العرب لقب اهلرمزان على الكبري من ملو العجم .انظر «املعجم الوسيط».
 4أي ترمجه إليها.
 5حلن الكالم هو معناه وفحواه .انظر «النهاية».
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قلت :من كنتم تظنون الرجل؟
قال :رجل يقال له دانيال.
قلت :منذ كم وجدمتوه قد مات؟
قال :منذ ثالمثائة سنة ما تغري منه شيء؟
قال :ال  ،إال شعرات من قفاه  ،إن حلوم األنبياء ال تبليه األر وال تهكله السباع.
قــال ابــن كثــري :هــذا إســناد صــحيح إىل أيب العاليــة  ،ولكــن إن كــان تــاريخ وفاتــه حمفوظـ ا منــذ ثلثمائــة
سنة فليس بنيب  ،بل هو رجل صاحل  ،ألن عيسـى ابـن مـرمي لـيس بينـه وبـني رسـول اهلل  نـيب بـنص
احلـدي الــذي يف «البخــاري»  ،والفــرتة الــيت كانــت بينهمــا كانــت أربعمائــة ســنة وقيــل ســتمائة ســنة ،
وقيل ستمائة وعشرون سنة  ،وقد يكون تـاريخ وفاتـه مـن مثامنائـة سـنة وهـو قريـب مـن وقـت دانيـال ،
إن كــان كونــه دانيــال هــو املطــابق ملــا يف نفــس األمــر  ،فإنــه قــد يكــون رجـالا آخــر إمــا مــن األنبيــاء أو
الصــاحلني  ،ولك ـن قربــت الظنــون أنــه دانيــال  ،ألن دانيــال كــان قــد أخــذه ملــم الفــرس فهقــام عنــده
مسجونا كما تقدم.
وقد روي بإسناد صحيح إىل أيب العالية أن طول أنفه شرب.
وعن أنس بن مالم بإسناد جيد أن طول أنفه ذراع.
1
فيحتمل على هذا أن يكون رجال من األنبياء األقدمني قبل هذه املدد  ،واهلل أعلم.
فالشاهد من القصة هو ما فعله الصحابة ر وان اهلل علـيهم مـن تعميـة قبــر ذا النبــي لـئال يفت ـتــن بـه
الناس إذا علموا أنه قبـر نبــي فيغلـون يف تعظـيم قبــره  ،األمـر الـذي قـد يـؤدي إىل عبادتـه مـن دون اهلل
فسد الصحابة ذلم الباب بهن عموا قبـره متاما.
أو مع اهلل َ ،
« 1البداية والنهاية»  ، )13/6( ،ذكر شيء من خرب دانيال عليه السالم.
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وهذا علي بن أيب طالب ر ي اهلل عنـه أحـرق الزنادقـة الـذين قـالوا أنـه هـو اهلل  ،كمـا روى ابـن حجـر
يف «اجلــزء الثالـ » مــن حــدي أيب طــاهر املخلــص مــن طريــق عبــد اهلل بــن ش ـريم العــامري عــن أبيــه
قال :قيل لعلي :إن هنا قوما على باب املسجد ي ّدعون أنم رهبم!
فدعاهم فقال هلم :ويلكم  ،ما تقولون؟
قالوا :أنت ربنا وخالقنا ورازقنا!
فقال :ويلكم  ،إمنا أنـا عبـد مـثلكم  ،آكـل الطعـام كمـا تـهكلون  ،وأشـرب كمـا تشـربون  ،إن أطعـت
اهلل أثابين إن شاء  ،وإن عصيته خشيت أن يعذبين  ،فاتقوا اهلل وارجعوا.
فهبوا  ،فلما كان الغد غدوا عليه  ،فجاء قَـنرب 1فقال :قد واهلل رجعوا يقولون ذلم الكالم.
فقال :أدخلهم.
2

فقالوا كذلم.
فلما كان الثال  3قال :لئن قلتم ذلم ألقتلنكم بهخب قـتلة.
فهبوا إال ذلم  ،فهمر ب َف َـعلةَ 4معهم َم ُـرورهم ، 5فخد هلم أخدودا بـني بـاب املسـجد والقصـر  ،وقـال:
(أحفروا)  ،فهبعـدوا يف األر  ،وجـاء باحلطـب فطرحـه بالنـار يف األخـدود وقـال :إين طـارحكم فيهـا
أو ترجعوا.
فهبوا أن يرجعوا  ،فقذف هبم فيها  ،حىت إذا احرتقوا قال:
 1قَـنرب هو موىل لعلي ر ي اهلل عنه.
 2أي كقوهلم يف اليوم األول.
 3أي اليوم الثال .
 4الـ َفعلة صفة غالبة على عملة الطني واحلفر وحنومها .انظر «لسان العرب».
 5ال َـمـر هو املسحاة .انظر «لسان العرب».
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أوقدت ناري ودعوت قَـنربا

إين إذا رأيت أمرا منكرا
1
مث قال احلافظ :وهذا سند حسن.

« 1فتح الباري» شرح حدي ( ، )8966باختصار يسري.
ورواه ابن عساكر يف «تاريخ دمشق» (الناشر :دار الفكر  -بريوت) ( )148-141/16يف (ترمجـة علي بن أيب طالب) ،
واألصبهاين يف «طبقات ا دثني بهصبهان» (( )010-016/6الناشر :مؤسسة الرسالة  -بريوت) عن عثمان بن أيب عثمان
قال :جاء أناس إىل علي بن أيب طالب من الشيعة  ،فذكره بنحوه.
فائدة :قال السمعاين يف «األنساب» (( )098/1الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت) يف النسبة إىل (النصريي):
وهذه النسبة لطائفة من غالة الشيعة يقال هلم النصريية  ،والنسبة إليها نُصريي  ،وهذه الطائفة ينتسبون إىل رجل امسه نُصري  ،وكان
يف مجاعة قريبا من سبعة عشر نفسا كانوا يزعمون أن عنيا هو اهلل  ،وهؤالء شر الشيعة  ،وكان ذلم يف زمن علي  ،فح ّذرهم

