تالعب الشيطان بعقول اليهود
ِ
{ذكر أكثر من عشرين لعبة من أالعيب الشيطان بعقول اليهود
وحاخاماتهم}
جزء منتقى من كتاب «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»
للعالمة مشس الدين  ،حممد بن أيب بكر الدمشقي
املعروف بابن قيم اجلوزية ( 156 – 196هـ)
ويليه:

نبذة مختصرة في أصول العقيدة اإلسالمية
تأليف :ماجد بن سليمان  ،رحمه اهلل

مقدمة

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

وقد جاءت اإلشارة إىل هذا النيب يف التوراة واإلجنيل  ،واملنصفون من اليهود يعلمون تلك
اإلشارات  ،ولذا حيصل التحول عندهم إىل دين اإلسالم  ،ألهنم علموا أن ات ـباع دين حممد ما هو
إال اتباع لتعاليم موسى عليهما مجيعا أفضل الصالة والسالم.
الزَرعي مث الدمشقي  ،املعروف بابن قيم
وأما ابن القيم رمحه اهلل فهو حممد بن أيب بكر بن سعد ُّ
اجلوزية  ،من علماء املائة الثامنة  ،الزم شيخه ابن تيمية إىل أن مات سنة  ، 827فكان من كبار
تالمذته  ،مث محل بعده لواء الدعوة واجلهاد العلمي إىل أن مات سنة  ، 857كان واسع املعرفة ،
قوي احلجة  ،دقيق االستنباط  ،كثري املصنفات  ،ومؤلفاته مقبولة عند مجيع الناس  ،حىت صار من
بعده عياال عليه  ،نصر العقيدة اإلسالمية نصرا مؤزرا  ،ورد على املبتدعة نظما ونثرا  ،السيما
املتفلسفة والقبورية واملؤولة واملتصوفة  ،رمحه اهلل رمحة واسعة  ،فقد جدد هو وشيخه – ابن تيمية -
دين اهلل  ،فكانا منعطفا يف حياة األمة اإلسالمية.
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وبعد:
فقد اعتمدت يف إخراج هذا اجلزء على اهلل تعاىل أوال  ،مث على النسخة اليت نشرهتا دار عامل
الفوائد بتحقيق احملقق الفاضل حممد عزير مشس حفظه اهلل ، 2فهي األصل  ،ورمبا أشرت يف بعض
املواطن إىل فروق عن النسخة املنشورة من ق ـبَـ ـل دار ابن اجلوزي  ،واليت حققها فضيلة الشيخ
الـمحقق علي بن حسن بن عبد احلميد حفظه اهلل.3
 1انظر ترمجته موسعة يف «شذرات الذهب» البن العماد و «ذيل طبقات احلنابلة» البن رجب  ،ومن أجـمع من ترجم له الشيخ
بكر بن عبد اهلل أبو زيد رمحه اهلل يف كتابه «ابن قيم اجلوزية  ،حياته وآثاره».
 2يقع اجلزء يف الصفحات :ص  7781إىل آخر الكتاب.
 3يقع اجلزء يف الصفحات :ص  7753إىل آخر الكتاب  ،وقد أذن يل حفظه اهلل يف االستفادة من خترجياته وتعليقاته على الكتاب.
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مقدمة

واهلل أسأل أن يوفق مجيع الناس لسلوك طريق اإلسالم الذي ارتضاه اهلل لعباده كلهم  ،إنسهم
وجنهم  ،كما قال تعاىل ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اخآخرة من اخلاسرين.
وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.
وكتبه  ،ماجد بن سليمان  ،يف صبح الثاين والعشرين من شوال  ،لعام  7133هجري.
Think.logic.always@hotmail.com
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{تالعب الشيطان بعقول اليهود}
قال ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»:
{فصل في ذكر تالعبه باألمة الغضبية وهم اليهود}
قال اهلل تعاىل يف حقهم بئسما اشرتوا به أنفسهم أن يكفروا مبا أنـزل اهلل
بغيا أن ينـزل اهلل من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على
غضب وللكافرين عذاب مهني ، 1وقال تعاىل قل هل أنبئكم بشر من
ذلك مثوبة عند اهلل من لعنه اهلل وغضب عليه وجعل منهم القردة واخلنازير
وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل * وإذا جاءوكم
قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واهلل أعلم مبا كانوا يكتمون
* وترى كثريا منهم يسارعون يف اإلمث والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما
كانوا يعملون * لوال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قوهلم اإلمث وأكلهم
السحت لبئس ما كانوا يصنعون ، 2وقال تعاىل ترى كثريا منهم يتولون
الذين كفروا لبئس ما قدمت هلم أنفسهم أن سخط اهلل عليهم ويف العذاب
هم خالدون.3
وقد أمرنا اهلل سبحانه أن نسأله يف صلواتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم
عليهم  ،غري املغضوب عليهم وال الضالني.
4
وثبت عن النيب  أنه قال :اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون.
 1سورة البقرة . 09 :
 2سورة املائدة  . 01 – 09 :واآليات من قوله وعبد الطاغوت إىل قوله لبئس ما كانوا يصنعون مثبتة يف نسخة علي وليست مثبتة
يف نسخة عزير.
 3سورة املائدة . 09 :
 4رواه الرتمذي ( )2094 ، 2093وابن حبان ( )0240وأمحد ( ، )370 - 370/9وصححه األلباين رمحه اهلل.
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فأول تالعب الشيطان بهذه األمة يف حياة نبيها  ،وقرب العهد
بإجنائهم من فرعون  ،وإغراقه وإغراق قومه  ،فلما جاوزوا البحر رأوا قوما
يعكفون 1على أصنام هلم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلـٰها كما هلم آهلة، 2
فقال هلم موسى عليه السالم إنكم قوم جتهلون * إن هؤالء م ـت ـب ـر ما هم
فيه وباطل ما كانوا يعملون ، 3فأي جهل فوق هذا  ،والعهد قريب ،
وإهالك املشركني أمامهم برأي عيوهنم  ،فطلبوا من موسى عليه السالم أن
جيعل هلم إلـٰها  ،فطلبوا من خملوق أن جيعل هلم إلـٰها خملوقا  ،وكيف يكون
اإللـٰه جمعوال؟ فإن اإللـٰه هو اجلاعل لكل ما سواه  ،والـمجعول مربوب
4
مصنوع  ،فيستحيل أن يكون إلـٰها.
ومــا أكثــر الـخ ـلف هلــؤالء يف اذــاذ إل ـٰه جمعــول  ،فكــل مــن اذــذ إل ـٰها غــري اهلل
فقــد اذــذ إل ـٰها جمعــوال  ،وقــد ثبــت عــن النــيب  أنــه كــان يف بعــت غزواتــه ،
فمروا بشجرة يعلق عليها املشركون أسـلحتهم وشارات ـهم 9وثياب ـهم  ،يسـموهنا
«ذات أنواط»  ،فقال بعضهم :يا رسول اهلل  ،اجعل لنا «ذات أنواط»كمـا
هلم «ذات أنواط».
فقال :اهلل أكرب  ،قلتم كما قال قوم موسى ملوسى اجعل لنا إلـٰها كما هلم
آهلة.

 1يعكفون أي يقيمون يف مكان ويلزمونه مدة .انظر «النهاية».
 2سورة األعراف . 130 :
 3سورة األعراف . 130 – 130 :
 4هذا من وجوه بطالن دعاء غري اهلل  ،وقد يسر اهلل القيام ببح بعنوان «مخسون دليال على بطالن دعاء غري اهلل»  ،وهو من منشورات
مكتبة االستقامة مبصر.
 9شاراهتم مجع شارة وهي اللباس احلسن كما يف «املعجم الوسيط».
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مث قال :لرتكبـن سـنن 1من كان قبلكم (حذو القذة بالقذة) .

فصل  ،ومن تالعبه هبم عبادهتم العجل من دون اهلل تعاىل 4وقد

شاهدوا ما حل بالـمشركني من العقوبة واألخذة الرابية ، 9ونبيهم حي مل
ميت  ،هذا وقد شاهدوا صانعه يصنـعه ويصوغه ويصليه النار  ،ويدقه
باملطرقة  ،ويسطو عليه باملربد  ،ويقلبه بيديه ظهرا لبطن.
ومن عجيب أمرهم أهنم مل يكتفوا بكونه إلـٰههم حىت جعلوه إلـٰه موسى ،
فنسبوا موسى عليه السالم إىل الشرك وعبادة غري اهلل تعاىل  ،بل عبادة أبلد
احليوانات وأقلها دفعا عن نفسه  ،حبي يضرب به املثل يف البالدة والذل ،
فجعلوه إلـٰه كليم الرمحـٰن .0
مث مل يكتفوا بذلك حىت جعلوا موسى عليه السالم ضاال خمطئا فقالوا
فنسي ، 7قال ابن عباس :أي :ضل وأخطأ الطريق.
ويف رواية عنه :أي إن موسى ذهب يطلب ربه فضل ومل يعلم مكانه.
وعنه أيضا :نسي أن يذكر لكم أن هذا إلـٰهه وإلـٰهكم.
وقال السدي :أي ترك موسى إلـٰهه هـٰهنا وذهب يطلبه.

 1الـسـنن مجع سنة وهي الطريقة واملسلك.
 2ما بني القوسني ليس من لفظ احلدي  ،فقد وهم املؤلف فأدخله يف هذا احلدي .
 3رواه الرتمذي ( )2109وابن حبان ( )04/19وأمحد ( )210/9والنسائي يف «الكربى» ( ، )11121وصححه األلباين  ،ويف بعت
األلفاظ أن النيب  كرب  ،ويف بعضها أنه س ــبح.
 4هذا هي األلعوبة الثانية.
 9معىن أخذة رابية :أي شديدة  ،يريد هبا إغراق فرعون وقومه.
 0كليم الرمحـٰن هو موسى  ،ألنه اهلل تعاىل كلمه  ،كما قال سبحانه وكلم اهلل موسى تكليما.
 7وتلك هي حجتهم  ،قالوها ملا عاتب موسى أخاه هارون يف تركه لبين إسرائيل يعبدون العجل  ،فقال هارون إهنم قالوا هذا إلـٰهنا وإلـٰه
موسى فنسي .سورة طـٰه . 00 :
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وقال قتادة :أي إن موسى إمنا يطلب هذا ولكنه نسيه وخالفه يف طريق
آخر.
على هذا القول :املشهور أن قوله فنسي من كالم السامري وعباد
العجل معه.
وعن ابن عباس رواية أخرى :أن هذا من إخبار اهلل تعاىل عن السامري أنه
نسي  ،أي :ترك ما كان عليه من اإلميان.
والصحيح القول األول  ،والسياق يدل عليه  ،ومل يذكر البخاري يف
1
«التفسري» غريه  ،فقال :هم يقولونه :أخطأ الرب.
فإنه ملا جعله إلـٰه موسى استحضر سؤاال من بين إسرائيل يوردونه عليه
فيقولون له :إذا كان هذا إلـٰه موسى  ،فألي شيء ذهب عنه ملوعد إلـٰهه؟
فأجاب عن هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله :فنسي.
وهذا من أقبح تالعب الشيطان هبم  ،فانظر إىل هؤالء كيف اذذوا إلـٰها
مصنوعا مصوغا من جوهر أرضي  ،إمنا يكون حتت الرتاب  ،حمتاجا إىل
سبك بالنار  ،وتصفية وذليص لـخبثه منه  ،مدقوقا مبطارق احلديد  ،مقلبا
يف النار مرة بعد مرة  ،قد نت بالـمبارد  ،وأحدث الصانع صورته وشكله
على صورة احليوان املعروف بالبالدة والذل والضيم  ،وجعلوه إلـٰه موسى ،
ونسبوه إىل الضالل حي ذهب يطلب إلـٰها غريه.
قـ ـ ـال مـحمد بن جـ ـ ـرير( :2وكان سبـب اتـ ـ ـ ـخاذهم العـ ـ ـجل ما حدث ـنـي به
عـ ـ ـبد الكرمي بن اهليثم قال :حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال :حدثنا
 1انظر «صحيح البخاري»  ،كتاب التفسري  ،تفسري سورة طـٰه  ،وقد مت ضبط كالمه منه.
 2هو العامل اجملتهد احملدث الفقيه املقرىء املفسر  ،عالمة وقته  ،حممد بن جرير بن يزيد  ،أبو جـعفر الطربي  ،مات سنة  ، 319انظر
ترمجته يف «السري» ( ، )207/14و «وفيات األعيان» (.)102-101/4
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سفيان بن عيـينة قال :حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال :ملا
هجم فرعون على البحر هو وأصحابه  ،وكان فرعون على فرس أدهم، 1
ذنوب 2حصان  ،فلما هجم فرعون على البحر هاب احلصان أن يقتح ـم
يف البحر  ،فتمثـل له جبـريل على فرس أنثى وديق ، 3فلما رآها احلصان
تقحم خلفها.
قال :وعرف السامري جربيل  ...فقبت قبضة من أثر فرسه  ،قال :أخذ
من حتت احلافر قبضة.
قال سفيان :فكان ابن مسعود يقرؤها فقبضت قبضة من أثر فرس
الرسول.
قال أبو سعيد :قال عكرمة عن ابن عباس :وألقي يف روع 4السامري :إنك
ال تلقيها على شيء فتقول( :كن كذا وكذا) إال كان.
فلم تزل القبضة معه يف يده حىت جاوز البحر  ،فلما جاوز موسى وبنو
إسرائيل البحر وأغرق اهلل آل فرعون قال موسى ألخيه هارون اخلفين يف
قومي وأصلح ، ومضى موسى ملوعد ربه.
قال :وكان مع بين إسرائيل حلـي من حلي آل فرعون قد تعوروه ، 9فكأهنم
تأثـموا منه  ،فأخرجوه لتنـزل النار فتأكله  ،فلما مجعوه قال السامري
بالقبضة اليت كانت يف يده هكذا  ،فقذفها فيه  ...وقال( :كن ع ـ ـجال
 1فرس أدهم أي أسود  ،انظر «املعجم الوسيط».
 2ذنوب أي وافرة الذنب  ،وتأيت مبعىن طويلة  ،انظر «املعجم الوسيط».
 3فرس وديق أي تشتهي الفحل .انظر «املعجم الوسيط».
 4روع السامري أي نفسه وخـلـده .انظر «النهاية».
 9تعوروه أي استعاروه.
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جسدا له خوار ، )1فصار عجال جسدا له خوار  ،وكان يدخل الريح من
دبره وخير من فيه  ،يسمع له صوت  ،فقالوا هذا إلـٰهكم وإلـٰه موسى، 
فعكفوا على العجل يعبدونه  ،فقال هارون يا قوم إمنا فتنتم به وإن ربكم
الرمحـٰن فاتبعوين وأطيعوا أمري * قالوا لن نربح عليه عاكفني حىت يرجع إلينا
2
موسى.)
وقال السدي :ملا أمر اهلل موسى أن خير ببين إسرائيل من أرض مصر ؛ أمر
موسى بين إسرائيل أن خيرجوا  ،وأمرهم أن يستعريوا احللي من القبط، 3
فلما جنى اهلل موسى ومن معه من بين إسرائيل من البحر وأغرق آل فرعون ؛
أتى جربيل إىل موسى ليذهب به إىل اهلل  ،فأقبل على فـرس  ،فرآه السامري
فأنكره  ،ويقال إنه فرس احلياة  ،فقال حني رآه( :إن هلذا لشأنا)  ،فأخذ
من تربة حافر الفرس  ،فانطلق موسى عليه السالم واستخلف هارون على
بين إسرائيل وواعدهم ثالثني ليلة  ،فأتها اهلل تعاىل بعشر  ،فقال هلم
هارون :يا بين إسرائيل إن الغنيمة ال تـحل لكم  ،وإن حلي القبط إمنا هو
غنيمة فامجعوها مجيعا واحفروا هلا حفرة فادفنوها  ،فإن جاء موسى فأحلها
أخذتوها.
فجمعوا ذلك احللي يف تلك احلفرة  ،وجاء السامري بتلك القبضـة فقـذفها ،
فــأخر اهلل مــن احللــي عجــال جســدا لــه خـوار  ،فلمــا رأوه قــال هلــم الســامري
هذا إلـٰهكم وإل ـٰه موسـى فنسـي ، يقـول( :تـرك موسـى إل ـٰهه ه ـٰهنا وذهـب
 1اخل ـوار هو صوت البقر .انظر «النهاية».
 2انتهى هنا كالم ابن جرير  ،وقد نقله املؤلف باختصار بعت ألفاظه كما أوضحت بالنقاط  ،وقد ضبطت النص من املطبوع  ،الناشر:
دار الكتب العلمية – بريوت.
 3القبط هم نصارى مصر .انظر «املعجم الوسيط».
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يطلبـه)  ،فعكفـوا عليــه يعبدونــه  ،وكــان خيـور وميشــي  ،فقــال هلــم هــارون يــا
بـين إسـرائيل إمنـا فتنــتم بـه ، يقـول :إمنـا ابتليــتم بالعجـل وإن ربكـم الرمح ـٰن ،
فأقام هارون ومن معـه مـن بـين إسـرائيل ال يقـاتلوهنم  ،وانطلـق موسـى إىل اهلل
يكلمه  ،فلمـا كلمـه قـال لـه ومـا أعجلـك عـن قومـك يـا موسـى * قـال هـم
أوالء علــى أثـ ـري وعجلــت إليــك رب لرتضــى * قــال فإنــا قــد فتنــا قومــك مــن
بع ــدك وأض ــلهم الس ــامري ، ف ــأخربه خ ــربهم  ،ق ــال موس ــى :ي ــا رب ه ــذا
السامري أمرهم أن يتخذوا العجل  ،فالروح من نفخها فيه؟
قال الرب تعاىل :أنا.
قال :يا رب أنت إذا أضللتهم.
وقال ابن إسحاق عن حكيم بن جبري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس
رضي اهلل عنهما قال :كان السامري من قوم يعبدون البقر  ،فكان حيب
عبادة البقر يف نفسه  ،وكان قد أظهر اإلسالم يف بين إسرائيل  ،فلما ذهب
موسى إىل ربه قال هلم هارون( :أنتم قد محلتم أوزارا من زينة القوم آل
فرعون وأمتعة وحليا  ،فتطهروا منها فإهنا نـجس)  ،وأوقد هلم نارا فقال:
(اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيها)  ،فجعلوا يأتون مبا كان معهم من
تلك األمتعة واحللي فيقذفون به فيها  ،حىت إذا انكسر احللي فيها ورأى
السامري أثر فرس جربيل ؛ فأخذ ترابا من أثر حافره مث أقبل إىل النار فقال
هلارون( :يا نيب اهلل  ،ألقي ما يف يدي؟)  ،وال يظن هارون إال أنه كبعت ما
جاء به غريه من احللي واألمتعة  ،فقذفه فيها فقال( :كن عجال جسدا له
خوار)  ،فكان البالء والفتنة فقال( :هذا إلـٰهكم وإلـٰه موسى)  ،فعكفوا
عليه وأحبوه حبا مل يـحبوا شيئا مثله قط.
01

يقول اهلل عز وجل فنسي ، أي ترك ما كان عليه من اإلسالم  -يعين
السامري  -أفال يرون أال يرجع إليهم قوال وال يـملك هلم ضرا وال نفعا، 
فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال يا قوم إمنا فتنتم به وإن ربكم الرمحـٰن
فاتبعوين وأطيعوا أمري * قالوا لن نبـرح عليه عاكفني حىت يرجع إلينا
موسى ، فأقام هارون فيمن معه من املسلمني 1ممن مل يفتنت  ،وأقام من
يعبد العجل على عبادة العجل  ،وذوف هارون إن سار مبن معه من
املسلمني أن يقول له موسى فرقت بني بين إسرائيل ومل ترقب قويل، 
وكان له هائبا مطيعا  ،فقال تعاىل مذكرا لبين إسرائيل هبذه القصة اليت جرت
ألسالفهم مع نبيهم وإذ واعدنا موسى أربعني ليلة مث اذذمت العجل من
بعده ، يعين من بعد ذهابه إىل ربه  ،وليس املراد من بعد موته  ،وأنتم
ظاملون ، أي بعبادة غري اهلل تعاىل  ،ألن الشرك أظلم الظلم  ،ألن
المشرك وضع العبادة في غير موضعها.
فلما قدم موسى عليه السالم ورأى ما أصاب قومـ ـ ـه من الفتنة ؛ اشتد
غضبه  ،وألقى األلواح عن رأسه وفيها كالم اهلل الذي كتبه له  ،وأخذ برأس
أخيه وحليته  ،ومل يعتب اهلل عليه يف ذلك  ،ألنه حـمله عليه الغضب هلل ،
وكان اهلل عز وجل قد أعلمه بفتنة قومه  ،ولكن ملا رأى احلال مشاهدة
حدث له غضب آخر  ،فإنه ليس اخلرب كاملعاينة.
فصل  ،ومن تالعب الشيطان هبذه األمة يف حياة نبيهم أيضا ما
قصه اهلل تعاىل يف كتابه حي يقول وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حىت
 1مسى اهلل تعاىل مجيع األنبياء وأتباعهم باملسلمني  ،ألن اإلسالم مبعناه العام هو االستسالم هلل بالتوحيد  ،واالنقياد له بالطاعة  ،والرباءة
من الشرك  ،وهذه دعوة مجيع األنبياء  ،فلذا مسوا باملسلمني  ،وأما املعىن اخلاص لإلسالم فهو الدين الذي بع به حممد . 
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نرى اهلل جهرة ، أي عيانا  ،قال ابن جرير :ذكرهم اهلل سبحانه بذلك
اختالف آبائهم وسوء استقامة أسالفهم ألنبيائهم  ،مع كثرة معاينتهم من
آيات اهلل ما ي ـثلج بأقلها الصدور  ،وتطمئن بالتصديق معها النفوس ،
وذلك مع تتابع الـحجج عليهم  ،وسـبوغ 1نعم اهلل تعاىل لديهم  ،وهم مع
ذلك مرة يسألون نبيهم أن جيعل هلم إلـٰها غري اهلل  ،ومرة يعبدون العجل من
دون اهلل  ،ومرة يقولون( :ال نصدقك حىت نرى اهلل جهرة)  ،وأخرى يقولون
له إذا دعوا إىل القتال فاذهب أنت وربك فقاتال إنا هـٰهنا قاعدون، 
ومرة يقال هلم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، 
فيقولون( :حنطة يف شعرة)  ،ويدخلون من ق ـبل أستاههم ، 2ومرة يعرض
عليهم العمل بالتوراة فيمتنعون من ذلك  ،حىت ن ـت ـق 3اهلل تعاىل عليهم اجلبل
كأنه ظ ـلة  ،إىل غري ذلك من أفعاهلم اليت آذوا هبا نبيهم اليت يكثر
إحصاؤها.
فأعلم ربنا تبارك وتعاىل الذين خاطبهم هبذه اآليات من يهود بين إسرائيل
الذين كانوا على عهد رسول اهلل  أهنم لن يـعدوا أن يكونوا يف تكذيبهم
حممدا  وجحودهم نبوته وتركـ ـهم اإلقرار به ومبا جاء به  -مع علمهم به
ومعرفتهم حبقيقة أمره  -؛كأسالفهم وآبائهم الذين قص اهلل علينا
قصصهم.

 1سبوغ النعم أي كماهلا وتامها .انظر «املعجم الوسيط».
 2أستاههم مجع (أست) وهو الدب ــر.
 3نتق أي اقتلع ورفع .انظر «تفسري ابن جرير» و«النهاية».
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قال حممد بن إسحاق :ملا رجع موسى إىل قومه فرأى ما هم فيه من عبادة
العجل  ،وقال ألخيه وللسامري ما قال  ،وحرق العجل وذراه 1يف اليم 2؛
اختار موسى منهم سبعني رجال  ،الـخيـر فالـخيـر  ،وقال :انطلقوا إىل اهلل
عز وجل فتوبوا إليه مما صنعتم  ،وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من
قومكم  ،صوموا وتطهروا وطـ ـهروا نياتكم.
فخر هبم إىل طور سيناء مليقات وقـته له ربه  ،وكان ال يأتيه إال بإذن منه
وعلم  ،فقال له السبعون  -فيما ذكر يل  -حني صنعوا ما أمرهم به
وخرجوا للقاء ربه :يا موسى  ،اطلب لنا إىل ربك نسمع كالم ربنا.
قال :أفعل.
فلما دنا موسى من اجلبل وقع عليه عمود غمام 3حىت تغشى اجلبل كله ،
ودنا موسى فدخل عليه  ،وقال للقوم :ادنوا  ،وكان موسى إذا كلمه ربه
وقع على جبهته نور ساطع ال يستطيع أحد من بين آدم أن ينظر إليه ،
فضرب دونه الـحجاب  ،ودنا القوم  ،حىت إذا دخلوا يف الغمام وقعوا
سجودا  ،فسمعوه 4وهو يكلم موسى  ،يأمره وينهاه  ،افعل وال تفعل ،
فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام  ،فأقبل إليهم فقالوا
ملوسى لن نؤمن لك حىت نرى اهلل جهرة ، فأخذهتم الرجفة وهي
الصاعقة فافت ــلتت أرواحهم فماتوا  ،وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب
9
إليه ويقول :رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي.
 1الـذر هو نثر الفتات  ،والفتات هنا هو ما خلفه حرق العجل من رماد .انظر «النهاية».
 2اليم هو البحر.
 3أي السحاب.
 4أي اهلل تعاىل.
 9رواه كالم ابن أسحاق املتقدم ابن جرير رمحه اهلل يف تفسري اآلية  90من سورة البقرة  ،وقد ضبطت النص منه.
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فإن قيل :فما مقصود موسى بقوله لو شئت أهلكتهم من قبل؟
فقد ذكر فيه وجوه:
فقال السدي :ملا ماتوا قام موسى يبكي ويقول :رب  ،ماذا أقول لبين
إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم.
وقال ابن إسحاق :اخرتت منهم سبعني رجال الـخيـر فالـخيـر  ،أرجع إليهم
وليس معي منهم رجل واحد؟ فما الذي يصدقوين به أو يأمنوين عليه بعد
هذا؟
وعلى هذا فاملعىن لو شئت أهلكتهم من قبل خروجنا  ،فكان بنو إسرائيل
يعاينون ذلك وال يتهمونين.
وقال الزجا  :املعىن :لو شئت أمتهم من قبل أن تبتليهم مبا أوجب عليهم
الرجفة.
قلت :وهؤالء كلهم حاموا حول املقصود  ،والذي يظهر  -واهلل أعلم مبراده
ومراد نبيه  -أن هذا استعطاف من موسى عليه السالم لربه وتوسل إليه
بعفوه عنهم من قبل  ،حني عـبد قومهم العجل ومل ينكروا عليهم  ،يقول
موسى إهنم قد تقدم منهم ما يقتضي هالكهم  ،ومع هذا فـوسـعهم عفوك
ومغفرتك ومل هتلكهم  ،ف ـليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل.
وهذا كما يقول من واخذه سيده بـجرم :لو شئت واخذتين من قبل هذا مبا
هو أعظم من هذا اجلرم  ،ولكن وسعين عفوك أوال  ،فليسعين اليوم.
مث قال نيب اهلل أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا ، فقال ابن األنباري وغريه:
هذا استفهام على معىن اجلحد  ،أي لست تفعل ذلك  ،والسفهاء هنا
ع ـبدة العجل.
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قال الفراء :ظن موسى أهنم أهلكوا باذاذ قومهم العجل  ،فقال أهتلكنا
مبا فعل السفهاء منا ، وإمنا كان إهالكهم بقوهلم أرنا اهلل جهرة ، مث
قال إن هي إال فتنتك ، وهذا من تام االستعطاف  ،أي ما هي إال
ابتالؤك واختبارك لعبادك  ،فأنت ابتليتهم وامتحنتهم  ،فاألمر كله لك
وبيدك  ،ال يكشفه إال أنت  ،كما مل ميتحن به وخيترب به إال أنت  ،فنحن
عائذون بك منك  ،والجئون منك إليك.
فصل  ،ومن تالعب الشيطان هبذه األمة وكيده هلم أهنم قيل هلم
وهم مع نبيهم والوحي ينـزل عليه من اهلل تعاىل ادخلوا هذه القرية ، قال
قتادة وابن زيد والسدي وابن جرير وغريهم :هي قرية بيت املقدس.
فكلوا منها حي شئتم رغدا ، أي هنيئا واسعا  ،وادخلوا الباب
سجدا ، قال السدي :هو باب من أبواب بيت املقدس.
وكذلك قال ابن عباس  ،قال :والسجود مبعىن الركوع  ،وأصل السجود
االنناء ملن تعظمه  ،فكل منحن لشيء معظما له فهو ساجد .قاله ابن
جرير وغريه.
قلت :وعلى هذا فانناء املتالقيني عند السالم أحدمها لصاحبه من السجود
1
احملرم  ،وفيه نـهي صريح عن النيب . 
مث قيل هلم قولوا حطة ، أي حط عنا خطايانا  ،هذا قول احلسن وقتادة
وعطاء.
وقال عكرمة وغريه :أي قولوا «ال إلـٰه إال اهلل».
 1جاء النهي عن االنناء عند السالم يف حدي رواه الرتمذي ( )2720وابن ماجه ( )3792عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال :قال
رجل :الرجل منا يلقى صاحبه أو صديقه أينحين له؟ قال :ال  .واحلدي صححه األلباين رمحه اهلل.
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وكأن أصحاب هذا القول اعتربوا الكلمة اليت تـحط هبا اخلطايا  ،وهي كلمة
التوحيد.
وقال سعيد بن جبري عن ابن عباس :أمروا باالستغفار.
وعلى القولني فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد واالستغفار  ،وضمن هلم
بذلك مغفرة خطاياهم.
فتالعب الشيطان هبم  ،فبدلوا قوال غري الذي قيل هلم  ،وفعال غري الذي
أمروا به  ،فروى البخاري يف «صحيحه» ومسلم أيضا من حدي مهام بن
مـ ـنب ـه عن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه قال :قال رسول اهلل  : قيل لبين
إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ، فبدلوا
1
فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم  ،وقالوا( :حبة يف شعرة).
فبدلوا القول والفعل معا  ،فأنـزل اهلل عليهم رجزا من السماء.
قال أبو العالية :هو الغضب.
وقال ابن زيد :هو الطاعون.
وعلى هذا فالطاعون بالرصد ملن بدل دين اهلل قوال وعمال.
فصل  ،ومن تالعب الشيطان بهم أهنم كانوا يف الربية قد ظ ــلل
عليه الغمام  ،وأنـزل عليهم الـمن والسلوى  ،فملوا ذلك  ،وذكروا عيش
الثوم والبصل والعدس والبقل والقثاء  ،فسألوه موسى عليه السالم  ،وهذا
من سوء اختيارهم ألنفسهم  ،وقلة بصرهم باألغذية النافعة املالئمة ،
واستبدال األغذية الضارة القليلة التغذية منها  ،وهلذا قال هلم موسى عليه
 1رواه البخاري ( )4041 ، 3493ومسلم (.)3919
06

السالم أتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري اهبطوا مصرا ، أي
مصرا من األمصار  ،فإن لكم ما سألتم ، فكانوا يف أفسح األمكنة
وأوسعها وأطيبها هواء  ،وأبعدها عن األذى وجماورة األنتان واألقذار ،
سقفهم الذي يظلهم من الشمس الغمام  ،وطعامهم السلوى  ،وشراهبم
الـمن.
قال ابن زيد :كان طعام بين إسرائيل يف الـتيه واحدا وشراهبم واحدا  ،كان
شراهبم عسال ينـزل من السماء يقال له الـمن  ،وطعامهم طري يقال له
السلوى  ،يأكلون الطري ويشربون العسل  ،مل يكن هلم خبز وال غريه ،
ومعلوم فضل هذا الغذاء والشراب على غريمها من األغذية واألشربة  ،وكانوا
مع ذلك يتفجر هلم من احلجر اثنتا عشر عينا من املاء  ،فطلبوا االستبدال
مبا هو دون ذلك بكثري  ،فذموا على ذلك  ،فكيف مبن استبدل الضالل
باهلدى  ،والغي بالرشاد  ،والشرك بالتوحيد  ،والسنة بالبدعة  ،وخدمة
اخلالق خبدمة املخلوق ، 1والعيش الطيب يف املساكن الطيبة يف جوار اهلل
تعاىل حبظه من العيش النكد الفاين يف هذه الدار.
فصل  ،ومن تالعبه بهم أهنم ملا عرضت عليهم التوراة مل يقبلوها
وقد شاهدوا من اآليات ما شاهدوه  ،حىت أمر اهلل سبحانه جربيل فقلع
جبال من أصله على قدرهم مث رفع ـ ـه فوق رؤوسهم  ،وقيل لـهم :إن مل
تقبلوها ألقيناه عليكم  ،فقبلوها كرها  ،قال اهلل تعاىل وإذ نتقنا اجلبل

 1يعين رمحه اهلل خبدمة اخلالق أي طاعته وامتثال أمره  ،وليس القيام به  ،إذ اخلالق ليس حباجة إىل من خيدمه  ،بل هو القيوم سبحانه  ،أي
القائم خبلقه.
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فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع هبم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه
لعلكم تتقون.
قال عبد اهلل بن وهب :قال ابن زيد :ملا رجع موسى من عند ربه باأللواح
قال لبين إسرائيل :إن هذه األلواح فيها كتاب اهلل وأمره الذي أمركم به ،
وهنيه الذي هناكم عنه.
فقالوا :ومن يأخذ بقولك أنت؟ ال واهلل حىت نرى اهلل جهرة  ،حىت يط ـلع
اهلل إلينا فيقول :هذا كتايب فخذوه  ،فما له ال يكلمنا كما كلمك أنت يا
موسى  ،فيقول :هذا كتايب فخذوه.
فجاءت غضبة من اهلل تعاىل  ،فجاءهتم صاعقة فصعقتهم فماتوا أمجعون.
قال :مث أحياهم اهلل تعاىل بعد موهتم  ،فقال هلم موسى :خذوا كتاب اهلل.
فقالوا :ال.
فقال :أي شيء أصابكم؟
قالوا :متنا مث حيـينا.
فقال :خذوا كتاب اهلل.
قالوا :ال.
قال :فبع اهلل مالئكته فن ـتقت اجلبل فوقهم  ،فقيل هلم :أتعرفون هذا؟
قالوا :نعم  ،الطور.
قال :خذوا الكتاب وإال طرحناه عليكم.
قال :فأخذوه بامليثاق.
وقال السدي  :لـما قال اهلل تعاىل لـهم وادخلوا الباب سجدا وقولوا
حطة ، فأبوا أن يسجدوا  ،فأمر اهلل اجلبل أن يرتفع فوق رؤوسهم ،
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فنظروا إليه وقد غشـيهم  ،فسقطوا سجدا على شق ونظروا بالشق اآلخر ،
فكشفه عنهم  ،مث تولوا من بعد هذه اآليات وأعرضوا ومل يعملوا مبا يف
كتاب اهلل  ،ونبذوه وراء ظهورهم  ،فقال تعاىل مذكرا هلؤالء مبا جرى من
أسالفهم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون * مث توليتم من بعد ذلك فلوال فضل اهلل عليكم
ورمحته لكنتم من اخلاسرين.
فصل  ،ومن تالعبه بـهم أن اهلل سبحانه أنـجاهم من فرعون

وسلطانه وظلمه  ،وفـرق هبم البحر ، 1وأراهم اآليات والعجائب  ،ونصرهم
وآواهم وأعزهم وآتاهم ما مل يؤت أحدا من العاملني  ،مث أمرهم أن يدخلوا
القرية اليت كتب اهلل هلم  ،ويف ضمن هذا بشارتـهم بأهنم منصورون ومفتوح
هلم  ،وأن تلك القرية هلم  ،فأبوا طاعته وامتثال أمره  ،وقابلوا هذا األمر
والبشارة بقوهلم فاذهب أنت وربك فقاتال إنا هـٰهنا قاعدون ، وتأمل
تلطف نيب اهلل تعاىل موسى عليه السالم هبم  ،وحسن خطابه هلم ،
وتذكريهم بنعم اهلل عليهم  ،وبشارهتم بوعد اهلل هلم بأن القرية مكتوبة هلم ،
وهنيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم  ،وأهنم إن عصوا أمره ومل ميتثلوا
انقلبوا خاسرين  ،فجمع هلم بني األمر والنهي  ،والبشارة والنذارة ،
والرتغيب والرتهيب  ،والتذكري بالنعم السالفة  ،فقابلوه أقبح املقابلة ،
فعارضوا أمر اهلل تعاىل بقوهلم يا موسى إن فيها قوما جبارين ، فلم
يـوق ـروا رسوله وكليمه حىت نادوه بامسه  ،ومل يقولوا :يا نيب اهلل  ،وقالوا :يا
 1أي جعله فرقتني.
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موسى إن فيها قوما جبارين ، ونسوا قدرة جبار السماوات واألرض ،
الذي يذل اجلبابرة ألهل طاعته  ،وكان خوفهم من أولئك اجلبارين الذين
نواصيهم بيد اهلل أعظم من خوفهم من اجلبار األعلى سبحانه  ،وكانوا أشد
رهبة يف صدورهم منه  ،مث صرحوا باملعصية واالمتناع من الطاعة فقالوا لن
ندخلها حىت خيرجوا منها ، فأكدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد:
أحدها :تهيد عذر العصيان بقوهلم يا موسى إن فيها قوما جبارين، 
والثاني :تصرحيهم بأهنم غري مطيعني  ،وصدروا اجلملة حبرف التأكيد وهو
(إن)  ،مث حققوا النفي بأداة (لن) الدالة على نفي املستقبل  ،أي ال
ندخلها اآلن وال يف الـمستقبل  ،مث علقوا دخوهلا بشرط خرو الـجبارين
منها  ،فقال هلم رجالن من الذين أنعم اهلل عليهـما بطاعته واالنقياد إىل
أمره  ،من الذين يـخافون اهلل  ،هذا قول األكثرين  ،وهو الصحيح.
وقيل :من الذين خيافوهنم من اجلبارين  ،أسلما وات ـبعا موسى عليه السالم.
ادخلوا عليهم الباب ، أي باب القرية  ،فاهجموا عليهم فإهنم قد م ـلئوا
منكم رعبا  ،فإذا دخلتموه فإنكم غالبون.
مث أرشدهم إىل ما حيقق النصر والغلبة هلـم وهـو التوكـل  ،فكـان جـواب القـوم
أن  قــالوا يــا موســى إنــا لــن نــدخلها أبــدا مــاداموا فيهــا فاذهــب أنــت وربــك
فقاتال إنا هـٰهنا قاعدون ، فسبحان من عظم حلمه حي يقابـل أمـره مبثـل
ه ــذه املقابل ــة  ،ويواجـ ـه رسـ ـوله مبث ــل ه ــذا اخلط ــاب  ،وه ــو حيلـ ـم ع ــنهم وال
يعاجلهم بالعقوبة  ،بل وسعهم حلمه وكرمه  ،وكان أقصى ما عاقبهم بـه أن
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رددهــم يف بريــة التـ ـيه أربعــني عامــا  ،يظـ ـلل 1علــيهم الغمــام مــن احلـر  ،وينــزل
عليهم املن والسلوى.
ويف «الصحيحني» عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قـال :شـهدت مـن
املقداد بن األسود مشـهدا ألن أكـون صـاحبه أحـب إيل ممـا عـدل بـه 2؛ أتـى
النيب  وهو يـدعو علـى املشـركني فقـال :ال نقـول لـك كمـا قـال قـوم موسـى
ملوســى اذهــب أنــت ورب ـك فقــاتال إنــا ه ـٰهنا قاعــدون ، ولكنــا نقاتــل عــن
ميينك وعن مشالك  ،وبني يديك وخلفك.
4 3

فرأيت النيب  أشرق وجهه وس ـره .
فلما قابلوا نيب اهلل هبذه املقابلة قال رب إين ال أملك إال نفسي وأخي
فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني * قال فإهنا حمرمة عليهم أربعني سنة يتيهون
يف األرض فال تأس على القوم الفاسقني.
فصل  ،ومن تالعبه بهم يف حياة نبيهم أيضا ما قصه اهلل سبحانه

وتعاىل يف كتابه من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه ، 9حىت أمروا بذبح
بقرة وضربه ببعضها  ،ويف القصة أنواع من العرب  ،منها:
أن اإلخبار هبا من أعالم نبوة رسول اهلل .0
ومنها  ،الداللة على نبوة موسى  ،وأنه رسول رب العاملني.
 1يف املطبوع (يــظل)  ،وما أثبته من نسخة (علي).
 2أي ألن أكون صاحب ذلك املوقف أحب إيل من كل شيء  ،واملراد التنبيه إىل عظمة ذلك املشهد .انتهى الغرض من كالم ابن حجر
عليه يف «فتح الباري».
 3أي سره كالم املقداد.
 4رواه البخاري ( ، )3092وأما مسلم فلم يروه  ،فلعل املؤلف وهم رمحه اهلل.
 9تدافعوا فيه أي أن كل واحد دفع عن نفسه هتمة القتل واهتم هبا غريه.
 0أي حممد . 
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ومنها  ،الداللة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولـهم إىل خاتـمهم ،
من معاد األبدان وقيام املوتى من قبورهم.
ومنها  ،إثبات الفاعل الـمختار  ،وأنه عامل بكل شيء  ،قادر على كل
شيء  ،عدل ال جيوز عليه الظلم واجلور  ،حكيم ال جيوز عليه العب .
ومنها  ،إقامة أنواع اآليات والرباهني والـحجج على عباده بالطرق
الـمتنوعات  ،زيادة يف هداية املهتدي  ،وإعذارا وإنذارا للضالل.