وقال :إن مل ترجعوا عن هذا القول وُتددوا إسالمكم وإال عاقبتكم عقوبة ما ُسـمع مثلها يف اإلسالم.
وحـفـر يف َر َحـبة جامع الكوفة  ،فهشعل فيه النار  ،وأمرهم بالرجوع فما رجعوا  ،فهمر غالمه قنرب حىت ألقاهم يف
مث أمر بهخدود ُ ،

النار  ،فهرب واحد من اجلماعة امسه نصري  ،واشتهر هذا الكفر منه  ،وأن عليا ملا ألقاهم يف النار التفت واحد وقال :اآلن
حتققت أنه هو اهلل  ،ألنه بلغنا عن النيب  أنه قال :ال يعذب بالنار إال ربـها  ،وكان علي يرميهم يف النار وينشد:
أوقدت ناري ودعوت قَـنربا
إين إذا أبصرت أمرا منكرا
وملا بلغ ابن عباس ما فعل علي ر ي اهلل عنه قال :لو كنت مكان علي ر ي اهلل عنه كنت أقتلهم وما كنت أحرقهم.
وهذه الطائفة باحلديثة  ،بلدة على الفرات.
مسعت الشـريف عمر بن إبراهيم احلسيين شيخ الزيدية بالكوفة يقول :ملا انصرفت من الشام دخلت احلديثة جمتازا  ،فسهلوا عن
امسي فقلت :عمر  ،فهرادوا أن يقتلوين ألن امسي عمر  ،حىت قلت إين علوي وإين كويف  ،فتخلصت منهم  ،وإال كادوا أن
يقتلوين .انتهى كالم السمعاين.
وروى البخاري بسنده عن عكرمة قال :أُيت علي ر ي اهلل عنه بزنادقة فهحرقهم  ،فبلغ ذلم ابن عباس فقال :لو كنت أنا مل
أحرقهم لنهي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :ال تعذبوا بعذاب اهلل)  ،ولقتلتهم  ،لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :من
بدل دينه فاقتلوه)« .صحيح البخاري» (.)8966
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وعلــى هــذا ســار أئمــة الـ ـهدى  ،قــال علــي بــن عبــد اهلل الطيالســي :مســحت يــدي علــى أحـ ـمد بــن
حنبــل  ،مث مســحت يــدي علــى بــدين وهــو ي ــنظر ، 1فغضــب غضــبا شــديدا  ،وجعــل يــنفض نفســه
2

ويقول( :عمن أخذمت هذا؟!)  ،وأنكره إنكارا شديدا.
فاحلاصل من هذه األحادي واآلثار هو حترمي الغلو يف النبـي  ، ومـن بـاب أوىل مـن هـم دونـه مـن
الصاحلني.

 1أي بقصد الترب كما يفعله بعض الناس هداهم اهلل!
« 2طبقات احلنابلة» ( ، )658/5ترمجة رقم ( ، )058الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت.
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المبحث السابع :بيان أهم مظاهر الغنو في النبي  مما هو من الشرك باهلل
ومظ ــاهر الغل ــو يف الن ــيب  كث ــرية  ،بعض ــها يعت ــرب م ــن نـ ـواقض اإلس ــالم  ،وفاعل ــه يعت ــرب يف حك ــم
اإلســالم مشــركا  ،وبعضــها يــدخل يف حيــز البــدع الغــري مكفــرة  ،وصــاحبها مــن أهــل الكبــائر  ،أمــا
املظاهر املكفرة املشتهرة فستة  ،وهي كالتايل على سبيل اإلمجال:
المظهر األول :دعاء النيب  ، كقول( :يا نيب اهلل أغثين) وحنو ذلم  ،فهذا شر  ،ألن الدعاء
عبادة  ،قال  :الدعاء هو العبادة  ،وقرأ وقال ربكم ادعوين استجب لكم إىل قوله
1
داخرين.
فمن صرف دعاءه لغري اهلل فهو ال مشر  ،ومن أ ل ممن يدعو من دون اهلل من ال يستجيب
له إىل يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا هلم أعداء وكانوا بعبادهتم
كافرين.
المظهر الثاني :الذبح له  ، والذبح لغري اهلل شر  ،ألن الذبح عبادة  ،ومجيع العبادات ال اجوز
صرفها إال هلل  ،قال تعاىل فصل لربم واحنر.
المظهر الثالث :الطواف حول قربه  ، وهذا شر أيضا  ،ألن الطواف عبادة  ،ال اجوز صرفه

إال هلل  ،والطواف حول القرب النبوي متعذر يف هذه األزمنة بسبب احلاجز الذي و عته احلكومة
السعودية  ،جزاها اهلل خريا.

والطواف الشرعي ال اجوز إال هلل وحده  ،وحمله حول الكعبة الشريفة  ،وليطوفوا بالبيت العتيق، 
فمن طاف لغري اهلل  -أيا كان ذلم الـ ُمطاف به  -فقد أشر .
 1رواه أبو داود ( ، )5149والرتمذي ( )6989وغريمها عن النعمان بن بشري  ،وصححه الشيخ األلباين.
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المظهر الرابع :النذر له  ، وهذا شر  ،والنذر ال اجوز إال هلل  ،كما قال  : ال نذر إال فيما

ابتغي به وجه اهلل عز وجل.

1

المظهر الخامس :دعوى الربوبية فيه  ، كقول أنه خيلق أو يرزق أو يدبر األمر  ،وهذا شر

ظاهر  ،وهو من أقبح أنواع الشر  ،واهلل هو املتفرد بالربوبية على خلقه سبحانه وتعاىل.

المظهر السادس :ادعاء علم الغيب له  ، سواء يف حياته أو بعد مماته  ،وهذا شر يف توحيد
األمساء والصفات  ،وعلم الغيب خاص باهلل تعاىل  ،فقل إمنا الغيب هلل ، فمن وصف غري اهلل
هبذه الصفة فقد رد خرب القرآن  ،وجعل هلل شريكا فيما هو من خصائص اهلل.

 1رواه أمحد ( ، )561/6وأبو داود ( ، )0640عن عمرو بن شعيب  ،عن أبيه  ،عن جده  ،وحسنه الشيخ األلباين وكذا حمققو
«املسند».
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المبحث الثامن :بيان مظاهر محرمة في الغنو بالنبي  مما هو دون الشرك باهلل  ،ورؤوسها
أحد عشر مظهرا
وهنا مظاهر حمرمة يف الغلو بالنيب  تدخل يف حيز البدع  ،وبعضها يف حيز الكبائر اليت دون
البدع  ،وليست هي من نواقض اإلميان بالنيب  ، وال مكفرات حبد ذاهتا  ،ولكنها تؤدي إليه ،
ففاعلها على خطر عظيم  ،فلهذا حذر منها النيب  ، ألن من قواعد الشريعة أن ما كان وسيلة
إىل حمرم فهو حمرم  ،والوسائل هلا أحكام املقاصد.
وبعض هذه املظاهر واقع  ،وبعضها مل يقع حبمد اهلل  ،وهي مبجملها أحد عشر مظهرا:
المظهر األول :اختاذ قربه مسجدا  ،أي مكانا يصلى فيه  ،وهذا متعذر حبمد اهلل بسبب احلجرة
النبوية واحلاجز احلديدي ا يط هبا  ،والدليل على حترمي اختاذ قرب النيب  مسجدا حدي جندب
بن عبد اهلل البجلي ر ي اهلل عنه أنه قال :مسعت النبـي  قبل أن ميوت خبمس 1يقول ... :أال
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبـيائهم وصاحليهم مساجد  ،أال فال تــتخذوا القبور
2
مساجد  ،فهين أهناكم عن ذلم.
وهلذا َدفن الصحابة رسول اهلل  يف حجرة عائشة خالف ما اعتادوه من الدفن يف املقبـرة لئال
يُتخذ قبـره مصلى  ،وقد صرحت عائشة هبذه العلة كما سيهيت  ،ر ي اهلل عنها وعن أبيها.
وعن عائشة ر ي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل  يف مر ه الذي مل يقم منه :لعن اهلل اليهود
والنصارى  ،اختذوا قبور أنبـيائهم مساجد.

 1أي مخس ليال.
 2رواه مسلم (.)106

727

الفصل الخامس :نواقض اإليمان بالنبي 

قالت :لوال ذلم أُبرز قبـره غري أنه ُخشي أن يتخذ مسجدا.

1

المظهر الثاني :بناء مسجـد على قربه  ، وهذا مل حيصل حبمد اهلل  ،فالنيب  مدفون حبجرة
عائشة  ،قد كان بني احلجرة واملسجد باب يدخل منه النيب  وخيرج  ،ودليل حترمي بناء مسجـد
على قربه  حدي عائشة ر ي اهلل عنها قالت :إن أم حبـيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها
باحلبشة فيها تصاوير لرسول اهلل  فقال رسول اهلل  : إن أولئم إذا كان فيهم الرجل الصاحل
2

فمات بنوا على قبـره مسجدا وصوروا فيه تلم الصور  ،أولئم شرار اخللق عند اهلل يوم القيامة.
قال ابن عبد الرب رمحه اهلل :هذا ُحيرم على املسلمني أن يتخذوا قبور األنبياء والعلماء والصاحلني
3
مساجد.
المظهر الثالث :دعاء اهلل عند قربه  ، والذين يفعلون هذا يظنون أن الدعاء عند قربه قريب
لالستجابة  ،وهذا قول على اهلل بغري علم  ،وهلذا أنكره سبط النيب  ، فقد رآى علي بن احلسني
بن علي بن أىب طالب رجالا اجئ إىل فرجة كانت عند قبـر النبـي  فيدخل فيها فيدعو فنهاه

 1رواه البخاري ( ، )5003ومسلم ( )169واللفظ له  ،وأمحد ( ، )63/8والنسائي ( ، )436وابن أيب شيبة يف «املصنف» برقم
(.)55659
 2رواه البخاري ( ، )5015ومسلم ( )166واللفظ له  ،والنسائي ( ، )430وأمحد ( ، )15/8وابن أيب شيبة يف «املصنف»
(.)55651
« 3التمهيد»  ،كتاب اجلامع  ،باب ما جاء يف إجالء اليهود من املدينة  ، )068/51( ،الناشر :دار الفاروق احلديثة – مصر.
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فقال :أال أحدثكم حديثا مسعته من أبـي عن جدي عن رسول  قال :ال تــتخذوا قبـري عيدا ،
وال بـيوتكم قبورا  ،وسلموا علي  ،فإن تسليمكم يبلغين أينما كنتم.

1

قال ابن تيمية رمحه اهلل :فهذا علي بن احلسني  ،زين العابدين  ،وهو من أجل التابعني علما ودينا ،
حىت قال الزهري :ما رأيت هامشيا مثله  ،وهو يذكر هذا احلدي بإسناده  ،ولفظه :ال تتخذوا بييت
عيدا  ،فإن تسليمكم يبلغين أينما كنتم.
وهذا يقتضي أنه ال مزية للسالم عليه عند بيته  ،كما ال مزية للصالة عليه عند بيته ، 2بل قد هنى
3
عن ختصيص بيته هبذا وهذا.
المظهر الرابع :طلب الدعاء منه  بعد مماته  ،وهذا سفه يف العقل  ،ألن النيب  قد مات
بنص القرآن وإمجاع الصحابة  ،وامليت ليس له اتصال باحلياة الدنيا البتة  ،بل هو يف حياة برزخية ،
ال يعلم ُك ـنهها إال اهلل  ،ولو أن النيب  يدعو ملن طلب منه الدعاء لفعل ذلم الصحابة ر وان
اهلل عليهم  ،السيما وقد دمهتهم نوائب  ،وأصابتهم خطوب  ،ومل يرد عنهم طلب دعاء وال غريه ،
بل يُصلون ويُسلمون عليه يف اليوم والليلة  ،ويتبعون أمره واجتنبون هنيه  ،ومل يرد عنهم غري ذلم
البتة.