ومنها  ،أنه ال ينبغي مقابلة أمر اهلل تعاىل بالتعنت 1وكثرة األسئلة  ،بل
يبادر إىل اإلمتثال  ،فإهنم ملا أمروا أن يذحبوا بقرة كان الواجب عليهم أن
يبادروا إىل اإلمتثال بذبح أي بقرة اتفقت  ،فإن األمر بذلك ال إمجال فيه
وال إشكال  ،بل هو بـمنـزلة قوله( :اعتق رقبة  ،وأطعم مسكينا  ،وصم
يوما)  ،ونو ذلك  ،ولذلك غلط من احتج باآلية على جواز تأخري البيان
عن وقت اخلطاب  ،فإن اآلية غنـ ـية عن البيان املنفصل  ،مبي ـنة بنفسها ،
ولكن ملا تعن ـتوا وشددوا شدد عليهم.
قال أبو جعفر بن جرير عن الربيع عن أيب العالية :لو أن القوم حني أمروا أن
يذحبوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذحبوها لكانت إياها  ،ولكنهم شددوا
على أنفسهم فشدد اهلل عليهم.

ومنها  ،أنه ال جيوز مقابلة أمر اهلل  -الذي ال يعلم املأمور به 2وجه احلكمة

فيه  -باإلنكار  ،وذلك نوع من الكفر  ،فإن القوم ملا قال هلم نبيهم إن
اهلل يأمركم أن تذحبوا بقرة ؛ قابلوا هذا األمر بقوهلم أتتخذنا هزوا، 
1التعنت هو التشدد وتصعيب األمور وتعقيدها .انظر «املعجم الوسيط».
 2املأمور به هو العبد املكلف.
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فلما مل يعلموا وجه احلكمة يف ارتباط هذا األمر مبا سألوه عنه قالوا
أتتخذنا هزوا ، وهذا من غاية جهلهم باهلل ورسوله  ،فإنه أخربهم عن
أمر اهلل هلم بذلك ومل يكن هو اآلمر به  ،ولو كان هو اآلمر به مل يـجز
لـمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك  ،فلما قال هلم أعوذ باهلل أن
أكون من اجلاهلني ، وتيقنوا أن اهلل سبحانه أمره بذلك ؛ أخذوا يف
التعنت بسؤاهلم عن عينها ولوهنا  ،فلما أخربوا عن ذلك رجعوا إىل السؤال
مرة ثالثة عن عينها  ،فلما تعينت هلم ومل يبق إشكال توقفوا يف االمتثال ومل
يكادوا يفعلون.
مث من أقبح جهلهم وظلمهم قولـهم لنبيهم اآلن جئت باحلق ، فإن
أرادوا بذلك أنك مل تأت باحلق قبل ذلك يف أمر البقرة فتلك ردة وكفر
ظاهر  ،وإن أرادوا أنك اآلن بيــنت لنا البيان التام يف تعيـني البقرة املأمور
بذحبها فذلك جهل ظاهر  ،فإن البيان قد حصل بقوله إن اهلل يأمركم أن
تذحبوا بقرة ، فإنه ال إمجال يف األمر وال يف الفعل وال يف املذبوح  ،فقد
جاء رسول اهلل باحلق من أول مرة  ،قال حممد بن جرير:
وقد كان بعت من سلف يزعم أن القوم ارتدوا عن دينهم وكفروا بقوهلم
ملوسى اآلن جئت باحلق ، وزعم أن ذلك نفي منهم أن يكون موسى
عليه السالم أتاهم باحلق يف أمر البقرة قبل ذلك  ،وأن ذلك كفر منهم ،
قال :1وليس األمر كما قال عندنا  ،ألهنم قد أذعنوا بالطاعة بذحبها  ،وإن
كان قوهلم الذي قالوا ملوسى جـهلة منهم وهفوة من هفواهتم.
 1أي ابن جرير الطربي.
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فصل  ،ومنها اإلخبار عن قساوة قلوب هذه 1األمة وغلظها وعدم
تكن اإلميان فيها  ،قال عبد الصمد بن معقل عن وهب :كان ابن عباس
يقول :إن القوم بعد أن أحيا اهلل تعاىل امليت فأخربهم بقاتله أنكروا قتله ،
وقالوا( :واهلل ما قتلناه) بعد أن رأوا اآلية 2واحلق  ،قال اهلل تعاىل مث قست
قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشد قسوة.
ومنها مقابلة الظامل الباغي بنقيت قصده شرعا وقدرا  ،فإن القاتل
قصده مرياث املقتول ودفع القتل عن نفسه  ،ففضحه اهلل تعاىل وهتكه
وحرمه مرياث املقتول.
ومنها أن بين إسرائيل فـتنوا بالبقرة مرتني من بني سائر الدواب ،
ففتنوا بعبادة العجل وفتنوا باألمر بذبح البقرة  ،والبقر من أبلد احليوان حىت
ليضرب به املثل.
والظاهر أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل  ،ففي األمر بذبح البقرة
تنبيه على أن هذا النوع من احليوان الذي ال ميتنع من الذبح واحلرث والسقي
ال يصلح أن يكون إلـٰها معبودا من دون اهلل تعاىل  ،وأنه إمنا يصلح للذبح
واحلرث والسقي والعمل.
فصل  ،ومن تالعبه بهذه األمة أيضا ما قصه اهلل سبحانه علينا من
قصة أصحاب السبت  ،حني مسخهم قردة ملا حتيلوا على استحالل
مـحارمه  ،ومعلوم أهنم كانوا يعصون اهلل تعاىل بأكل احلرام واستباحة الفرو
 1كلمة (هذه) ليست عند عزير  ،واملثبت من نسخة علي.
 2يعين باآلية إحياء امليت الذي أنبأ بقاتله.
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احلرام والدم احلرام  ،وذلك أعظم إمثا من جمرد العمل يوم السبت  ،ولكن ملا
استحلوا حمارم اهلل تعاىل بأدىن احليل وتالعبوا بدينه وخادعوه كمخادعة
الصبيان ومسخوا دينه باالحتيال ؛ مسخهم اهلل قردة  ،وكان اهلل سبحانه قد
أباح هلم الصيد يف كل أيام األسبوع إال يوما واحدا  ،فلم يدعهم حرصهم
وجشعهم حىت تعدوا إىل الصيد فيه  ،وساعد القدر بأن عوقبوا بإمساك
الـحيتان عنهم يف غري يوم السبت وإرساهلا عليهم يوم السبت  ،وهكذا
يفعل اهلل سبحانه مبن تعرض حملارمه  ،فإنه يرسلها عليه بالقدر  ،حىت
تزدلف 1إليه بأيها يبدأ  ،فانظر ما فعل احلرص وما أوجب من احلرمان
بالكلية  ،ومن هـٰهنا قيل :من طلبه كله فاته كله.
فصل  ،ومن تالعب الشيطان بهم أيضا أهنم ملا حرمت عليهم
الشحوم أذابوها مث باعوها وأكلوا أمثاهنا  ،وهذا من عدم فقههم وفهمهم
عن اهلل تعاىل دينه  ،فإن أمثاهنا بدل منها  ،فتحرميها حترمي لبدهلا واملعاوضة
عنها  ،كما أن حترمي اخلمر وامليتة والدم وحلم اخلنـزير يتناول حترمي أعياهنا
وأبداهلا.
ومن تالعبه بهم أيضا اذاذ قبور أنبيائهم مساجد  ،وقد لعنهم
رسول اهلل  على ذلك  ،ولعنته تتناول من فـعــل فعلهم.

2

 1أي تتقرب.
 2من ذلك حدي زيد بن ثابت رضي اهلل عنه أن رسـول اهلل  قال :لعن اهلل اليهود  ،اذذوا قبور أنبيائهم مساجد.
رواه أمحد ( ، )100 ، 104/9وقال حمققو املسند :صحيح لغريه.
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ومن تالعبه بهم أيضا أهنم كانوا يقتلون األنبياء الذين ال تـنال اهلداية

إال على أيديهم ، 1ويتخذون أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل تعاىل ،
حيرمون عليهم ويـحلون هلم  ،فيأخذون بتحرميهم وحتليلهم وال يلتفتون ؛ هل
ذلك التحرمي والتحليل من عند اهلل تعاىل أم ال.
قال عدي بن حامت :أتيت رسول اهلل  وهو يقرأ اذذوا أحبارهم
ورهباهنم أربابا من دون اهلل واملسيح بن مرمي ، فقلت :يا رسول اهلل :ما
عبدوهم.
فقال :حرموا عليهم احلالل وأحلوا هلم احلرام فأطاعوهم  ،فكانت تلك
2
عبادهتم إياهم .رواه الرتمذي وغريه.
وهذا من أعظم تالعب الشيطان باإلنسان  ،أن يقتل أو يقاتل من هداه
على يده  ،ويتخذ من مل تضمن له عصمته نـدا هلل  ،يـحرم عليه ويـحلل له.
ومن تالعبه بهم ما كان منهم يف شأن زكريا وحيىي عليهما السالم

وقتلهم هلما  ،حىت سلط اهلل عليهم خبتنصر وسنجاريب 3وجنودمها  ،فنالوا
منهم ما نالوه.

 1آخر من قتلوا من األنبياء هو نبينا حممد  ، حني أهدت له امرأة من خيرب شاة فدست السم فيها  ،فأثر فيه حىت مات.
 2رواه الرتمذي ( ، )3909والبيهقي ( )110/19وغريمها  ،وصححه ابن تيمية رمحه اهلل كما يف «اجملموع» ( ، )07/7واأللباين بشواهده
يف «الصحيحة» ( ، )3203وهذا تام لفظ البيهقي :أتيت النيب  ويف عنقي صليب من ذهب  ،قال :فسمعته يقول اذذوا
أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل.
قال :قلت :يا رسول اهلل  ،إهنم مل يكونوا يعبدوهنم.
قال :أجل  ،ولكن حيلون هلم ما حرم اهلل فيستحلونه  ،وحيرمون عليهم ما أحل اهلل فيحرمونه  ،فتلك عبادهتم هلم.
 3انظر قصة تسليط اهلل خبتنصر وسنجاريب وجنودمها على اليهود يف تفسري ابن جرير لسورة اإلسراء عند قوله تعاىل وقضينا إىل بين
إسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف األرض مرتني ولتعلن علوا كبريا * فإذا جاء وعد أوالمها بعثنا عليكم عبادا لنا أويل بأس شديد فجاسوا
خالل الديار وكان وعدا مفعوال.
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مث كان منهم يف شأن املسيح ورميه وأمه بالعظائم  ،وهم يعلمون أنه رسول
اهلل تعاىل إليهم  ،فكفروا به بغيا وعنادا  ،وراموا قتله وصلبه  ،فصانه اهلل
تعاىل من ذلك ورفعه إليه وطهره منهم  ،فأوقعوا القتل والصلب على شـبهه
وهم يظنون أنه رسول اهلل عيسى  ، فانتقم اهلل تعاىل منهم ودمر عليهم
أعظم تدمري  ،ولزمهم كلهم حكم الكفر بتكذيبهم باملسيح كما لزم
النصارى معهم حكم الكفر بتكذيبهم مبحمد . 
ومل يزل أمر اليهود بعد تكذيبهم باملسيح وكفرهم به يف سفال ونقص إىل أن
قطعهم اهلل تعاىل يف األرض أمما  ،ومزقهم كل ممزق  ،وسلبهم عزهم
وملكهم  ،فلم يقم هلم بعد ذلك ملك  ،فلما بع اهلل تعاىل حممدا 
فكفروا به وكذبوه أتم عليهم غضبه ودمرهم غاية التدمير  ،وألزمهم ذال

وصغارا 1ال يرفع عنهم إىل أن ينـزل أخوه املسيح من السماء  ،فيستأصل
شأفتهم ويطهر األرض منهم ومن عباد الصليب  ،قال تعاىل بئسما اشرتوا
به أنفسهم أن يكفروا مبا أنـزل اهلل بغيا أن ينـزل اهلل من فضله على من يشاء
من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهني.
فالغضب األول بسبب كفرهم بالمسيح  ،والغضب الثاني بسبب كفرهم
بمحمد صلوات اهلل وسالمه عليهما.

2

فصل  ،ومن تالعب الشيطان بهذه األمة أن ألقى إليهم أن الرب

سبحانه وتعاىل حمجور عليه 3يف نسخ الشرائع  ،فحجروا عليه أن يفعل ما
 1الصغار هو الذل .انظر «النهاية».
 2وهلذا مسى الشيخ ابن القيم رمحه اهلل أمة اليهود باألمة الغضبية.
 3الـحجر هو املنع من التصرف .انظر «النهاية».
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يشاء وحيكم ما يريد  ،وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية ترسا 1هلم يف جحد
نبوة رسول اهلل  ، وقرروا ذلك بأن النسخ يستلزم البداء ، 2وهو على اهلل
تعاىل مـحال.
وقد أكذهبم اهلل سبحانه يف نص التوراة كما أكذهبم يف القرآن  ،قال اهلل
تعاىل كل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه
من قبل أن تنـزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني * فمن
افرتى على اهلل الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظاملون * قل صدق اهلل
فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني.
فتضمنت هذه اآليات بيان كذهبم صرحيا يف إبطال النسخ  ،فإنه سبحانه
وتعاىل أخرب أن الطعام كله كان حال لبين إسرائيل قبل نـزول التوراة سوى ما
حرم إسرائيل على نفسه منه  ،ومعلوم أن بين إسرائيل كانوا على شريعة
أبيهم إسرائيل وملته  ،وأن الذي كان هلم حالال إمنا كان بإحالل اهلل تعاىل
له على لسان إسرائيل واألنبياء بعده إىل حني نـزول التوراة  ،مث جاءت
التوراة بتحرمي كثري من املآكل عليهم اليت كانت حالال لبين إسرائيل  ،وهذا
حمت النسخ.
وقوله تعاىل من قبل أن تنـزل التوراة ، متعلق بقوله كان حال لبين
إسرائيل ، أي كان هلم حالال قبل نـزول التوراة وهم يعلمون ذلك  ،مث قال
تعاىل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني ، هل جتدون فيها أن
 1الرتس يف األصل آلة مستديرة يتوقى هبا اجلندي ضربات األعداء يف احلرب .انظر «املعجم الوسيط».
 2البداء هو ظهور الرأي وبدوه بعد أن مل يكن  ،واليهود يردون نسخ الشرائع الشابقة بشريعة اإلسالم زعما منهم أن ذلك يستلزم أن اهلل
بدا له هذا الرأي ومل يكن يعلمه من قبل .انظر «التعريفات» للجرجاين.
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إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته التوراة عليكم  ،أم جتدون فيها حترمي ما
خصه بالتحرمي  ،وهو حلوم اإلبل وألباهنا خاصة؟
وإذا كان إمنا حرم هذا وحده  ،وكان ما سواه حالال له ولـ ـب ـنيه  ،وقد
حرمت التوراة كثريا منه ؛ ظهر كذبكم وافرتاؤكم يف إنكار نسخ الشرائع
واحلجر على اهلل تعاىل يف نسخها.
فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرين وما
أوردوه.
وهذا أوىل من احتجا كثري من أهل الكالم عليهم بأن التوراة حرمت أشياء
كثرية من املناكح والذبائح واألفعال واألقوال  ،وذلك نسخ حلكم الرباءة
األصلية ، 1فإن هذه املناظرة ضعيفة جدا  ،فإن القوم مل ينكروا رفع الرباءة
األصلية بالتحرمي واإلجياب  ،إذ هذا شأن كل الشرائع  ،وإمنا أنكروا تغيري ما
أباحه اهلل تعاىل فيجعله حراما  ،أو حتليل ما كان حرمه فيجعله مباحا  ،وأما
رفع الرباءة واالستصحاب 2فلم ينكره أحد من أهل امللل.
مث يقال هلذه األمة الغضبية :هل تـق ـرون أنه كان قبل التوراة شريعة أم
ال  ،فهم ال ينكرون أن يكون قبل التوراة شريعة؟
فيقال هلم :فهل رفـعت التوراة شيئا من أحكام تلك الشرائع املتقدمة أم ال؟
 1أي الرباءة من التحرمي واإلجي اب حىت ينص الشرع بذلك  ،كالرباءة من إجياب الزكاة إىل أن ورد الشرع بإجياهبا  ،والرباءة من حترمي اخلمر
إىل أن ورد الشرع بتحرميها.
 2االستصحاب ىف اصطالح االصـوليني هـو اسـتبقاء حكـم ثبـت ىف الـزمن املاضـي للـزمن احلاضـر واملسـتقبل مـا مل يطـرأ احلـدث عليـه  ،سـواء
كـان احلكــم حرامــا أو حــالال  ،فكــأن احلكــم بقــي مستصــحبا مـن املاضــي إىل احلاضــر مث إىل املســتقبل  ،وضــده رفــع الـرباءة  ،أي رفــع بقــاء
احلكم  ،وكالمها ال يقول به أحد مـن أهـل امللـل – كمـا قـال ابـن القـيم –  ،فإنـه ال بـد كلمـا اسـتجدت شـريعة أن حتـرم أمـور كانـت حـالال
وحتل ــل أم ــور كان ــت حرام ــا .انظ ــر «إرش ــاد الفح ــول إىل حتقي ــق احل ــق م ــن عل ــم األص ــول» ( ، )074/2الناش ــر :دار الفض ــيلة – الري ــاض ،
للشوكاين رمحه اهلل.
19

فإن قالوا:مل ترفع شيئا من أحكام تلك الشرائع فقد جاهروا بالكذب
والبهت  ،وإن قالوا :قد رف ـعت بعت الشرائع املتقدمة فقد أقروا بالنسخ
قطعا.
وأيضا فيقال لألمة الغضبية :هل أنتم اليوم على ما كان عليه موسى
عليه السالم؟
فإن قالوا (نعم) قلنا :أليس يف التوراة أن من مس عظم ميت أو وطئ قربا
أو حضر ميتا عند موته فإنه يصري من النجاسة حبال ال خمر له منها إال
رماد البقرة اليت كان اإلمام اهلاروين 1يـحرقها؟
فال ميكنهم إنكار ذلك.
فيقال هلم :فهل أنتم اليوم على ذلك؟
فإن قالوا( :ال نقدر عليه) ؛ فيقال هلم :فلم جعلتم أن من ملس العظم
والقرب وامليت طاهرا 2يصلح للصالة  ،والذي يف كتابكم خالفه؟
فإن قالوا :ألنا عدمنا أسباب الطهارة وهي رماد البقرة  ،وعدمنا اإلمام
الـمطهر املستغفر) ؛ فيقال هلم :فهل أغناكم عدمه عن فعله أو مل يغنكم؟
فإن قالوا( :أغنانا عدمه عن فعله ؛ قيل هلم :فقد تبدل احلكم الشرعي من
الوجوب إىل إسقاطه ملصلحة التعذر) ؛ فيقال :وكذلك يتبدل احلكم
الشرعي بنسخه ملصلحة النسخ  ،فإنكم إن بنيتم على اعتبار املصاحل
واملفاسد يف األحكام فال ريب أن الشيء يكون مصلحة يف وقت دون وقت
ويف شريعة دون أخرى  ،كما كان تزويج األ خ باألخت مصلحة يف شريعة
 1يعين باهلاروين من كان من نسل هارون عليه السالم.
 2أي يكون طاهرا  ،ميكنه أن يصلي.
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آدم عليه السالم مث صار مفسدة يف سائر الشرائع  ،وكذلك إباحة العمل
1
يوم السبت كان مصلحة يف شريعة إبراهيم عليه السالم ومن قبله  ،مفسدة
يف شريعة موسى عليه السالم  ،وأمثال ذلك كثرية.
وإن منعتم مراعاة املصاحل يف األحكام ومنعتم تعليلها بـها فاألمر حينئذ
أظهر  ،فإنه سبحانه يـحلل ما يشاء ويـحرم ما يشاء  ،والتحليل والتحرمي
تبع جملرد مشيئته  ،ال يسأل عما يفعل.
وإن قلتم :ال نستغين يف الطهارة عن ذلك الطهور الذي كان عليه أسالفنا ؛
فقد أقررمت بأنكم األجناس أبدا  ،وال سبيل لكم إىل حصول الطهارة.
فإن قالوا( :نعم  ،األمر كذلك) ؛ قيل هلم :فإذا كنتم أجناسا على مقتضى
أصولكم فما بالكم تعتزلون احلائت بعد انقطاع احليت وارتفاعه سبعة أيام
اعتزاال ذرجون فيه إىل حد لو أن أحدكم لمس ثوبه ثوب املرأة نـجستموه
مع ثوبه؟
فإن قلتم( :ذلك من أحكام التوراة) ؛ قيل لكم :أليس يف التوراة أن ذلك
يراد به الطهارة  ،فإذا كانت الطهارة قد تعذرت عندكم  ،والنجاسة اليت
أنتم عليها ال ترتفع بالغسل ؛ فهي إذا أشد من جناسة احليت.
مث إنكم ترون أن احلائت طاهر إذا كانت من غري ملتكم  ،وال ذشون من
ملسها وال الثوب الذي تلمسه  ،فتخصيص هذا األمر بطائفتكم ليس يف
التوراة.

 1التقدير :وكان مفسدة يف شريعة موسى عليه السالم.
10

فصل  ،قالت األمة الغضبية :التوراة قد حظرت أمورا كانت مباحة
من قبل ومل تأت بإباحة حمظور  ،والنسخ الذي ننكره ومننع منه هو ما
أوجب إباحة حمظور  ،ألن حترمي الشيء إمنا هو ألجل ما فيه من املفسدة ،
فإذا جاءت شريعة بتحرميه كان ذلك من مؤكداهتا ومقرراهتا  ،فإذا جاء من
أباحه علمنا بإباحته الـمفسدة أنه غري نيب  ،خبالف حترمي ما كان مباحا ،
فإنا نكون متـعبدين بتحرميه.
قالوا :وشريعتكم جاءت بإباحة كثري مما حرمته التوراة  ،مع أنه إمنا حرم ملا
فيه من املفسدة.
فهذه النكتة هي التي تعتمد عليها األمة الغضبية ويتلقاها خالـف منهم