المظهر الخامس :احللف به  ، وهذا حمرم  ،وقد يكون شركا خمرجا من امللة وقد ال يكون

حبسب قصد احلالف  ،فإن كان احلـالف معظما للمحلوف به كما يعظم اهلل فقد أشر  ،ألنه
 1رواه أبو يعلى يف «مسنده» ( )085/5رقم ( ، )189وإمساعيل القا ي يف «فضل الصالة على النيب» ( ، )63وابن أيب شيبة
يف «املصنف» ( ، )4115وعنه احلافظ الضياء املقدسي يف «األحادي املختارة» ( ، )166وقال األلباين يف حتقيقه عليه:
حدي صحيح بطرقه وشواهده  ،وقد خرجتها يف «حتذير السـاجد»  ،ص (.)99-96
 2يشري إىل حدي  :ال ُتعلوا بيوتكم قبورا  ،وال ُتعلوا قربي عيدا  ...اخل.
« 3الرد على اإلخنائي»  ،ص . 681
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ساوى بني اهلل وبني خلقه يف املنزلة  ،وإن كان دون ذلم فهو من الشـر األصغر الذي هو من
كبار الذنوب  ،عافانا اهلل من ذلم  ،والدليل على حترمي احللف بغري اهلل حدي سعد بن عبيدة أن
ابن عمر مسع رجال يقول :ال والكعبة  ،فقال ابن عمر :ال ُحيلف بغري اهلل  ،فإين مسعت رسول اهلل
1
 يقول :من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أشر .
المظهر السادس :اختاذ قربه  عيدا  ،أي معاودة قربه كل يوم أو كل أسبوع وحنو ذلم  ،فهذا
حمرم ألنه من الزيادة يف التعظيم فوق القدر املشروع  ،ودليل التحرمي حدي أبـي هريرة ر ي اهلل
عنه قال :قال رسول اهلل  : ال تــتخذوا قبـري عيدا  ،وال ُتعلوا بـيوتكم قبورا  ،وحيثما كنتم
2
فصلوا علي  ،فإن صالتكم تبلغين.
واملهثور عن ابن عمر ر ي اهلل عنهما أنه كان يزور القرب النبوي كلما جاء من سفر أو أراد سفرا ،
وعلى هذا فما يفعله بعض الناس  -من زوار املدينة خصوصا – من ارتياد القرب النبوي كل يوم ،
أو بعد كل فريضة ؛ فهذا خمالف للشريعة  ،وليس من التعظيم املشروع يف شيء.
المظهر السابع :السفر إىل قربه  ، وهذا حمرم  ،لقوله عليه الصالة والسالم :ال تشد الرحال إال
4 3

إىل ثالثة مساجد :املسجد احلرام  ،ومسجد األقصى  ،ومسجدي هذا .

 1رواه الرتمذي ( )5101واللفظ له  ،وأبو داود ( ، )0615وأمحد ( ، )561/6وصححه األلباين.
 2رواه أمحد ( ، )084/6وأبو داود ( ، )6316واللفظ ألمحد  ،وسنده حسن كما قال األلباين يف «اجلنائز»  ،وقال :وهو صحيح
مبا له من طرق وشواهد  ،مث ساقها.
 3أي املسجد النبوي.
 4رواه البخاري ( )5991ومسلم ( )664والرتمذي ( )068وابن ماجه ( )5153وأمحد ( )11/0عن أبـي سعيد ر ي اهلل عنه ،
ورواه البخاري ( )5569ومسلم ( )5094وأبو داود ( )6300والنسائي ( )899والدارمي يف كتاب الصالة عن أبـي هريرة.
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فعـ لى هذا فمن أراد السفر للمدينة فلتكن نيته شد الرحال للمسجد النبوي ال القرب النبوي  ،وبعد
زيارة املسجد النبوي اجوز له زيارة القرب النبوي ومسجد قباء  ،ولكن ال اجعل ينته هلما ابتداء.
المظهر الثامن :تعظيم األماكن اليت مر هبا  أو صلى عندها  ،فهذا حمرم  ،ألنه من التعلق

باجلمادات  ،فعن املعرور بن ُس َويد قال :خرجنا مع عمر يف َحجة َحجها  ،فقرأ بنا يف الفجر أمل
تر كيف فعل ربم بهصحاب الفيل ، و إليالف قريش ، فلما قضى َح ّجه ورجع والناس

يبتدرون ، 1فقال :ما هذا؟ فقالوا :مسج ٌد صلى فيه رسول اهلل . 
فقال :هكذا هلم أهل الكتاب  ،اتـخذوا آثار أنبيائهم بــيَع ا ، 2من َعر ت له منكم الصالة
3
ـصل.
فليُصل  ،ومن مل تعر له منكم فيه الصالة فال يُ ّ
ٍ
ٍ
مسجد  ،فسهل عنهم فقالوا :مسج ٌد صلى فيه النبـي
أناس ينزلون فيُصلون يف
وىف رواية :أنه رأى ٌ

.

مر بشيء من املساجد
فقال :إنما هنك من كان قبنكم اتخذوا آثار أنبـيائهم بـيعا  ،من ّ
4
فحضرت الصالة فليُصل  ،وإال فليمض.
 1أي :يبتدرون مكانا يقصدونه للصالة والعبادة.
 2مجع بيعة بكسر الباء  ،وهي كنيسةُ للنصارى .انظر «خمتار الصحاح»  ،مادة« :بيع».
 3هذه رواية ابن أيب شيبة يف «مصنفه» (.)510/6
 4هذه رواية عبد الرزاق يف «املصنف» ( )556/6رقم ( ، )6401ورواه ابن و اح بسنده يف «البدع والنهي عنها»  ،باب ما جاء
يف اتباع األذان  ،وعزاه ابن تيمية يف «االقتضاء» ( )415/6إىل «سنن سعيد بن منصور»  ،وليس يف القسم املطبوع منه  ،فلعله
يف املفقود.
واألثر صححه ابن تيمية رمحه اهلل كما يف «الرد على البكري» ( ، )100/6وكذا ابن حجر يف الفتح ( )846/5شرح أثر رقم
إسنادي
( ، )160واأللباين يف «فضائل الشام ودمشق»  ،ص ( ، 13ط  ، 5الناشر :مكتبة املعارف  -الريا )  ،وقال يف َ
سعيد بن منصور وابن و اح :إسناد صحيح على شرط الشيخني.
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وملا بلغه أن الناس ينتابون الشجرة اليت بايع حتتها رسول اهلل  أصحابه أرسل فقطعها  ،رواه ابن
و اح يف كتابه فقال :مسعت عيسى بن يونس يقول :أمر عمر بن اخلطاب ر ي اهلل عنه بقطع
الشجرة اليت بويع حتتها النيب  فقطعها  ،ألن الناس كانوا يذهبون فيصلون حتتها  ،فخاف عليهم
1
الفتنة.
المظهر التاسع :الترب بقربه  ، ب التمسح دران حجرته واحلديد ا يط هبا وحنو ذلم ابتغاء

الربكة ، 2وهذا باطل من وجهني ؛ األول أن اهلل مل اجعل الربكة يف التمسح هبا  ،ومل يرد به دليل ال
يف الكتاب وال يف السنة  ،مث إنه من التعلق باجلمادات  ،بل قد ورد النص يف النهـي عن ذلم ،
فعن أبـي واقد الليثي  ،أن رسول اهلل  خرج وأصحابه إىل حنني  ،فمروا بشجرة خضراء عظيمة
يقال هلا ذات أنواط ، 3كان املشركون يعكفون عندها ويتربكون هبا ويعلقون عليها سيوفهم ،
معتقدين أن ذلم يزيدها مضاءا فقالوا :يا رسول اهلل  ،اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط.
فقال النيب  : سبحان اهلل! هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلـٰها كما هلم آهلة ، والذي
4
نفسي بـيده لرتكنب سنة من كان قبلكم.

« 1البدع والنهي عنها»  ،برقم ( ، )538وجزم ابن تيمية يف «جمموع الفتاوى» ( )00/64بثبوت خرب عمر يف قطع الشجرة.

 2ينبغي التنبه إىل أن الترب بالقبور على ربني ؛ األول ترب به معتقدا أنه يهيت بالربكة من دون اهلل  ،فهذا شر أكرب يف الربوبية ،
ألن الربكة رزق  ،ومجيع األرزاق ال يهيت هبا إال اهلل  ،فمن نسب ذلم لغري اهلل فقد اختذه شريكا.

والثاني  :مس القرب أو غريه اعتقادا أنه سبب حلصول الربكة  ،فهذا شر أصغر  ،ألنه وسيلة للقسم األول  ،وألن اهلل مل اجعل
التمسح سببا  ،فهو نسبة شيء إىل اهلل مل يهذن به  ،والواجب تر هذا كله.
 3األنواط هي األغصان.
 4رواه الرتمذي ( )6563واللفظ له  ،وأمحد ( ، )656/1وصححه األلباين.

722

الفصل الخامس :نواقض اإليمان بالنبي 

وروي عن أنس ر ي اهلل عنه أنه رأى رجال و ع يده على قبـر النبـي  فنهاه وقال :ما كنا نعرف
1
هذا على عهد رسول اهلل . 
وروى البيهقي يف «شعب اإلميان» عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر
بدأ بقرب النيب  ، فصلى عليه وسلم ودعا له وال يمس القبر  ،مث يسلم على أيب بكر  ،مث قال:
السالم عليم يا أبت.

2

وروى أبو احلسن علي بن عمر القزويين يف «أماليه» عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قرب
3
النيب . 
المظهر العاشر :التوسل به  ، أي بذاته  ،كقول( :اللهم إين أتوسل اه نبيم أن ترزقين الولد
أو تسـقينا الغي )  ،فهذا من التوسل البدعي  ،ألن النيب  مل يُعلّمنا أن نتوسل بذاته ب ـل عل ـمنا
أن نتوسل بثالثة وس ـائل :إما بطلب الدعاء منه  ، وهذا متعذر بعد موته  ،أو بعمل صاحل قام

 1قاله نور الدين السمهودي يف «وفاء الوفاء بهخبار دار املصطفى»  ، )5136/1( ،الناشر :دار إحياء الرتاا العريب  -بريوت
 )69 - 66/6( 2برقم (.)0611
 3نقال من «الرد على اإلخنائي»  ،ص . 151 - 150
تنبيه :الكراهة عند السلف تعين التحرمي كما هي طريقة القرآن وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
انظر «إعالم الـموقعني» لإلمام ابن القيم (( ، )16/5فصل :حترمي القول على اهلل بغري علم – قد يطلق لفظ الكراهة على
التحرمي)  ،و «جمموع الفتاوى» لشيخ اإلسالم ( ، )615/06و «املذكرة يف أصول الفقه» للشنقيطي  ،ص  ، 66الناشر:
مكتبة العلوم واحلكم – املدينة.
وتعريف الكراهة عند العلماء املتهخرين :ما يثاب تاركه  ،وال يعاقب عليه فاعله.
وبعض أهل العلم يعرفون املكروه بهنه ما تركه خري من فعله  ،أو ما ُهني عنه هنيا غري جازم.
انظر «شرح الورقات»  ،ص  ، 09للشيخ د .سعد بن ناصر الشثري حفظه اهلل  ،الناشر :كنوز أشبيليا – الريا .
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به الداعي نفسه  ،أو بهمساء اهلل احلسم  ،أما التوسل بهعمال اآلخرين أو بذواهتم فلم يرد إطالقا ،
ال يف الكتاب وال يف السنة  ،وما مل يرد يف الكتاب وال يف السنة فالتعبد به بدعة كما تقرر آنفا.
المظهر الحادي عشر :االحتفال بذكرى مولده  ، وهذا املظهر يعترب من املظاهر البدعية

املشتهرة  ،وقد أنكره علماء اإلسالم على مر العصور  ،وبينوا أنه من التشبه بالكفار من النصارى
يف ميالد عيسى عليه السالم  ،فإن النصارى حتتفل بيوم مولد عيسى ويتخذونه عيدا  ،وذلم بإيقاد

الشموع وصنع الطعام وارتكاب ا رمات وفعل املوبقات من شرب للخمور وفعل الفواحش وغري
ذلم من القبائح.
وقد صرح بعضهم معلالا مشروعية االحتفال بفعل املولد بقوله( :إذا كان أهل الصليب اختذوا ليلة
مولد نبيهم عيدا أكرب فههل اإلسالم أوىل بالتكرمي وأجدر)  ،وهذا الكالم مردود على صاحبه ،
فقد حذر النيب  من مشاهبة اليهود والنصارى يف عباداهتم وخصوصياهتم  ،فعن أيب سعيد اخلدري
قال :قال رسول اهلل  : لتتبعن سنن من كان قبلكم  ،شربا بشرب وذراعا بذراع  ،حىت لو دخلوا
جحر ب لدخلتموه.
قالوا :يا رسول اهلل  ،اليهود والنصارى؟
1