عن سالف  ،والمتكلمون لم يشفوهم في جوابها ، 1وإنما أطالوا معهم
الكالم في رفع البراءة األصلية بالشرائع وفي نسخ اإلباحة بالتحريم.
ولعمر اهلل إنه ملما يبطل شبهتهم  ،ألن رفع الرباءة األصلية ورفع اإلباحة
بالتحرمي هو تغيـري ملا كان عليه احلكم االستصحايب أو الشرعي حبكم آخر
ملصلحة اقتضت تغيـريه  ،وال فرق يف اقتضاء املصلحة بني تغيـري اإلباحة
بالتحرمي أو تغيـري التحرمي باإلباحة.
والشبهة اليت عرضت هلم يف أحد املوضعني هي بعينها يف املوضع اآلخر ،
فإن إباحة الشيء يف الشريعة تابع لعدم مفسدته  ،إذ لو كانت فيه مفسدة
راجحة مل تأت الشريعة بإباحته  ،فإذا حرمته الشريعة األخرى وجب قطعا
أن يكون حترميه فيها هو املصلحة كما كان إباحته يف الشريعة األوىل هي
 1أي :مل يعطوهم جوابا شافيا.
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املصلحة  ،فإن تضمن إباحة احملرم يف الشريعة األوىل إباحة املفاسد -
وحاشا هلل  -تضمن حترمي املباح يف الشريعة األوىل حترمي املصاحل  ،وكالمها
باطل قطعا.
فإذا جاز أن تأيت شريعة التوراة بتحرمي ما كان إبراهيم ومن تقدمه يستبيحه ؛
فجائز أن تأيت شريعة أخرى بتحليل بعت ما كان يف التوراة حمظورا.
وهذه الشبهة الباطلة الداحضة هي اليت ردت هبا األمة الغضبية ن ـبوة سيدنا
حممد  ، هي بعينها اليت رد هبا أسالفهم نبوة املسيح  ،وتوارثوها كافرا عن
كافر  ،وقالوا حملمد  كما قال أسالفهم للمسيح :ال نـق ـر بنبوة من غ ـيـر
شريعة التوراة!
فيقال هلم :فكيف أقررمت ملوسى بالنبوة وقد جاء بتغيـري بعت شرائع من
تقدمه  ،فإن قدح ذلك 1يف املسيح وحممد عليهما الصالة والسالم قدح يف
موسى  ،فال تقدحون يف نبوهتما بقادح إال ومثله يف نبوة موسى سواء  ،كما
أنكم ال ت ـثبتون نبوة موسى بربهان إال وأضعافه شاهد على نبوة حممد ، 
فمن أبني احملال أن يكون موسى رسوال صادقا وحممد ليس برسول  ،أو
يكون املسيح رسوال وحممد  ليس برسول.
ويقال لألمة الغضبية أيضا :ال خيلو الـمـحرم ؛ إما أن يكون حترميه لعينه
وذاته حبي تتنع إباحته يف زمان من األزمنة  ،وإما أن يكون حترميه ملا
تضمنه من املفسدة يف زمان دون زمان  ،ومكان دون مكان  ،وحال دون
حال  ،فإن كان األول ؛ لزم أن يكون ما حرمته التوراة حمرما على مجيع
األنبياء يف كل زمان ومكان  ،من عهد نوح إىل خامت األنبياء صلوات اهلل
 1أي تغيري الشرائع.
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وسالمه عليهم أمجعني  ،وإن كان الثاين ؛ ثبت أن التحرمي واإلباحة تابعان
للمصاحل  ،وإمنا خيتلفان باختالف الزمان واملكان واحلال  ،فيكون الشيء
الواحد حراما يف ملة دون ملة  ،ويف وقت دون وقت  ،ويف مكان دون
مكان  ،ويف حال دون حال  ،وهذا معلوم باالضطرار من الشرائع  ،وال
يليق حبكمة أحكم احلاكمني غري ذلك.
أال ترى أن حترمي السبت لو كان لعينه لكان حراما على إبراهيم ونوح وسائر
النبيـني؟
وكذلك ما حرمته التوراة من املطاعم واملناكح وغريها ؛ لو كان حراما لعينه
وذاته ل ـوجب حترميه على كل نيب ويف كل شريعة.
وإذا كان الرب تعاىل ال حجر عليه  ،بل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد ،
ويبتلي عباده مبا يشاء ويـحكم وال يـحكم عليه  ،فما الذي يـحيل 1عليه
ومينعه أن يأمر أمة بأمر من أوامر الشريعة مث ينهى أمة أخرى عنه  ،أو يـحرم
حمرما على أمة ويبيحه ألمة أخرى  ،بل أي شيء مينعه سبحانه أن يفعل
ذلك يف الشريعة الواحدة يف وقتني خمتلفني حبسب املصلحة  ،وقد بني ذلك
سبحانه وتعاىل بقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها
أمل تعلم أن اهلل على كل شيء قدير * أمل تعلم أن اهلل له ملك السماوات
واألرض وما لكم من دون اهلل من ويل وال نصري؟
فأخرب سبحانه أن عموم قدرته وملكه وتصرفه يف مملكته وخلقه ال مينعه أن
ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء  ،كما أنه ميحو من أحكامه القدرية الكونية
ما يشاء ويـ ـثبت  ،فهكذا أحكامه الدينية األمرية ينسخ منها ما يشاء
 1أي يستحيل.
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ويثبت منها ما يشاء  ،فمن أكفر الكفر وأظلم الظلم أن يعارض الرسول
الذي جاء بالبينات واهلدى  ،وتدفع نبوته  ،وتـجحد رسالته  ،بكونه أتى
بإباحة بعت ما كان حمرما على من قبله  ،أو بتحرمي بعت ما كان مباحا
هلم  ،وباهلل التوفيق  ،يضل من يشاء ويهدي من يشاء.
ومن العجب أن هذه األمة الغضبية تـحجر على اهلل تعاىل أن ينسخ ما
يشاء من شرائعه  ،وقد تركوا شريعة موسـ ـى عليه السالم يف أكثر ما هم
عليه  ،وتسكوا مبا شرعه هلم أحبارهم وعلماؤهم!
فمن ذلك أهنم يقولون يف صلواهتم ما ترجـمته هكذا :اللهم اضرب ببوق
عظيم لفيفنا ، 1واقبضنا مجيعا من أربعة أقطار األرض إىل قدسك ،
سبحانك يا جامع شتات قوم إسرائيل.
ويقولون كل يوم ما ترجـمته هكذا :اردد حكامنا كاألولني  ،ومشريينا
كاالبتداء  ،وابن أورشليم قرية قدسك يف أيامنا  ،وأعزنا ببنياهنا  ،سبحانك
يا باين يورشليم.
فهذا قوهلم يف صالهتم  ،مع علمهم بأن موسى وهارون عليهما السالم مل
يقوال شيئا من ذلك  ،ولكنها فصول لفقوها بعد زوال دولتهم.
وكذلك صيامهم  -كصوم إحراق بيت املقدس  ،وصوم حصبا  ،وصوم
كدل ـيا  -اليت جعلوها فرضا  ،مل يصمها موسى وال يوشع بن نون  ،وكذلك
صوم صلب هامان  ،ليس شيء من ذلك يف التوراة  ،وإمنا وضعوها
ألسباب اقتضت وضعها عندهم.
 1اللفيف هو اجلمع من الناس .انظر «املعجم الوسيط».
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هذا مع أنه يف التوراة ما ترجـمته :ال تزيدوا على األمر الذي أنا موصيكم
به شيئا وال تنقصوا منه شيئا.
وقد تضمنت التوراة أوامر كثرية جدا هم جممعون على تعطيلها وإلغائها ،
فإما أن تكون منسوخة بنصوص أخرى من التوراة  ،أو بنقل صحيح عن
موسى عليه السالم  ،أو باجتهاد علمائهم وأحبارهم  ،وعلى التقادير
الثالثة فقد بطلت شبهتهم يف إنكار النسخ.
مث من العجب أن أكثر تلك األوامر اليت هم مـجمعون على عدم القول هبا
والعمل هبا إمنا يستندون فيها إىل أقوال علمائهم وآرائهم  ،وقد اتفقوا على
تعطيل الرجم للزاين  ،وهو نص التوراة  ،وتعطيل أحكام كثرية منصوصة يف
التوراة.
ومن تالعب الشيطان بهم أهنم يزعمون أن الفقهاء إذا أحلوا هلم
الشيء صار حالال  ،وإذا حرموه صار حراما  ،وإن كان نص التوراة
بـخالفـه  ،وهذا جتويز منهم لنسخهم ما شاءوا من شريعة التوراة  ،فحجروا
على الرب تعاىل وتقدس أن ينسخ ما يريد من شريعته وجوزوا ذلك
ألحبارهم وعلمائهم  ،كما تكبـر إبليس أن يسجد آلدم  ،ورأى أن ذلك
يـغت منه ، 1مث رضي أن يكون قوادا 2لكل عاص وفاسق.
وكما أنف ع ـباد األصنام أن يكون النيب املرسل إليهم بشرا  ،مث رضوا أن
يكون إلـٰههم ومعبودهم حجرا.
 1أي ينقص من قدره.
 2القواد يف األصل هو الساعي بني الرجل واملرأة ليوقعهما يف الفجور  ،واستعريت الكلمة هنا فوصف إبليس هبا  ،إذ هو يسعى بني بين
آدم وبني املعاصي عموما .انظر «املعجم الوسيط».
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وكما نـزهت النصارى بتاركهم 1عن الولد والصاحبة  ،ومل يتحاشوا من نسبة
ذلك إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
وكما نـزهت الفرعونية من اجلهمية الرب سبحانه أن يكون مستويا على
عرشه  -لئال يـلزم احلصر  -مث جعلوه سبحانه يف اآلبار واحلانات وأجواف
احليوانات.
فصل  ،ومن تالعب الشيطان بهم ما شددوه على أنفسهم يف باب
الذبائح وغريها مما ليس له أصل عن موسى عليه السالم وال هو يف التوراة ،
وإمنا هو من أوضاع احلخاميم 2وآرائهم  ،وهم فقهاؤهم.
ولقد كان هلذه األمة يف قدمي الزمان بالشام والعراق واملدائن مدارس وفقهاء
كثريون  ،وذلك يف زمن دولة البابلي ــني والفرس  ،ودولة اليونان والروم  ،حىت
اجتمع فقهاؤهم يف بعت تلك الدول على تأليف «الـمشنا» و «التلمود».
فأما «الـمشنا» فهو الكتاب األصغر ومبلغ حجمه نو مثان مئة ورقة  ،وأما
«التلمود» فهو الكتاب األكرب  ،ومبلغه نو نصف حـمل بغل لكثرته  ،ومل
يكن الفقهاء الذين ألفوه يف عصر واحد  ،وإمنا ألفوه جيال بعد جيل  ،فلما
نظر املتأخرون منهم إىل هذا التأليف  ،وأنه كلما مر عليه الزمان زادوا فيه ،
وأن يف الزيادات املتأخرة ما يناقت أوائل هذا التأليف ؛ علموا أهنم إن مل
يقطعوا ذلك ومينعوا من الزيادة فيه أدى إىل اخللل الذي ال ميكن سده ،
قطعوا 3الزيادة فيه ومنعوا منها  ،وحظروا على الفقهاء الزيادة فيه وإضافة
 1البتارك مجع بـرتك ويسمى البطريق والبطريك  ،هو رئيس رؤساء األساقفة  ،ومقدم النصارى .انظر «املعجم الوسيط».
 2احلخاميم مجع حاخام  ،وهو فقيه اليهود كما بني الشيخ بعده.
 3تقدير الكالم :لذلك قطعوا الزيادة فيه.
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شيء آخر إليه  ،وحرموا من يضيف إليه شيئا آخر  ،فوقف 1على ذلك
املقدار.
وكانت أئمتهم قد حرموا عليهم يف هـٰذين الكتابني مؤاكلة األجانب  ،وهم
من كان على غري ملتهم  ،وحظروا عليهم أكل اللحمان من ذبيحة من مل
2
يكن على دينهم  ،ألن علماءهم علموا أن دينهم ال يبقى يف هذه اخللوة
مع كوهنم حتت الذل والعبودية إال أن يصدوهم عن خمالطة من هو على غري
ملتهم  ،فحرموا عليهم األكل من ذبائحهم ومناكحتهم  ،ومل يـمكنـهم
تقرير ذلك إال حبجة يبتدعوهنا من أنفسهم ويكذبون هبا على اهلل تعاىل ،
ألن التوراة إمنا حرمت عليهم مناكحة غريهم من األمم لئال يوافقوا األزوا
يف عبادة األصنام والشرك باهلل  ،وحـرم عليهم يف التوراة أكل ذبائح األمم
اليت يذحبوهنا قربانا إىل األصنام ألنه قد سـمي عليها اسم غري اهلل تعاىل ،
فأما الذبائح اليت مل تـذبح قربانا لألصنام فلم تنطق التوراة بتحرميها  ،وإمنا
نطقت بإباحة األكل من أيدي غريهم من األمم  ،وموسى عليه السالم إمنا
هناهم عن مناكحة ع ـباد األصنام وأكل ما يذحبوهنا على امسها  ،فما بال
هؤالء ال يأكلون من ذبائح املسلمني وهم ال يذحبون لألصنام وال يذكرون
امسها عليها؟!
فلما نظر أئمتهم إىل أن التوراة غري ناطقة بتحرمي مآكل األمم عليهم إال
عباد األصنام  ،وأن التوراة قد صرحت بأن حترمي مؤاكلتهم وخمالطتهم
 1أي وقف الكتاب.
 2اخللوة هي احلال اليت يكون فيها صاحبها غري خمتلط بالناس  ،واملقصود هنا أن اليهود كانوا يريدون احلفاظ على دينهم وعدم االختالط
باألمم األخرى لئال يدخل يف عقيدهتم ما ليس منها.
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خوف 1استدار املخالطة إىل املناكحة  ،وأن مناكحتهم إمنا منع منها
خوف استتباعها إىل االنتقال إىل أدياهنم وعبادة أوثاهنم  ،ووجدوا مجيع هذا
واضحا يف التوراة ؛ اختلقوا كتابا يف علم الذباحة  ،ووضعوا فيه من التشديد
واآلصار واألغالل ما شغلوهم به عما هم فيه من الذل واملشقة  ،وذلك
أهنم أمروهم أن ينفخوا الرئة حىت ميلؤوها هواء ويتأملوهنا  ،هل خير اهلواء
من ثقب منها أم ال  ،فإن خر منها اهلواء حرموها  ،وإن كان بعت
أطراف الرئة الصقا ببعت مل يأكلوه  ،وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن يدخل
يده يف بطن الذبيحة ويتأمل بأصابعه  ،فإن وجد القلب ملتصقا إىل الظهر
أو أحد اجلانبني  -ولو كان االلتصاق بعرق دقيق كالشعرة  -حرموه ومل
يأكلوه  ،وسـموه «طريفا»  ،يعنون بذلك أنه جنس وأكله حرام  ،وهذه
التسمـ ـية هي أصل بالئهم  ،وذلك أن التوراة حرمت عليهم أكل
«الط ـريفا»  ،و «الطريفا» هي الفريسة اليت يفرتسها األسد أو الذئب أو
غريمها من السباع  ،وهو الذي عرب عنه القرآن بقوله تعاىل وما أكل
الس ـبع ، والدليل على ذلك أنه قال يف التوراة( :وحلما يف الصحراء فريسة
ال تأكلوه  ،وللكلب ألقوه).
وأصل لفظ «طريفا» طوارف  ،وقد جاءت هذه اللفظة يف التوراة يف قصة
يوسف عليه السالم ملا جاء إخوته على قميصه بدم كذب  ،وزعموا أن
الذئب افرتسه  ،وقال يف التوراة( :وحلما يف الصحراء فريسة ال تأكلوا) ،
والفريسة إمنا توجد غالبا يف الصحراء.
 1تقدير الكالم :خلوف.
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وكان سبب نـزول هذا عليهم أهنم كانوا ذوي أخبية 1يسكنون الرب  ،ألهنم
مكثوا يرتددون يف الرب والتـ ـيه أربعني سنة  ،كانوا ال جيدون طعاما إال املن
والسلوى  ،وهو طائر صغري يشبه السمان  ،وفيه من اخلاصية أن أكل حلمه
يليـن القلب ويذهب بالـحزون والقساوة  ،فإن هذا الطائر ميوت إذا مسع
صوت الرعد  ،كما أن الـخطاف 2يقتله الربد  ،فأهلمه اهلل سبحانه وتعاىل
أن يسكن جزائر البحر اليت ال يكون هبا مطر وال رعد إىل انقضاء أوان
املطر والرعد  ،فيخر من اجلزائر وينتشر يف األرض  ،فجلب اهلل تعاىل
إليهم هذا الطائر لينتفعوا به ويكون اغتذاؤهم به كالدواء  ،ل ـغلظ قلوهبم
وقسوهتا.
واملقصود أن مشاخيهم تـعدوا يف تفسري «الطريفا» عن موضوعها وما أريد
هبا  ،وكذلك فقهاؤهم اختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالرئة
والقلب  ،وقالوا( :ما كان من الذبائح سليما من تلك الشروط فهو دخنا) ،
ومعىن هذه اللفظة 3أنه طاهر  ،وما كان خارجا عن هذه الشروط فهو
«طريفا»  ،وتفسريها أنه حرام.
قالوا :ومعىن نص التوراة (وحلما فريسة يف الصحراء ال تأكلوه  ،وللكلب
ألقوه) ؛ أي إنكم إذا ذبـحتم ذبيحة ومل توجد فيها هذه الشروط فال
تأكلوها  ،بل تبيعوهنا على من ليس من أهل ملتكم.
وفسروا قوله (للكلب ألقوه) أي ملن ليس من أهل ملتكم فأطعموه وبيعوه ،
وهم أحق هبذا اللقب وأشبه بالكالب.
 1أخبية مجع خباء  ،وهو البيت املصنوع من وبر أو شعر أو صوف .انظر «املعجم الوسيط».
 2الـخطاف نوع من الطيور .انظر «املعجم الوسيط».
 3أي :دخنا.
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مث إن هذه األمة الغضبية فرقتان ؛ إحداهما عرفوا أن أولئك السلف الذين
ألفوا «الـمشنا» و «التلمود»  -وهم فقهاء اليهود  -كذبوا على اهلل وعلى
موسى النيب  ،وهم أصحاب محاقات وتنطع ودعاوى كاذبة  ،يزعمون أهنم
كانوا إذا اختلفوا يف شيء من تلك املسائل يوحي اهلل تعاىل إليهم بصوت
يسمعه مجهورهم يقول( :احلق يف هذه املسألة مع فالن)  ،ويسمون هذا
الصوت «ب قول»  ،فلما نظرت اليهود القراؤون  -وهم أصحاب عانان
وبنيامني  -إىل هذه الـمـحاالت 1الشنيعة وهذا االفرتاء الفاحش والكذب
البارد ؛ انفصلوا بأنفسهم عن الفقهاء وعن كل من يقول مبقاالهتم ،
وكذبوهم يف كل ما افرتوا على اهلل  ،وزعموا أنه ال جيوز قبول شيء من
أقواهلم  ،حي ادعوا أن اهلل تعاىل كان يوحي إليهم كما يوحي إىل األنبياء.
وأما تلك التـرهات اليت ألفها احلخاميم  -وهم فقهاؤهم  -ونسبوها إىل
التوراة وإىل موسى ؛ فإن القرائني اط ـرحوها كلها وألغوها  ،ومل يـحرموا شيئا
من الذبائح اليت يتولون ذبيحتها البتة  ،ومل يـحرموا سوى حلم الـجدي بلب
أمه فقط  ،مراعاة لنص التوراة( :ال ينضج اجلدي بلب أمه)  ،وليسوا
بأصحاب قياس بل أصحاب ظاهر فقط.
وأما الفرقة الثانية فهم الربانيون  ،وهم أصحاب القياس  ،وهم أكثر عددا
من القرائني  ،وفيهم احلخاميم املفرتون على اهلل تعاىل الكذب  ،الذين
زعموا أن اهلل تعاىل كان خياطب مجيعهم يف كل مسألة بالصوت الذي
يسمونه «ب قول».
 1أي األمور املستحيلة.
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وهذه الطائفة أشد اليهود عداوة لغريهم من األمم  ،ألن حخاميمهم
أومهوهم أن املأكوالت إمنا تـحل للناس إن استعملوا فيها هذا العـلم الذي
نسبوه إىل موسى عليه السالم وإىل اهلل تعاىل  ،وأن سائر األمم ال يعرفون
هذا  ،وأهنم إمنا شرفهم اهلل تعاىل هبذا وأمثال ذلك من التـرهات  ،فصار
أحدهم ينظر إىل من ليس على مذهبه وملته كما ينظر إىل احليوان البهيم ،
وينظر إىل مآكل األمم وذبائحهم كما ينظر إىل العذرة ، 1وهذا من كيد
الشيطان هلم ولعبه هبم  ،فإن احلخاميم قصدوا بذلك املبالغة يف خمالفتهم
األمم واإلزراء عليهم ونسبتهم إىل قلة العلم  ،وأهنم اختصوا دون األمم هبذه
اآلصار واألغالل والتشديدات.
وكلما كان احلخاميم فيهم أكثر تكلفا وأشد إصرا وأكثر حترميا ؛ قالوا :هذا
هو العامل الرباين!
ومما دعاهم إىل التشديد والتضيـيق أهنم مبددون يف شرق األرض وغرهبا ،
فما من مجاعة منهم يف بلدة إال وإذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من
بالد بعيدة يظهر هلم اخلشونة يف دينهم واملبالغة يف االحتياط ؛ فإن كان من
املتفقهة فهو يشرع يف إنكار أشياء عليهم  ،ويوهـمـهم التنـزه عما هم
عليهم ، 2وينسبهم إىل قلة الدين  ،وينسب ما ينكره عليهم إىل مشاخيه
وأهل بلده  ،ويكون يف أكثر تلك األشياء كاذبا  ،وقصده بذلك إما الرياسة
عليهم وإما حتصيل بعت مآربه منهم  ،وال سيما إن أراد الـمقام عندهم ،
فرتاه أول ما ينـزل بـهم ال يأكل من أطعمتهم وال من ذبائحهم  ،ويتأمل
 1الع ــذرة هي ما خير من اإلنسان من الغائط.
 2أي يومههم أنه ينبغي عليهم التنزه عما هم فيه من احلال الدينية  ،وكلمة (عليهم) مثبتتة يف نسخيت عزير وعلي  ،ولعله سبق قلم من ابن
القيم رمحه اهلل  ،فإن األشبه بالسياق كلمة (عليه)  ،واهلل أعلم.
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سكني ذباحهم ، 1وينكر عليهم بعت أمره ويقول( :أنا ال آكل إال من
ذبيحة يدي)  ،فرتاهم معه يف عذاب  ،ال يزال ينكر عليهم املباح ،
ويومههم حترميه بأشياء خيرتعها حىت ال يشكون يف ذلك  ،فإن قدم عليهم
قادم آخر فخاف املقيم أن ينتقت عليه القادم 2؛ تلقاه وأكرمه وسعى يف
موافقته وتصديقه  ،فيستحسن ما فعله األول  ،ويقول هلم( :لقد عظم اهلل
تعاىل ثواب فالن)  ،إذ قوى ناموس الدين يف قلوب هذه اجلماعة  ،وشد
سيا الشرع عندهم  ،وإذا لقيه يظهر من مدحه وشكره والدعاء له ما يؤكد
أمره.
وإن كان القادم الثاين منكرا ملا جاء به األول من التشديد والتضيـيق مل يقع
عندهم مبوقع  ،وينسبونه إما إىل اجلهل وإما إىل رقة الدين  ،ألهنم يعتقدون
أن تضيـيق املعيشة وحترمي احلالل هو املبالغة يف الدين.
وهم أبدا يعتقدون الصواب واحلق مع من يشدد ويضيق عليهم  ،هذا إن
كان القادم من فقهائهم.
فأما إن كانوا من عب ـادهم وأحبارهم فهناك ترى العجب العجاب من
الناموس 3الذي يعتمده والسنن اليت يـحدثها ويلحقها بالفرائت  ،فرتاهم
مسلمني له منقادين  ،وهو يـح ـتلب درهم ، 4ويـجت ـلب درهـمهم  ،حىت إذا
بلغه أن يهوديا جلس على قارعة الطريق يوم السبت أو اشرتى لبنا من
مسلم ثـلبه 9وسبه يف جممع اليهود  ،وأباح عرضه ونسبه إىل قلة الدين.
 1أي اجلزار.
 2أي يفسد عليه ما فعله.
 3كلمة الناموس هلا عدة معاين  ،وتعين يف هذا السياق القانون والشريعة .انظر «املعجم الوسيط».
 4حيتلب درهم أي حيتلب البهيمة اليت تدر حليبا كثريا  ،كناقة ونوها  ،يعين بذلك أنه يأخذ أنفس ما عندهم من اخلري.
 9الثلب هو العيب والتنقص .انظر «املعجم الوسيط».
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فصل  ،ومن تالعب الشيطان بهذه األمة الغضبية أهنم إذا رأوا
األمر أو النهي مما أمروا به أو هنوا عنه شاقا عليهم طلبوا التخلص منه بوجوه
الـحيل  ،فإن أعيتهم احليلة قالوا :هذا كان علينا ملا كان لنا الـملك والرياسة.
فمن ذلك أهنم أمروا إذا أقام أخوان يف موضع واحد ومات أحدمها ومل
1
يـعـ ـقب ولدا ؛ فال تـخر امرأة امليت إىل رجل أجنيب  ،بل ولد حـميها
ينكحها  ،وأول ولد يولدها ينسب إىل أخيه الدار  ، 2فإن أىب أن ينكحها
خرجت مشتكية منه إىل مشيخة قومه تقول( :قد أىب ابن حـمي أن يستبقي
امسا ألخيه يف إسرائيل ومل يرد نكاحي)  ،فيحضره احلاكم هناك ويكل ـفه أن
يقف ويقول( :ما أردت نكاحها)  ،فتتناول املرأة نعله فتخرجه من رجله
وتسكه 3بيدها وتبصق يف وجهه وتنادي عليه( :كذا فلـيصنع بالرجل الذي
ال يبين بيت أخيه)  ،ويدعى فيما بعد بـ «املخلوع النعل»  ،وي ـنـ ـب ـز 4بنوه بـ
«بين خملوع النعل».
هذا كله مفرتض عليهم فيما يزعمون يف التوراة  ،وفيه حكمة ملجئة للرجل
إىل نكاح زوجة أخيه الدار  ،فإنه إذا علم أن ذلك يناله إن مل ينكحها آثر
نكاحها عليه  ،فإن كان مبغضا هلا  ،زهدا يف نكاحها  ،أو كانت هي
زاهدة يف نكاحه مبغضة له ؛ استخر هلما الفقهاء حيلة يتخلص هبا منها
وتتخلص منه  ،فيلزموهنا احلضور عند احلاكم مبحضر من مشاخيهم ،
ويلقنوهنا أن تقول( :أبـى ابن حـمي أن يقيم ألخيه امسا يف إسرائيل  ،مل يرد
 1محيها أي ح ـمـوها وهو أخو زوجها.
 2أخيه الدار أي امليت .انظر «لسان العرب».
 3أي الرجل.
 4ي ـ ــنبز أي يلقب .انظر «لسان العرب».
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نكاحي)  ،فيلزموهنا بالكذب عليه ألنه أراد نكاحها وكرهته  ،فإذا لقنوها
هذه األلفاظ قالتها  ،فيأمرونه بالكذب وأن يقوم ويقول( :ما أردت
نكاحها)  ،ولعل ذلك سؤله وأمنيته  ،فيأمرونه بأن يكذب  ،ومل يكفـهم أن
كذبوا عليه وألزموه أن يكذب حىت سلطوها على اإلخراق به 1والبصاق يف
وجهه  ،ويسمون هذه املسألة «البياما واحلالوس».
وقد تقدم من التنبيه على حيلهم يف استباحة حمارم اهلل تعاىل بعت ما فيه
كفاية  ،فالقوم بيت احليل واملكر واخلب .
وقد كانوا يتنوعون يف عهد رسول اهلل  بأنواع احليل والكيد واملكر عليه
وعلى أصحابه  ،ويرد اهلل سبحانه وتعاىل ذلك كله عليهم  ،فتحيلوا عليه
وأرادوا قتله مرارا  ،واهلل تعاىل ينجيه من كيدهم  ،فتحيلوا عليه وصعدوا فوق
سطح وأخذوا رحا 2أرادوا طرحها عليه وهو جالس يف ظل حائط  ،فأتاه
الوحي  ،فقام منصرفا  ،وأخذ يف حرهبم وإجالئهم.
ومكروا به وظاهروا عليه أعدائه من املشركني  ،فظفره اهلل تعاىل هبم.
ومكروا به وأخذوا يف مجع العدو له  ،فظفر اهلل تعاىل برئيسهم فقتله.
ومكروا به وأرادوا قتله بالسم  ،فأعلمه اهلل تعاىل به وجناه منه.
ومكروا به وسحروه  ،حىت كان يـخيل إليه أنه يفعل الشيء ومل يفعله ،
فشفاه اهلل تعاىل وخلصه.
ومكروا به يف قوهلم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا
آخره ، يريدون بذلك تشكيك املسلمني يف نبوته  ،فإهنم إذا أسلموا أول
 1اإلخراق به أي الكذب عليه .انظر «املعجم الوسيط».
 2الرحا :أداة يطحن هبا .انظر «املعجم الوسيط».
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النهار اطمأن املسلمون إليهم  ،وقالوا( :قد اتبعوا احلق وظهرت هلم أدلته) ،
فيكفرون آخر النهار ويـجحدون نبوته ويقولون( :لـم نقصد إال الـحق
واتـباعه  ،فلما تبني لنا أنه ليس به ؛ رجعنا عن اإلميان به)  ،وهذا من
أعظم خبثهم ومكرهم.
ومل يزالوا موضعني 1جمتهدين يف املكر واخلب إىل أن أخزاهم اهلل بيد رسوله
وأتباعه  ورضي عنهم أعظم اخلزي  ،ومزقهم كل ممزق  ،وشتت مشلهم
كل مشتت.
وكانوا يعاهدونه  ويصاحلونه  ،فإذا خر حلرب عدوه نقضوا عهده.
وملا سلب اهلل تعاىل هذه األمة ملكها وعزها  ،وأذهلا وقطعهم يف األرض ؛
انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان إلى التدبير بالمكر والدهاء
والخداع  ،وكذلك كل عاجز جبان  ،سلطانه يف مكره وخداعه وبـه ـته
وكذبه  ،ولذلك كان النساء بيت املكر واخلداع والكذب واخليانة  ،كما قال
اهلل تعاىل عن شاهد يوسف عليه السالم أنه 2قال إنه من كيدكن إن
كيدكن عظيم.
ومن تالعب الشيطان بهذه األمة أهنم ميث ـلون أنفسهم بع ـ ـ ـناقيد

الك ـرم ، 3وسائر األمم بالشوك احمليط بأعايل حيطان الكرم  ،وهذا من غاية
جهلهم وسفههم  ،فإن املعتنني مبصاحل الكرم إمنا يـجعلون على أعايل

 1موضعني أي مسرعني  ،من اإليضاع وهو السرعة  ،ومنه قول النيب  يف حجته :عليكم بالسكينة  ،فإن الرب ليس باإليضاع.
 2يف نسخة عزير (أن)  ،واملثبت من نسخة علي.
 3الكرم هو العنب.
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حيطانه الشوك حفظا له وحياطة وصيانة  ،ولسنا نرى لليهود من سائر
األمم إال الضرر والذل والصغار  ،كما يفعل الناس بالشوك.
ومن تالعبه بهم أهنم ينتظرون قائما من ولد داود النيب إذا حرك
شفتيه بالدعاء مات مجيع األمم  ،وأن هذا الـمنتظر  -بزعمهم  -هو
املسيح الذي وعدوا به  ،وهم يف الحقيقة إنما ينتظرون مس ـ ـيح الضاللة
الدجال ، 1فهم أكثر أتباعه  ،وإال فمسيح اهلدى عيسى ابن مرمي عليه

السالم يقتلهم  ،وال يبقي منهم أحدا.
واألمم الثالث تنتظر منتـظرا خير يف آخر الزمان  ،فإهنم وعدوا به يف كل
ملة  ،واملسلمون ينتظرون نـزول املسيح عيسى ابن مرمي من السماء لكسر
الصليب وقتل اخلنـزير وقتل أعدائه من اليهود وعـباده من النصارى ،
وينتظرون خرو املهدي من أهل بيت النبوة ، 2ميأل األرض عدال كما
ملئت جورا وظلما.
فصل  ،ومن تالعب الشيطان بهذه األمة الغضبية أهنم يف العشر
األول من الشهر األول من كل سنة يقولون يف صالهتم( :كم تقول األمم:
أين إلـٰههم؟ انتبه  ،كم تنام يا رب؟ استيقظ من رقدتك).3

وهؤالء إمنا أقدموا على هذه الكفريات من شدة ضجرهم من الذل
والعبودية وانتظار فر ال يزداد منهم إال بعدا  ،فأوقعهم ذلك يف الكفر
 1جاء ذلك يف احلدي الذي رواه مسلم ( )2044عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه :يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا.
وأصبهان من مدن إيران  ،وانظر للتوسع كتاب الشيخ األلباين رمحه اهلل «قصة املسيح الدجال  ،ونزول عيسى عليه السالم وقتله إياه».
 2ورد يف خرو املهدي عدة أحادي  ،نقل مجلة منها الشيخ األلباين رمحه اهلل يف «الصحيحة» (.)2390 ، 2203 ، 2230 ، 1920
 3انظر اىل قلة أدهبم مع اهلل تعاىل وسوء توقريهم له.
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والتزندق الذي ال يستحسنه إال أمثاهلم  ،وجترأوا على اهلل سبحانه وتعاىل
هبذه املناجاة القبيحة  ،كأهنم ينخونه 1بذلك لينتخي هلم وحيمي لنفسه ،
فكأهنم يـخربونه سبحانه وتعاىل بأنه قد اختار اخلمول لنفسه وألحبابه وأبناء
أنبيائه  ،فينتخونه للن ـباهة واشتهار الصيت!
فرتى أحدهم إذا تال هذه الكلمات يف الصالة يقشعر جلده  ،وال يشك يف
أن هذه املناجاة تقع عند اهلل تعاىل مبوقع عظيم  ،وأهنا تؤثر فيه وحتركه وهتزه
وتـ ـنخـ ـيه.
ومن ذلك 2أنهم ينسبون إلى اهلل سبحانه وتعالى الندم على ما يفعل ،
فمن ذلك قوهلم يف التوراة اليت بأيديهم :وندم اهلل سبحانه وتعاىل على خلق
البشر الذين يف األرض وشق عليه  ،وعاد يف رأيه.
وذلك عندهم يف قصة قوم نوح.
وزعموا أن اهلل سبحانه وتعاىل وتقدس ملا رأى فساد قوم نوح  ،وأن شرهم
وكفرهم قد عظم ؛ ندم على خلق البشر.
وكثري منهم يقول إنه 3بكى على الطوفان حىت رمد 4وعادته املالئكة  ،وأنه
عت على أنامله حىت جرى الدم منها.
وقالوا أيضا إن اهلل تعاىل ندم على تليكه « شاؤول» على بين إسرائيل ،
وأنه قال ذلك لشمويل.

 1النخوة هي العظمة والكربياء واحلماسة  ،كما يف «املعجم الوسيط»  ،وعليه فمعىن ينخونه أي يستثريون فيه العظمة والكربياء واحلماسة .
 2أي :ومن أمثلة جرأهتم على اهلل تعاىل.
 3أي اهلل  -سبحانه وتعاىل عما يقولون علوا كبريا . -
 4الرمد :مرض يصيب العينني.
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وعندهم أيضا أن نوحا عليه السالم ملا خر من السفينة بدأ ببناء مذبح هلل
تعاىل وقرب عليه قربانني  ،وأن اهلل تعاىل استنشق رائحة القتار ، 1فقال اهلل
تعاىل يف ذاته :لن أعاود لعنة األرض بسبب الناس  ،ألن خاطر البشر
مطبوع على الرداءة  ،ولن أهلك مجيع احليوان كما صنعت.
وقد واجهوا رسول اهلل  وأصحابه رضي اهلل تعاىل عنهم بأمثال هذه
الكفريات  ،فقال قائل منهم للنيب ( : إن اهلل سبحانه وتعاىل خلق
السماوات واألرض يف ستة أيام مث اسرتاح)  ،فشق ذلك على النيب ، 
فأنـزل اهلل تعاىل تكذيبا هلم ولقد خلقنا السماوات واألرض وما بينهما يف
2
ستة أيام وما مسنا من لغوب.
وتأمل قوله تعاىل ع ـقيب 3ذلك فاصرب على ما يقولون ، فإن أعداء
الرسول  نسبوه إىل ما ال يليق به  ،وقالوا فيه ما هو منـزه عنه  ،فأمره اهلل
سبحانه وتعاىل أن يصرب على قوهلم  ،ويكون له أسوة بربه سبحانه وتعاىل
حي قال أعداؤه فيه ما ال يليق به.
وكذلك قال «فنحاص» أليب بكر( :إن اهلل فقري ونن أغنياء  ،وهلذا
استقرضنا 4من أموالنا)  ،فأنـزل اهلل سبحانه وتعاىل لقد مسع اهلل قول الذين
قالوا إن اهلل فقري ونن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغري حق
ونقول ذوقوا عذاب احلريق.9
 1الق ـتار دخان ذو رائحة خاصة ينبع عن الطبخ أو االحرتاق .انظر «املعجم الوسيط».
 2اللغوب هو التعب واإلعياء .انظر «النهاية».
 3عــقيب أي بعد.
 4أي :طلب منا أن نقرضه  ،قال ذلك ملا أنزل اهلل تعاىل من ذا الذي يقرض اهلل قرضا حسنا فيضاعفه اهلل أضعافا كثرية ، كما رواه ابن
جرير يف تفسري اآلية املذكورة.
 9انظر تفسري اآلية وسبب نزوهلا يف تفسري ابن جرير وكذا تفسري ابن أيب حامت ( ،سورة آل عمران.)101 :
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وقالوا أيضا :يد اهلل مغلولة كما حكى اهلل ذلك سبحانه عنهم يف قوله
وقالت اليهود يد اهلل مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه
مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
ويق ـ ـ ـولون يف العشر األول من الشهر األول من كل س ـ ـنة :يا إلـٰهنا وإلـٰه
آبائنا  ،املـك على مجيع أهل األرض  ،ليقول كل ذي نسمة :1اهلل إلـٰه
إسرائيل قد ملك  ،ومملكته يف الكل متسلطة.
ويقولون يف هذه الصالة أيضا :وسيكون هلل تعاىل الـملك  ،ويف ذلك اليوم
يكون اهلل تعاىل واحدا وامسه واحدا.
ويعنون بذلك أنه ال يظهر أن الـملك هلل تعاىل إال إذا صارت الدولة لليهود
الذين هم صفوته وأمته  ،فأما ما دامت الدولة لغري اليهود فإنه سبحانه
وتعاىل خامل الذكر عند األمم  ،مطعون يف ملكه  ،مشكوك يف قدرته.
فصل  ،ومن تالعب الشيطان بـهم أهنم مولعون بالقـ ـ ـدح يف األنبياء
وأذي ـتهم  ،وقد آذوا موسى عليه السالم يف حياته  ،ونسبوه إىل ما برأه اهلل
تعاىل منه  ،وهنى اهلل سبحانه هذه األمة عن االقتداء هبم يف ذلك حي
يقول يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فبـ ـرأه اهلل مما قالوا
وكان عند اهلل وجيها.
وثبت يف «الصحيحني» من حدي أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب 
قال :كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إىل بعت ، 2وكان
موسى يغتسل وحده  ،فقالوا( :واهلل ما مينع موسى أن يغتسل معنا إال أنه
 1النسمة هي الروح .انظر «النهاية».
 2أي ينظر بعضهم إىل عورة بعت.
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آدر ، )1فذهب موسى يغتسل فوضع ثوبه على حجر  ،ففر احلجر بثوبه ،
فجمح 2موسى بأثره يقول( :ثويب يا حجر  ،ثويب يا حجر)  ،حىت نظرت
بنو إسرائيل إىل موسى وقالوا :واهلل ما مبوسى من بأس.
وأخذ ثوبه فط ـف ـق 3باحلجر ضربا  ،فقال أبو هريرة :واهلل إنه ل ـن ـدب 4باحلجر
9
ستة أو سبعة ضربا باحلجر.
وأنـزل اهلل تعاىل هذه اآلية يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا
موسى فب ـرأه اهلل مما قالوا.
وقال ابن جرير :حدثنا ابن محيد  ،حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد:
قالت بنو إسرائيل :إن موسى آدر  ،وقالت طائفة :هو أبرص من شدة
0
ت ـس ـت ـره.
وقال ابن سريين عن أيب هريرة عن النيب  : إن موسى كان رجال حي ـ ـيا
س ـت ـريا  ،ال يكاد يرى من جلده شيء استحياء منه  ،فآذاه من آذاه من بين
إسرائيل وقالوا :ما تستـر هذا التـ ـست ـر إال من عيب يف جلده  ،إما برص وإما
7
أدرة وإما آفة  ،وإن اهلل أراد أن ي ـبـ ـ ـرئه مما قالوا  ،وذكر احلدي .
وقال سفيان بن حسني عن ال ـ ـحكم عن ابن جبيـ ـ ـر عن ابن عـ ـباس عن
علي بن أيب طالب يف قوله تعاىل ال تكونوا كالذين آذوا موسى قال:
 1آدر أي به انتفا خ يف خصيته.
 2مجح أي أسرع إسراعا ال يرده شيء .انظر «النهاية».
 3طفق أي أخذ يف فعل ما .انظر «النهاية».
 4قال ابن األثري رمحه اهلل يف «النهاية» :الندب أثر اجلرح إذا مل يرتفع عن اجللد  ،فشبه به أثر الضرب يف احلجر.
 9رواه البخاري ( )270ومسلم ( ، )330واللفظ للبخاري  ،وقد ضبطت النص منه.
 0انظر كالمه هذا يف تفسري اآلية املذكورة يف تفسريه رمحه اهلل.
 7انظر كالمه هذا يف تفسري اآلية املذكورة يف تفسريه رمحه اهلل.
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صعد موسى وهارون اجلبل  ،فمات هارون  ،فقالت بنو إسرائيل( :1أنت
قتلته  ،وكان أشد حبا لنا منك وألني لنا منك)  ،وآذوه بذلك  ،فأمر اهلل
تعاىل املالئكة فحملته حىت مـ ـروا به على بين إسرائيل  ،وتكلمت املالئكة
مبوته 2حىت عرف بنو إسرائيل أنه قد مات  ،فبـرأه اهلل تعاىل من ذلك ،
فانطلقوا به فدفنوه  ،فلم يطلع على قبـ ـره أحد من خ ـلق اهلل تعاىل إال
الرخم ، 3فجعله اهلل تعاىل أصم أبكم.
وقال اهلل تعاىل وإذ قال موسى لقومه يا قوم مل تؤذونين وقد تعلمون أين
رسول اهلل إليكم.
وتأمل قوله وقد تعلمون أين رسول اهلل إليكم ، فإهنا مجلة يف موضع
احلال  ،أي( :أتؤذونين وأنتم تعلمون أين رسول اهلل إليكم)  ،وذلك أبلغ يف
العناد.
وكذلك املسيح قال وإذ قال عيسى ابن مرمي يا بين إسرائيل إين رسول اهلل
إليكم مصدقا ملا بني يدي من التوراة ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه
أمحد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبني.
فهذا قليل من كثري من أذاهم ألنبيائهم.
وأما أذاهم هلم بالقتل والنفي فأشهر من أن يذكر.
ولقد بالغوا يف أذى النيب  بهدهم بالقول والفعل  ،حىت ردهم اهلل تعاىل
خاسئني.
 1أي قالت ملوسى عليه السالم.
 2أي بسبب موته وأنه مل يكن مقتوال.
 3الرخم نوع من الطري معروف  ،واحدته رمخة  ،وهو موصوف بالغدر  ،وقيل :بالقذر .انظر «النهاية».
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ومن قدحهم يف األنبياء ما نسبوه إىل نص التوراة أنه ملا أهلك اهلل أمة لوط
لفسادها وجنى لوطا بابنتيه فقط ؛ ظن ابنتاه أن األرض قد خلت ممن
يستبقني منه نسال ، 1فقالت الصغرى للكربى( :إن أبانا شيخ  ،ومل يبق يف
األرض إنسان يأتينا كسبيل البشر ، 2فهلمي نسقي أبانا مخرا ونضاجعه
لنستبقي من أبينا نسال)  ،ففعلتا ذلك بزعمهم  ،فنسبوا إىل النيب أنه سكر
حىت مل يعرف ابنتيه  ،مث وطـ ـئهما وأحبلهما 3وهو ال يعرفهما  ،فولدت
إحدامها ولدا سـمته «مواب»  ،يعين أنه من األب  ،والثانية سـمت ولدها
«ابن عمي»  ،يعين أنه من قبيلها.4
وقد أجاب بعضهم عن هذا بأنه كان قبل نـزول التوراة  ،فلم يكن نكاح
األقارب حراما  ،والتوراة تكذبـهم  ،فإن فيها أن إبراهيم اخلليل خاف يف
ذلك العصر أن يقتله املصريون حسدا له على زوجته سارة  ،فأخفى
نكاحها وقال( :هي أخيت)  ،علما منه بأنه إذا قال ذلك مل يبق للظنون
إليهما سبيل.
وهذا أظهر دليل على أن حترمي نكاح األخت كان ثابتا يف ذلك الزمان ،
فما ظنك بنكاح البنت الذي مل يشرع وال يف زمن آدم عليه السالم.
وعن ــدهم أيض ــا يف الت ــوراة ال ــيت بأيدي ـ ـهم قص ــة أعج ــب م ــن ه ــذه  ،وه ــي أن
يهوذا بن يعقوب النيب زو ولده األكرب من امـرأة يقـال هلـا «تامـار»  ،فكـان

 1أي :ي ــنجب منه نسال.
 2أي :ي ـنكحنا كحال البشر.
 3أحبلهما أي محال منه.
 4أي من جهتها يف العائلة.
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يأتيهــا مســتدبرا ، 1فغض ـب اهلل تعــاىل مــن فعلــه  ،فأماتــه  ،فــزو يهــوذا ولــده
اآلخر هبا  ،فكان إذا دخل هبا أنـزل علـى األرض 2علمـا منـه بأنـه إن أولـدها
كـ ـان أول األوالد م ــدعوا باس ــم أخي ــه ومنس ــوبا إىل أخي ــه  ،فك ــره اهلل تع ــاىل
ذلــك مــن فعلــه  ،فأماتــه أيضــا  ،فأمرهــا يهــوذا باللحــاق ببيــت أبيهــا إىل أن
يكب ـر «شــيال» ولــده ويــتم عقل ـه  ،حــذرا مــن أن يصــيبه مــا أصــاب أخويــه ،
فأقامــت يف بيــت أبيهــا  ،مث ماتــت مــن بعــد زوجــة يهــوذا  ،وصــعد إىل من ــزل
ليحرس غنمه  ،فلما أخربت املرأة «تامار» بإصعاد حـموها إىل املنـزل لبست
زي الزواين وجلست يف مستشرف 3علـى طريقـه لعلمهـا بش ـ ـب ـقـ ـه ، 4فلمـا مـر
هبــا خالـ ـها 9زانيــة فراودهــا فطالبتــه بــاألجرة  ،فوعــدها بـ ـجدي وره ـن عنــدها
7
عص ــاه وخات ــه ودخ ــل هب ــا  ،فعلق ـت من ــه ، 0فلم ــا أخب ـ ـر يه ــوذا أن كـ ــن ـ ـتـ ـ ـه
علقــت مــن الزنــا أفــىت بإحراقهــا  ،فبعث ـت إليــه خباتــه وعصــاه  ،فقالــت :م ـن
رب 0هـٰذين أنا حامل.
فقال :صدقت  ،ومىت ذلك؟
واعتذر بأنه مل يعرفها  ،ومل يستحل معاودهتا  ،وال تسليمها إىل ولده ،
وعلقت من هذا الزنا بعارض.0
 1أي يأتيها يف دبرها.
 2أي أنـزل منــيه يف األرض وليس يف فرجها.
 3مستشرف أي مكان مشرف ظاهر.
 4الشبق هو شدة الشهوة .انظر «املعجم الوسيط».
 9خالـها أي ظنها.
 0أي محلت منه.
 7الك ـ ـنــه :امرأة االبن وامرأة األ خ .انظر «املعجم الوسيط».
 0رب هـٰذين  ،أي مالكهما.
 0أي هكذا عــرضا  ،بسبب تلك الزن ـ ــية.
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1

قالوا :ومن ولدها داود النيب.
ويف ذلك من نسبتهم الزنا والكفر إىل أهل بيت النبوة ما يقارب ما نسبوه
إىل لوط عليه السالم.
وهذا كله عندهم ويف نص كتاهبم  ،وهم جيعلون هذا نسبا لداود وسليمان
عليهما السالم وملسيحهم املنتظر.
ومن العجب أهنم جيعلون املسلمني أوالد زنا  ،ويسموهنم «مـمازير» ،
واحدها «مـمزير»  ،وهو اسم لولد الزنا  ،ألن شرعهم أن الزو إذا راجع
زوجته بعد أن نكحت زوجا غريه فأوالدمها أوالد زنا.
وزعموا أن ما جاءت به شريـ ـعة اإلسـ ـ ـالم من ذلك هو من مـ ـ ـوض ـوعات
عبد اهلل بن سالم  ،قصد به أن جيعل أوالد املسلمني مـمازير بزعمهم.
قالوا :وكان حممد  قد رأى أحالما تدل على أنه صاحب دولة ، 2فسافر
إىل الشام يف جتارة خلدجية  ،واجتمع بأحبار اليهود وقص عليهم أحالمه ،
فعلموا أنه صاحب دولة  ،فأصحبوه عبد اهلل بن سالم  ،فقرأ عليه علوم
التوراة وفقهها مدة  ،ونس ـ ـ ـ ـبوا الفصاحة واإلع ـ ـ ـ ـجاز ال ـ ـ ـذي يف القرآن إىل
عبد اهلل بن سالم  ،وأن من مجلة ما قرره عبد اهلل بن سالم أن الزوجة ال
حتل للمطلق ثالثا إال بعد أن ينكحها رجل آخر  ،ليجعل أوالد املسلمني
أوالد زنا.
وال ريب أن مثل هذا البهت يرو على كثري من محريهم.