قال :فمن؟
أي فمن القوم غري أولئم.
مث إن املولد النبوي لو كان خريا لفعله الصحابة والتابعون الذين هم أشد الناس تعظيما للنيب ، 
والواقع أن املسلمني مل يعرفوه يف القرون الثالثة املفضلة األوىل  ،ومل يدخل عليهم إال يف بداية القرن
الرابع  ،فلو كان خريا لسبق إليه الصحابة والتابعون  ،فاألمر كما قال األول:
 1رواه البخاري ( )0689ومسلم (.)6889
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وشر األمور المحدثات البدائع

وخير األمور السابقات عنى الهدا

واملوالد تتضمن منكرات عدة  ،على رأسها القصائد الشركية  ،واليت تتضمن عبارات التوسل
واالستشفاع واالستغاثة بالنيب  ، ووصفه باملتصرف يف هذا الكون وأول املوجودات  ،والقطب
الذي تدور عليه األفال  ،والغاية اليت من أجلها وجد هذا الكون  ،وتشبيهه باهلل يف أمور  ،كعلم
الغيب  ،وتدبري أمر اآلخرة  ،إىل غري ذلم من االفرتاءات واألباطيل اليت ُشحنت هبا تلم القصائد.

وأشهر القصائد اليت تتضمن ذلم وصارت يتناقلها الناس على مر القرون هي القصيدة املعروفة بـ
«الربدة» لشاعر يقال له حممد بن سعد البوصريي املصري  ،عاش يف الفرتة ما بني 898 – 836
هـجرية  ،ألف هذه القصيدة  ،والتجه بهبيات فيها إىل النـيب  ، والتاذ به من كربات يوم القيامة ،
وطلب منه الشفاعة يف اآلخرة  ،و ّادعى بهن الدنيا واآلخرة ملم له  ،وأنه يعلم الغيب  ،وذكر طوام
عدة  ،وأقوال كفرية تقشعر لسماعها جلود املوحدين  ،وهذه القصيدة كثريا ما يرددها أهل املوالد ،
واليت يسموهنا باملوالد النبوية  ،يظنوهنا تقـرهبم إىل اهلل  ،وحتيي يف قلوهبم حمبة النيب  ، وهي يف
احلقيقة ال تزيدهم إال بعدا  ،بل هي الكفر بعينه.

وقد أنكر كثري من أهل العلم عليه قصيدته أشد اإلنكار وحذروا الناس منها  ،إذ أن التفوه بتلم
األبيات والر ا بسماعها ٍ
مفض إىل الكفر  ،وهو أعظم من منكر حضور املولد حبد ذاته  ،منهم
الشيخ حممد بن عبد الوهاب 1رمحه اهلل يف «تفسري سورة الفاحتة»  ،والشيخ سليمان بن عبد اهلل
 1الشيخ حممد من اجملددين ملا اندرس من معامل دين اإلسال م يف شبه اجلزيرة العربية يف القرن الثاين عشر اهلجري  ،أحيا اهلل به الدين
إىل يومنا هذا  ،ونفع به ومبؤلفاته  ،كالمه يف العقيدة مبثوا يف كتبه  ،ولد الشيخ حممد سنة  5551هـ وتويف سنة  5638هـ ،
عيال عليه إىل يومنا هذا .
وكل من جاء بعده من علماء اجلزيرة العربية ٌ
انظر ترمجته يف كتاب «علماء جند خالل مثانية قرون» للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البسام  ،وانظر لزاما كتاب «عقيدة الشيخ
حممد بن عبد الوهاب السلفية» للشيخ د .صاحل بن عبد اهلل العبود .
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بن حممد بن عبد الوهاب 1يف كتابه «تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد» ، 2وكذا الع ـالمة
ال ـمج ـدد عبد الرحـمـٰن بن ح ـس ـن 3يف كتابه «فتح الـم ـج ـيد لشـرح كـ ـتاب الت ـوح ـيد» ، 1والش ـيخ
وله ترمجة حافلة بقلم حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهـاب رمحه اهلل  ،وهي مثبتة يف
«جمموعة الرسائل واملسائل النجدية» ( ، )169-046/0وكذا يف «الدرر السنية يف األجوبة النجدية» (.)109-046/5
 1هو العالمة الفقيه ا دا األصويل  ،حفيد إمام الدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب  ،ولد سنة  5633هـ  ،نشه يف الدرعية يف
وســط علمي زاخر هابذة العلماء  ،له عدة مؤلفات  ،من أشهرها كتابه «تيسري العزيز احلميد»  ،وهو شرح نفيس على كتاب
«التوحيد» جلده الشيخ حممد بن عبد الوهاب  ،والكتاب على مدى ثالا قرون ينهل منه العلماء وطلبة العلم إىل وقتنا هذا ،
وهو عمدة يف علم توحيد العبادة  ،ومن بعده عيال عليه.
وله أيضا حاشية على كتاب «املقنع» يف الفقه يف ثالا جملدات خام  ،وله غريها  ،تويف رمحه اهلل سنة  5601ه وعمره ثالا
وثالثون سنة.
انظر ترمجته موسعة يف كتاب «مشاهري علماء جند» للشيخ عبد الرمحـٰن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل آل الشيخ  ،وله ترمجة يف
مقدمة كتابه «تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد» بقلم حمققه الشيخ أسامة بن عطايا العتييب.
 2انظر باب :من الشر أن يستغي بغري اهلل أو يدعو غريه.
 3هــو الشــيخ عبــد الرمحـٰن بــن حســن بــن الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب رمحهــم اهلل تعــاىل  ،ولــد ســنة  5598ه ـ يف الدرعيــة  ،نشــه يف
بيــت جــده الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب  ،ودرس عليــه وعلــى أعمامــه التوحيــد واحلــدي والفقــه  ،كمــا درس احلــدي علــى بعــض
املشايخ يف مصر  ،كالشيخ حسن القويسيين  ،والشيخ عبد الرمحـٰن اجلربيت  ،والشيخ عبد اهلل باسودان  ،وكذا قرأ علـى مفـيت اجلزائـر
الشيخ حممد بن حممود اجلزائري احلنفي األثري  ،وقد أجازه هؤالء املشايخ ميع مروياهتم.
كما درس الشيخ عبد الرمحـٰن على مشايخ آخرين يف مصر يف النحو والقراءات وغريها.
وقد تتلمذ على الشيخ عبد الرمحـٰن مجا غفريا من الطلبة  ،أبرزهم ابنه الشيخ عبد اللطيف.
وللشيخ عبد الرمحـٰن عدة مصنفات  ،أشهرها كتابه «فتح اجمليد»  ،وهو خمتصر لكتـاب ابـن عمـه  ،الشـيخ سـليمان بـن عبـد اهلل بـن
حممــد بــن عبــد الوهــاب « ،تيســري العزيــز احلميــد بشــرح كتــاب التوحيــد»  ،ولــه أيضــا «قــرة عيــون املوحــدين يف حتقيــق دعــوة األنبيــاء
واملرسلني»  ،وهو حاشية على كتاب التوحيد.
كمـا ألــف الشــيخ عبــد الرمح ـٰن رســائل كثــرية  ،وهــي مبثوثــة يف «الــدرر الســنية مــن األجوبــة النجديــة»  ،وكــذا يف «جمموعــة الرســائل
واملسائل النجدية».
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ع ـبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن 2يف كتابه «منهاج التهسيس والتقديس يف كشف شبهات
داود بن جرجيس»  ،وكذا العالمة عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن أبابطني 3يف كتابه «الرد على الربدة»، 4

والعالمة الشوكاين 5يف كتابه «الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد»  ،والعالمة حممود شكري

ت ــويف رمحــه اهلل عــام  5661هـ ـ بعــد أن أبلــى بــالء حســنا يف نصــرة اإلســالم  ،ودعــوة النــاس إىل التوح ــيد اخلــالص  ،ودحــض البــدع
والشركيات يف جند وغريها.
انظــر ترمجتــه يف مقدمــة كتــاب «فــتح اجمليــد» بتحقيــق أشــرف بــن عبــد املقصــود  ،والرتمجــة حلفيــده  ،الشــيخ إب ـراهيم بــن مـ ـحمد بــن
إبراهيم بن عبد الرمحـٰن بن حسن  ،رمحهم اهلل.
 1انظر باب :ما جاء أن سبب كفر بين آدم وتر دينهم هو الغلو يف الصاحلني.
 2تقدم التعريف به.
 3هو الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن أبابطني  ،ولد سنة  5591هـ يف رو ة سدير  ،تتلمذ على بعض تالمذة الشـيخ حممـد بـن عبـد
الوهـاب  ،تـوىل القضـاء واالفتــاء  ،وصـار مـن أكــابر علمـاء جنـد  ،حـىت لُقــب ب ـ «مفـيت الــديار النجديـة»  ،بـرع يف الفقــه  ،ودرس يف
بـالد كثـرية  ،ولـه تالمـذة كثـر  ،مـنهم أمحــد بـن إبـراهيم بـن عيسـى ( 5069هــ)  ،شـارح نونيــة ابـن القـيم  ،وعثمـان بـن عبـد اهلل بــن
بشر ( 5693هـ)  ،املؤرخ املعروف  ،له عدة كتب يف الذب عـن العقيـدة اإلسـالمية  ،منهـا «االنتصـار حلـزب اهلل املوحـدين  ،والـرد
علــى اجملــادل عــن املشــركني»  ،وكتــاب «الـرد علـى الــربدة»  ،وكتــاب «تهســيس التقــديس يف كشــف تلبــيس داود بــن جــرجيس»  ،ولــه
رس ــائل وردود بعض ــها مثب ــت يف كت ــاب «ال ــدرر الس ــنية يف األجوب ــة النجدي ــة»  ،وبعض ــها مثب ــت يف «مـ ـجموعة الرس ــائل واملس ــائل
النجدية»  ،تويف يف شقراء سنة  5666هجرية  ،رمحه اهلل رمحة واسعة.
باختصار وزيادة من ترمجته املذكورة يف مقدمة كتابه « تهسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس»  ،وهي من إعداد د.
عبد السالم بن برجس آل عبد الـ ـكرمي رمحه اهلل  ،وانظر للتوسـ ـع يف ترمجته كت ـاب «الشيخ الع ـالمة عبد اهلل بن عبد الرحـمـٰن
أبابطني  ،مفيت الديار النجدية»  ،تهليف د .علي بن حممد العجالن  ،الناشر :دار الصميعي – الريا .
 4هو مطبوع هبذا العنوان  ،وملحق به رسالة« :الشيخ العالمة عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن أبابطني  ،مفيت الديار النجدية».
 5هو الشيخ الفقيه األصويل حممد بن علي بن حممد الشوكاين  ،اليمين  ،درس على شيوخ كثر يف فنون كثرية  ،وألف كتبا كثرية منها
«إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول»  ،ويف التفسري له كتاب «فتح القدير»  ،وطُبع له جمموع فتاوى بعنوان «الفتح
الرباين يف فتاوى الشوكاين»  ،وله رد على أرباب القول باحتاد اخلالق واملخلوق يف كتاب «الصوارم احلداد القاطعة لعالئق مقاالت
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األلوسي 1يف كتابه «غاية األماين يف الرد على النبهاين» ، 2والشيخ عبد الرمحـٰن بن حممد بن قاسم
يف كتابه «السيف املسلول على عابد الرسول»  ،والشيخ حممد بن عثيمني 4يف كتابه «القول املفيد