 1هذه فرية أخرى على األنبياء.
 2هذه فرية أخرى على األنبياء.
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وقد خلق اهلل تعاىل لكل باطل وبـهت حـملة  ،كما للحق محلة  ،وليس وراء
هذا البهت بـهت.
وليس مبستنكر ألمة قدحت يف معبودها وإلـٰهها ونسبته إىل ما ال يليق
بعظمته وجالله  ،ونسبت أنبياءه إىل ما ال يليق هبم  ،ورمتهم بالعظائم ؛
أن ينسبوا حممدا  إىل ذلك  ،وعداوته هلم ومالحـمه فيهم وإجالؤه هلم
من ديارهم وأمواهلم وسيب ذراريهم ونسائهم معلوم غري جمهول.
وقد نسبت هذه األمة الغضبية عيسى ابن مرمي إىل أنه ساحر ولد غ ـي ـة، 1
ونسبت أمه إىل الفجور.
ونسبت لوطا إىل أنه وطئ ابنتيه وأولدمها وهو سكران من اخلمر.
ونسبوا سليمان عليه السالم إىل أنه كان ملكا ساحرا  ،وكان أبوه عندهم
ملكا مسيحا.
ونسبوا يوسف الصديق عليه السالم إىل أنه حل تكة 2سراويله وتكة سراويل
سيدته  ،وأنه قعد منها مقعد الرجل من املرأة  ،وأن احلائط انشق له فرأى
أباه يعقوب عليه السالم عاضا على أنامله  ،فلم يقم حىت نـزل عليه جربيل
عليه السالم فقال :يا يوسف  ،تكون من الزناة وأنت معدود عند اهلل تعاىل
من األنبياء؟
فقام حينئذ.
ومعلوم أن ترك الفاحشة عن هذا ال مدح فيه  ،فإن أفسق الناس لو رأى
ذلك لوىل هاربا وترك الفاحشة.
 1أي ولد زنية  ،حاشا نيب اهلل وأمه .انظر «املعجم الوسيط».
 2الــتــكة هي رباط السراويل .انظر «املعجم الوسيط».
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ومنهم من يزعم أن املسيح كان من العلماء  ،وأنه كان يداوي املرضى
باألدوية  ،ويومههم أن االنتفاع إمنا حصل هلم بدعائه  ،وأنه داوى مجاعة
من املرضى يف يوم السبت  ،فأنكرت عليه اليهود ذلك  ،فقال هلم :أخربوين
عن الشاة من الغنم إن وقعت يف بئر  ،أما تنـزلون إليها وتـحلون السبت
لتخليصها؟
قالوا :بلى.
قال :فلم أحللتم السبت لتخليص الغنم وال تـحلونه لتخليص اإلنسان الذي
هو أكرب حرمة من الغنم؟
فأفحموا.
ويـحكون أيضا عنه أنه كان مع قوم من تالميذه يف جبل ومل حيـضرهم
الطعام  ،فأذن هلم يف تناول احلشيش يوم السبت  ،فأنكرت عليه اليهود
قطع احلشيش يف يوم السبت  ،فقال هلم :أرأيتم لو أن أحدكم كان وحيدا
مع قوم على غري ملته  ،وأمرهم بقطع النبات وإلقائه لدواهبم  ،ال يقصدون
بذلك إبطال السبت  ،ألستم تـجيزون له قطع النبات؟
قالوا :بلى.
قال :فإن هؤالء القوم أمرتـهم بقطع النبات ليأكلوه وليغتذوا به  ،ال لقطع
السبت.
ومن العجب أن عندهم يف التوراة اليت بأيديهم :ال يزول الـملك من آل
يهوذا  ،والراسم 1من بني ظهرانيهم ؛ إىل أن يأيت املسيح.
وهم ال يقدرون أن جيحدوا ذلك.
 1الراسم هو املاء اجلاري كما يف «املعجم الوسيط»  ،ولعله ماء كان جيري يف ديارهم من نبع أو هنر ونوه.
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فيقال هلم :إنكم كنتم أصحاب دولة حىت ظهر املسيح  ،مث انقضى ملككم
ومل يبق لكم اليوم ملك  ،وهذا برهان على أن املسيح قد أرسل  ،ومن حني
بع املسيح وكفروا به وطلبوا قتله استولت ملوك الروم على اليهود وبيت
املقدس وانقضت دولتهم وتفرق مشلهم.
فيقال هلم :ما تقولون يف عيسى ابن مرمي؟
فيقولون :ولد يوسف النجار  ،ل ـغ ـي ـة ال ل ـرشدة ، 1وكان قد عرف اسم اهلل
األعظم  ،يسخر به كثريا من األشياء.
وعند هذه األمة الغضبية أيضا أن اهلل تعاىل كان قد أطلع موسى عليه
السالم على االسم املركب من اثنني وأربعني حرفا  ،وبه شق البحر وعمل
املعجزات!
فيقال هلم :فإذا كان موسى قد عمل املعجزات باسم اهلل سبحانه  ،فلم
صدقتم نبوته وأقررمت هبا  ،وجحدمت نبوة عيسى وقد عمل املعجزات باالسم
األعظم؟
فأجاب بعضهم عن هذا اإللزام بأن اهلل سبحانه هو الذي علم موسى ذلك
االسم  ،فعلمه بالوحي  ،وعيسى إمنا تعلم من حيطان ببيت املقدس.
وهذا هو الالئق ببهتهم وكذهبم على اهلل تعاىل وأنبيائه  ،وهو يسد عليهم
العلم بنبوة موسى  ،ألن كال الرسولني اشرتكا يف املعجزات واآليات الظاهرة
اليت ال يقدر أحد أن يأيت مبثلها  ،فإن كان أحدمها قد عملها حبيلة أو بعلم
فاآلخر ميكن ذلك يف حقه  ،وقد أخربا مجيعا أن اهلل سبحانه وتعاىل هو
 1غ ــيــة أي زنية  ،والرشدة أي نكاح صحيح  ،انظر «املعجم الوسيط» .واليهود يعنون هبذا أن عيسى عليه السالم ولد يوسف النجار ،
وأن أمه مرمي محلت به من سفاح ال من نكاح  ،حاشا نيب اهلل عيسى من ذلك.
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الذي أجرى ذلك على أيديهما وأنه ليس من صنعهما  ،فتكذيب أحدمها
وتصديق اآلخر تفريق بني املتماثلني.
وأيضا  ،فإنه ال دليل هلم على أن موسى تلقى تلك املعجزات عن اهلل تعاىل
إال وهو يدل على أن عيسى عليه السالم تلقاها أيضا عن اهلل تعاىل  ،فإن
أمكن القدح يف معجزات عيسى أمكن القدح يف معجزات موسى عليه
السالم  ،وإن كان ذلك باطال فهذا أيضا باطل.
وإذا كان هذا شأن معجزات هـٰذين الرسـولني مـع بعـد العهـد 1وت ـش ـت ـت مشـل
أمتيهم ــا يف األرض  ،وانقط ــاع معجزاهتم ــا ؛ فم ــا الظـ ـن بنب ــوة مـ ـن معجزات ـ ـه
وآياته تزيد على األلف  ،والعهد هبا قريب  ،وناقلوها أصدق اخللق وأبـرهم ،
ونـقلهــا ثابــت بــالتواتر قرنــا بعــد قــرن  ،وأعظـ ـ ـ ـمها معجــزة كتــاب بــاق غــت
طــري  ،مل يتغــري ومل يتبــدل منــه شــيء  ،بــل كأن ــه من ــزل اآلن  ،وهــو القــرآن
العظــيم  ،ومــا أخــرب بــه يقــع كــل وقــت علــى الوجــه الــذي أخــرب بــه حــىت كأنــه
كان يشاهده عيانا.
فصل  ،وال ميكن البتة أن يؤمن يهودي بنبوة موسى عليه السالم إن
مل يؤمن بنبوة حممد  ، وال ميكن نصرانيا أن يقر بنبوة املسيح إال بعد
إقراره بنبوة حممد . 
وبيان ذلك أن يقال هلاتني األمتني :أنتم مل تشاهدوا هـٰذين الرسولني  ،وال
شاهدمت آياهتما وبراهني نبوهتما  ،فكيف يسع العاقل أن يكذب نبيا ذا
دعوة شائعة وكلمة قائمة وآيات باهرة  ،ويصدق من ليس مثله وال قريبا منه
 1بعد العهد أي بعد الزمان.
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يف ذلك ألنه مل ير أحد النبيـ ـيـن وال شاهد معجزاته  ،فإذا كذب بنبوة
أحدمها لزمه التكذيب بنبوتـهما  ،وإن صدق بأحدهـما لزمه التصديق
بنبوهتما  ،فمن كفر بنيب واحد فقد كفر باألنبياء كلهم ومل ينفعه إميانه به ،
قال اهلل تعاىل إن الذين يكفرون باهلل ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهلل
ورسله ويقولون نؤمن ببعت ونكفر ببعت ويريدون أن يتخذوا بني ذلك
سبيال * أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا * والذين
آمنوا باهلل ورسله ومل يفرقوا بني أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم
وكان اهلل غفورا رحيما ، وقال تعاىل آمن الرسول مبا أنـزل إليه من ربه
والـ ـمؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من
رسله ، فنقول للمغضوب عليه :هل رأيت موسى وعاينت معجزاته؟
فبالضرورة يقول :ال.
فنقول له :بأي شيء عرفت نبوته وصدقه؟
فله جوابان :أحدهما  ،أن يقول أيب عرفين ذلك وأخربين به.
والثاني أن يقول :التواتر وشهادات األمم حقق ذلك عندي كما حقـقت
شهادهتم وجود البـالد النائية والبحار واألهنار املعروفة وإن مل أشاهدها.
فإن اختار اجلواب األول وقال( :شهادة أيب وإخباره إياي بنبوة موسى هي
سبب تصديقي بنبوته)  ،فيقال له :ومل كان أبوك عندك صادقا يف ذلك
معصوما عن الكذب وأنت ترى الكفار يعلمهم آباؤهم ما هو كفر عندك؟
فإذا كنت ترى األديان الباطلة والـمذاهب الفاسدة قد أخذها أربابـها عن
آبائهم كأخذك م ـ ـ ـ ـذهبك عن أبيك  ،وأنت تعلم أن الذين 1هم عليه
 1هكذا يف املطبوع ويف نسخة (علي)  ،ولعل الصواب :الذي.
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عما أخذته عن أبيك خوفا أن تكون هذه

ضالل ؛ فيلزمك أن تبح
حاله.
فإن قال( :إن الذي أخذته عن أيب أصح من الذي أخذه الناس عن
1
آبائهم) ؛ كفاه معارضة غريه له مبثل قوله.
فإن قال( :أيب أصدق من آبائهم وأعرف وأفضل) ؛ عارضه سائر الناس يف
آبائهم بنظري ذلك.
فإن قال( :أنا أعرف حال أيب وال أعرف حال غريه) ؛ قيل له :فما يؤمـنك
أن يكون غري أبيك أصدق من أبيك وأفضل وأعرف؟
وبكل حال فإن كان تقليد أبيه حـ ـ ـجة صحيحة كان تقليد غريه ألبيه
كذلك  ،وإن كان ذلك باطال كان تقليده ألبيه باطال.
فإن رجع عن هذا اجلواب واختار اجلواب الثاين وقال( :إمنا علمت نبوة
موسى بالتواتر قرنا بعد قرن  ،فإهنم أخربوا بظهوره ومبعجزاته وآياته وبراهني
نبوته اليت تضطر إىل تصديقه) ؛ فيقال له( :ال ينفعك هذا اجلواب  ،ألنك
قد أبطلت ما شهد به التواتر من نبوة عيسى وحممد .) 
فإن قلت :تواتـر ظهور موسى ومعجزاته ومل يتواتر ذلك يف املسيح وحممد ؛
قيل :هذا هو الالئق ببهت األمة الغضبية  ،فإن األمم مجيعهم قد عرفوا أهنم
قوم بـهت  ،وإال فمن املعلوم أن الناقلني ملعجزات املسيح وحممد صلوات اهلل
وسالمه عليهم أضعاف أضعافكم بكثري  ،واملعجزات اليت شاهدها أوائلهم
ال تنقص عن املعجزات اليت أتى هبا موسى عليه السالم  ،وقد نقلها عنهم
 1أي أن ما يعارض به غريه كالمه يكفي يف بطالن قوله  ،فهو يصف ما أخذه عن أبيه بالصدق  ،وهم كذلك يصفون ما أخذوه عن
آبائهم بالصدق.
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أهل التواتر جيال بعد جيل وقرنا بعد قرن  ،وأنت ال تقبل خرب التواتر يف
ذلك وترده  ،فيلزمك أن ال تقبله يف أمر موسى عليه السالم.
ومن املعلوم بالضرورة أن من أثبت شيئا ونفى نظريه فقد تناقت  ،وإذا
اشتهر النيب يف عصر وصحت نبوته يف ذلك العصر باآليات اليت ظهرت
عليه ألهل عصره  ،ووصل خربه إىل أهل عصر آخر ؛ وجب عليهم
تصديقه واإلميان به  ،وموسى واملسيح وحممد صلوات اهلل وسالمه عليهم يف
هذا سواء.
ولعل تواتر الشهادات بنبوة موسى أضعف من تواتر الشهادات بنبوة عيسى
وحممد  ،ألن األمة الغضبية قد مزقها اهلل تعاىل كل ممزق  ،وقطعها يف
األرض  ،وسلبها ملكها وعزها  ،فال عيش هلا إال حتت قهر سواها من
األمم هلا  ،خبالف أمة عيسى عليه السالم  ،فإهنا قد انتشرت يف األرض ،
وفيهم امللوك  ،وهلم املمالك  ،وأما احلنفاء فممالكهم قد طبقت مشارق
األرض ومغارهبا  ،ومألوا الدنيا سهال وجبال  ،فكيف يكون نقلهم ملا نقلوه
كذبا  ،ونقل األمة الغضبية اخلاملة القليلة الزائلة صدقا؟!
فثبت أنه ال ميكن يهوديا على وجه األرض أن يصدق بنبوة موسى عليه
السالم إال بتصديقه وإقراره بنبوة حممد  ، وال ميكن نصرانيا البتة اإلميان
باملسيح عليه السالم إال بعد اإلميان مبحمد . 
وال ينفع هاتني األمتني شهادة املسلمني بنبوة موسى واملسيح ألهنم إمنا آمنوا
هبما على يد حممد  ، وكان إمياهنم هبما من اإلميان مبحمد ومبا جاء به ،
فلواله ما عرفنا نبوهتما وال آمنا هبما وال بنبيهما  ،فإن أمة الغضب والضالل
ليس بأيديهم عن أنبيائهم ما يوجب اإلميان هبم  ،فلوال القرآن وحممد  ما
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عرفنا شيئا من آيات األنبياء املتقدمني  ،فمحمد  وكتابه هو الذي قرر
نبوة موسى ونبوة املسيح عليهما الصالة والسالم  ،ال اليهود والنصارى  ،بل
كان نفس ظهوره وجميئه تصديقا لنبوهتما  ،فإهنما أخربا به وبشرا بظهوره
قبل ظهوره  ،فلما بعث كان بعث ـه تصديقا لهما  ،وهذا أحد الـمعنيـني يف
قوله تعاىل ويقولون أئنا لتاركوا آهلتنا لشاعر جمنون * بل جاء باحلق وصدق
املرسلني ، أي جميئه تصديق هلم من جهتني :من جهة إخبارهم مبجيئه
ومبعثه  ،ومن جهة إخباره مبثل ما أخربوا به  ،ومطابقة ما جاءوا به ملا
جاءوا به  ،فإن الرسول األول إذا أتى بأمر ال يعلم إال بالوحي  ،مث جاء نيب
آخر مل يقاربه يف الزمان وال يف الـمكان  ،وال تلقى عنه بـمثل ما جاء به
سواء ؛ دل ذلك على صدق الرسولني األول واآلخر  ،وكان ذلك مبنـزلة
رجلني أخرب أحدمها خبرب عن عيان  ،مث جاء آخر من غري بلده وناحيته
حبي نعلم أنه مل جيتمع به وال تلقى عنه وال عمن تلقى عنه  -فأخرب مبثل
ما أخرب به األول سواء  ،فإنه يضطر السامع إىل تصديق األول والثاين.
والمعنى الثاني أنه مل يأت مكذبا ملن قبله من األنبياء مزريا عليهم  ،كما
يفعل امللوك الـمتغلبة على الناس مبن تقدمهم من امللوك  ،بل جاء مصدقا
هلم  ،شاهدا بنبوهتم  ،ولو كان كاذبا متقوال مـنشئا من عنده سياسة ؛ مل
يصدق من قـبله  ،بل كان يزري هبم ويطعن عليهم كما يفعل أعداء
األنبياء.
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فصل  ،وقد اختلف أقوال الناس يف التوراة اليت بأيديهم  ،هل هي
مبدلة  ،أم التبديل والتحريف وقع يف التأويل دون التنـزيل  ،على ثالث ـ ـة
أقوال ؛ طرفني ووسط:
فأفرطت طائفة وزعمت أهنا كلها أو أكثرها مبدلة مغرية  ،ليست التوراة
اليت أنـزهلا اهلل تعاىل على موسى عليه السالم  ،وتعرض هؤالء لتناقضها
وتكذيب بعضها لبعت.
وغال بعضهم  ،فجوز االستجمار هبا من البول.
وقابلهم طائفة أخرى من أئمة احلدي

والفقه والكالم فقالوا :بل التبديل

وقع يف التأويل ال يف التنـزيل  ،وهذا مذهب أيب عبد اهلل  ،حممد بن إمساعيل
البخاري  ،قال يف «صحيحه» :يـحرفون :ي ـزيلون  ،وليس أحد يزيل لفظ
كتاب من كتب اهلل عز وجل  ،ولكنهم يـحرفونه  ،يتأولونه على غري
1
تأويله.
وهذا اختيار الرازي يف «تفسريه».
ومسعت شيخنا 2يقول :وقع النـزاع يف هذه املسألة بني بعت الفضالء ،
فاختار هذا املذهب ووهن غريه  ،فأنكر عليه  ،فأحضر هلم مخسة عشر
3
نقال به.
ومن حجة هؤالء أن التوراة قد طبقت مشارق األرض ومغارهبا  ،وانتشرت
جنوبا ومشاال  ،وال يعلم عدد نسخها إال اهلل تعاىل  ،ومن املمتنع أن يقع
التواطؤ على التبديل والتغيـري يف مجيع تلك النسخ حبي ال يبقى يف األرض
 1قاله البخاري رمحه اهلل يف «صحيحه»  ،كتاب التوحيد  ،باب ، 99 :وقد ضبطت النص منه.
 2يعين بشيخه :ابن تيمية رمحه اهلل.
 3أي أحضر هلم مخسة عشر نقال يثبت كالمه.
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نسخة إال مبدلة مغيـرة  ،والتغيـري على منها واحد  ،وهذا مما يـحيله العقل
ويشهد ببطالنه.
قالوا :وقد قال اهلل تعاىل لنبيه  حمتجا على اليهود هبا قل فأتوا بالتوراة
فاتلوها إن كنتم صادقني.
قالوا :وقد اتفقوا على ترك فريضة الرجم ومل ميكنهم تغيـريها من التوراة ،
وهلذا لـما قرؤوها على النيب  وضع القارئ يده على آية الرجم فقال له
عبد اهلل بن سالم( :ارفع يدك عن آية الرجم)  ،فرفعها  ،فإذا هي تلوح
1
حتتها.
فلو كانوا قد بدلوا ألفاظ التوراة لكان هذا من أهم ما يبدلونه.
قالوا :وكذلك صفات النيب  وخمرجه هو يف التوراة بيـن جدا  ،ومل ميكنهم
إزالته وتغيـريه  ،وإمنا ذمهم اهلل تعاىل بكتمانه  ،وكانوا إذا احتج عليهم مبا
يف التوراة من نعته وصفته يقولون :ليس هو  ،ونن ننتظره.
قالوا :وقد روى أبو داود يف «سننه» عن ابن عمر قال :أتى نفر من اليهود
فدعوا رسول اهلل  إىل القف ، 2فأتاهم يف بيت الـمدراس 3فقالوا :يا أبا
القاسم إن رجال منا زىن بامرأة فاحكم بينهم.
فوضعوا لرسول اهلل وسادة فجلس عليها مث قال( :ائتوين بالتوراة)  ،فأتـ ـي
بـها  ،فنـزع الوسادة من حتته ووضع التوراة عليها  ،مث قال( :آمنت بك ومبن
 1قصة الرجم رواها البخاري ( )3039ومسلم ( ، ) 1000وهي أن رجال من اليهود زىن بامرأة منهم  ،فذكروا ذلك لرسول اهلل ، 
فسأهلم :ما جتدون يف التوراة يف شأن الرجم؟ فقالوا :نفضحهم وجيلدون .فقال عبد اهلل بن سالم وكان من أحبارهم :كذبتم  ،إن فيها –
أي التوراة – الرجم .فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده عل ى آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها  ،فقال له عبد اهلل بن سالم :ارفع
يدك  ،فرفعها فإذا فيها آية الرجم  ،فقال اليهود :صدق يا حممد  ،فيها آية الرجم .فأمر هبما رسول اهلل  فرمجا.
 2القف واد من أودية املدينة .انظر «النهاية».
 3املدراس هو البيت الذي يدرس فيه اليهود .انظر «النهاية».
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أنـزلك)  ،مث قال( :ائتوين بأعلمكم)  ،فأيت بفىت شاب  ،مث ذكر قصة
1
الرجم.
قالوا :فلو كانت مبدلة مغرية مل يضعها على الوسادة  ،ومل يقل :آمنت بك.
قالوا :وقد قال تعاىل وتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو
السميع العليم ، والتوراة من كلماته.
قالوا :واآلثار اليت يف كتمان اليهود صفة رسول اهلل  يف التوراة  ،ومنعهم
أوالدهم وعوامهم من االطالع عليها مشهورة  ،ومن اطلع عليها منهم قالوا
له :ليس به.2
فهذا بعت ما احتجت به هذه الفرقة.
وتوسطت طائفة ثالثة وقالوا :قد زيد فيها وغـي ـر ألفاظ يسرية  ،ولكن
أكثرها باق على ما أنـزل عليه  ،والتبديل يف يسري منها جدا  ،وممن اختار
هذا القول شيخنا 3يف كتابه «اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح» ،
قال :وهذا كما يف التوراة عندهم أن اهلل سبحانه وتعاىل قال إلبراهيم عليه
السالم :اذبح ولدك  ،بكرك ووحيدك إسحاق.
ف ـ ـ «إسحاق» زيادة منهم يف لفظ التوراة.
قلت :وهي باطلة قطعا من وجوه عشرة:
أحدها :أن بك ـره ووحيده هو إمساعيل باتفاق الـملل الثالث  ،فاجلمع بني
كونه مأمورا بذبح بكـ ـره وتعيـينه بإسحاق مجع بني النقيضني.
 1رواه أبو داود ( ، )4440وحسنه األلباين يف «اإلرواء» (.)04/9
 2أي ليست األوصاف به.
 3يعين بشيخه :ابن تيمية رمحه اهلل كما تقدم.
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الثاني :أن اهلل سبحانه وتعاىل أمر إبراهيم أن ينقل هاجر وابنها إمساعيل عن

2

سارة ويسكنهما يف ب ـرية مكة لئال تـ ـغيـر سارة ، 1فأمر بإبعاد السـ ـري ـة
وولدها عنها حفظا لقلبها ودفعا ألذى الغرية عنها  ،فكيف يأمر اهلل
سبحانه وتعاىل بعد هذا بذبح ابن سارة وإبقاء ابن السـ ـري ـة  ،فهذا مما ال
تقتضيه احلكمة.

الثالث :أن قصة الذبح كانت مبكة قطعا  ،وهلذا جعل اهلل تعاىل ذبح اهلدايا
والقرابني مبكة تذكريا لألمة مبا كان من قصة أبيهم إبراهيم مع ولده.
الرابع :أن اهلل سبحانه بشر سارة أم إسحاق بإسحاق ومن وراء إسحاق
يعقوب ، فبشرها هبما مجيعا  ،فكيف يأمر بعد ذلك بذبح إسحاق وقد
بشر أبويه بولد ولده؟!
الخامس :أن اهلل سبحانه وتعاىل ملا ذكر قصة الذبيح  ،وتسليمه نفسه هلل
تعاىل  ،وإقدام إبراهيم على ذحبه  ،وفرغ من قصته ؛ قال بعدها وبشرناه
بإسحاق نبيا من الصاحلني ، فشكر اهلل تعاىل له استسالمه ألمره  ،وبذل
ولده له  ،وجعـل من إثابته على ذلك أن آتاه إسحاق  ،فنجى إمساعيل من
الذبح وزاده عليه إسحاق.
السادس :أن إبراهيم صلوات اهلل تعاىل وسالمه عليه سأل ربه الولد فأجاب

اهلل دعاءه وبشره به  ،فلما بلغ معه السعي 3أمره بذحبه  ،قال تعاىل وقال
إين ذاهب إىل ريب سيهدين * رب هب يل من الصاحلني * فبشرناه بغالم
حليم ، فهذا دليل على أن هذا الولد إمنا بشر به بعد دعائه وسؤالـه ربه
 1أي تغار من اململوكة كما سيأيت قريبا.
 2أي األمة اململوكة.
 3أي صار االبن ميشي مع والده ويسعى للعمل  ،وهو سن يكون فيه االبن قد بلغ حبه عند والده مبلغا عظيما.
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أن يـهب له ولدا  ،وهذا الـمبشر به هو الـمأمور بذبـحه قطعا بنص القرآن ،
وأما إسحاق فإنه بـشر به من غري دعوة منه  ،بل على كـبـر السن وكون مثله
ال يولد له  ،وإمنا كانت البشارة به المرأته سارة  ،وهلذا تعجبت من حصول
الولد منها ومنه  ،قال تعاىل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا
سالما قال سالم فما لب أن جاء بعجل حنيذ * فلما رأى أيديهم ال
تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا ال ذف إنا أرسلنا إىل قوم لوط
* وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب *
قالت يا ويلتا ءألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب *
قالوا أتعجبني من أمر اهلل ، فتأمل سياق هذه البشارة وتلك جتدمها
بشارتني متفاوتتني  ،خمر إحدامها غري خمر األخرى  ،والبشارة األوىل
كانت له والثانية كانت هلا  ،والبشارة األوىل هي اليت أمر بذبح من بـشر به
فيها دون الثانية.
السابع :أن إبراهيم عليه السالم مل يقدم بإسحاق إىل مكة البتة  ،ومل يفرق
بينه وبني أمه  ،وكيف يأمره اهلل تعاىل أن يذهب بابن امرأته فيذحبه مبوضع
ضرهتا  ،ويف بلدها  ،ويدع ابن ضرهتا؟!
الثامن :أن اهلل تعاىل ملا اذذ إبراهيم خليال – والـخلة تقتضي أن يكون

قلبه كله معلقا بربه  ،ليس فيه شعبة لغريه  -فلما سأل الولد 1وهبه
إسـماعيل  ،فتعلق به شعبة من قلبه  ،فأراد خليله سبحانه أن تكون تلك
الشعبة له ليست لغريه من اخللق  ،فامتحنه بذبح ولده  ،فلما أقدم على
 1أي سأل إبراهيم ربـ ــه الولد.
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االمتثال خلصت له تلك الـخلة  ،وتحضت هلل وحده  ،فنسخ األمر بذحبه
حلصول املقصود  ،وهو العزم وتوطني النفس على االمتثال.
ومن املعلوم أن هذا إمنا يكون يف أول األوالد ال يف آخرها  ،فلما حصل
هذا املقصود من الولد األول مل يـحتج يف الولد اآلخر إىل مثله  ،فإنه لو
زامحت حمبة الولد اآلخر الـخلة ألمر بذحبه كما أمر بذبح األول  ،فلو كان
املأمور بذحبه هو الولد اآلخر لكان قد أقره يف األول على مزامحة اخللة به
مدة طويلة  ،مث أمره مبا يزيل املزاحم بعد ذلك  ،وهذا خالف مقتضى
احلكمة  ،فتأمله.
التاسع :أن إبراهيم عليه السالم إمنا رزق إسحاق عليه السالم على الكبـر ،
وإمساعيل عليه السالم رزقه يف عنفوانه وقوته  ،والعادة أن القلب أعلق بأول
األوالد  ،وهو إليه أمـ ـيل وله أحب  ،خبالف من يرزقه على الكبـر  ،وحمل
1
الولد بعد الكبـر كمحل الشهوة للمرأة.
العاشر :أن النـيب  كان يفتخر بقوله :أنا ابن الذبيحيـن.

2

يعين أباه عبد اهلل  ،وجده إمساعيل.
واملقصود أن هذه اللفظة مما زادوها يف التوراة  ،ونن نذكر السبب املوجب
لتغيري ما غـيـر منها  ،واحلق أحق ما اتـ ـبع  ،فال نغلو غلو املستهينني هبا ،
املستجمرين هبا ، 3بل معاذ اهلل من ذلك  ،وال نقول إهنا باقية كما أنزلت
من كل وجه كالقرآن  ،فنقول وباهلل التوفيق:
 1أي مكانة الولد يف القلب بعد الكرب كمكانة الشهوة للمرأة بعدما تكرب  ،فإن املكانة تكون ضعيفة يف احلالني.
 2لألمانة العلمية  ،فاحلدي ضعيف كما بينه األلباين رمحه اهلل يف «الضعيفة» ( ، ) 1077 ، 331ويغين عنه ما تقدمه من األدلة العقلية
والنقلية  ،واحلمد هلل.
 3أي الذين يقولون أهنا تصلح لالستجمار  ،يشريون إىل أهنا غري حمرتمة ألهنا – برمتها  -ليست كالم اهلل أصال  ،حسب قوهلم.
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إن علماء اليهود وأحبارهم ال يعتقدون أن هذه التوراة اليت بأيـديهم هـي الـيت
أنزهلــا اهلل تعــاىل علــى موس ــى بــن عم ـران بعينه ــا  ،ألن موســى عليــه الس ــالم
صان التوراة عن بين إسرائيل خوفا من اختالفهم من بعـده يف تأويلهـا املـؤدي
إىل تفــرقهم أحزابــا  ،وإمنــا ســلمها إىل عشــريته أوالد «الوي»  ،ودليــل ذلــك
قول ــه يف الت ــوراة( :وكت ـ ـب موس ــى هـ ــذه الت ــوراة ودفعه ــا إىل األئمـ ــة مـ ــن بـ ــين
«الوي»  ،وكــان بنــو هــارون قضــاة اليهــود وحكــامهم  ،ألن اإلمامــة وخدمــة
القـرابني وبيــت املقــدس كانــت موقوفــة علــيهم  ،ومل يبــذل موســى عليــه الســالم
من التوراة لبين إسرائيل إال نصف سورة  ،وهي اليت قـال فيهـا :وكتـب موسـى
هذه السورة وعلمها بين إسرائيل).
هذا نص التوراة عندهم  ،قال( :وتكون يل هذه السورة شاهدة على بين
إسرائيل)  ،وفيها قال اهلل تعاىل( :إن هذه السورة ال تـنسى من أفواه
أوالدهم).
وهذه السورة مشتملة على ذم طبائعهم  ،وأهنم سيخالفون شرائع التوراة ،
وأن السخط يأتيهم بعد ذلك  ،وتـخرب ديارهم  ،ويسبون يف البالد ،
فهذه السورة تكون متداولة يف أفواههم كالشاهد عليهم  ،الـموقف هلم على
صحة ما قيل هلم.
فلما نصت التوراة أن هذه السورة ال تـنسى من أفواه أوالدهم ؛ دل ذلك
على أن غريها من السور ليس كذلك  ،وأنه جيوز أن ينسى من أفواههم.
وهــذا يــدل علــى أن موســى عليــه الســالم مل يعــط بــين إسـرائيل مــن التــوراة إال
هذه السورة  ،فأما بقيتها فدفعها إىل أوالد هـارون  ،وجعلهـا فـيهم  ،وصـاهنا
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عـن سـواهم  ،وهــؤالء األئمــة اهلــارونيون الــذين كــانوا يعرفــون التــوراة وحيفظــون
أكثرهــا ق ـتلهم «بـختــنصر» علــى دم واحــد يــوم فــتح بيــت املقــدس  ،ومل يكــن
حفظ التوراة فرضا عليهم وال سـنة  ،بـل كـان كـل واحـد مـن اهلـارونيني حيفـظ
فصــال مــن التــوراة  ،فلمــا رأى «عزيــر» أن القــوم قــد أحــرق هــيكلهم وزالــت
دولــتهم وتفــرق مجعهــم ورفــع كتــاهبم ؛ مجــع مــن حمفوظاتــه ومــن الفصــول الــيت
حيفظها الكهنة ما اجتمعت منه هذه التوراة اليت بأيـديهم  ،ولـذلك بـالغوا يف
تعظيم «عزير» هذا غاية املبالغة.
فزعموا أن النور اآلن يظهر على قربه وهو عند بطائح 1العراق ألنه جـمع هلم
ما يـحفظ دينهم.
وغال بعضهم فيه حىت قال هو ابن اهلل  ،ولذلك نسب اهلل تعاىل ذلك 2إىل
3
اليهود إىل جنسهم  ،ال إىل كل واحد منهم.
فهذه التوراة الـيت بأيـديهم يف احلقيقـة كتـاب «عزيـر»  ،وفيهـا كثـري مـن التـوراة
الـيت أنزهلــا اهلل تعـاىل علــى موســى عليـه الصــالة والســالم  ،مث تـداولتها أمــة قــد
مزقها اهلل تعاىل كل ممزق وشتت مشلها  ،فلحقها ثالثة أمور:
أحدها :بعت الزيادة والنقصان.
الثاني :اختالف الرتمجة.
الثالث :اختالف التأويل والتفسري.
ونن نذكر من ذلك أمثلة تبني حقيقة احلال:
 1بطائح مجع أبطح  ،وهو املكان املتسع مير به السيل  ،فيرتك فيه الرمل واحلصى الصغار .انظر «املعجم الوسيط».
 2أي ذلك القول.
 3كما يف قوله تعاىل وقالت اليهود عزير ابن اهلل.
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المثال األول :ما تقدم من قوله( :وحلم يف الصحراء فريسة ال تأكلوا ،
وللكلب ألقوه).
وتقدم بيان حتريفهم هذا النص  ،ومحله على غري حممله.
المثال الثاني :قوله يف التوراة( :نبيا أقيم هلم من وسط إخوهتم مثلك، 1
فليؤمنوا به)  ،فحرفوا تأويله  ،إذ مل ميكنهم أن يـبدلوا تـنزيله  ،وقالوا :هذه
بشارة بين من بين إسرائيل  ،وهذا باطل من وجوه:
أحدها :أنه لو أراد ذلك لقال( :من أنفسهم)  ،كما قال يف حق حممد 
لقد من اهلل على املؤمنني إذ بع فيهم رسوال من أنفسهم ، وقال تعاىل
لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، ومل يقل (من إخوتكم).
الثاني :أن املعهود يف التـوراة أن إخـوهتم غـري بـين إسـرائيل  ،ففـي اجلـزء األول