أرباب االحتاد»  ،وغريها من الكتب والرسائل اليت بلغت  551مؤلفا  ،تويف رمحه اهلل سنة  . 5613انظر ترمجته لنفسه يف «البدر
الطالع»  ،وانظر «األعالم» للزركلي (.)696/8
 1هو أبو املعايل  ،حممود شكري بن السيد عبد اهلل األلوسي البغدادي  ،له عدة مؤلفات يف الذب عن عقيدة التوحيد الصافية ،
منها «غاية األماين يف الرد على النبهاين»  ،و «فصل اخلطاب يف شرح مسائل اجلاهلية لإلمام حممد بن عبد الوهاب»  ،و «صب
العذاب على من سب األصحاب» و «كنز السعادة يف شرح كلميت الشهادة»  ،وغريها من الكتب.
وأبو املعايل هو حفيد أيب الثناء حممود األلوسي  ،املتوىف عام  ، 5643صاحب التفسري املعروف «روح املعاين يف تفسري القرآن
العظيم والسبع املثاين» .تويف أبو املعايل رمحه اهلل سنة  5016هـ.
 ، )160/6( 2وهو من منشورات مكتبة الرشد بالريا  ،بتحقيق الداين بن منري آل زهوي.
 3تقدمت ترمجته.
 4هو الشيخ األصويل الفقيه املفسر حممد بن صاحل بن عثيمني  ،من علماء القرن اخلامس عشر اهلجري ّ ،برز يف العقيدة والفقه
والتفسري  ،نفع اهلل به الناس يف زمانه نفعا عظيما  ،وانتشر علمه يف اآلفاق  ،سواء منه ما كان مسجال على األشرطة أو ما كان
مدونا يف الكتب  ،له طلبة كثر ُ ،مجعت فتاواه ورسائله فوقعت إىل حني كتابة هذه األسطر يف  69جملدا  ،وبعد وفاته استؤجرت
قناة فضائية لب علمه  ،فتضاعف انتشار علمه على ما كان يف حياته  ،وهذا من دالئل اإلخالص  ،نـحسبه كذلم  ،واهلل
حسيبه  ،واهلل يؤيت فضله من يشاء.
وانظر ترمجته يف كتاب «ابن عثيمني اإلمام الزاهد» للدكتور ناصر بن مسفر الزهراين  ،الناشر :دار ابن اجلوزي – الدمام.
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على كتاب التوحيد»  ،والشيخ صاحل بن فوزان الفوزان 1يف كتابه «إعانة املستفيد بشرح كتاب
التوحيد»  ،والشيخ د .عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف حفظه اهلل يف مقال له، 2
وغريهم ، 3رحم اهلل أمواهتم وحفظ أحياءهم.
تنبيه هام
واملوالد  -تتضمن منكرات عدة غري التغين بتلم القصائد  ،فهم يعتقدون أن النيب  حيضر املولد
إما سده  -كما يدعيه بعضهم  -أو بروحه  ،كما يدعيه البعض اآلخر منهم.
ومن املنكرات اليت تتضمنها املوالد الرقص الصويف  ،و رب الدفوف  ،والتزمري باملزامري  ،والذكر
البدعي وليس هذا بغريب  ،فاإلحنراف تتسع دائرته شيئا فشيئا  ،وأهل البدع قلبوا دين اهلل  ،فجعلوا
املنكر معروفا واملعروف منكرا  ،وقلدهم يف ذلم جهلة الناس و عاف النفوس والعقول من العامة
والدمهاء.
وللفائدة ؛ فقد مجع أحد الباحثني بعض فتاوى أهل العلم يف حكم االحتفال باملولد النبوي فوقعت
يف جملدين  ،فلريجع إليها من أراد االستفادة.

1

 1هو الشيخ الفقيه الذاب عن دين اهلل  ،العامل يف العقيدة والفقه  ،املقدم يف علوم الشريعة  ،طاملا دافع عن العقيدة اإلسالمية ورد
على أهل البدع  ،مجعت ردوده فوقع ت يف ثالا 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.
 2مقال الشيخ عبد العزيز يقع يف آخر كتاب «حقوق النيب  بني اإلجالل واإلخالل»  ،الناشر :املنتدى اإلسالمي – لندن  ،وهو
بعنوان «قوادح عقدية يف بردة البوصريي».
 3هنا حب عام يف آخر كتاب «حقوق النيب  بني اإلجالل واإلخالل» يف بيان االحنرافات الواقعة يف قصائد املديح النبوي
للشيخ سليمان بن عبد العزيز الفراجي بعنوان «مظاهر الغلو يف قصائد املديح النبوي»  ،فلرياجعه من أراد االستزادة.
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وفيما يلي فتوى جامعة للشيخ صاحل بن فوزان الفوزان  ،حفظه اهلل  ،عضو هيئة كبار العلماء
باململكة العربية السعودية يف حكم االحتفال مبا يسمى باملولد النبوي.

 1اسم الكتاب املشار إليه هو «رسائل يف حكم االحتفال باملولد النبوي»  ،وهو من منشورات دار العاصمة – الريا .
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خاتمة

خاتمة الكتاب
مت حبمد اهلل الفراغ من إعداد هذا الكتاب املبارك – إن شاء اهلل – والذي أراد به مؤلفه نصرة
دين النيب حممد  بذكر حقوقه السبعة عشر على أمته  ،لعل اهلل أن ينفع هبا نفسه وعموم
املسلمني  ،فينصروا دينهم ونبيهم بتطبيق تلك احلقوق كما أمر اهلل بذلك ورسوله  ،وكما
طبقها الرعيل األول من الصحابة والتابعني رضي اهلل عنهم.
وقبل ِذكر حقوقه يسر اهلل تعاىل ذكر ثالث مواضيع متهيدية بني يدي هذا املوضوع اهلام
لتكون كاملرقاة إليه  ،وهي:
 )1الغاية من إرسال الرسل

 )2شروط شهادة أن حممدا رسول اهلل

 )3مقتضيات اإلميان بالنيب حممد صلى اهلل عليه وسلم

وبعد الفراغ من ذكر حقوقه السبعة عشر على أمته مت تقرير ما يناقض اإلميان به  ، ليكون
القارىء على بصرية باحلق وضده.
اهد قلوبنا  ،واحشرنا حتت لواء نبيك حممد  يوم القيامة  ،و ِ
اللهم أنِر بصائرنا  ،و ِ
اسقنا من
حوضه  ،كما سقيتنا من شريعته يف الدنيا.
وبه انتهى تأليف كتاب «كلمات يف اإلميان بالنيب حممد»  ،فالـحمد هلل على إعانته  ،فحق
هو أن ُيمد  ،وحق هو أن يُعبد  ،وصلى اهلل على نبينا حممد  ،وعلى لله وصحبه وسلم
تسليما كثريا إىل يوم الدين.
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