م ــن الس ـ ـفر ال ـ ـخامس قولـ ـه هل ــم( :أن ــتم ع ــابرون يف ت ـ ـخوم 2إخ ــوتكم «ب ــين
الع ـ ـ ـ ـيص»  ،الـ ـ ـ ـمقيمني يف «سـ ـ ــيعري»  ،إيـ ـ ــاكم أن تطمع ـ ـ ـوا يف شـ ـ ــيء مـ ـ ــن
أرض ـهم)  ،فإذا كان «بنو الع ـيص» إخوة لبـين إسـرائيل ألن العـيص وإسـرائيل
ولــدا إســحاق  ،والــروم هــم «بنــو العــيص»  ،واليهــود هــم بنــو إس ـرائيل وهــم
إخوهتم ؛ فكذلك بنو إمساعيل إخوة جلميع ولد إبراهيم.
الثالث :أن هذه البشارة لو كانت ب ـ ـ «مشويل» أو غريه من بين إسرائيل مل
يصح أن يقال( :بنو إسرائيل إخوة بين إسرائيل)  ،وإمنا املفهوم من هذا أن
بين إمساعيل أو «بين العيص» هم إخوة بين إسرائيل.
 1املخاطب هو موسى عليه الصالة والسالم  ،واملقصود بالنيب هو النيب حممد . 
 2تـخوم مجع ذم  ،وهو احلد الفاصل بني أرضني .انظر «املعجم الوسيط».
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الرابع :أنه قال( :أقيم هلم نبيا مثلك)  ،ويف موضع آخر( :أنزل عليه توراة
مثل توراة موسى)  ،ومعلوم أن «مشويل» وغريه من أنبياء بين إسرائيل مل
يكن فيهم مثل موسى  ،ال سيما ويف التوراة( :ال يقوم يف بين إسرائيل مثل
موسى)  ،وأيضا فليس يف بين إسرائيل من أنزل عليه توراة مثل توراة موسى
إال حممد واملسيح صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني  ،واملسيح كان من
أنفس بين إسرائيل ال من إخوهتم  ،خبالف حممد  فإنه من إخوهتم بين
إمساعيل.
وأيضا فإن يف بعت ألفاظ هذا النص( :كلكم له تسمعون)  ،ومشويل مل
يأت بزيادة وال نسخ  ،ألنه إمنا أرسل ليقوي أيديهم على أهل فلسطني
ولريدهم إىل شرع التوراة  ،فلم يأت بشريعة جديدة وال كتاب جديد  ،وإمنا
حـكمه حكم سائر أنبياء بين إسرائيـ ـل  ،فإنـهم كانت تسوسهم 1األنبياء ،
كلما هلك نيب قام فيهم نيب  ،فإن كانت هذه البشارة ب ـ «مشويل» فهي
بشارة بسائر األنبياء الذي بعثوا فيهم  ،ويكونون كلهم مثل موسى عليه
السالم  ،وكلهم قد أنزل عليهم كتاب مثل كتاب موسى عليه السالم.
المثال الثالث :قوله يف التوراة( :جاء اهلل تعاىل من طور سيناء  ،وأشرق
نوره من «سيعري»  ،واستعلن من «جبال فاران»  ،ومعه ربوات املقدسني).
وهم يعلمون أن جبل سيعري هو جبل السراة الذي يسكنه «بنو العيص»
الذين آمنوا بعيسى  ،ويعلمون أن يف هذا اجلبل كان مقام املسيح ،
ويعلمون أن سيناء هو جبل الطور  ،وأما «جبال فاران» فهم حيملوهنا على
جبال الشام  ،وهذا من بـهتهم وحتريف التأويل  ،فإن «جبال فاران» هي
 1تسوسهم من ساس  ،أي توىل القيادة والرئاسة .انظر «املعجم الوسيط».
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جبال مكة  ،وفاران اسم من أمساء مكة  ،وقد دل على هذا نص التوراة أن
إمساعيل ملا فارق أباه سكن يف «برية فاران»  ،ولفظ التوراة( :أن إمساعيل
أقام يف «برية فاران»  ،وأنكحته أمـ ـه امرأة من أرض مصر).
فثبت بنص التوراة أن «جبال فاران» مسكن لولد إمساعيل  ،وإذا كانت
التوراة قد أشارت إىل نبوة تـنزل على «جبال فاران» لزم أهنا تـنزل على ولد
إمساعيل ألهنم سكاهنا  ،ومن املعلوم بالضرورة أهنا مل تـنزل على غري حممد
 من ولد إمساعيل عليه السالم  ،وهذا من أظهر األمور حبمد اهلل تعاىل.
فصل  ،ومما يدل على غلط أفهام هذه األمة الغضبية وقلة فقههم
وفساد رأيهم وعقوهلم  -كما جاء يف التوراة (أهنم شعب عادمو الرأي ،
فليس فيهم فطانة)  -أهنم مسعوا يف التوراة( :بكور مثار أرضك تـحمل إىل
بيت اهلل ربك  ،وال ينضج اجلدي بلب أمه)  ،واملراد من ذلك أهنم أمروا
عـقيب افرتاض احلج إىل بيت املقدس عليهم أن يستصحبوا معهم إذا حجوا
أبكار أغنامهم 1وأبكار مستغ ـالت أرضهم ، 2ألنه كان فرض عليهم قبل
ذلك أن تبقى سخولة 3البقر والغنم وراء أمها سبعة أيام  ،ويف اليوم الثامن
فصاعدا يصلح أن تكون قربانا  ،فأشار يف هذا النص بقوله( :ال ينضج
اجلدي بلب أمه) إىل أهنم ال يبالغون يف إطـ ـ ـالة مك باكور 4أوالد البقر
والغنم وراء أمها  ،بل يستصحبون أبكارهن الاليت قد عبـرن سبعة أيام منذ
ميالدهن معهم إذا حجوا إىل بيت املقدس ليتخذوا منها القرابني.
 1أبكار أغنامهم أي أول نتاجها.
 2أبكار مستغالت أرضهم أي أول نتاجها.
 3سخولة مجع سخلة وهي صغار الغنم والبقر بعد والدهتا .انظر «املعجم الوسيط».
 4باكور أوالد البقر أي أول نتاجها.
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فتوهم املشايخ البـله أن الشرع يريد باإلنضا إنضا الطبيخ يف القدر ،
وأهنم هنوا أن يطبخوا حلم اجلدي باللب  ،ومل يكفهم هذا الغلط حىت حرموا
أكل سائر اللحمان باللب  ،فألغوا لفظ اجلدي وألغوا حليب أمه  ،ومحـلوا
النص ما ال حيتمل  ،وإذا أراد أن يأكلوا اللحم واللب أكلوا كال منهما على
حدة  ،واألمر يف هذا ونوه قريب.
فصل  ،وال يستبعد اصطالح كافة هذه األمة على الـمحال واتفاقهم
على أنواع الضالل  ،فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيالء غريها عليها
وأخذها بالدها انطمست معالـم دينها واندرست آثارها  ،فإن الدولة إمنا
يكون زواهلا بتتابع الغارات واملصافات 1وإخراب البالد وإحراقها  ،وال تزال
هذه األمور متواترة عليها إىل أن تعود 2علومها جهال  ،وعزها ذال  ،وكثرهتا
قلة  ،وكلما كانت األمة أقدم واختلفت عليها الدول املتـناولة هلا بالذل
والصغار كان حظها من اندراس معامل دينها وآثارها أوفر.
وهذه األمة أوفر األمم حظا من هذا األمر ألهنا من أقدم األمم  ،ولكثرة
األمم اليت استولت عليها من الكشدانيني والكلدانيني والبابليني والفرس
واليونان والنصارى وآخر ذلك املسلمون  ،وما من هذه األمم إال من طلب
استئصاهلم وبالغ يف إحراق بالدهم وكتبهم وقطع آثارهم إال املسلمني ،
فإهنم أعدل األمم فيهم ويف غريهم  ،حفظا لوصية اهلل هلم حي يقول يا
أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هلل شهداء بالقسط وال جيرمنكم شنآن قوم

 1املصافات أي صفوف اجليش  ،ومقصود املؤلف تتابع احلروب عليهم  ،وانظر «املعجم الوسيط».
 2يف املطبوع (يعود)  ،واملثبت من نسخة علي.
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على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ، وصادف اإلسالم 1هذه
حتت ذمة الفرس وذمة النـ ـ ـ ـ ـصارى  ،حبي مل ي ـبــق هلم مدينة وال جيش ،
وأعز ما صادفه اإلسالم من هذه األمة يهود خيرب واملدينة وما جاورها ،
فإهنم إمنا قصدوا تلك الناحية لما كانوا وعدوا به من ظهور رسول اهلل 
هبا  ،وكانوا يقاتلون املشركني من العرب فيستـنصرون عليهم باإلميان برسول
اهلل  قبل ظهوره  ،ويعدوهنم بأنه سيخر نيب نتـ ـبعه ونقتلكم معه قتل عاد
وإرم  ،فلما بع اهلل عز وجل نبيه  سبقهم إليه من كانوا حياربوهنم من
العرب  ،فحملهم احلسد والبغي على الكفر به وتكذيبه.
وأشد ما على هذه األمة من ذلك ما ناهلم من ملوك العصاة وغريهم من
ملوك اإلسرائيليني  ،الذين قتلوا األنبياء وبالـ ـ ـغوا يف تطلبهم  ،وعبدوا
األصنام  ،وأحضروا من البالد سدنتها ليعلموا رسومها يف العبادة ، 2وبنوا هلا
الب ـيع واهلياكل  ،وعكفوا على عبادهتا  ،وتركوا أحكام التوراة أعصارا
متصلة.3
فإذا كان هذا تواتر اآلفات على دينهم من قـبل ملوكهم ؛ فما الظن باآلفات
اليت نالتهم من غري ملوكهم وإحراقهم كتبهم ومنعهم من القيام بدينهم؟
فإن الفرس كثريا ما منعوهم من اخلتان  ،وكثريا ما منعوهم من الصالة ،
ملعرفتهم بأن معظم صالة هذه الطائفة دعاء على األمم بالبوار  ،وعلى
العامل باخلراب  ،فلما رأت هذه األمة اجلد من الفرس يف منعهم من الصالة
 1صادف اإلسالم هذه األمة أي قابلها على غري موعد .انظر «املعجم الوسيط».
 2أي ليعلموا الناس صفة عبادة تلك األصنام.
 3أي عصورا متواصلة.
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اخرتعوا أدعية مسوها «احلزانة»  ،وصاغوا هلا أحلانا  ،وصاروا جيتمعون يف
أوقات صلواهتم على تلحينها وتالوهتا  ،ومسوا القائم هبا «الـ ـح ـ ـزان».
والفرق بينها وبني الصالة أن الصالة بغري حلن  ،واملصلي يتلو الصالة وحده
وال جيهر معه غريه  ،والـحزان يشاركه غريه يف اجلهر بالـحزانة  ،ويعاونونه يف
األحلان.
وكانت الفرس إذا أنكرت ذلك منهم قالت اليهود( :إنا ننعي 1أحيانا وننوح
على أنفسنا)  ،فيرتكوهنم وذلك.
فلما قام اإلسالم وأقرهم على صلواهتم استصحبوا تلك الـحزانة ومل يعطلوها.
فهذه فصول خمتصرة يف كيد الشيطان وتالعبه هبذه األمة  ،يعرف هبا املسلم
احلنيف قدر نعمة اهلل عز وجل عليه  ،وما من به عليه من العلم واإلميان ،
ويهتدي هبا من أراد اهلل تعاىل هدايته من طاليب احلق من هذه األمة.
2
وباهلل التوفيق.

 1يف نسخة عزير (نـ ـغـ ـنـي)  ،واملثبت من نسخة علي.
 2مت الكتاب حبمد اهلل  ،وقد تكلم غري ابن القيم رمحه اهلل من علماء املسلمني يف بيان تلبيس ابليس على اليهود  ،كابن اجلوزي رمحه اهلل
يف كتابه «تلبيس إبليس»  ،باب« :ذكر تلبيس إبليس على اليهود»  ،فلريجع إليه من أراد االستزادة.
77

www.saaid.net/kutob

نبذة مختصرة عن أصول العقيدة
اإلسالمية
تأليف الفقير إلى عفو ربه الغـني
ماجد بن سليمان  ،رحمه اهلل

مقدمة

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

تنبيه :ملا كانت سورة البقرة حتوي أصول اإلميان كان شأهنا عظيما  ،فقد أخرب النيب  أهنا ال تستطيعها السحرة  ،أي ال تُطيق
حرهم فيمن حافظ عليها  ،ويف اآلخرة تأيت كأهنا سحابة تظلل صاحبها.
مساعها  ،وال ين ُفذ س ُ
 3سورة القمر . 94 :
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قال :صدقت.
قال :فعجبنا له ؛ يسأله ويُصدقه.
قال :فأخربين عن اإلميان.
قال :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر  ،وتؤمن بالقدر خريه وشره.
ويف آخر احلديث قال النيب  لعمر :يا عمر  ،أتدري من السائل؟
قلت :اهلل ورسوله أعلم.
1
قال :فإنه جربيل  ،أتاكم يعلمكم دينكم.
واإلميان له شعب كثرية تتفرع من هذه األركان الستة اليت هي مبثابة الساق للشجرة  ،وأما الشعب
فهي مبثابة األغصان  ،وقد أشار النبي  إلى هذه الشعب في قوله :اإليمان بضع وسبعون –
أو بضع وستون  -شعبة  ،فأفضلها قول ال إلـٰه إال اهلل  ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،

والحياء شعبة من اإليمان.

2

وقد مجع القاضي عياض 3رمحه اهلل هذه الشعب البِ ــضع والستني ، 9فقال:
هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن  ،فأعمال القلب فيه املعتقدات
والنيات  ،وتشتمل على أربع وعشرين خصلة:
 1رواه مسلم (.)8
 2رواه البخاري ( )4ومسلم ( ، )32واللفظ له  ،عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
اليحصيب السبيت  ،مات سنة  ، 299انظر «تذكرة
 3هو العالمة عامل املغرب عياض بن موسى بن عياض  ،القاضي أبو الفضل
ُ
احلفاظ» (.)71/9
 9جاء يف رواية أخرى أن اإلميان بضع وسبعون شعبة  ،وسيأيت اجلمع بني اللفظني قريبا إن شاء اهلل.
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 .1اإلميان باهلل  ،ويدخل فيه اإلميان بذاته وصفاته  ،وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء
 .2واإلميان مبالئكته
 .3وكتبه
 .9ورسله
 .2والقدر خريه وشره
 .7واإلميان باليوم اآلخر  ،ويدخل فيه املسألة يف القرب  ،والبعث  ،والنشور  ،واحلساب  ،وامليزان ،
والصراط  ،واجلنة  ،والنار
 .1وحمبة اهلل
 .8واحلب والبغض فيه
 .4وحمبة النيب 
 .11واعتقاد تعظيمه  ،ويدخل فيه الصالة عليه واتباع سنته
 .11واإلخالص  ،ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق
 .12والتوبة
 .13واخلوف
 .19والرجاء
 .12والشكر
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 .17والوفاء
 .11والصرب
 .18والرضا بالقضاء
 .14والتوكل
 .21والرمحة
 .21والتواضع  ،ويدخل فيه توقري الكبري ورمحة الصغري
 .22وترك ِ
الكـرب والعُجب
 .23وترك احلسد
 .29وترك احلقد
 .22وترك الغضب


وأعمال اللسان  ،وتشتمل على سبع خصال:

.1

التلفظ بالتوحيد

.2

وتالوة القرآن

.3

وتعلم العلم

.9

وتعليمه

.2

والدعاء
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.7

والذكر  ،ويدخل فيه االستغفار

.1

واجتناب اللغو



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

.1

التطهري ِح ًّسا وحكما  ،ويدخل فيه اجتناب النجاسات

.2

وسرت العورة

.3

والصالة فرضا ونفال

.9

والزكاة كذلك

.2

وفك الرقاب

.7

واجلود  ،ويدخل فيه إطعام الطعام  ،وإكرام الضيف

.1

والصيام فرضا ونفال

.8

واحلج والعمرة كذلك

.4

والطواف

.11

واالعتكاف

.11

والتماس ليلة القدر

 1أي املكلَّفني.
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.12

وِ
الفرار بالدين  ،ويدخل فيه اهلجرة من دار الشرك

.13

والوفاء بالنذر

.19

والتحري يف األميان

.12

وأداء الكفارات



ومنها ما يتعلق باألَتباع ، 1وهي ست خصال:

.1

التعفف بالنكاح

.2

والقيام حبقوق العيال

.3

وبر الوالدين  ،وفيه اجتناب العقوق

.9

وتربية األوالد

.2

وصلة الرحم

.7

وطاعة السادة

.1

أو الرفق بالعبيد



ومنها ما يتعلق بالعامة  ،وهي سبع عشرة خصلة:

.1

القيام باإلمرة مع العدل

.2

ومتابعة اجلماعة

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

وطاعة أويل األمر

.9

واإلصالح بني الناس  ،ويدخل فيه قتال اخلوارج والبغاة

.2

واملعاونة على الرب  ،ويدخل فيه األمر باملعروف والنهي عن املنكر

.7

وإقامة احلدود

.1

واجلهاد  ،ومنه املرابطة

.8

ـخ ُمس
وأداء األمانة  ،ومنه أداء ال ُ

.4

والقرض مع وفائه

.11

وإكرام اجلار

.11

وحسن املعاملة  ،ومنه مجع املال من ِحـلِّه

.12

وإنفاق املال يف حقه  ،ومنه ترك التبذير واإلسراف

.13

ورد السالم

.19

وتشميت العاطس

.12

وكف األذى عن الناس

.17

واجتناب اللهو

.11

وإماطة األذى عن الطريق
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ضم بعضه إىل ٍ
بعض
فهذه تسع وستون خصلة  ،وميكن عدها تسعا وسبعني خصلة باعتبار أفراد ما ُ

مما ذُكر  ،واهلل أعلم.

1

أقول :ويف هذا البحث املختصر وددت أن أشارك مبشاركة متواضعة بشرح ميسر ألركان اإلميان ،
واليت متثل أسس العقيدة اإلسالمية  ،اليت من ف ِهمها فقد ف ِهم دين اإلسالم وانفتح له بابه  ،وقبل
الدخول يف هذا ِ
همـ ـني  ،ومها مفهوم الغاية من الخلق  ،ومفهوم
رغبت أن أ ِّ
ُوضح مفهومني ُم َّ
العبادة.
الغاية من الخلق
خلق اهلل سبحانه وتعاىل اخللق – اجلن واإلنس – حلكمة عظيمة وغاية جليلة  ،وهي عبادته
سبحانه وتعاىل  ،والدلي ل على ذلك قوله تعاىل ﴿وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون﴾  ،وقال
تعاىل ﴿أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون * فتعاىل اهلل امللِك احلق ال إلـٰه إال هو
رب العرش الكرمي﴾  ،وقال تعاىل ﴿أحيسب اإلنسان أن يرتك سدى﴾  ،أي :أَ ِ
حسب اإلنسان أن
ُ

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

العبادة هي التذلل هلل عز وجل حمبة وتعظيما  ،بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي
جاءت به شرائعه  ،كما قال تعاىل ﴿وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين حنفاء ويقيموا
الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾  ،أي :ما أ ُِمر الناس يف سائر الشـ ـ ـرائع إال ليعبدوا اهلل
وحده  ،ويكونوا حنفاء  ،أي مائلني عن اإلشراك مع اهلل يف العبادة إىل التوحيد واإلخالص هلل يف
 1نقله ابن حجر عنه يف «فتح الباري» ( )74-78/1يف شرح احلديث املتقدم.
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سائر العبادات  ،ويقيموا الصالة  ،ويؤدوا الزكاة ملستحقيها من الفقراء واملساكني وحنوهم  ،وذلك
دين القـيِّمة  ،أي دين االستقامة  ،وهو اإلسالم.
واإلسالم هو االستسالم هلل بالتوحيد  ،واالنقياد له بالطاعة  ،واخللوص من الشرك.
وبعد :فأسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبذا الكتاب كاتبه وقارئه  ،واهلل أعلم وصلى اهلل على نـبينا حممد ،
وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما كثريا.
وكتبه  ،ماجد بن سليمان
 ، 21ربيع األول لعام  1933هجري
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أركان اإليمان
الركن األول :اإليمان باهلل
اإليمان باهلل تعالى يتضمن أربعة أمور:
األول :اإلميان بوجوده سبحانه وتعاىل
الثاين :اإلميان بربوبيته
الثالث :اإلميان بألوهيته
الرابع :اإلميان بأمسائه وصفاته
تفصيل
األول :اإليمان بوجود اهلل سبحانه وتعالى
دل على وجوده تعاىل الفطرة والعقل والشرع واحلس.

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

تعليم  ،ومصداق هذا من كتاب اهلل قوله وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا﴾.1
وال ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إال من طرأ على قلبه طارىء  ،لقول النيب  : ما من مولود إال
2
ـمجسانه.
يولد على الفطرة  ،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يُ ِّ

وهلذا جند أن اإلنسان بطبيعته وفطرته وبدهيته إذا أصابه الضُّر قال (يا اهلل)  ،وقد ذُكر عن بعض
املالح دة أنه إذا أصابه شيء قال على فلتات لسانه (يا اهلل) من غري أن يشعر  ،ألن فطرة اإلنسان تدله
على وجود الرب عز وجل.
فهذه اآلية تدل على أن اإلنسان جمبول بفطرته على وجود اهلل.
﴿ولَئِن َسأَلْتَـ ُهم َّم ْن َخلَ َق ُه ْم
وقد أقر املشركون يف عهد النيب  بوجود اهلل تعاىل  ،كما قال تعاىل عنهم َ
لَيَـ ُقولُ َّن اللَّهُ﴾ ، 3واآليات يف هذا الباب كثرية.

 1سورة األعراف. 122 :
 2رواه البخاري ( )1331عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 3سورة الزخرف. 72 :
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وأما داللة العقل على وجود اهلل تعاىل فألن هذه املخلوقات سابِقها ِ
والحقها البد هلا من ٍ
خالق
أوجدها  ،إذ ال ميكن أن ِ
بنفسها ألن العدم مل خيلُق نفسه  ،فإنه قبل ِ
توجد نفسها ِ
وجوده معدوم ،
َ
َ
فكيف يكون خال ًقا لغريه من املوجودات؟!
كذلك فإن وجود تلك املخلوقات صدفة بغري م ِ
وجد ممتنع لسببني ؛ األول :أن كل ِ
حاد ٍ
ث البد له من
ُ
1
ِ
ـح ِدث َّ ،
دل على ذلك العقل والشرع  ،قال تعاىل ﴿أم ُخلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون﴾ .
ُم ْ
والثاني :أن وجودها على هذا النظام البديع  ،والتناسق املتآلف  ،واالرتباط امللتحم بني األسباب
منعا باتًا أن يكون
ومسبباهتا  ،وبني الكائنات بعضها مع بعض  ،بال اضطراب وال تصادم ؛ مينع ً
وجودها صدفةً من غري م ِ
وجد  ،إذ املوجود صدفة ليس على نظام يف أصل وجوده  ،فكيف يكون
ُ

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

بالسـ َـمـنِّية 3الذين ينكرون وجود اخلالق جل وعال  ،وكان أبو حنيفة رمحه اهلل سيفاً على الدُّهرية  ،وكانوا
ُّ

ينتهزون الفرصة ليقتلوه  ،فبينما هو يوماً يف مسجده قاع ٌد إذ هجم عليه مجاعة بسيوف مسلولة ومهوا
بقتله  ،فقال هلم :أجيبوين عن مسألة مث افعلوا ما شئتم.
فقالوا له :هات.
فقال :ما تقولون يف رجل يقول لكم إين رأيت سفينة مشحونة باألمحال  ،مملوءة من األثقال  ،قد
2
احتَـو َش ـ ـْتها 6يف لـ ِ
ياح خمتلفةٌ  ،وهي من بينها جتري مستوية  ،ليس هلا
ُّ
اج متالطمةٌ  ،ور ٌ
ـجة البحر أمو ٌ
َ
مالح جيريها  ،وال متعهد يدفعها  ،هل جيوز ذلك يف العقل؟
قالوا :ال  ،هذا شيء ال يقبله العقل.

 1سورة الطور. 33 :
 2سورة يـٰس. 44 :
 3انظــر يف هــذا البــاب كتــاب «إبــداع اخلــالق يف نظــم خلقــه دليــل علــى وحدانيتــه»  ،للشــيع عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل الزهـراين  ،الناشــر :دار
التوحيد – الرياض.
ِ
 4الدَّهري – بفتح الدال وتشديدها  -هو امللحد الذي ال يؤمن باآلخرة  ،والدُّهري  -بضم الدال وتشديدها – هو الرجل ال ُـمـسن .انظر
«لسان العرب»  ،مادة :دهر.
5
ِ
ـس َـمـنِّ ـيَّ ـةُ قوم من أهل اهلند ُده ِريـُّ ــون  ،وقال اجلوهري :فرقة من عبدة األصنام تقول بالتناسع وتنكر وقوع العلم باألخبار .انتهى املراد
ال ُّ
من «لسان العرب»  ،مادة :مسن.
6
وس ِط َها .انظر «لسان العرب»  ،مادة :حوش.
أي أحاطت هبا وجعلتها يف َ
7
ـج ِـة البحر أي وسطه حيث يكثر ماؤه وال تُــرى اليابسه منه.
لُ َّ
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فقال أبو حنيفة :يا سبحان اهلل  ،إذا مل جيز يف العقل سفينة جتري يف البحر  ،مستوية من غري متعهد وال
ِ 1
جمري ؛ فكيف جيوز قيام هذه الدنيا على اختالف أحواهلا وتغري أعماهلا وسعة أطرافها وتبايُن أكنافها
من غري صانع وحافظ؟!

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

فقال :ورقة التوت  ،طعمها ولوهنا ورحيها وطبعها واحد عندكم؟
قالوا :نعم.
قال :فتأكلها دودة القز 2فيخرج منها اإلبريسم ، 3والنحل فيخرج منها العسل  ،والشاة فيخرج منها
البَـ ْعر ، 4ويأكلها الظباء فيخرج منها ال ِـم ْسك  ،فمن الذي جعل هذه األشياء كذلك مع أن الطبع

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

وضرب أحمد بن حنبل رضي اهلل عنه مثالً قلعة حصينة ملساء  ،ال فُرجة فيها  ،ظاهرها كالفضة
الـمذابة  ،وباطنها كالذهب اإلبريز ، 3مث انشقت اجلدران  ،وخرج من القلعة حيوان مسيع بصري.
وقد َعىن بالقلعة :البيضة  ،وباحليوان :الفرخ.
وسأل هارون الرشيد مال ًكا عن وجود الصانع  ،فاستدل باختالف األصوات وتردد النغمات وتفاوت

اللغات.

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

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

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

املليك
إىل آثا ِر ما صنع ُ
4
ٍ3
السبيك
الذهب
كما
بأحداق
ُ
ُ
يك
بأن اهلل ليس له شر ُ
2
6
املليك
إىل الثقلني أرسله ُ

ومن عجائب خلق اهلل البعوضة  ،فقد أودع اهلل فيها من احلكم الشيء الكثري  ،فأودع اهلل فيها قوة
احلافظة والفكر  ،وحاسة اللمس والبصر والشم  ،ومنفذ الغذاء  ،وأودع فيها جوفا وعروقا وخما وعظاما ،
فسبحان من قدر فهدى  ،ومل يرتك شيئا سدى.
قال الزخمشري مبتهال:
ِ
يا من يرى َّ
البعوض جناحها
مد
ويرى منا َط 14عروقِها يف نـَح ِرها
ِ 1
ويرى خرير الدم يف أوداجها

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

ِ
ٍ
مفصل
مفصل يف
متنقِّال من

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

س ما هو دونَـها
ويرى
ويسمع ِح َّ
ُ
امنُن علي بتوبة متحو هبا

يف ِ
ظلمة األحشا بغري تَـ َـم ــق ِ
ُّل

2

ِ
املستعجل
يف سريها وحثيثها
ِ3
متهول
يف قاع حب ٍر مظل ٍم ِّ

ما كان مين يف ِ
الزمان األول

ِ4

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

أجيوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه ومسائه وأفالكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد
أوجد نفسه  ،أو ُوجد صدفة بدون موجد؟!
ِ
توجد صدفة ؛ تعني أن
واحلاصل أنه إذا مل ميكن أن توجد هذه املخلوقات نفسها بنفسها  ،وال أن َ
يكون هلا ِ
موجد  ،وهو اهلل رب العاملني.

وقد ذكر اهلل تعاىل هذا الدليل العقلي والربهان القطعي يف سورة الطور  ،حيث قال ﴿أم خلقوا من غري
شيء أم هم اخلالقون﴾ ، 3يعين أهنم مل خيلقوا من غري خالق  ،وال هم الذين خلقوا أنفسهم  ،فتعني
أن يكون خالقهم هو اهلل تبارك وتعاىل.
وملا مسع رجل من الصحابة يقال له جبري بن مطعم رسول اهلل  وهو يقرأ سورة الطور فبلغ هذه اآليات
ٍ
ِ
اخلالِ ُقو َن * أَم خلَ ُقوا َّ ِ
ِ ِ
ند ُه ْم
ض بَل ال يُوقنُو َن * أ َْم ِع َ
﴿أ َْم ُخل ُقوا م ْن َغ ِْري َش ْيء أ َْم ُه ُم َْ
الس َم َاوات َواأل َْر َ
ْ َ

1
الودج عرق جيري فيه الدم .انظر «لسان العرب»  ،مادة :ودج.
ْ
 2ال ُـمقلة هي سواد العني وبياضها  ،والتمقل هو تقليب العني يف املنظور إليه وحتديق النظر فيها  ،يقال( :متقل يف البضاعة) أي قـلَّـب نظره
فيها  ،ومقصود الناظم أن اهلل تعاىل يرى ما يف أحشاء البعوضة بغري كلفة.
 3أي كثري األهوال.
 4ذكرها شهاب الدين أمحد األبشيهي يف كتابه «املستطرف يف كل فن متستظرف» (ص  ، )324الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،
ط  ، 1سنة  1413هـ .
وكذا ذكرها الزخمشري خمتصرة يف تفسريه املعروف بـ «الكشاف» (ص  ، )1167بتحقيق :مصطفى حسني أمحد  ،الناشر :دار الكتاب
العريب – بريوت  ،ط  ، 3سنة  1442هـ.
 5سورة الطور . 33 :
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صْي ِط ُرو َن﴾ ، 1وكان جبري يومئذ مشرًكا ؛ فقال  :كاد قليب أن يطري  ،وذلك أول
َخَزائِ ُن َربِّ َ
ك أ َْم ُه ُم الْ ُم َ
2
ما وقر اإلميان يف قليب.

فصل
وأما داللة الشرع على وجود اهلل تعاىل ؛ فالكتب السماوية كلها تنطق بذلك  ،وألن ما جاءت به من
األحكام املتضمنة ملصاحل اخللق دليل على أهنا من رب حكيم عليم مبصاحل خلقه  ،وكذا ما جاءت به
من األخبار الكونية اليت شهد الواقع بصدقها دليل على أهنا من رب قادر على إجياد ما أخرب به.

وأيضا فإن ائتالف القرآن وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضا ؛ يدل داللة قاطعة على أنه من رب
حكيم عليم  ،قال تعاىل أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثريا﴾، 3
فهذا دليل أيضا على وجود من تكلم بالقرآن وهو اهلل تعاىل.
فصل
وأما داللة الحس على وجود اهلل فمن وجهني:
أحدهما :أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعني وغوث املكروبني ما يدل داللة قاطعة على وجوده
يدع إال اهلل ،
تعاىل  ،إذ أن إجابة الدعاء تدل على أن هناك ربا سـمع دعاء من دعاه فأجابه  ،فإنه مل ُ
قال اهلل تعاىل ﴿ونُوحا إِ ْذ نَادى ِمن قَـبل فَاستَجبـنَا لَه﴾ ، 4وقال تعاىل ﴿إِ ْذ تَستَغِ
اب
ج
ت
اس
ف
م
ك
ب
ر
ن
و
يث
ُ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ ُ ْ َْ ُ
َ َ
َ ً
َ ْ
ْ
لَ ُك ْم﴾.3
وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن رجال دخل يوم اجلمعة من باب كان وجاه املنرب  ،ورسول اهلل 
قائم خيطب  ،فاستقبل رسول اهلل  قائما فقال :يا رسول اهلل  ،هلكت األموال  ،وانقطعت السبل ،
فادع اهلل يغيثنا.
قال :فرفع رسول اهلل  يديه فقال :اللهم اسقنا  ،اللهم اسقنا  ،اللهم اسقنا.

 1سورة الطور . 32 - 33 :
 2رواه البخاري مفرقا .)4423( ، )4733( ،
 3سورة النساء. 72 :
 4سورة األنبياء . 26 :
 5سورة األنفال . 1 :
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ٍ
سحاب وال قَـ َـز َع ٍة 1وال شيئا  ،وما بيننا وبني َس ْلع 2من
قال أنس :وال واهلل  ،ما نرى يف السماء من
ٍ
بيت وال دار  ،قال :فطلعت من ورائه 3سحابة مثل الـتُّـ ِ
ـرس ، 4فلما توسطت السماء انتشرت مث أمطرت

 ،قال :واهلل ما رأينا الشمس َسـ ْـبتاً.3
مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة  ،ورسول اهلل  قائم خيطب  ،فاستقبله قائما فقال :يا
رسول اهلل  ،هلكت األموال  ،وانقطعت السبل  ،فادع اهلل ميسكها.
2
قال :فرفع رسول اهلل  يديه مث قال :اللهم حوالينا وال علينا  ،اللهم على اآلكام 6واجلبال والظِّـراب
واألودية ومنابت الشجر.
7
قال :فانقطعت  ،وخرجنا منشي يف الشمس.
مشهودا ملن صدق يف جلوئه إىل اهلل تعاىل وأتى بأسباب اإلجابة.
أمرا
ً
وما زالت إجابة الداعني ً

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

مثال ذلك :آية موسى  حني أمره اهلل تعاىل أن يضرب بعصاه البحر  ،فضربه فانفلق أثىن عشر
طري ًقا يابسا  ،واملاء بينها كاجلبال  ،قال اهلل تعاىل ﴿فَأَوحْيـنَا إِ َىل موسى أ َِن ْ ِ
اك الْبَ ْحَر فَان َفلَ َق
صَ
اض ِرب ب َع َ
َْ
ُ َ
ً
1
فَ َكا َن ُك ُّل فِْرٍق َكالطَّْوِد الْ َع ِظي ِم﴾ .
ومثال ثان :آية عيسى  حيث كان حييي املوتى  ،وخيرجهم من قبورهم بإذن اهلل  ،قال اهلل تعاىل ﴿إذ
قال اهلل يا عيسى ابن مرمي اذكر نعميت عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس يف
املهد وكهال وإذ علمتك الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري فتنفع فيها
ِ
ِج الْ َموتَى بِِإ ْذِين﴾.14
فتكون طريا بإذين وتربىء األكمه واألبرص بإذين َوإ ْذ ُختْر ُ

 1القزعة هي القطعة من الغيم .انظر «النهاية».
 2سلع اسم جبل باملدينة.
 3أي من وراء سلع.
 4الرتس قطعة من احلديد مستديرة يتَّقي هبا احملارب السهام .انظر «النهاية».
 5قال ابن األثري يف «النهاية» :قيل :أراد أسبوعا  ،من السبت إىل السبت  ،وقيل :أراد بالسبت مدة من الزمان قليلة كانت أو كثرية.
 6اآلكام مجع أكمة وهي الرابية .انظر «النهاية» .قلت :والرابية معروفة  ،وهي املكان املرتفع  ،وتسمى بالربوة أيضا.
 7الظراب مجع ظ ِرب  ،وهو اجلبل الصغري .انظر «النهاية».
 8أخرجه البخاري ( )1411ومسلم (.)712
 9سورة الشعراء. 63 :
 10سورة املائدة. 114 :
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ومثال ثالث حصل لـم ـحمد  حني طلبت منه قريش آية  ،فأشار إىل القمر  ،فانفلق فرقتني فرآه
الناس  ،ويف ذلك نـزل قوله تعاىل ﴿اقْـتَـرب ِ
ضوا َويـَ ُقولُوا ِس ْحٌر
ت َّ
اعةُ َو َ
انش َّق الْ َق َم ُر * َوإِن يـََرْوا آيَةً يـُ ْع ِر ُ
الس َ
ََ
1
ونصرا هلم ؛ تدل داللة قطعية
ُّم ْستَ ِمٌّر﴾  ،فهذه اآليات احملسوسة اليت جيريها اهلل تعاىل ً
تأييدا لرسله ً
على وجوده تعاىل.

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

فقال( :بنقض العزائم وصرف الـهمم)  ،وصدق ذلك األعرابـي  ،فاإلنسان يعزم أحيانا على الشيء ويف
حلظة جيد نفسه قد نقض عزمه وعزم على تركه  ،وقد يهم اإلنسان بالشيء متجها إليه مث ينصرف بدون
سبب  ،وهذا يدل على أن لألمور مدبرا فوق تدبري اإلنسان  ،وهو اهلل عز وجل.
 1سورة األعراف. 34 :
 2سورة البقرة. 112 :
 3سورة فاطر. 1 :
 4سورة اإلسراء. 111 :
 5سورة امللك. 1 :
 6سورة فاطر. 13 :
 7سورة يـٰس. 72 :
 8سورة السجدة. 3 :
 9سورة هود. 123 :
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فصل
ومما يدل على تفرد اهلل سبحانه باألمر ؛ قدرته تعاىل على إجراء تأثري ذلك األمر على خالف العادة ،
ومن ذلك أنه جعل النار بردا وسالما على إبراهيم عليه السالم  ،قال الشنقيطي رمحه اهلل:
ومن أصرح األدلة يف ذلك قوله تعاىل ﴿قلنا يا نار كوين بردا وسالما على إبراهيم﴾ ، 1فطبيعة اإلحراق
يف النار معىن واحد ال يتجزأ إىل معان خمتلفة  ،ومع هذا أحرقت احلطب فصار رمادا من حرها  ،يف
الوقت الذي هي فيه كائنة بردا وسالما على إبراهيم  ،فدل ذلك داللة قاطعة على أن التأثري حقيقةً إمنا

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

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

انتهى كالمه رمحه اهلل.

3

فصل
مكابرا غري معتقد ملا يقول  ،كما
ومل يُعلم أن ً
أحدا من اخللق أنكر ربوبية اهلل سبحانه  ،إال أن يكون ً
4
ِ
ت لَ ُكم ِّم ْن إلـٰه
حصل من فرعون حني قال لقومه ﴿أَنَا َربُّ ُك ُم األ َْعلَى﴾  ،وقال ﴿يَا أَيـُّ َها الْ َمأل َما َعل ْم ُ
3
ـجبُّـ ٍر  ،قال اهلل تعاىل ﴿ َو َج َح ُدوا ِهبَا
َغ ِْريي﴾  ،لكن ذلك ليـس عن عقيدة  ،بل عن تَكـبُّـ ٍر وتَ َ
6
ِ
ـزل
ت َما أَن َ
استَـْيـ َقنَْتـ َها أَن ُف ُس ُه ْم ظُْل ًما َوعُلًُّوا﴾  ،وقال موسى لفرعون فيما حكى اهلل عنه ﴿لََق ْد َعل ْم َ
وْ
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ورا﴾.2
َه ُؤالء إِالَّ َر ُّ
صائَِر َوإِ ِّين ألَظُن َ
ض بَ َ
ُّك يَا ف ْر َعو ُن َمثْبُ ً
ب َّ َ َ

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

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

واعلم رمحك اهلل أن الربهان األعظم على استحقاق اهلل تعاىل ألن يُعبد وحده دون ما سواه هو تفرده
تعاىل بربوبية هذا الكون ، 4ال شريك له يف ذلك وال معني  ،والرب هو من بيده اخللق وامللك والرزق
واألمر – أي أمر تدبري هذا الكون  ، -فال خالق إال اهلل  ،وال مالك إال هو  ،وال رازق إال هو  ،وال
اخلَْل ُق َواأل َْم ُر﴾ ، 3وقال تعاىل بديع السماوات
آمر إال هو  ،قال تعاىل مبينا تفرده باخللق ﴿أَالَ لَهُ ْ
واألرض﴾ ، 6بديع أي ِ
مبدع ، 2واملعىن ُموجد السماوات واألرض.
وقال تعاىل احلمد هلل فاطر السماوات واألرض﴾ ، 7ومعىن فاطر أي موجد.1
ودليل انفراده بالـملك قوله تعاىل وقل احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك، 14
وقوله تبارك الذي بيده امللك ، 11وقوله تعاىل ﴿ذَلِ ُكم اللَّه ربُّ ُكم لَه الْم ْل َّ ِ
ين تَ ْدعُو َن ِمن ُدونِِه
ُ َُ ْ ُ ُ ُ
ك َوالذ َ
َما ميَْلِ ُكو َن ِمن قِطْ ِم ٍري﴾.12

 1سورة البقرة. 163 :
 2سورة آل عمران. 17 :
 3سورة احلج. 62 :
 4سيأيت ذكر براهني أخرى بعد هذا الفصل.
 5سورة األعراف. 34 :
 6سورة البقرة. 112 :
 7انظر «مفردات ألفاظ القرآن الكرمي» للراغب األصفهاين رمحه اهلل.
 8سورة فاطر. 1 :
 9انظر «مفردات ألفاظ القرآن الكرمي» للراغب األصفهاين رمحه اهلل.
 10سورة اإلسراء. 111 :
 11سورة امللك. 1 :
 12سورة فاطر. 13 :
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ودليل انفراده باألمر – ويعرب عنه أيضا بالتدبري  -قوله تعاىل أال له اخللق واألمر ، وقوله إمنا قولنا
2
لشيء إذا أردناه أن نقوله له كن فيكون ، 1وقوله يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه﴾

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

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

من يفعل من ذلكم من شيء.4

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

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

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

قوله تعاىل إنه من يشرك باهلل فقد حرم اهلل عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصار ، 6وقوله
 ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين * بل اهلل
فاعبد وكن من الشاكرين.2
وأما الرباهني العقلية على بطالن الشرك فكثرية  ،منها:
األول :أنه ليس يف هذه اآلهلة اليت اختذوها شيء من خصائص األلوهية  ،فهي خملوقة ال َختلُق  ،وال
ضررا  ،وال متلك هلم حياة وال موتًا  ،وال متلك شيئًا من
جتلب ً
نفعا لعابديها  ،وال تدفع عنهم ً
 1سورة يـٰس. 72 :
 2سورة السجدة. 3 :
 3سورة هود. 123 :
 4سورة الروم. 44 :
 5سورة األعراف. 31 :
 6سورة املائدة. 22 :
 7سورة الزمر. 66 :
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السماوات  ،وال تشارك يف ملكيته  ،قال اهلل تعاىل ﴿ َو َّاختَ ُذوا ِمن ُدونِِه ِآهلًَة ال َخيْلُ ُقو َن َشْيئًا َوُه ْم ُخيْلَ ُقو َن
ِ
ِ
ِ
ورا﴾ ، 1وقال تعاىل ﴿قُ ِل ْادعُوا
َوال ميَْل ُكو َن ألَن ُفس ِه ْم َ
ضًّرا َوال نـَ ْف ًعا َوال ميَْل ُكو َن َم ْوتًا َوال َحيَا ًة َوال نُ ُش ً
السماو ِ
الَّ ِذين َزعمتُم من د ِ
ون اللَّ ِه ال ميَْلِ ُكو َن ِمثْـ َق َ ٍ ِ
ات َوال ِيف األ َْر ِ
ض َوَما َهلُ ْم فِي ِه َما ِمن ِش ْر ٍك
ُ
َ َْ
ال َذ َّرة يف َّ َ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ال
َوَما لَهُ ِمْنـ ُهم من ظَ ِه ٍري * َوال تَن َف ُع َّ
ع َعن قُـلُوهب ْم قَالُوا َما َذا قَ َ
اعةُ ع َ
ندهُ إِالَّ ل َم ْن أَذ َن لَهُ َح َّىت إِ َذا فُـِّز َ
الش َف َ
احلَ َّق َوُه َو الْ َعلِ ُّي الْ َكبِريُ﴾ ، 2وقال ﴿أَيُ ْش ِرُكو َن َما الَ َخيْلُ ُق َشْيئاً َوُه ْم ُخيْلَ ُقو َن * َوالَ يَ ْستَ ِطيعُو َن
َربُّ ُك ْم قَالُوا ْ
نص ُرو َن﴾.3
َهلُ ْم نَ ْ
صًرا َوالَ أَن ُف َس ُه ْم يَ ُ
السف ِه و ِ
أبطل الباطل.
وإذا كانت هذه حال تلك اآلهلة  ،فإن اختاذها آهلة من أس َف ِه َّ
الثاني :أن هؤالء املشركني كانوا يُـ ِـقُّرون بأن اهلل تعاىل هو وحده الرب اخلالق الذي بيده ملكوت كل
4
وحدوه بالربوبية  ،كما قال
يوحدوه باأللوهية كما َّ
ـجار عليه  ،وهذا يستلزم أن ِّ
شيء  ،وهو يُـجري وال يُ ُ
َّ ِ
َّ ِ
ين ِمن قَـْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقون * الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم
َّاس ا ْعبُ ُدواْ َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
تعاىل ﴿يَا أَيـُّ َها الن ُ
ِ
األَر ِ
السماء ماء فَأَخرج بِِه ِمن الثَّمر ِ
السماء بِنَاء وأَن َ ِ
نداداً
ات ِرْزقاً لَّ ُك ْم فَالَ َْجت َعلُواْ للّ ِه أَ َ
ْ َ
ـزل م َن َّ َ َ
َْ َ
ض فَراشاً َو َّ َ َ َ
َ ََ
3
وأَنتم تَـعلَمون﴾  ،وقال تعاىل ﴿ولَئِن سأَلْتـهم َّمن خلَق َّ ِ
س َوالْ َق َمَر
الس َم َاوات َواأل َْر َ
َ َ َُ ْ َ َ
ض َو َس َّخَر الش ْ
َ ُْ ْ ُ
َّم َ
6
ِ
الس َماء َواأل َْر ِ
ص َار
لَيَـ ُقولُ َّن اللَّهُ فَأ َّ
ك ا َّ
َّن يـُ ْؤفَ ُكون﴾  ،وقال ﴿قُ ْل َمن يـَ ْرُزقُ ُكم ِّم َن َّ
ض أ ََّمن ميَْل ُ
لس ْم َع واألَبْ َ
ومن ُخيْرِج ْ ِ
ِ
احلَ ِّي َوَمن يُ َدبـِّ ُر األ َْمَر فَ َسيَـ ُقولُو َن اللَّهُ فَـ ُق ْل أَفَالَ تَـتَّـ ُقون *
ت ِم َن ْ
ِج الْ َميَّ َ
ََ
احلَ َّي م َن الْ َميِّت َوُخيْر ُ
ُ
7 2
صَرفُون﴾ .
احلَ ِّق إِالَّ َّ
الضالَ ُل فَأ َّ
احلَ ُّق فَ َماذَا بـَ ْع َد ْ
فَ َذلِ ُك ُم اللَّهُ َربُّ ُك ُم ْ
َّن تُ ْ

 1سورة الفرقان. 3 :
 2سورة سبأ. 23 -22 :
 3سورة األعراف . 112 -111 :
 4ي ِـجـري أي ينقذ  ،وقوله( :وال يـجار عليه) أي ال يستطيع احد أن ِ
ينقذ أحدا من عذابه ..انظر «لسان العرب»  ،مادة :جور.
ُ
ُ
 5سورة البقرة. 22-21 :
 6سورة العنكبوت. 61 :
 7سورة يونس. 32-31 :
 8والرباهني العقلية على بطالن الشرك كثرية  ،وقد يسر اهلل إعداد حبث بعنوان «مخسون دليال على بطالن دعاء غري اهلل»  ،حشدت فيه
مجعا من األدلة الشرعية والعقلية على بطالن الشرك  ،وهو منشور على شبكة املعلومات  ،فلرياجعه من أراد االستزادة.

999

نبذة في العقيدة اإلسالمية

الرابع :اإليمان بأسماء اهلل وصفاته
مدخل
اإلميان بأمساء اهلل وصفاته له مكانة عظمى يف العقيدة اإلسالمية  ،فقد متدح اهلل كثريا يف كتابه العزيز
بأمسائه وصفاته  ،كقوله تعاىل وكان اهلل مسيعا بصريا ، وقوله وكان اهلل غفورا رحيما ، وغري ذلك
مما ال حيصى كثرة.
كما أثىن النيب  على ربه يف مواضع كثرية من السنة الشريفة  ،ونعته فيها بنعوت اجلالل وصفات
الكمال.
واإلميان بأسـماء اهلل وصفاته يوجب للعبد خشيته  ،ومن ثَ َّـم عبادته على الوجه الذي يُرضي اهلل تعاىل ،
فإن األمر كما قيل( :من كان باهلل أعرف كان له أخوف) ، 1وهلذا كان العلماء بأمساء اهلل وصفاته هم
أخشى الناس هلل تعاىل  ،كما قال تعاىل إمنا خيشى اهلل من عباده العلماء.
وملا كان اإلميان بأمساء اهلل وصفاته هبذه األمهية ؛ وجب على الـمؤمن اإلميان هبا على الوجه املطلوب
شرعا  ،وذلك بإثبات ما أثبته اهلل لنفسه يف كتابه أو يف سنة رسوله  من األمساء والصفات على الوجه
الالئق به  ،من غري حتريف وال تعطيل  ،وال تكييف وال متثيل  ،ودليل وجوب إثبات األمساء احلسىن هلل
تعاىل قوله وهلل األمساء احلسـىن فادعوه هبا﴾ ، 2ودليل وجوب إثبات صفات الكمال له قوله تعاىل

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

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

 1رواه حممد بن نصر املروزي يف «تعظيم قدر الصالة» ( )276عن أمحد بن عاصم األنطاكي.
 2سورة األعراف. 174 :
 3سورة النحل. 64 :
 4سورة الشورى. 11 :
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خاتمة الركن األول
ثمرات اإليمان باهلل تعالى
واإلميان باهلل تعاىل على ما وصفنا يثمر للمؤمنني مثرات جليلة منها:
األولى :حتقيق توحيد اهلل تعاىل  ،حبيث ال يتعلق بغريه رجاءً وال خوفاً  ،وال يَعبد غريه.
الثانية :كمال حمبة اهلل تعاىل وتعظيمه مبقتضى أمسائه احلسىن وصفاته العليا.
الثالثة :حتقيق عبادته  ،بفعل ما أمر به واجتـناب ما هنى عنه.

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

999

1

نبذة في العقيدة اإلسالمية

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

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

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

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

3

وكذلك املالئكة الذين أرسلهم اهلل تعاىل إىل إبراهيم ولوط كانوا يف صورة رجال).6
 1سورة التحرمي. 6 :
 2سورة األنبياء ، 24 – 11 :ومعىن ال يستحسرون﴾ أي ال يتعبون وال يسأمون .انظر «تفسري الطربي».
 3أخرجه البخاري ( )3242ومسلم (.)164
يصفون صفوفا إذا قامـ ـوا لطاعة ربـهم من صالة وغريها  ،قال تعاىل والصافات صفا﴾ ،
فائدة :وقد جاء وصفهم يف التنزيل بأنـهم ُ
وقال تعاىل على لسان املالئكة وإنا لنحن الصافون﴾.
 4رواه البخاري ( ، )3233 ، 3232ومسلم ( )122 ، 124عن ابن مسعود رضي اهلل عنه.
 3رواه مسلم (.)7
« 6شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص  ، 11 – 14بتصرف يسري.
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قلت :ولكن هذا التحول من هيئة إىل هيئة ال يكون إال بأمر اهلل عز وجل.
وخ ـلُقه هو جربيل عليه السالم  ،فقد وصفه اهلل بأنه ﴿رسول كرمي *
وأعظم املالئكة ْ
وصفاً يف َخ ْلقه ُ
2
1
طاع عند
،
به
ر
عند
مكانة
ذو
أي
،
ذي قوة عند ذي العرش مكني﴾
طاع ثَ َّـم أمني﴾  ،أي ُم ٍ
﴿م ٍ
ُ
ـخلقية يف قوله علمه شديد القوى * ذو
سائر املالئكة  ،أمني على الوحي  ،وقد َوص َفهُ اهلل بالقوة ال َ
ِمّرة فاستوى ، 3وال ِـم ـ ّـرةُ هي السالمة والصحة من اآلفات والعاهات الظاهرة والباطنة  ،وذلك يستلزم
كمال ال ِـخلقة وحسنها ومجاهلا  ،فهي القوة والصحة املتضمنة صحة ومجاال  ،قال ذلك ابن القيم يف

«اإلغاثة».4

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

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

األمني على وحي اهلل تعاىل  ،يرسله اهلل به إىل األنبياء
يل
ُ
وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة  ،مثل جرب َ
والرسل  ،وقد يتنزل أفراد من املالئكة بشيء من الوحي  ،قال تعاىل فالـملقيات ذكرا * عذرا أو
نذرا ، 6أي :تُلقي ِّ
الذكر على األنبياء ألجل اإلعذار – وهو قطع العذر بالتبليغ  ، -أو اإلنذار.
2

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

 1سورة التكوير. 24 - 11 :
 2سورة التكوير. 21 :
 3سورة التكوير. 6 - 3 :
 ، )121/2( 4حتقيق الفقي.
 3سورة الصافات. 3 :
 6سورة املرسالت. 6 – 3 :
 2رواه النسائي يف «الكربى»  ،كـتاب عشرة النساء  ،باب كيف تؤنث املرأة  ، )1424( ،وأحـمد ( ، )224/1عن ابن عباس رضي اهلل
عنهما  ،وحسنه الشيع مقبل الوادعي مبجموع طرقه كما يف حتقيقه لتفسري ابن كثري ( ، )242/1وكذا حمققو «املسند».
 7روى الرتمذي ( )3243وأمحد ( ) 2/3عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه  ،أن النيب  قال :كيف أنعم وقد التقم صاحب ال َقرن
ال َقرن  ،وحىن جبهته  ،وأصغى مسعه  ،ينتظر أن يؤمر فين ُفـع؟
قال املسلمون :فكيف نقول يا رسول اهلل؟
قال :قولوا :حسبنا اهلل ونعم الوكيل  ،توكلنا على اهلل ربنا  ،ورمبا قال سفيان :على اهلل توكلنا.
قال الرتمذي :هذا حديث حسن.
وصححه األلباين كما يف الصحيحة ( ، )1421وكذا حمققو «املسند».
1
الزمر ونفع يف الصور فصعق من السماوات ومن يف األرض( اآلية.)67 :
جزم به ابن جرير رمحه اهلل كما يف تفسري آية َ
وانظر كالم علمـاء التفسري عند هذه اآلية  ،وكذا عند قوله تعاىل وله امللك يوم ينفع يف الصور( األنعام.)23 :
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جاء يف احلديث ، 1وذلك عند قيام الساعة وبعث اخللق.
وهؤالء الثالثة هم أعظم املالئكة.
وهؤالء املالئكة ُموَكلون مبا فيه حياة  ،فجربيل ُموَكـ ٌـل بالوحي الذي فيه حياة القلوب  ،وميكائيل ُموَكـ ٌـل
بالقطر الذي يف حياة األرض  ،وإسرافيل ُموَكـ ٌـل بالنفع يف الصور  ،وعنده تكون حياة األجساد يوم
املعاد.
ك املوت  ،وهو ال ُـموَك ُل بقبض األرواح عند املوت  ،قال تعاىل قل يتوفاكم
ومن املالئكة أيضا َملَ ُ
2
ملك املوت الذي ُوِّكل بكم مث إىل ربكم ترجعون.
ِِ ِ
ات الْمو ِ
ِ
ت واملالئكة
﴿ولَ ْو تَـَرى إذ الظَّال ُمو َن ِيف َغ َمَر َ ْ
وملك املوت له أعوان من املالئكة  ،قال اهلل تعاىل َ
بِ
اسطُواْ أَي ِدي ِهم أَخ ِرجواْ أَن ُفس ُكم الْيـوم ُْجتزو َن ع َذاب ا ْهل ِ
احلَ ِّق َوُكنتُ ْم َع ْن
ون ِمبَا ُكنتُ ْم تَـ ُقولُو َن َعلَى اللَّ ِه َغْيـَر ْ
َ ُ َ ْ َ َْ َ َ ُ
ْ ْ ْ ُ
َ
3
ِ
ِ
آيَاته تَ ْستَكِْربُو َن﴾  ،وقال تعاىل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء أحدكم
4
املوت توفته رسلنا وهم ال يُـ ـ َفِّرطون.
ـضيِّعون ما ُوكِ َل إليهم من مهام.
ومعىن يُ ِّ
ـضيِّعون  ،أي ال يـُ َ
فرطون أي يـُ َ
ومنهم املالئكة السياحون يف األرض  ،يلتمسون ِحلَ َق ِّ
تنادوا
الذكر  ،فإذا وجدوا َح ْل َقةَ عل ٍم وذك ٍر َ
3
وجلسوا وحـ ُّـفوا أصحاب احل ْل ِ
قة بأجنحتهم إىل السماء الدنيا.
َ
ومنهم املالئكة الـموَكـلوون ِ
باألجـ ـنَّة يف األرحام إذا متَّ لإلنسان أربعةُ أشه ٍر يف بطن أمه  ،فعندئذ يُرسل
ُ
6
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل إليه َملَ ًكا  ،ويأمرهُ بِ َك ـ ـْت ِ
ب رزقه وأجله وعمله  ،وشقي هو أم سعيد.
وقد ورد أن إسرافيل أحد محلة العرش  ،كما روى ذلك أبو الشيع يف كتاب «العظَمة» (برقم  )422 ، 277بلفظ« :إن ملكا من محلة
العرش يقال له إسرافيل  ، »...ولكنه ضعيف ا إلسناد كما قال ذلك حمقق الكتاب رضا اهلل املباركفوري  ،الناشر :دار العاصمة –
الرياض  ،الطبعة األوىل  1411هـ..
 1روى أبو داود ( )4242والرتمذي ( ) 3244واللفظ له عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :قال أعرايب :يا رسول اهلل  ،ما
نفع فيه.
الصور؟ قال :قَـرٌن يُ ُ
وصححه األلباين كما يف «الصحيحة» (.)1474
2
ك املوت بعزرائيل  ،وهذه التسمية مل تثبت ال يف الكتاب وال يف السنة  ،بل الذي ثبت هو تسميته
ومن األخطاء الشائعة تسمية ملَ َ
مبلك املوت  ،كما يف سورة قوله تعاىل يف سورة السجدة قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم ، فالواجب أن نقف عند كالم اهلل
وال نتعداه.
انظر للفائدة تفصيالت أخرى يف «شرح العقيدة الواسطية» للشيع حممد بن عثيمني رمحه اهلل ( )64/1وما بعده.
 3سورة األنعام. 13 :
 4سورة األنعام. 61 :
 3انظر صحيح البخاري ( ، )6447ومسلم (.)2671
 6انظر ما رواه البخاري ( )3247ومسلم ( )2643عن ابن مسعود رضي اهلل عنه.
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ومنهم املالئكة ال ُـموَكلون حبفظ أعمال بين آدم وكتابتها  ،لكل شخص ملكان  ،أحدمها عن ميينه
واآلخر عن مشاله  ،كما قال تعاىل إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من

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

3

ومنهم املالئكة ال ُـموَكلون خبدمة أهل اجلنة  ،وهم خزنتها أي املؤمتنون عليها  ،قال تعاىل يف أهل اجلنة
ِ
ِ
ٍ
صبَـ ْرُْمت فَنِ ْع َم ُع ْق َب الدَّا ِر﴾.4
﴿ َواملَالَئ َكةُ يَ ْد ُخلُو َن َعلَْي ِهم من ُك ِّل بَاب * َسالٌَم َعلَْي ُكم مبَا َ
ومنهم املالئكة ال ُـموَكلون بالنار  ،ورئيسهم مالك خازن النار  ،أي املؤمتن عليها  ،قال تعاىل على لسان
أصحاب النار ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون.3
شئت
ومن املالئكة َملَ َ
ك اجلبال  ،الذي أتى النيب  بعدما القى من قومه ما القى  ،فقال له :إن َ
أطبقت عليهم األخشبني.6
ُ
2
فقال النيب  : بل أرجو أن خيرج اهلل تعاىل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده  ،ال يشرك به شيئا.
ومنهم املالئكة الزاجرات للسحاب  ،تسوقه إىل حيث يريد اهلل تعاىل  ،قال تعاىل فالزاجرات زجرا.7
فاحلاصل أن املالئكة تقوم بأمر اهلل الذي وَك ـلَها به حبسبها.
يثمر ثمرات جليلة منها:1
واإليمان بالمالئكة ُ

أوال :العلم بعظمة اهلل تعاىل وقوته وسلطانه  ،فإن عظمة املخلوق تدل على عظمة اخلالق سبحانه.
 1سورة ق. 17 - 12 :
روى ابن جرير يف «تفسريه» عن جماهد قال :ملك عن ميينه  ،وآخر عن يساره  ،فأما الذي عن ميينه فيكتب اخلري  ،وأما الذي عن
مشاله فيكتب الشر.
وقد صحح الشيع د .حكمت بشري ياسني إسناد هذا األثر عن جماهد كما يف «التفسري الصحيح  ،موسوعة الصحيح املسبور من
التفسري باملأثور» ( ، )327/4ط  ، 1الناشر :دار املآثر – املدينة.
 2سورة االنفطار. 12-14 :
 3انظر حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري (.)1324
فائدة :جاء تسميتهما بـ «املنكر والنكري» يف حديث رواه الرتمذي ( ، )1421وصححه األلباين كما يف «السلسلة الصحيحة»
( ، ) 1311وليس يف هذه التسمية نكارة  ،فإهنما منكران من جهة أن امليت ال يعرفهما  ،وقد قال إبراهيم للمالئكة ﴿قوم منكرون﴾ ،
الذاريات ، 23 :قاله الشيع ابن عثيمني رمحه اهلل يف شرحه على «العقيدة الواسطية».
 4سورة الرعد. 24 -23 :
 3سورة الزخرف. 22 :
 6األخشبان جبالن عظيمان مبكة.
 2رواه البخاري ( )3231ومسلم ( )1213عن عائشة رضي اهلل عنها.
 7سورة الصافات. 2 :
 1هذا الفصل منقول من «شرح األصول الثالثة» البن عثيمني  ،ص  ، 12بتصرف يسري.
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ثانيا :شكر اهلل تعاىل على عنايته ببين آدم  ،حيث وَّك َل من هؤالء املالئكة من يقوم حبفظهم وكتابة
أعماهلم وغري ذلك من مصاحلهم.
ثالثا :حمبة املالئكة على ما قاموا به من عبادة اهلل تعاىل.
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الركن الثالث :اإليمان بالكتب
الكتب مجع كتاب  ،والكتاب مبعىن (مكتوب)  ،واملراد بالكتب هنا الكتب اليت أنـزهلا تعاىل على رسله
رمحة للخلق  ،وهداية هلم  ،ليصلوا هبا إىل سعادهتم يف الدنيا واآلخرة.

1

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

اخلامس :اإلميان بأهنا تدعو إىل عقيدة واحدة وهي التوحيد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ،فإن املنسوخ قليل جدا بالنسبة إىل املحكم املقرر .انتهى.
ُ
 1هكذا يف املطبوع  ،وأظنه خطأ مطبعي  ،وصوابه :أو بغريه.
« 2جمموع الفتاوى» (.)43 - 43/12
 3أي :هو غالب ما فيها.
 4أي وينسع القليل .
« 3جمموع الفتاوى» (.)173 - 174/11
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قلت :وملا كان القرآن ال يصري منسوخا كله  ،وال يتطرق إليه التبديل والتحريف ؛ صار القرآن مهيمناً
على الكتب السابقة.
الخامس مما يتضمنه اإليمان بالكتب :اإلميان بأهنا تدعو إىل عقيدة واحدة وهي التوحيد بأنواعه

الثالثة  ،توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األمساء والصفات.

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

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

َّعبد ِ
هلل تعاىل بعبادات معينة  ،وقد تشرتك بعض األمم
الثاني :تتفق الكتب السماوية على وجوب الـ ـت ُ
يف عبادات معينة كالصالة والزكاة والصوم واحلج  ،ولكن تلك العبادات ختتلف عن بعضها يف كيفية
أدائها  ،قال تعاىل مبينا اشرتاك بعض األمم يف الصالة والزكاة ﴿وأوحينا إليهم فعل اخلريات وإقام الصالة

وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين﴾ ، 1وقال تعاىل يف الصوم ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ ، 2وقال إلبراهيم كما يف سورة احلج ﴿وأذن يف الناس
باحلج يأتوك رجاال﴾.3
بالعدل و ِ
الق ِ
ِ
سط  ،قال تعاىل ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنـزلنا معهم
الثالث :اتفاقها على األمر
الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط﴾.4

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

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

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

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

 1سورة األنبياء. 23 :
 2سورة البقرة. 173 :
 3سورة احلج. 22 :
 4سورة احلديد. 23 :
 3سورة النجم. 37 - 36 :
 6سورة املائدة. 47 :
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ونؤخر سحورنا  ،ونضع أمياننا على مشائلنا يف
عجل إفطارنا ِّ ،
النيب  : إنا معاشر األنبياء أ ُِم ْرنا أن نُ ِّ
1
الصالة.
وكذلك الصوم املفروض يف شريعة من قبلنا ؛ ختتلف كيفيته عن الصوم يف شريعة حممد  ، فقد كان
اإلمساك يف شريعة من قبلنا يبدأ إذا استيقظ اإلنسان من نومه إذا نام يف أي وقت من الليل  ،أوله أو
وسطه أو آخره  ،وميتد ذلك اإلمساك إىل مغرب الليلة القابلة  ،مث جعل اهلل ابتداء اإلمساك يف شريعة
حممد  عند طلوع الفجر  ،بدون اعتبار لل نوم قبله  ،وهذا من حكمة اهلل تعاىل وتيسريه على هذه
األمة.

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

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

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

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

وقالوا إنه مفرتى من عند البشر  ،حاشا هلل  ،وقد أكذب اهلل تعاىل هذه املقولة يف آيات كثرية منها قوله
تعاىل ﴿أم يقولون افرتاه قل فأتوا بسورة مثله﴾.4
الثاني :حتريفها كما هو واقع اليهود والنصارى مع كتابيهما التوراة واإلجنيل.
الثالث :معارضة القرآن بالعقول  ،وادعاء أن هناك ما هو أحسن منه وأفضل.
الرابع  :ومما يقدح يف اإلميان بالقرآن العظيم قدحا عظيما  ،اإلعراض عن التحاكم إليه  ،واستبداله
بشرائع البشر وقوانينهم ودساتيـرهم الوضـ ـ ـعية  ،وفاعل ذلك حكمه من جهة تكفيـره أو ال بـحسب
 1رواه البيهقي ( )237/4عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،وأشار إىل ثبوته األلباين يف «الصحيحة» (.)323/4
 2سورة النساء. 146 :
 3سورة آل عمران. 34 :
 4سورة يونس. 37 :
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ـفر ال ريب فيه  ،كمن
حاله  ،فإن كان اإلعراض عن التحاكم إليه
ٌ
منطلق من تَـنَـقُّص القرآن فهذا ُكـ ٌ
حيكم بغري ما أنـزل اهلل يف القرآن معتقدا أنه ال يصلح للتحاكم إليه يف زماننا  ،أو إن شريعة البشر
مساوية ملا يف القرآن يف العدل واحلكمة أو أحسن منه  ،فهذا كفر صريح  ،ألنه تكذيب للقرآن ،
ِِ
تنقص له  ،وتنقض اهلل كفر  ،بل يلزم منه تفضيل املخلوقني
وطعن يف حك ِم اهلل وشرعه  ،ومن مث فإنه ٌ
على اخلالق تعاىل يف بعض صفاهتم  ،كصفة العلم واحلكمة وغريها  ،وهذا كفر صريح ال شك فيه ،
والواجب هو التسليم هلل احلكيم اخلبري العليم مبصاحل خلقه  ،قال تعاىل ﴿أال يعلم من خلق وهو
اللطيف اخلبري﴾.1

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

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

كتفسريات اجلهمية واملعتزلة والرافضة والتفسري اإلشاري وحنو ذلك.

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

تمم للساحر سحره إال بإهانة القرآن
كفر باهلل العظيم  ،وللعلم فإنه الشياطني ال تُ ِّ
وتلويثه ومتزيقه  ،وهذا ٌ
العظيم.
السابع :ومما يقدح يف اإلميان بالقرآن اإلعراض عن العمل بأحكامه  ،سواء املتعلقة ِبانب االعتقاد أو
العبادات أو اآلداب والسلوك.

ومما ينبغي أن يعلم أن أعداء الدين من ٍ
يهود ونصارى ِ
وملحدين ومقلِّدين هلم دور هام يف صد املسلمني
ُ
عن العمل بالقرآن منذ ِ
القدم  ،ومن ذلك قول «غالدستون» رئيس وزراء بريطانيا سابقا يف جملس
العموم الربيطاين« :مادام هذا القرآن موجودا يف أيدي املسلمني فلن تستطيع «أوربة» السيطرة على
الشرق».

 1سورة امللك. 14 :
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وقــال احلــاكم الفرنســي يف اجلزائــر يف ذكــرى مــرور مئــة ســنة علــى اســتعمار اجلزائــر« :إننــا لــن ننتصــر علــى
اجلزائـريني مــادامو يقــرؤون القــرآن ويتكلمــون العربيــة  ،فيجــب أن نُزيــل القــرآن العــريب مــن وجـ ِ
ـودهم ونقتلــع

اللسان العريب من ألسنتهم».

1

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

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

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

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

3

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

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

 1يُنظر للتوسع كتاب «قادة الغرب يقولون :دمروا اإلسالم  ،أبيدوا أهله»  ،جلالل العامل (ص ، )44 :وقد طُبِعت هذه الرسالة مستقلة ،
وتقع ضمن «جمموع فتاواه» ( ، )211/1الناشر :دار القاسم – الرياض.
 2سورة النساء. 74 :
 3استفدت ُجـ َّـل هذا الفصل من كتاب «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص  ، 13و «شرح أصول اإلميان»  ،ص  ، 31الناشر:
دار ابن خزمية – الرياض.
 4سورة املائدة. 47 :
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فائدتان تتعلقان بموضوع اإليمان بالكتب
الفائدة األولى  -الحكمة من إنزال القرآن

1

بيَّـن اهلل تعاىل يف كتابه العزيز احلكمة الكربى من إنزال القرآن يف قوله جل وعال كتاب أنزلناه إليك
لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم إىل صراط العزيز احلميد ، 2وقد بيَّـن اهلل تعاىل يف آيات
أخرى طرق ذلك اإلخراج وهي:
األولى والثانية والثالثة :تدبُّر آياته ُّ
وتذكر أولوا األلباب ومن ثَ َّـم حصول التقوى  ،ودليل ذلك قوله تعاىل
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب ، 3وقال تعاىل وكذلك أنزلناه قرآنا

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

الخامسة :تبيني األحكام الشرعية للناس  ،قال تعاىل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نـُ ِّـزل إليهم
ولعلهم يتفكرون ، 6وقال تعاىل وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبين هلم الذي اختلفوا فيه.2

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

ـحكم بني الناس به – أي بالقرآن  ، -قال تعاىل إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بين
السابعة :ال ُ
الناس مبا أراك اهلل ، 1أي :مبا علَّمك يف هذا القرآن من العلوم.
الفائدة الثانية – تَــميُّ ــز القرآن العظيم عن غيره من الكتب السماوية
متيز القرآن خبصائص عدة عن غريه من الكتب السماوية  ،نذكر منها ثالثة خصائص:

 1استفدت هذا الفصل من «أضواء البيان»  ،تفسري سورة ص  ،قوله تعاىل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا
األلباب.
 2سورة إبراهيم. 1 :
 3سورة ص. 21 :
 4سورة طـٰه. 133 :
 3سورة مرمي. 12 :
 6سورة النحل. 44 :
 2سورة النحل. 46 :
 7سورة النحل. 142 :
 1سورة النساء. 143 :
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 .1أن فيه تبيا ٌن لكل شيء  ،كما قال تعاىل ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾ ، 1وقد بني
جالل الدين السيوطي رمحه اهلل ذلك التبيان يف تفسري اآلية يف كتابه «اإلكليل يف استنباط التنزيل»، 2
وأطال النفس فيه  ،ونقله عنه الشنقيطي يف تفسري اآلية نفسها يف كتابه «أضواء البيان» فلريجع إليه
من أراد التوسع.
 .2ومن خصائص القرآن أنه يهدي عموم الناس لليت هي أقوم  ،خبالف الكتب األخرى  ،فإهنا كانت
ذكر املصاحل اليت حيتاجها البشر
تصلح لناس دون آخرين  ،حكمة منه جل وعال  ،كما أن يف القرآن َ
وتدور عليها الشرائع  ،وفيه حلول املشاكل العاملية  ،انظر ما قاله الشنقيطي يف تفسري اآلية التاسعة من
سورة اإلسراء يف هذا الباب  ،فقد تكلم عليه يف حنو من مخس ومخسني صفحة.

ضيِّعت أو ُحِّرفت إال هو  ،فقد
 .3ومن أعظم خصائص القرآن العظيم أن مجيع الكتب السماوية قد ُ
تعهد اهلل حبفظه كما قال تعاىل إِنَّا َْحن ُن نـزلْنَا ال ّذ ْكَر َوإِنَّا لَهُ َحلَافِظُو َن ، ومن دالئل ذلك التحريف
َّ
تعدد الكتب اليت بأيدي أهل الكتاب – اليهود والنصارى  -مع أن اهلل تعاىل مل يـُ ِّـنزل على عيسى إال
كتابا واحدا وهو اإلجنيل  ،ومل ينزل على موسى إال كتابا واحدا وهو التوراة  ،ولكن لكوهنا مل تُـحفظ
فإهنا ُحِّرفت تدرجييا بالزيادة واإلنقاص إىل أن صار كل منها كتبا وليس كتابا واحدا  ،وفيها من
االختالف والتضاد ما ال يعلم به إال اهلل تعاىل  ،وصدق اهلل ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه
اختالفا كثريا.3

ومع ذلك التحريف والتبديل ؛ فإن فيها شيئا من احلق الذي يشهد له القرآن  ،كنبوة حممد،  4
وبشرية عيسى  ، وغري ذلك من القضايا العقدية اليت جاء القرآن بتصحيحها عند اليهود والنصارى ،
ولكنهم ال يؤمنون هبا  ،إما تكربا  ،وإما جهال  ،وإما لعدم ظهور تلك الشواهد وجالئها يف كتبهم
احملرفة بسبب قلتها مقارنة مع ضخامة تلك الكتب وكثرة التحريف فيها  ،وبكل حال فهي من الشواهد
عليهم يف الدنيا واآلخرة.
قال الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل يف سورة املائدة عند ذكر حال األحبار والرهبان مع الكتب
املنزلة إليهم وتفريطهم يف حفظها مبا استحفظوا من كتاب اهلل وكانوا عليه شهداء ، 3قال رمحه اهلل:

 1سورة النحل. 71 :
 2هو من منشورات دار األندلس اخلضراء ِبدة  ،بتحقيق :د .عامر بن علي العرايب.
 3سورة النساء. 72 :
 4انظر كتاب «البشارات العجاب يف صحف أهل الكتاب» ( 11دليال على وجود النيب املبشر به يف التوراة واإلجنيل)  ،تأليف د .صالح
الراشد  ،الناشر :دار ابن حزم – بريوت.
 3سورة املائدة. 44 :
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أخرب تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أن األحبار والرهبان استُحفظوا كتاب اهلل يعين استُودعوه  ،وطُلب منهم
حفظه  ،ومل يـبـني هنا هل امتثلوا األمر يف ذلك ِ
وحفظوه  ،أو مل يـمتثلوا األمر يف ذلك وضيعوه  ،ولكنه
حرفوه وبدلوه عمداً  ،كقوله
بيـَّن يف مواضع أخر أهنم مل ميتثلوا األمر  ،ومل حيفظوا ما استُحفظوه  ،بل َّ
حيرفون الكلم عن مواضعه اآلية  ،وقوله حيرفون الكلم من بعد مواضعه اآلية  ،وقوله جتعلونه
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند
قراطيس تبدوهنا وختفون كثرياً ، وقوله ٌ 
اهلل اآلية  ،وقوله جل وعال َّ 
وإن منهم فريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو
من الكتاب اآلية  ،إىل غري ذلك من اآليات ...
مث قال رمحه اهلل :والقرآن العظيم مل ِ
تضييعه  ،بل توىل ِحفظه جل
يك ِل اهلل حفظه إىل أحد حىت يُ ْـم ِكنه
َ
وعال بنفسه الكرمية املقدسة  ،كما أوضحه بقوله إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون وقوله ال يأتيه
الباطل من بني يديه وال من خلفه اآلية  ،إىل غري ذلك من اآليات .انتهى كالمه رمحه اهلل.
وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه «إغاثة اللهفان»:
ابن مرمي  ،فجدَّد هلم الدين  ،وبيَّـن هلم معامله ،
مث بعث اهلل سبحانه َ
عبده ورسولَه وكلمتَه املسيح َ
التربي 1من تلك األحداث واآلراء الباطلة  ،فعادوه وكذبوه  ،ورموه وأمه
ودعاهم إىل عبادة اهلل وحده  ،و ِّ
2
فطهره اهلل تعاىل منهم  ،ورفعه إليه فلم ِ
يصلوا إليه بسوء  ،وأقام اهلل تعاىل
بالعظائم  ،وراموا قتله َّ ،

للمسيح أنصارا دعوا إىل دينه وشريعته  ،حىت ظهر دينُه على من خالفه  ،ودخل فيه امللوك  ،وانتشرت
السداد بعده حنو ثالمثئة سنة.
دعوته  ،واستقام األمر على َّ

مث أخذ دين املسيح يف التبديل والتغيري حىت تناسع واضمحل ومل يبق بأيدي النصارى منه شيء  ،بل
رَّكـبوا دينا بني دين املسيح ودين الفالسفة عُبَّـاد األصنام  ،وراموا بذلك أن يتلطفوا لألمم حىت يُدخلوهم
يف النصرانية  ،فنقلوهم من عبادة األصنام اجملسدة إىل عبادة الصور اليت ال ظل هلا  ،ونقلوهم من
السجود للشمس إىل السجود إىل جهة املشرق  ،ونقلوهم من القول باحتاد العاقل واملعقول والعقل إىل
القول باحتاد األب واالبن وروح القدس.
هذا ومعهم بقايا من دين املسيح  ،كاخلتان واالغتسال من اجلنابة وتعظيم السبت وحترمي اخلنـزير وحترمي
حرمته التوراة إال ما أ ُِحل هلم بنصها  ،ثم تناسخت الشريعة إىل أن استحلَّوا اخلنـزير وأحلَّوا السبت
ما َّ
وعوضوا منه يوم األحد وتركوا اخلتان واالغتسال من اجلنابة  ،وكان املسيح يُصلي إىل بيت املقدس فصلُّوا
َّ
يصم
هم إىل املشرق  ،ومل يُعظِّم املسيح عليه السالم صليبا قط  ،فعظَّموا هم الصليب وعبدوه  ،ومل ُ
شرعه وال أمر به البتة  ،بل هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه
املسيح عليه السالم َ
صومهم هذا أبدا وال َ

 1أي التربؤ.
2
قصدوا.
أيَ :
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إىل زمن الربيع  ،فجعلوا ما زادوا فيه من العدد ِعوضا عن نقله من الشهور اهلاللية إىل الشهور الرومية ،
وتعبدوا بالنجاسات وكان املسيح عليه السالم يف غاية الطهارة والطيب والنظافة وأبعد اخللق عن
النجاسة  ،فقصدوا بذلك تغيري دين اليهود ومراغمتهم  ،فغريوا دين املسيح وتقربوا إىل الفالسفة عباد
األصنام بأن وافقوهم يف بعض األمر ليُـرضوهم به وليستنصروا بذلك على اليهود .انتهى كالمه رمحه
1
اهلل.

«1إغاثة اللهفان» ( ، )224/2حتقيق الفقي.
قلت :وقد أَلَّف بعض علماء اإلسالم كتبا يف حتريف الكتب السابقة  ،كما أُلِّـ ـ ـفت بعض الرسائل العلمية يف ذلك  ،منها:
 .1اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  ،لشيع اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
 .2مصادر النصرانية  -دراسة ونقدا  ،عبد الرزاق بن عبد اجمليد األرو  ،الناشر :دار التوحيد للنشر  -الرياض
 .3حتريف رسالة املسيح عليه السالم عرب التاريع  -أسبابه ونتائجه  ،تأليف :بسمة جستنيه
 .4ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل  ،تأليف :القاضي أيب البقاء صاحل بن احلسني  ،الناشر :مكتبة العبيكان – الرياض
 .3النصرانية  -األصل والواقع  ،تأليف :د .حممد السحيم  ،الناشر :دار العاصمة  -الرياض
 .6األسفار املقدسة قبل اإلسالم  -دراسة جلوانب االعتقاد يف اليهودية واملسيحية  ،تأليف :د .صابر طعيمة  ،الناشر :عامل الكتب
 -لبنان
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الركن الرابع :اإليمان بالـ ُّـر ُسـ ــل
رسل) وهو املبعوث بإبالغ شيء  ،واملراد هناَ :من أُوحي إليه من البشر
ُّ
الر ُسـ ــل مجع (رسول) مبعىن ( ُم َ
ِِ 1
بشرٍع  ،وأ ُِمــر بتبليغه.
أربعة عشر فائدة في النبوات
بيان الغاية من إرسال الرسل
الرسل وسائط بني اهلل وبني خلقه يف تبليغ شرعه إليهم وإرشادهم إىل ما فيه صالح معاشهم ومعادهم ،
وحد تنتظم به مصاحل
ألن الناس مهما أوتوا من العلم والذكاء فال ميكن أن تستقل عقوهلم بتشريع عام ُم َّ
األمة على أحسن ما يكون  ،وذلك ألن عقول البشر قاصرة  ،أما اهلل فهو احلكيم اخلبري العليم مبصاحل
خلقه  ،قال تعاىل ﴿أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري﴾.2

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

3

وآخر الرسل واألنبياء محمد  ، قال تعاىل ﴿ما َكا َن ُحم َّم ٌد أَبا أَح ٍد من ِ
ِ
ول اللَّ ِه
رس َ
َ
َ َ َ
رجال ُك ْم َولَكن ُ
َو َخ َامتَ النَّبِيِّني﴾.6
يوحى إليه بشريعة َمن قبله
تخل أمة من رسول يبعثه اهلل تعاىل بشريعة مستقلة إىل قومه  ،أو نيب َ
ولم ُ
ليجددها  ،قال اهلل تعاىل ﴿ولََق ْد بـعثْـنَا ِيف ُك ِّل أ َُّم ٍة َّرسوالً أ َِن ْاعب ُدواْ اللَّه و ِ
وت﴾ ، 2وقال
اجتَنبُواْ الطَّاغُ َ
ََ ْ
َ ََ
ُ
ُ
 1انظر «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص . 13
 2سورة امللك. 14 :
 3سورة النساء. 163 :
 4سورة النساء. 163 :
 3أخرجــه البخــاري ( ، )4426ومســلم ( ، )113ولفــظ مســلم :فيــأتون نوحــا عليــه الســالم  ،فيقولــون :يــا نــوح  ،أنــت أول الرســل إىل أهــل
األرض  ...احلديث.
 6سورة األحزاب. 44:
 2سورة النحل. 36 :

999

نبذة في العقيدة اإلسالمية
1
ِ
ِ ِ
ِ
ٍِ
ِ
ور َْحي ُك ُم ِهبَا
تعاىل ﴿ َوإن ِّم ْن أ َُّمة إالَّ خال ف َيها نَذ ٌير﴾  ،وقال تعاىل ﴿إنَّا أَنـزلْنَا التـ َّْوَرا َة ف َيها ُه ًدى َونُ ٌ
َِّ ِ
ِ َّ ِ
ادواْ﴾.2
ين َه ُ
ين أ ْ
َسلَ ُمواْ للذ َ
النَّبيُّو َن الذ َ

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

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

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

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

والرسل بشر مخلوقون  ،ليس هلم من خصائص الربوبية واأللوهية شيء  ،قال تعاىل عن نبيه حممد 
 وهو سيد املرسلني وأعظمهم جاها عند اهلل ﴿ -قُل الَّ أَملِ ُ ِ ِك لنَـ ْفسي نَـ ْف ًعا َوالَ َ
ً
ْ
ضًّرا إِالَّ َما َشاء اللَّهُ
6
ت ِمن ْ ِ
ِ
السوءُ إِ ْن أَنَاْ إِالَّ نَ ِذ ٌير َوبَ ِش ٌري لَِّق ْوٍم يـُ ْؤِمنُو َن﴾ ،
ين ُّ
َولَ ْو ُك ُ
ب الَ ْستَ ْكثَـ ْر ُ َ
نت أ َْعلَ ُم الْغَْي َ
اخلَْري َوَما َم َّس َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َح ٌد َولَ ْن أ َِج َد ِمن ُدونِِه
وقال تعاىل ﴿قُ ْل إِ ِّين ال أ َْمل ُ
ك لَ ُك ْم َ
ضًّرا َوال َر َش ًدا * قُ ْل إ ِّين لَن ُجي َريِين م َن اللَّه أ َ
ُم ْلتَ َح ًدا﴾.2
والرسل تلحقهم خصائص البشرية من املرض واملوت واحلاجة إىل الطعام والشراب وغري ذلك  ،قال اهلل
تعاىل عن إبراهيم عليه الصالة والسالم يف وصفه لربه تعاىل ﴿والَّ ِذي ُهو يُطْعِم ِين ويَس ِق ِ
ت
ني * َوإِذَا َم ِر ْ
ضُ
َ ُ َ ْ
َ
فَـ ُهو يَ ْش ِفني * والَّ ِذي ُميِيتُِين ُمثَّ ُْحييِ ِ
ني﴾.7
َ
َ
وقال النيب  : إمنا أنا بشر مثلكم  ،أنسى كما تنسون  ،فإذا نسيت فذكروين.

1

وقد وصف اهلل تعالى رسله بالعبودية له في سياق الثناء عليهم  ،فقال تعاىل يف نوح ﴿ إِنَّهُ َكا َن
14
ِِ ِ
ِ ِ
ني نَ ِذيرا﴾، 11
َعْب ًدا َش ُكورا﴾  ،وقال يف حممد ﴿ تَـبَ َارَك الَّ ِذي ن َ
ـزل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َعْبده ليَ ُكو َن ل ْل َعالَم َ
ِ
ِ
وب
يم َوإِ ْس َح َ
اق َويـَ ْع ُق َ
وقال يف إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى اهلل عليهم وسلم ﴿ َواذْ ُك ْر عبَ َادنَا إبْـَراه َ
 1سورة فاطر. 24 :
 2سورة املائدة. 44 :
 3سورة األنبياء. 23 :
 4سيأيت التعريف هبم قريبا إن شاء اهلل.
 3سورة احلج. 23 :
 6سورة األعراف. 177 :
 2سورة اجلن. 22-21 :
 7سورة الشعراء. 71-21 :
 1رواه البخاري ( ، )441ومسلم ( ، )322عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه.
 14سورة اإلسراء. 3:
 11سورة الفرقان. 1 :
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ِ
صار﴾ ، 1وقال يف عيسى ابن مرمي ﴿ إِ ْن ُه َو إِالَّ َعْب ٌد أَنْـ َع ْمنَا َعلَْي ِه َو َج َع ْلنَاهُ َمثَالً لِّبَِين
أ ُْوِيل األَيْدي َواألَبْ َ
إِ ْسَرائِيل﴾.2

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

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

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

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

اهلل  ،واهلل خليله  ،وهو يشرتك يف هذه اخلصلة مع إبراهيم عليه الصالة والسالم  ،قال  : وقد اختذ
6
اهلل عز وجل صاحبكم خليال.
وكذلك الكالم ؛ فقد كلمه اهلل كِفاحا  -أي مواجهةً  ،ليس بينهما حجاب وال واسطة وال رس ــول- 2

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

 1سورة ص. 43 :
 2سورة الزخرف. 31 :
 3سورة األنبياء. 23 :
 4سورة اإلسراء. 33 :
 3رواه مسلم ( )2227عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 6رواه مسلم ( )2373عن ابن مسعود رضي اهلل عنه.
 2انظر معىن كفاحا يف كتاب «النهاية».
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وممن فضله اهلل من األنبياء على غريهم :أولو العزم منهم  ،وهم مخسة ؛ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى
وحممد  ،صلى اهلل عليهم وسلم  ،وقد ذكرهم اهلل تعاىل يف موضعني من القرآن ؛ يف سورة األحزاب ويف
سورة الشورى  ،يف قوله ﴿وإِ ْذ أَخ ْذنَا ِمن النَّبِيِّني ِميثاقَـهم وِمنك وِمن ن ٍ ِ ِ
ِ
يسى ابْ ِن
َ َ
يم َوُم َ
َ َ ُْ َ َ َ
َ
ُّوح َوإبْـَراه َ
وسى َوع َ
1
ِ
ِ
ِ
ِ
ك وما و َّ ِ ِ
ِ
صى بِه نُ ً َّ
يم
ع لَ ُكم ِّم َن الدِّي ِن َما َو َّ
َم ْرَميَ﴾  ،ويف قوله ﴿ َشَر َ
وحا َوالذي أ َْو َحْيـنَا إلَْي َ َ َ َ
صْيـنَا به إبْـَراه َ
ِ
ِ
ِّين َوال تَـتَـ َفَّرقُوا فِ ِيه﴾.2
َوُم َ
يسى أَ ْن أَق ُ
يموا الد َ
وسى َوع َ
ودالئل تفضيل هؤالء اخلمسة على غريهم من األنبياء وكوهنم من أويل العزم واضحة  ،فمحمد  قد

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

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

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

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

 1سورة البقرة. 36 – 33 :
 2سورة البقرة. 23 :
 3سورة البقرة. 243 :
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انتهى كالمه رمحه اهلل.

1

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

املرسلني * إهنم هلم املنصورون * وإن جندنا هلم الغالبون 4أنه لن يقتل نيب يف جهاد قط  ،ألن املقتول
ليس بغالب  ،ألن القتل قِسم مقابل ِ
للغلبة كما بينه تعاىل يف قوله ومن يقاتل يف سبيل اهلل فيقتل أو
ٌ
ٌ
6
يغلب 3اآلية  ،وقال تعاىل إنا لننصر رسلنا اآلية  ،وقد نفى عن املنصور كونه مغلوبا نفيا باتا يف
7 2

قوله تعاىل إن ينصركم اهلل فال غالب لكم. 

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

 1انظر ما قاله شيع اإلسالم رمحه اهلل يف «اجلواب الصحيح» (.)11 – 12/4
 2قاله الشيع عبد الرمحـٰن بن سعدي رمحه اهلل يف تفسريه مقدمة تفسري سورة اإلسراء.
 3سورة اجملادلة. 21 :
 4سورة الصافات. 123 - 121 :
 3سورة النساء. 24 :
 6سورة غافر. 31 :
 2سورة آل عمران. 164 :
 7انظر «أضواء البيان».
 1انظر «النبوات»  ،ص . 241
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فصل في بيان ما يتضمنه اإليمان بالرسل
اإلميان بالرسل يتضمن سبعة أمور:
األول :اإلميان بأن األنبياء كلهم دينهم واحد  ،وهو اإلسالم  ،الذي هو االستسالم هلل بالتوحيد ،

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

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

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

قلت :ونظريه قول اهلل تعاىل كذبت عاد املرسلني ، وقوله كذبت مثود املرسلني وحنو ذلك من
اآليات.
وقال العالمة الشنقيطي رمحه اهلل:
كذب رسوال واحدا فقد َّ
من َّ
كذب مجيع املرسلني  ،ومن ك َّـذب نـذيرا واحـدا فقـد ك َّـذب مجيـع النـذر  ،ألن
أصـل دعـوة مجيـع الرسـل واحــدة  ،وهـي مضـمون «ال إلـٰه إال اهلل» كمـا أوضــحه تعـاىل بقولـه ﴿ولقـد بعثنــا
يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت﴾ ، 2وقوله تعاىل ﴿وما أرسلنا من قبلك مـن رسـول إال

 1تقدم خترجيه.
 2أي عصيانا كليا.
 3سورة النساء. 131 - 134 :
 4سورة البقرة. 73 :
 3سورة الفرقان. 32 :
 6قاله ابن تيمية رمحه اهلل كما يف «جمموع الفتاوى» (.)173/11
 2سورة النحل. 36 :
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نوحي إليه أنه ال إلـٰه إال أنا فاعبدون﴾ 1وقوله تعاىل ﴿واسـأل مـن أرسـلنا مـن قبلـك مـن رسـلنا أجعلنـا مـن
دون الرمحـٰن آهلة يُعبدون﴾.2
بعضــهم فقــد كـ َّـذب مجــيعهم يف قولــه تعــاىل ﴿ويقولــون نــؤمن بــبعض ونكفــر
وأوضــح تعــاىل أن مــن كـ َّـذب َ

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

2

حممدا  ومل يـَتّبعوه هم مكذبون للمسيح بن مرمي غري متبعني له
وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا ً
أيضا  ،ألنه قد بشرهم مبحمد  وأمرهم باإلميان به فلم يتبعوه  ،نسأل اهلل العافية والسالمة.
ً

الثالث مما يتضمنه اإليمان بالرسل :اإلميان مبن علمنا امسه منهم يف القرآن أو صحيح السنة ،

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

قال :عشرة قرون.
قال :كم كان بني نوح وإبراهيم؟
 1سورة األنبياء. 23 :
 2سورة الزخرف. 43 :
 3سورة النساء. 131 - 134 :
 4سورة البقرة. 273 :
 3سورة البقرة. 136 :
 6سورة النساء. 132 :
« 2أضواء البيان»  ،تفسري سورة القمر. 41 :
 7سورة غافر. 27 :
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قال :عشرة قرون.
قالوا :يا رسول اهلل  ،كم كانت الرسل؟
قال :ثالمثائة ومخس عشرة  ،ج ًّـما غفريا.

1

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

الكرمي والسنة املطهرة  ،واألخبار الصحيحة اليت ذكرها أصحاب السري وكتب التاريع  ،وأما األخبار
املروية عن الرسل يف كتب أهل الكتاب واليت ليس هلا ما يعضدها من األخبار الصحيحة املذكورة يف
كتب املسلمني فهذه ال يلزم املسلم تصديقها وال تكذيبها  ،إال إن كانت منافية ملا يف كتب املسلمني
الصحيحة فعندئذ جيب تكذيبها  ،والديل على ذلك قول النيب « : ال تصدقوا أهل الكتاب وال
3
تكذبوهم  ،وقولوا :آمنا باهلل وما أنـزل إلينا وما أنزل إليكم» 2اآلية.
واملقصود بالذي أنـزل إليهم هو التوراة واإلجنيل األصليني اليت أنـزهلا اهلل على موسى وعيسى  ،وليست
التوراة واإلجنيل احملرفة اليت بأيديهم اآلن.
الخامس من مقتضيات اإليمان بالرسل :العمل بشريعة من أُرسل إلينا منهم  ،وهو خامتهم حممد 
املرسل إىل مجيع الناس  ،قال اهلل تعاىل ﴿فَالَ وربِّك الَ يـؤِمنو َن ح َّىت ُحي ِّكم َ ِ
يما َش َجَر بـَْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ الَ
وك ف َ
ََ َ ُْ ُ َ َ َ ُ
ِ
ِ
يما﴾.4
َِجي ُدواْ ِيف أَن ُفس ِه ْم َحَر ًجا ِّممَّا قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلِّ ُمواْ تَ ْسل ً
السادس مما يتضمنه اإليمان بالرسل :اإلميان بأهنم بلَّغوا مجيع ما أرسلوا به على َوفْق ما أمرهم اهلل به
 ،وأهن م بينوه بيانا شافيا ال يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله  ،قال تعاىل ﴿فهل على الرسل إال البالغ
املبني﴾﴿ ، 3فإن تولوا فإمنا عليك البالغ املبني﴾﴿ ، 6وما على الرسول إال البالغ املبني﴾﴿ ، 2وأطيعوا
1 7
اهلل وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإمنا على رسولنا البالغ املبني﴾ .

 1رواه احلــاكم يف «مســتدركه» ( ، )262/2واللفــظ لــه  ،وقــال الــذهيب :علــى شــرط مســلم  ،وكــذا رواه الط ـرباين يف «الكبــري» (-117/7
 ، )111وفيه( :ثالمثائة وثالثة عشر)  ،وصححه األلباين كما يف «السلسلة الصحيحة» (.)2667
 2لعــل هنــاك خطــأ مــن النســاخ  ،فلفــظ اآليــة ﴿قولـوا آمنــا بــاهلل ومــا أنــزل إلينــا ومــا أنــزل إىل إبـراهيم﴾ اآليــة ( )136مــن ســورة البقــرة .وانظــر
تعليق حمققي صحيح البخاري على احلديث  ،طبعة مؤسسة الرسالة العاملية.
 3رواه البخاري ( )2362عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 4سورة النساء. 63 :
 3سورة النحل. 33 :
 6سورة النحل. 72 :
 2سورة العنكبوت. 17 :
 7سورة التغابن. 12 :
 1انظر «شرح الطحاوية» البن أيب العز احلنفي  ،ص  ، 311الناشر :املكتب اإلسالمي – بريوت.

997

نبذة في العقيدة اإلسالمية

السابع مما يتضمنه اإليمان بالرسل :اإليـمان مبا أيَّدهم اهلل به من آيات  ،وتسمى أيضا براهيـن
أمرهم
ودالئل  ،وهي األمور اخلارقة للعادة اليت جيريها اهلل على أيديهم داللة على نبوهتم  ،ولئال يبقى ُ
مشكال على الناس  ،فإن الناس إذا رأوا رسلهم قد أُيـِّ ـ ــدوا بأمور فوق قدرة البشر وطاقتهم ؛ علِموا أهنم
مرسلون من عند اهلل تعاىل  ،فاستيقنوا أمرهم وآمنوا هبم وثبتت قلوهبم على الدين.

ومن تلك اآليات عصا موسى اليت ألقاها بني أيدي سحرة فرعون فإذا هي حية تسعى  ،تلقف وتلتهم
ما أل َقوه من احلبال والعصي  ،فآمنوا  ،ألهنم علِموا أن ما أتى به موسى من عند اهلل وليس سحرا  ،وبعد
إمياهنم بقيت العصا معه  ،فلما سار بقومه جتاه البحر فرارا من فرعون ضرب هبذه العصا البحر فانفلق
فسار يف طريق يابس مع قومه فنجاه اهلل  ،ويف صحراء سيناء ضرب بعصاه احلجر فانفجرت منه اثنتا
عشرة عينا على قدر أسباط بين إسرائيل  ،فعصا موسى ليست إال آية من عند اهلل ليعلم الناس أنه
رسول من عند اهلل  ،فيكون حجة على من مل يؤمن  ،وتثبيتا ملن آمن به . 
ومن اآليات أيضا ما أيد اهلل به عيسى  ، فقد كان خيلق من الطني كهيئة الطري فينفع فيه فيكون
طريا بإذن اهلل  ،وميسح بيده على األكمه – وهو الذي ُولِد أعمى  -واألبرص فيربآن بإذن اهلل  ،وكان
يُـحيِي املوتى بإذن اهلل  ،أفليس هذا دليل على أنه رسول من عند اهلل؟ بلى واهلل.
كما أيد اهلل نبيه مـحمدا  بآيات كثرية  ،كلها تدل على صدق نبوتـه وأنه رسول من عند اهلل حقا ،
أشهرها القرآن الكرمي  ،فهو اآلية الكربى الدالة على نبوة حممد . 
تفصيل في بيان إعجاز القرآن
القرآن الكرمي م ِ
عجٌز من مثانية وجوه:1
ُ

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

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

﴿لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إال أساطري األولني﴾ ، 2فنـزل القرآن بتحديهم على ثالثة مراحل ؛
األوىل أن يأتوا مبثله ، 3والثانية أن يأتوا بعشر سور مثله ،4والثالثة أن يأتوا بسورة مثلهِ ، 3
فعجزوا مع شدة
 1قويل إهنا مثانية ل يس على سبيل التحديد  ،ولكن حبسـب مـا يسـر اهلل الوقـوف عليـه  ،ورمبـا كانـت هنـاك وجـوه أخـرى  ،فـاهلل تعـاىل أعلـم ،
وانظـر لالطــالع وجـوه إعجــاز القـرآن الكــرمي العشـرة كمــا ذكرهــا القـرطيب رمحــه اهلل يف مقدمـة كتابــه «اجلـامع ألحكــام القـرآن»  ،بــاب :ذكــر
نكت يف إعجاز القرآن  ،وشرائط املعجزة وحقيقتها.
 2سورة األنفال. 31 :
 3انظر سورة الطور. 34 :
 4انظر سورة هود. 13 :
 3انظر سورة البقرة. 23 :
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حرصهم على م غالبة القرآن وقوة فصاحتهم  ،فقطع اهلل طمعهم إىل قيام الساعة يف قوله تعاىل ﴿قل لئن
2 1
اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا﴾ .
وقال ابن تيمية رمحه اهلل:
والقرآن آيته باقية على طول الزمان من حني جاء به الرسول  ،تُتلى آيات التحدي به ويتلى قوله
ٍ
حبديث مثله إن كانوا صادقني و فأتوا بعشر سوٍر مثله و بسورةٍ مثله وادعوا من
فليأتوا
استطعتم من دون اهلل ، ويُتلى قوله  قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال
يأتون مبثله ولو كان بعضهم ٍ
لبعض ظهرياً.
مث مع طول الزمان قد س ِـمعه املوافق واملخالِف  ،والعرب والعجم  ،وليس يف األمم من أظهر كتاباً يقرأه
الناس وقال إنه مثله  ،وهذا يعرفه كل أحد  ،وما من كالم تكلم به الناس  -وإن كان يف أعلى طبقات
نظريه وما يشبهه ويقاربه  ،سواء كان شعراً أو خطابة أو كالماً
الكالم لفظاً ومعىن  -إال وقد قال الناس َ
يف العلوم واحلكم واالستدالل والوعظ والرسائل وغري ذلك  ،وما ُوِجد من ذلك شئ إال َوُوِجد ما يُشبهه
ويُقاربه.
والق ــرآن مم ــا يَعل ــم الن ــاس عرب ـ ـهم وعجمه ــم أن ــه مل يوج ــد ل ــه نظ ــري م ــع ح ــرص الع ــرب وغ ــري الع ــرب عل ــى

ـاره بــالغيوب آيــة  ،وأمـ ُـره وهنيُــه آيــة  ،ووعـ ُـده ووعيـ ُـده آيــة ،
ونظمــه آيــة  ،وإخبـ ُ
معارضــته  ،فلفظُــه آيــة ُ ،
وجاللتُــه وعظمتُــه وســلطانُه علــى القلــوب آيــة  ،وإذا تـُـرجم بغــري العــريب كانــت معانيــه آيــة  ،كــل ذلــك ال
3
يوجد له نظري يف العامل.

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

على قوله تعاىل احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً:
أي :مل جيعل فيه اعوجاجاً كائناً ما كان  ،ال من جهة األلفاظ وال من جهة املعاين  ،فألفاظه يف غاية
اإلعجاز والسالمة من العيوب والوصمات  ،ومعانيه كلها يف غاية الكمال  ،أخباره صدق  ،وأحكامه
عدل ومتت كلمة ربك صدقاً وعدالً أي :صدقاً يف األخبار  ،وعدالً يف األحكام.

4

 1سورة اإلسراء. 77 :
 2وانظر أيضا ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري قوله تعـاىل ﴿ومـا كـان هـذا القـرآن أن يفـرتى مـن دون اهلل ولكـن تصـديق الـذي بـني يديـه
وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني﴾ (سورة يونس.)32 :
 3كتاب «النبوات»  ،ص  ، 312 - 313باختصار يسري.
« 4الرحلة إىل أفريقيا»  ،ص  ، 17ويقع ضمن موسوعة مؤلفاته – الناشر :عامل الفوائد – مكة.
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ِ
كتاب من الكتب
ثالثا :حفظه من التحريف على مر العصور والدهور  ،ووجه اإلعجاز أنه مل يُـحفظ ٌ
السماوية كما ُح ِـف َظ هذا الكتاب  ،وصدق اهلل ﴿إنا حنن نـزلنا الذكر وإنا له حلافظون﴾.1
رابعاُ :ح ْس ُن ما تضمنه القرآن من تشريع وأحكام  ،تصلح جلميع البشر وجلميع األزمنة واألمكنة ،

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

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

وأيضا قوله تعاىل سيُهزم اجلمع ويولون الدبر ، 3فقد روى ابن جرير وابن أيب حامت أن عمر ملا نـزلت
هذه اآلية قال :أي مجع يُهزم؟
فلما كان يوم بدر رأيت النيب  يثب يف الدرع ويقول سيهزم اجلمع ويولون الدبر.
ويف رواية البن أيب حامت :فعرفت تأويلها يومئذ.
وكذلك اآليات اليت فيها تقرير عجز الناس عن أن يأتوا بآية مثل آيات القرآن  ،فعجز الناس فعال ،
وكاآليات اليت تقرر حفظ اهلل لكتابه  ،كقوله تعاىل إنا حنن نـزلنا الذكر وإنا له حلافظون ، فوقع األمر
ٍ
ملحد حاول مث نكص على عقبيه  ،وكاآليات اليت تقرر حصول العزة والكرامة
كما أخرب  ،فكم من
والسيادة والظهور لألمة اإلسالمية إن استقامت على أمر اهلل  ،فوقع األمر كما أخرب اهلل يف القرون
الثالثة املفضلة األوىل  ،قال تعاىل  وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف
األرض كما استخلف الذين من قبلهم ولَيمكنن هلم دينهم الذين ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم
 1سورة احلجر. 1 :
 2سورة آل عمران. 13 :
 3سورة القمر. 43 :
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أمنا يعبدونين ال يشركون يب شيئا ، 1مث ملا فشا فيهم الشرك والبدع  ،والبعد عن منهج السلف الصاحل
يف العقيدة والشريعة والسلوك ؛ صاروا يف ذيل األمم  ،وتسلطت عليهم األمم األخرى قرونا من الزمن.
ومن دالئل صدق القرآن ؛ ما جاء فيه من ذكر بعض األمور العلمية  ،مث ملا ظهرت االكتشافات العلمية
احلديثة وقعت مطابقة ملا أخرب  ،فتكوين اإلنسان يف بطن أمه حتدثت عنه عدة آيات قرآنية قبل أربعة
عشر قرنا  ،بينما مل ي ِ
هتد علماءُ الطب إىل مراحل ذلك التكوين إال يف العقود املتأخرة من هذا الزمان.
َ
ومن دالئل صدق القرآن ؛ ما جاء فيه من ذكر بعض األمور العلمية  ،مث ملا ظهرت االكتشافات العلمية
احلديثة وقعت مطابقة ملا أخرب  ،فتكوين اإلنسان يف بطن أمه حتدثت عنه عدة آيات قرآنية قبل أربعة
عشر قرنا  ،بينما مل ي ِ
هتد علماءُ الطب إىل مراحل ذلك التكوين إال يف العقود املتأخرة من الزمن.
َ
وبيان ذلك أن القرآن الكرمي بني أن حياة اإلنسان متر بأربعة مراحل  ،فقال تعاىل يف مطلع سورة

املؤمنون:
(ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني * مث جعلناه نطفة يف قرار مكني * مث خلقنا النطفة علقة
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسونا العظام حلما مث أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهلل أحسن
اخلالقني * مث إنكم بعد ذلك مليتون * مث إنكم يوم القيامة تبعثون).
فالمرحلة األولى هي أصل اخللقة  ،ملا خلق اهلل أبانا آدم عليه السالم من طني  ،ويف هذا يقول اهلل
تعاىل (ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني).

المرحلة الثانية هي مرحلة تكون اإلنسان يف بطن أمه  ،وقد أشار القرآن الكرمي إىل املراحل التدرجيية
لتكون اإلنسان يف بطن أمه  ،وهي مخسة مراحل ؛ نطفة مث علقة مث مضغة مث عظام مث حلم فوق العظام.
دما أمحر.
فقوله( :خلقنا النطفة علقة) أي ً
وبعد أربعني يوًما تتحول العلقة إىل مضغة  ،أي قطعة حلم قَ ْدر املضغة اليت ميضغها اإلنسان يف فمه.

مث تتحول املضغة اللينة وتتحول خلقتها إىل عظام.
حلما  ،مث يُنشؤه اهلل خل ًقا آخر بنفع الروح فيه.
مث تُكسى العظام ً
فتبارك اهلل الذي أحسن كل شيء خلقه.
السرد ملراحل خلق اإلنسان أن علم الطب اجلديد اكتشف هذه املراحل كلها  ،مث
والشاهد من هذا َّ
تفاجأ بأنه هذه املراحل مذكورة يف القرآن منذ  14قرنا  ،فاستـ ـ ـ ـدلوا من هذا على أن القرآن كالم اهلل ،
ال ميكن أن يكون الذي أتى به بشر  ،فسبحان من هبر حبكمته العقول.
وكذا األمر بالنسبة لتكوين البحار واجلبال وغريها  ،فقد جاء ذكر تكوينها الطبيعي يف القرآن  ،وبعد
ظهور املكتشفات احلديثية وقعت مطابقة ملا أخرب به القرآن.
 1سورة النور. 33 :
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عدد من علماء الطبيعة  ،ومن
وقد أُلِّـ ـ َفت يف هذا مؤلفات كثرية  ،وأسلم بسبب اكتشاف هذا التطابق ٌ
أراد التوسع فلريجع إىل البحوث الصادرة عن هيئة اإلعجاز العلمي التابعة لرابطة العامل اإلسالمي مبكة
املكرمة  ،وصدق اهلل ﴿ولقد صرفنا يف هذا القرآن من كل مثل فأىب أكثر الناس إال كفورا﴾.1

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

ووجوه اإلعجاز هذه كلها تدل على أن النيب  صادق فيما يُـبَـلِّـ ــغُه عن ربه  ،فإنه من املستقر املعلوم
عند قومه أنه أ ُِّم ٌّي  ،ال يقرأ وال يكتب  ،فمن أين سيأيت بكل هذه األخبار القرآنية لوال أنه يُوحى إليه
من ربه؟ قال تعاىل ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك إذا الرتاب املبطلون * بل هو
آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم وما جيحد هبا إال املبطلون﴾.2

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

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

عم  ،إن قومك يرون أن جيمعوا لك ماال.
قال :مل؟
2
قال :ليعطوَكه  ،فإنك أتيت حممدا لتَع ِرض ملا قِبَـلَه.
قال :قد علِمت قريش أين من أكثرها ماال.
منكر له  ،أو أنك كاره له.
قال :فقل فيه قوال يبلُغ قومك أنك ٌ

 1سورة اإلسراء. 71 :
 2سورة العنكبوت. 41 – 47 :
 3سورة احلشر. 21 :
 4سورة الزمر. 23 :
 3تفسري سورة املدثر  ،اآليات . 23 – 17
.)342/2( 6
 2أي تع ِرض نفسك عليه ليعطيك ماال  ،فلهذا ذهبت إليه.
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قال :وماذا أقول؟ فواهلل ما فيكم رجل أعلم باألشعار مين  ،وال أعلم َبرجز وال بقصيدة مين  ،وال
بأشعار اجلن  ،واهلل ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا  ،وواهلل إن لِقوله الذي يقول حالوة وإن عليه
ِ 2
1
ـح ِط ُم ما حتته.
ملثمر أعاله ُ ،مغد ٌق أسفله  ،وإنه ليعلو وما يُعلى  ،وإنه لَــيَـ ْ
لطُالوة  ،وأنه ٌ
قال :ال يرضى عنك قومك حىت تقول فيه.
فدعين حىت أفكر.
قالْ :
فلما َّ
فكـر قال :هذا سحر يؤثر  ،يأثِره عن غريه ، 3فنـزلت ذرين ومن خلقت وحيدا.4

6
3
ِّثت أن أبا جهل
وأخرج ابن إسحاق يف السرية والبيهقي يف «الدالئل» واللفظ له عن الزهري قالُ :حد ُ
وأبا سفيان واألخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول اهلل  وهو يصلي بالليل يف بيته  ،وأخذ
كل رجل منهم جملسا ليستمع فيه  ،وكل ال يعلم مبكان صاحبه  ،فباتُوا يستمعون له  ،حىت إذا أصبحوا

وطلع الفجر تفرقوا  ،فجمعهم الطريق  ،فتالوموا  ،وقال بعضهم لبعض( :ال تعودوا  ،فلو رآكم بعض
سفهائكم ألوقعتم يف نفسه شيئا)  ،مث انصرفوا  ،حىت إذا كان الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إىل
جملسه  ،فباتوا يستمعون له حىت إذا طلع الفجر تفرقوا  ،فجمعتهم الطريق  ،فقال بعضهم لبعض مثل ما
قالوا أول مرة  ،مث انصرفوا فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم جملسه  ،فباتوا يستمعون له ،

حىت إذا طلع الفجر تفرقوا  ،فجمعتهم الطريق  ،فقالوا( :ال نربح حىت نتعاهد ال نعود)  ،فتعاهدوا على
ذلك مث تفرقوا  ،فلما أصبح األخنس بن شريق أخذ عصاه مث خرج حىت أتى أبا سفيان يف بيته فقال:
أخربين يا أبا حنظلة عن رأيك فيما مسعت من حممد.
فقال :يا أبا ثعلبة  ،واهلل لقد مسعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد هبا.
قال األخنس :وأنا  ،والذي حلفت به.
مث خرج من عنده  ،حىت أتى أبا جهل فقال :يا أبا احلكم  ،ما رأيك فيما مسعت من حممد؟
قال :ماذا مسعت؟ تنازعنا حنن وبنو عبد مناف يف الشرف  ،أطعموا فأطعمنا  ،ومحلوا فحملنا  ،وأعطوا
فأعطينا  ،حىت إذا جتاثينا على الركب وكنا ك َفرسي رهان ؛ قالوا( :منا نيب يأتيه الوحي من السماء)!
فمىت ندرك هذه؟ واهلل ال نؤمن به أبدا وال نصدقه  ،فقام عنه األخنس بن شريق .انتهى.

 1أي رونقا وحسنا  ،وقد تُفتح الطاء .انظر «النهاية».
 2الغـدق هو املاء الكثري  ،ويف التنـزيل ألسقيناهم ماء غدقا ، واملقصود باملغدق يف الكالم هنا كثرة خريه .انظر «لسان العرب».
 3أي يرويه عن غريه.
 4سورة املدثر. 11 :
 3كتاب «السرية»  ،ص ( ، )161حتقيق حممد محيد اهلل.
 6باب مجاع أبواب املبعث (.)246/2
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وملا مسع جبري بن مطعم رضي اهلل عنه رسول اهلل  يقرأ سورة الطور فبلغ هذه اآليات ﴿أ َْم ُخلِ ُقوا ِم ْن
ٍ
ِ
اخلالِ ُقو َن * أَم خلَ ُقوا َّ ِ
ك أ َْم ُه ُم
ض بَل الَّ يُوقنُو َن * أ َْم ِع َ
ند ُه ْم َخَزائِ ُن َربِّ َ
َغ ِْري َش ْيء أ َْم ُه ُم َْ
الس َم َاوات َواأل َْر َ
ْ َ
صْي ِط ُرو َن﴾ ، 1وكان جبري يومئذ مشرًكا ؛ قال  :كاد قليب أن يطري  ،وذلك أول ما وقر اإلميان يف
الْ ُم َ
2
قليب.
وملا كان القرآن يتصف هبذا التأثري البليغ يف النفوس ؛ تعاهد الكفار أال يستمعوا للقرآن  ،قال تعاىل
عنهم وقال الذين كفروا ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ، 3وما ذاك إال لتأثريه يف
نفوسهم  ،وإحساسهم به يف أعماقهم  ،ولكنهم قوم يستكربون عن مساع احلق.
وقد أثّـ َـر القرآن يف بعض النصارى فآمنوا به  ،قال تعاىل عنهم وإذا مسعوا ما أنـزل إىل الرسول ترى
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق يقولون ربنا آمنا فاكتبا مع الشاهدين.4
أما املؤمنون فتأثري القرآن فيهم واضح  ،قال تعاىل إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوهبم وإذا
تليت عليهم آياته زادهتم إميانا ، 3والكالم يف هذا يطول  ،وهو موجود يف مظانه  ،ويكفي يف هذا ما
ذكره جالل الدين السيوطي رمحه اهلل يف كتابه «اإلتقان يف علوم القرآن» 6؛ أن مجاعةً ماتوا عند مساع
آيات من كتاب اهلل  ،وقد أُف ِردت أمساؤهم يف مصنف.
ثامنا :ومن وجوه إعجاز القرآن الكرمي ؛ كونه شفاء من األمراض احلسية واملعنوية (أي النفسية)  ،فأما
األمراض احلسية فقد حذر القرآن من مجلة من املطعومات واملشروبات والسلوكيات على سبيل الوقاية
من األمراض  ،ومن ذلك حترمي شرب اخلمر وأكل حلم اخلنـزير  ،وارتكاب الزنا واللواط  ،وكذا إتيان

النساء يف احمليض.
وأما بعد اإلصابة باألمراض ؛ فقد أرشد النيب  إىل التداوي بقراءة سورة الفاتـحة  ،وأخرب أنـها رقية ،
كما أرشد القرآن إىل التداوي بالعسل  ،فيه شفاء للناس.2
وأما األمراض النفسية ؛ فالقرآن هو أفضل األدوية هلا  ،بل إن سبب هذه األمراض هو البعد عن القرآن

 ،ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ، 7ومن تلك األمراض القلق واالكتئاب والسحر
واألخالق الرديئة من طمع وكرب واالجنراف وراء الشهوات وغري ذلك  ،وذلك أن هذه األمراض حتصل
 1سورة الطور. 32 - 33 :
 2رواه البخاري مفرقا .)4423 ، 4733( ،
 3سورة فصلت. 26 :
 4سورة املائدة. 73 :
 3سورة األنفال. 2 :
 6باب :النوع الرابع والستون :يف إعجاز القرآن.
 2سورة النحل. 61 :
 7سورة طـٰه. 124 :
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نتيجة اخلواء الروحي  ،وليس للخواء الروحي دواء إال الرجوع إىل اهلل تعاىل  ،وصدق اهلل أال بذكر اهلل
تطمئن القلوب ، 1وننـزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني ، 2قد جاءتكم موعظة من

ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني ، 3قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.4
مر العصور ،
وقد شفى اهلل بقراءة القرآن
األلوف الـمؤلفة ممن أصيبوا باألمراض العضوية والنفســية على ِّ
َ
قررا يف بعض العيادات النفسية.
ـمارس  ،بل قد صار االستشفاء بالقرآن ُم َّ
وال يزال هذا يُ ُ
شاهد ويُ ُ

فائدتان في باب اإليمان باآليات التي أرسل بها األنبياء عليهم الصالة والسالم
الفائدة األولى:

إن من حكمة اهلل تعاىل أن جعل كربيات اآليات على أيدي رسله من جنس ما برز فيه أهل العصر
الذي بُعث فيه ذلك الرسول  ،ليكون ذلك أبلغ يف احلجة واإلقناع بأن ذلك الرسول مرسل من عند اهلل

حقا  ،ففي عصر موسى عليه الصالة والسالم اشتهر قومه بالسحر  ،فكانت آية موسى من جنس ما
اشتهروا فيه وزادت عليه  ،بأن كانت حقيقة ال خياالً.
ويف عصر عيسى عليه الصالة والسالم كان علم الطب مرتقياً إىل حد كبري  ،فجاءت آيته من جنس ما

برزوا فيه وزيادة  ،بأن جعل اهلل على يده الشفاء من أمراض ال يستطيع قومه عالجها وهي العمى
والربص  ،بل وإحياء املوتى ،كلها بإذن اهلل تعاىل.
وكذلك األمر بالنسبة لنبينا حممد  ، فقد ترقى الناس يف عصره يف جانب الفصاحة  ،ف ُكتبت
املعلقات الفصيحة ونُظمت القوايف البليغة  ،فجاء القرآن معجزاً هلم أن يأتوا مبثله  ،مث أعجزهم أن يأتوا
بسورة مثله  ،فلم يستطيعوا ذلك وال بآية واحدة.
قال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل:
قال كثري من العلماء :بعث اهلل كل نيب من األنبياء مبا يناسب أهل زمانه  ،فكان الغالب على زمان
سحار  ،فلما
موسى عليه السالم ِّ
السحرة  ،فبعثه اهلل مبعجزة هبرت األبصار وحيّـرت كل ّ
السحر وتعظيم ّ
استيقنوا أهنا من عند العظيم اجلبار انقادوا لإلسالم  ،وصاروا من ِعباد اهلل األبرار.
وأما عيسى عليه السالم فبُعِث يف زمن األطباء وأصحاب علم الطبيعة  ،فجاءهم من اآليات مبا ال
ع الشريعة  ،فمن أين للطبيب قدرة على إحياء
سبيل ألحد إليه إال أن يكون مؤيدا من الذي شر َ
وبعث من هو يف قربه رهني إىل يوم التناد؟
الـجماد  ،أو على مداواة األ ْكمه واألبرص ْ ،
 1سورة الرعد. 27 :
 2سورة اإلسراء. 72 :
 3سورة يونس. 32 :
 4سورة فصلت. 44 :
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وكذلك حممد  بعثه اهلل يف زمان الفصحاء والبُــلغاء وحنارير 1الشعراء  ،فأتاهم بكتاب من اهلل عز
وجل  ،فلو اجتمعت اإلنس والـجن على أن يأتوا مبثله  ،أو َبع ْشر ُسور من مثله  ،أو بسورة من مثله ؛

مل يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهريا ، 2وما ذاك إال ألن كالم الرب عز وجل ال يشبه كالم
اخللق أبدا.
انتهى كالم احلافظ ابن كثري رمحه اهلل.

3

الفائدة الثانية:
إن من حكمة اهلل تعاىل أن جعل معجزة القرآن خالدة  ،أما معجزات النيب  األخرى وكذلك
معجزات األنبياء قبله فقد انقرضت  ،وقد أشار النيب  إىل هذا يف احلديث الذي رواه أبو هريرة رضي
اهلل عنه أن رسول اهلل  قال :ما ِمن األنبياء من نيب إال قد أُعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر
4

 ،وإمنا كان الذي أُوتيت وحيا أوحى اهلل إيل  ،فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
حمصله أن كل نيب قد أعطي من املعجزات ما كان مثله
قال النووي رمحه اهلل يف كتابه شرح احلديث ما َّ
ملن كان قبله من األنبياء  ،أما معجزة القرآن فلم يُعط أحد مثله  ،فلهذا كان أكثر األنبياء تابعا.
وقيل :معناه إن معجزات األنبياء قد انقرضت مبرور أعصارهم ومل يُشاهدها إال من حضرها  ،أما معجزة
نبينا فخالدة  ،فلهذا كان أكثرهم تابعا .انتهى.

3

 1حنارير مجع حنرير  ،وهو احلاذق املاهر العاقل اجملرب .انظر «لسان العرب»  ،مادة (حنر).
 2الظهري هو املعني .انظر «لسان العرب»  ،مادة (ظهر).
« 3تفســري القــرآن العظــيم»  ،ســورة آل عمـران  ،اآليــة  ، 41وللقــرطيب كــالم مثلــه يف مقدمــة كتابــه «اجلــامع ألحكــام القــرآن»  ،خامتــة بــاب:
(نكت يف إعجاز القرآن  ،وشرائط املعجزة وحقيقتهـا)  ،وكـذا ابـن حجـر يف «فـتح البـاري» ( ، )622/7شـرح حـديث( :وإمنـا كـان الـذي
أوتيته وحيا أوحاه اهلل إيل).
 4رواه مسلم (.)132
 3وانظــر مــا قالــه العالمــة م ـحمد عبــد العظــيم الزرقــاين رمحــه اهلل (املتــوّف عــام  1362ه ــ) يف كتابــه «مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن»  ،ص
 ، 462الناشر :دار احلديث  -القاهرة.
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فصل في بيان نواقض اإليمان بالرسل
اعلم رمحك اهلل أنه كما أن اإلميان بالرسل ال يتحقق إال بأمور ؛ فإن اإلميان هبم ينتقض بأمور:
األول :تكذيبهم  ،أي تكذيب أهنم رسل من عند اهلل وإن كان التكذيب متعلق برسول واحد  ،ألن

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

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

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

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

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

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

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

وروى ابن جرير بإسناده إىل الثوري عن موسى عن حممد بن قيس أنه قال عن يغوث ويعوق ونسرا :كانوا
قوما صاحلني من بين آدم  ،وكان هلم أتباع يقتدون هبم  ،فلما ماتوا قال أصحاهبم الذين كانوا يقتدون
ً
دب
فصوروهم  ،فلما ماتوا وجاء آخرون َّ
هبم :لو صورناهم كان أشوق لنا إىل العبادة إذا ذكرناهم ّ ،

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

4

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

بعد ، 2أما ُود فكانت لكلب بدومة
رضي اهلل عنه :صارت األوثان اليت كانت يف قوم نوح يف العرب ُ
اجلندل ، 7وأما سواع فكانت هلذيل  ،وأما يغوث فكانت ملراد مث لبين غطيف باجلرف عند سبأ  ،وأما
1
يعوق فكانت هلمدان  ،وأما نسر فكانت حلِمري آلل ذي الكالع.
وقال قتادة :كانت هذه اآلهلة يعبدها قوم نوح  ،ثم اتخذها العرب بعد ذلك.

14

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

 1أي اصــنعوا أنصــابا  ،وهــي متاثيــل تصــنع علــى هيئــتهم مث ت ــنصب يف اجملــالس لرياهــا النــاس فيقتــدوا هبــم يف أفعــاهلم! وهكــذا دخــل علــيهم
الشيطان.
 2أي حتول من حال إىل حال .انظر «النهاية» .قال مقيده :وسبب التحول والتحريف هو عدم احلفظ.
 3رواه البخاري (.)4124
« 4تفسري ابن جرير»  ،تفسري سورة نوح. 24 :
3
ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا.
أي ًّ
« 6إغاثة اللهفان»  ، )174/1( ،حتقيق حممد حامد الفقي.
 2أي بعد ذلك الزمان  ،كما سيأيت يف كالمه.
 7موضع يف مشال جزيرة العرب.
 1رواه البخاري (.)4124
« 14تفسري ابن جرير»  ،تفسري سورة نوح. 24 :
« 11زاد املعاد» ( ، )437/3الناشر :مؤسسة الرسالة – بريوت.
 12سورة املائدة. 22 :
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قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية :أي ال ُجتاوزوا احلد يف اتباع احلق  ،وال تُطروا 1من أُمرمت
بتعظيمه  ،فتبالغوا فيه حىت خترجوه عن حيز النبوة إىل مقام اإللـٰهية  ،كما صنعتم يف املسيح  ،وهو نيب

من األنبــياء  ،فجعلتمـوه إلـٰها من دون اهلل  ،وما ذلك إال القتدائكم بشيوخكم  ،شيـوخ الضالل ،
الذين هم سلفكم ممن ضل قدمياً .انتهى كالمه.
وقال رمحه اهلل يف تفسري آية النساء يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهلل إال احلق:
ينهى تعاىل أهل الكتاب عن الغلو واإلطراء  ،وهذا كثري يف النصارى  ،فإهنم جتاوزوا احلد يف عيسى حىت
رفعوه فوق املنـزلة اليت أعطاه اهلل إياها  ،فنقلوه من حيز النبوة إىل أن اختذوه إلـٰهاً من دون اهلل  ،يعبدونه
كما يعبدونه  ،بل قد غلوا يف أتباعه وأشياعه مـمن زعم أنه على دينه  ،فادعوا فيهم العصمة  ،واتبعوهم
يف كل ما قالوه سواء كان حقاً أو باطالً  ،أو ضالالً أو رشاداً  ،أو صحيحاً أو كذباً  ،وهلذا قال اهلل
تعاىل اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهلل.2
مث ساق حديث عمر رضي اهلل عنه  ،أن رسول اهلل  قال :ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن
مرمي  ،فإمنا أنا عبد  ،فقولوا :عبد اهلل ورسوله 3.انتهى.
فصل في ثمرات اإليمان بالرسل

4

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

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

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

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

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

عليهم الصالة والسالم من الشرائع املنزلة.

 1اإلطراء هو جماوزة احلد يف املدح.
 2سورة التوبة. 31 :
 3رواه البخاري ( )3443واللفظ له  ،وأمحد ( ، )33/1والدارمي (.)2272
 4هذا الفصل مستفاد أكثره من «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص . 11
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الخامسة :اال قتداء باألنبياء عليهم الصالة والسالم فيما جاؤوا به من عبادات  ،وسؤاهلم عما أشكل
من أمور الدين يف حياهتم  ،والرجوع إىل ورثتهم – وهم العلماء  -بعد مماهتم  ،كما قال تعاىل ﴿أولئك

الذين هدى اهلل فبهداهم اقتده﴾ ، 1وقال ﴿من يطع الرسول فقد أطاع اهلل﴾.2
فصل في الرد على شبهة المكذبين بالرسل

3

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

 1سورة األنعام. 14 :
 2سورة النساء. 74 :
 3هذا الفصل منقول من «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص . 11
 4سورة اإلسراء. 13 -14 :
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الركن الخامس :اإليمان باليوم اآلخر
اليوم ِ
اآلخر هو يوم القيامة  ،وهو اليوم الذي يُبعث الناس فيه للحساب واجلزاء  ،والبعث هو اإلخراج ،
أي إخراج الناس من قبورهم  ،ومسي اليوم ِ
اآلخر بذلك ألنه ال يوم بعده  ،حيث يستقر أهل اجلنة يف
منازهلم وأهل النار يف منازهلم.
وأما يوم القيامة فسمي بذلك ألن الناس تقوم فيه هلل جل وعال  ،كما قال تعاىل ﴿أال يظن أولئك أهنم
مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العاملني﴾.1
فصل في بيان ما يتضمنه اإليمان باليوم اآلخر
السرد مث نفصل الكالم يف كل
اإلميان باليوم اآلخر يتضمن اإلميان بستة أمور  ،نذكرها على سبيل َّ
واحدة منها:
الصور
األول :النَّـ ــفع يف ُّ
الثاني :بعث اخلالئق
الثالث :حدوث عالمات الساعة الكربى األخرى
الرابع :حشر الناس يف أرض احملشر
الخامس :احلساب واجلزاء
السادس :دخول اجلنة والنار

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

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

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

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

بـُهماً  ،أي ليس هبم شيءٌ من العاهات اليت تكون يف الدنيا كالعرج والعمى وحنوها  ،قال اهلل تعاىل
ِِ
ني﴾.2
﴿ َك َما بَ َدأْنَا أ ََّو َل َخ ْل ٍق نُّعِ ُ
يدهُ َو ْع ًدا َعلَْيـنَا إِنَّا ُكنَّا فَاعل َ
مبوجب األدلة الواردة يف الكتاب والسنة أمجع املسلمون على ثبوت البعث.
و َ

معادا جيازيهم فيه على ما كلَّفهم به على ألسنة رسله ،
واحلكمة تقتضي أن جيعل اهلل تعاىل هلذه اخلليقة ً
قال اهلل تعاىل ﴿أَفَ َح ِسْبتُ ْم أََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيـنَا ال تـُ ْر َجعُو َن﴾.7
 1سورة ص. 13 :
 2سورة الصافات. 11 :
 3سورة النازعات. 14 - 1 :
 4انظر «صحيح البخاري» ( )4714ومسلم (.)2133
 3سورة املؤمنون. 16-13 :
 6جزء من حديث رواه البخاري (.)4133
 2سورة األنبياء. 144 :
 7سورة املؤمنون. 113 :

999

نبذة في العقيدة اإلسالمية

الثالث :ومما يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر حدوث عالمات الساعة الكربى غري النفع يف الصور وبعث
اخلالئق  ،ومن ذلك زلزلة األرض  ،فإنه مما يكون من األهوال يوم القيامة حدوث زلزال حسي لألرض

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

فمذكور يف قوله تعاىل ﴿وتكون اجلبال كالعهن املنفوش﴾ وقوله ﴿وكانت اجلبال كثيبا مهيال﴾.3
﴿وسريت اجلبال فكانت
ويف ذلك اليوم تُ َّ
سري اجلبال عن أماكنها حىت تُرى َّ
كالسراب  ،قال تعاىل ُ
سرابا﴾ ، 6وقال تعاىل ﴿وترى اجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر السحاب صنع اهلل الذي أتقن كل
شيء﴾.2
ومن عالمات الساعة الكربى تكوير الشمس  ،قال تعاىل ﴿إذا الشمس كورت﴾  ،وتكوير الشمس هو
7
لَــفُّها فتكون كالعمامة  ،مث تُرمى فيذهب ضوؤها.
ومن عالمات الساعة الكربى ِ
انكدار النجوم  ،أي تساقطها بعدما كانت عالية يف السماء  ،قال تعاىل
﴿وإذا النجوم انكدرت﴾.
ومن عالماهتا تسجري البحار نارا  ،قال تعاىل ﴿وإذا البحار سجرت﴾  ،فسبحان من بيده القدرة على
قل ب قوانني الطبيعة إىل خالفها بأمره الكوين القدري ﴿إمنا أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن
فيكون﴾.

 1سورة الواقعة. 4 :
 2سورة الرمحـٰن. 32 :
 3سورة املعارج. 7 :
 4سورة الواقعة. 3 :
 3سورة املزمل. 14 :
 6سورة النبأ. 24 :
 2سورة النمل. 77 :
 7انظر تفسري ابن جرير رمحه اهلل لآلية.
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وق اخلالئق بعد
الرابع :ومما يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر حشر الناس إىل أرض احملشر  ،واحلشر هو َس ٌ

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

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

وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قام فينا النيب  خيطب فقال :يا أيها الناس  ،إنكم ُحتشرون إىل
3
اهلل حفاة عراة غُ ـ ْـرالً.
2
فيحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء  ،عفراء ، 4ليس فيها معلمٍ 3
ألحد ، 6ي ِ
سم ُعهم الداعي
ُ
ُ
َْ ٌ
1
7
ويَن ُف ـ ـ ُذ ُهم البصر  ،كما جاء يف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
ويف ذلك اليوم يُـحشر اإلنس واجلن واملالئكة والبهائم  ،فأما حشر اإلنس واجلن فدليله عموم اآلية
املتقدمة  ،وأما حشر البهائم فد ليله قوله تعاىل ﴿وما من دابة يف األرض وال طائر يطري ِبناحيه إال أمم
أمثالكم ما فرطنا يف الكتاب من شيء مث إىل رهبم حيشرون﴾
ُح ــشرت﴾.11

14

 ،وقوله تعاىل ﴿وإذا الوحوش

وأما دليل حشر املالئكة فدليله قوله تعاىل ﴿وجاء ربك وامللك صفا صفا﴾ ، 12فاملالئكة يُـحشرون يوم
ا لقيامة بني يدي الرب صفوفا  ،ولكنهم ال حياسبون  ،لكوهنم مفطورين على القيام مبا أمرهم اهلل تعاىل
به وعدم عصيانه  ،كما وصفهم اهلل تعاىل بقوله ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.13

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

بآياتنا فهم يُوزعون * حىت إذا جاؤوا قال أكذبتم بآيايت ومل حتيطوا هبا علما َّأماذا كنتم تعملون﴾، 14
 1سورة املؤمنون. 21 :
 2سورة النبأ. 17 :
 3رواه البخاري ( ، )6326ومسلم (.)2764
 4عفراء أي بيضاء بياضا ليس بالناصع .انظر «النهاية».
 3معلم أي عالمة  ،كعالمات الطريق وحنوه  ،وقيل :املعلم األثر .انظر «النهاية» البن األثري رمحه اهلل.
 6انظر البخاري ( )6321ومسلم ( ، )2214عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه.
2
داع فإهنم يسمعونه كلهم ألن الرض ليس فيها ما مينع نفوذ الصوت من جدار وحنوه.
أي أنه إذا دعاهم ٍ
 7أي أن البصر يبلغ أوهلم وآخرهم الستواء األرض وعدم تَـ َك ُّـوِرها .انظر «فتح الباري» شرح حديث (.)4212
 1برقم (.)3361
 14سورة األنعام. 37 :
 11سورة التكوير. 3 :
 12سورة الفجر. 22 :
 13سورة التحرمي. 6 :
 14سورة النمل. 74 – 73 :
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فاحلشر األول عام للناس كلهم لفصل القضاء  ،والثاين خاص للمكذبني للرسل لتوبيخهم أمام الناس
كلهم ، 1ومعىن يُوزعون أي ُحيبس أوهلم على آخرهم ليجتمعون مث يُساقون إىل النار.2
ومما حيصل يف أرض احملشر أربعة أمور:
 .1فزع الناس  ،ودليله قوله تعاىل يف مطلع سورة احلج ﴿إن زلزلة الساعة شيء عظيم * يوم تروهنا
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن
عذاب اهلل شديد﴾.

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

رجت األرض رجا﴾.3

ومن شدة ذلك اليوم وعظيم َك ْربه ؛ فإن فهوم الناس تضطرب وتطيش يف تـحديد مدة لبثهم يف الدنيا ،
فمنهم من يقول ﴿إن لبثتم إال عشرا﴾ ، 6ومنهم من يقول ﴿لبثنا يوما أو بع ـ ـ ـ ـض يوم فاسأل
العادين﴾ ، 2ويف آية أخرى يقول احلق عنهم ﴿ويوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة﴾.7
ومن شدة ذلك اليوم وعظيم هوله ؛ يذهل الناس بعضهم عن بعض  ،قال تعاىل ﴿يوم يفر املرء من
أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه﴾.1

 1انظر «دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب»  ،سورة النمل  ،عند الكالم على قوله تعاىل ﴿ويوم حنشر من كل أمة فوجا ممن يكذب
بآياتنا فهم يوزعون﴾.
 2قاله ابن جرير يف تفسري اآلية.
 3سورة األحزاب. 11 :
 4انظر ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف خامتة تفسري قوله تعاىل من سورة احلج ﴿يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت﴾  ...اآلية.
 3سورة الواقعة. 4 :
 6سورة طـٰه. 143 :
 2سورة املؤمنون. 113 :
 7سورة الروم. 33 :
 1سورة عبس. 22 – 24 :
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تنبيه
والذين يُصيبهم الفزع يوم القيامة هم أهل املعاصي من الكافرين واملبتدعني وعصاة املؤمنني  ،أما املؤمنني

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

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

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

 1سورة الفرقان. 26 :
 2انظر «دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب»  ،سورة الفرقان  ،عند الكالم على قوله تعاىل ﴿أصحاب اجلنة يومئذ خري مستقرا
وأحسن مقيال﴾.
 3سورة األنبياء. 143 :
 4سورة النمل. 71 :
 3سورة فصلت. 44 :
 6سورة الفرقان. 24 :
 2أي يف أول يوم القيامة.
 7أي صاروا وقت القيلولة يف منازهلم باجلنة.
 1انظر صحيح مسلم (.)2764

998

نبذة في العقيدة اإلسالمية

مثل أُحد  ،وعرض ِج ِ
لد ِه سبعون ذراعا  ،وفَ ِخ ُذهُ مثل َوِرقان ، 1ومقعده من النار مثل ما بينِـي وبني
ُ
ُ
3 2
الربْـ ـ َذة .
َّ
فاخلالصة أن اهلل تعاىل بقدرته يبعث الناس يوم القيامة على ِخ ٍ
لقة تتناسب مع الشدائد اليت حتصل يف
ذلك اليوم  ،نسأل اهلل النجاة والعافية.
سلم أحد من الشمس؟
فإن قيل :هل يَ ُ
قيه ُم اهلل مشس ذلك اليوم  ،منهم السبعة الذين يظلهم اهلل يف
فاجلواب نعم  ،هناك أصناف من الناس يَ ُ
ظله  ،يوم ال ظل إال ظله  ،وهو ِظ ٌّل يَـخلُقه اهلل عز وجل  ،فيتَّــقي به أصناف من الناس مشس ذلك
ا ليوم  ،جعلنا اهلل منهم  ،وهم إمام عادل  ،وشاب نشأ يف طاعة اهلل  ،ورجالن حتابا يف اهلل  ،اجتمعا
عليه وتفرقا عليه  ،ورجل قلبه معلَّق باملسجد  ،إذا خرج منه حىت يعود إليه  ،ورجل ذكر اهلل خاليا
َّق
ورج ـ ٌـل تصد َ
ورج ـ ٌـل دعته امرأة ذات منصب وجـمال فقال( :إنـي أخاف اهلل) ُ ،
ففاضت عيناه ُ ،
4
بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما أنفقت ميينه.
وقد نظم السبع َة الذين يظلهم اهلل يف ظله العالمة أبو شامة  ،عبد الرمحـٰن بن إمساعيل فقال:

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

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

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

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

القيامة.

 1امليزاب ويسمى أيضا باملرزاب  ،وهو اجملرى الذي يُعد ليسيل منه املاء من موضع عال  ،كسطح البيت وميزاب الكعبة .انظر «تاج
العروس».
 2قال النووي رمحه اهلل يف شرح حديث مسلم ( :) 173أما النهر ففيه لغتان معروفتان  ،فتح اهلاء وإسكاهنا  ،والفتح أجود  ،وبه جاء
القرآن العزيز.
 3انظر األخبار الواردة يف احلوض يف «صحيح البخاري»  ،كتاب الرقاق  ،باب يف احلوض  ،وكذلك «صحيح مسلم»  ،كتاب الفضائل ،
باب إثبات حوض نبينا  وصفاته.
 4رواه البخاري ( )6314ومسلم ( )2216عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه.
 3رواه الرتمذي ( )2443عن مسرة رضي اهلل عنه  ،وصححه األلباين كما يف «الصحيحة» (.)1371
 6أحاديث الشفاعة متواترة  ،وردت عن مجع من الصحابة يف الصحيحني وغريمها  ،انظر «صحيح البخاري» (، 4212 ، 4426
 ، )2314 ، 2444 ، 2431 ، 2414 ، 6363و «صحيح مسلم» ( )113 - 113عن أنس وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري
وحذيفة  ،رضي اهلل عنهم.
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وللنيب  شفاعات أخرى خاصة به وبعضها مشرتكة مع غريه  ،وسيأيت الكالم عليها بعد الكالم على
دخول أهل الكبائر من املؤمنني للنار مراعاة للرتتيب الزمين  ،ألن تلك الشفاعات تكون بعد دخول
الناس اجلنة والنار.
وهنا انتهى الكالم عما يكون يف موقف احلشر.
الخامس مما يدخل في اإليمان باليوم اآلخر ؛ احلساب واجلزاء  ،والدليل على ثبوهتما قول اهلل تعاىل
1
احلَ َسنَ ِة فَـلَهُ َع ْش ُر أ َْمثَ ِاهلَا َوَمن
﴿إِ َّن إِلَْيـنَا إِيَابـَ ُه ْم * ُمثَّ إِ َّن َعلَْيـنَا ِح َسابـَ ُه ْم﴾  ،وقوله تعاىل ﴿ َمن َجاء بِ ْ
2
ِ
جاء بِ َّ ِ
ِ
ط لِيَـ ْوِم
ين الْ ِق ْس َ
السيِّئَة فَالَ ُْجيَزى إِالَّ مثْـلَ َها َوُه ْم الَ يُظْلَ ُمو َن﴾  ،وقوله تعاىل ﴿ َونَ َ
َ
ض ُع الْ َم َواز َ
3
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ني﴾ .
س َشْيئا َوإِن َكا َن مثْـ َق َ
ال َحبَّة ِّم ْن َخ ْرَد ٍل أَتَـْيـنَا هبَا َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ
الْقيَ َامة فَال تُظْلَ ُم نـَ ْف ٌ
واحلساب واجلزاء هو مقتضى احلكمة  ،فإن اهلل تعاىل أنـزل الكتب وأرسل الرسل  ،وفرض على العباد
قَبـول ما جاؤوا به  ،والعمل مبا جيب العمل به  ،وأوجب قتال املعارضني له  ،وأحل دماءهم وذرياهتم
ونساءهم وأمواهلم  ،فلو مل يكن حساب وال جزاء لكان هذا التشريع من ِ
العبث الذي يُن َّـزه الرب
احلكيم عنه.
ويف ذلك اليوم توزن أعمال الناس مبوازين إلظهار عدل اهلل يف الناس  ،قال تعاىل ﴿ونضع املوازين

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

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

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

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

 1سورة الغاشية. 26 -23 :
 2سورة األنعام. 164 :
 3سورة األنبياء. 42 :
 4سورة األنبياء. 42 :
 3سورة اجلاثية. 21 – 27 :
 6رواه الطرباين يف األوسط ( ( ، )1774الناشر :دار احلديث  -القاهرة)  ،عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه  ،وصححه األلباين كما يف
«الصحيحة» (.)1337
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وأول ما حياسب عليه العبد فيما يتعلق حبقوق اآلدميني الدماء  ،لقول النيب  : أول ما يقضى بني
1
الناس يوم القيامة يف الدماء.
فيشهد عليه مسعه وبصره
ويف ذلك اليوم تشهد أعضاء اإلنسان عليه إذا أنكر ما عمله من السيئات ،
ُ
وجلده  ،قال تعاىل ﴿ويوم حيشر أعداء اهلل إىل النار فهم يوزعون * حىت إذا ما جاءوها شهد عليهم
مسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يكسبون * وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا قالوا أنطقنا اهلل الذي
3 2
أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون﴾ .

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

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

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

احملرمات واملكروهات  ،وقد جاء ذكرهم وصفتهم يف حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما املخرج يف
6
الصحيحني.
وقد جاء يف حديث آخر ما يدل على أن املشمولني هبذا الفضل أكثر من هذا العدد  ،فعن أيب أمامة
رضي اهلل عنه  ،أن رسول اهلل  قال :وعدين ريب أن ي ِ
دخ َل اجلنة من أميت سبعني ألفا ال حساب
ُ
2
عليهم وال عذاب  ،مع كل ألف سبعون ألفا  ،وثالث حثيات من حثياته.
اللهم اجعلنا منهم  ،آمني.

 1رواه البخاري ( )6333ومسلم ( )1627عن ابن عمر رضي اهلل عنه.
 2سورة فصلت. 21 - 11 :
 3انظر صحيح مسلم (.)2167
 4سورة اإلسراء. 14 :
 3رواه ابن املبارك يف «الزهد» (.)1363
 6انظر صحيح البخاري ( ، )6341ومسلم ( )224والرتمذي ( )2446وأمحد (.)221/1
 2أخرجه الرتمذي واللفظ له ( ، )2432وابن ماجه ( )4276وأمحد ( )234/3وابن أيب عاصم يف السنة ( )371والطرباين يف «الكبري»
( )2622 ، 2663 ، 2324عن أيب أمامة رضي اهلل عنه  ،وصحح إسناده األلباين رمحه اهلل كما يف «الصحيحة» (.)1141
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واحلساب يشمل الـجن واإلنس  ،فإن اجلن داخلون يف عموم الرسالة كما هو معلوم  ،وهم مكلَّفون ،
قال تعاىل ﴿قال ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار﴾ ، 1وقال يف حور اجلنة
﴿مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان﴾ ، 2فدلت اآلية على أن يف اجلنة ِجنًّا  ،دخلوها كما دخلها اإلنس
ملا استجابوا لرسلهم.
ـص اهلل من البهائ ِم بعضها لبعض  ،فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،أن رسول اهلل 
ويف ذلك اليوم يَقتَـ ـ ُّ
4
احلقوق إىل أهلها يوم القيامة  ،حىت يُقاد 3للشاة اجللحاء من الشاة القرناء.
لتؤد َّن
قالَّ :
َ
أي يُقتص للشاة اليت ال قرون هلا من ذات القرون اليت نطحتها  ،فسبحان من أهبر بعدله وحكمته
العقول.
وهنا انتهى الكالم على موقف احلساب واجلزاء.
السادس مم ا يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر اإلميان باجلنة والنار  ،وأهنما املآل األبدي للخلق  ،فالـجنة

دار النعيم اليت أعدها اهلل تعاىل للمؤمنني املتقني  ،الذين آمنوا مبا أوجب اهلل عليهم اإلميان به  ،وقاموا
بطاعة اهلل ورسوله  ،مـخلصني هلل متبعني لرسوله  ،فيها من أنواع النعيم ما ال عني رأت  ،وال أذن
مسعت  ،وال خطَر على قلب بشر  ،قال اهلل تعاىل ﴿إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
ك ُه ْم َخْيـ ُر
الصاحلَات أ ُْولَئِ َ
َ َ ََ
َ َ
الْ ِربيَِّة * جزاؤهم ِعند رِّهبِم جنَّات ع ْد ٍن َجت ِري ِمن َحتتِها األَنْـهار خالِ ِد ِ
ِ
ضوا
ََ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ
ين ف َيها أَبَ ًدا رض َي اللَّهُ َعْنـ ُه ْم َوَر ُ
َ
َْ َُ َ َ
3
عْنه ذَلِ ِ
ِ
ُخ ِفي َهلُم من قـَُّرِة أ َْع ُ ٍ
ني َجَزاء ِمبَا َكانُوا
َُ َ
ك ل َم ْن َخش َي َربَّهُ﴾  ،وقال تعاىل ﴿فَال تَـ ْعلَ ُم نـَ ْف ٌ
س َّما أ ْ َ
6
يـَ ْع َملُو َن﴾ .
واجلنة مئة درجة  ،فعن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه  ،عن النيب  قال :اجلنة مئة درجة  ،ما بني
كل درجتني مسرية مئة عام  ،وقال عفان :2كما بني السماء إىل األرض  ، -والفردوس أعالها درجة ،
1
7
العرش من فوقها  ،وإذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس.
ومنها خترج األهنار األربعة  ،و ُ
 1سورة األعراف. 37 :
 2سورة الرمحـٰن. 24 :
 3يُـقاد للشاة أي يُـقتص هلا .انظر «النهاية».
 4رواه مسلم (.)2372
 3سورة البينة. 7 - 2 :
 6سورة السجدة. 12 :
 2أحد رواة احلديث.
 7أهنار اجلنة أربعة أجناس :املاء واللنب واخلمر والعسل  ،وقد جاء ذكر ذكرها يف قوله تعاىل يف سورة حممد مثل اجلنة اليت وعد املتقون
فيها أهنار من ماء غري آسن وأهنار من لنب مل يتغري طعمه وأهنار من مخر لذة للشاربني وأهنار من عسل مصفى.
 1رواه أمحد ( ، )316/3وصحح إسناده حمققو «املسند».
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وأما النار فهي دار العذاب اليت أعدها اهلل تعاىل لصنفني من الناس ؛ عصاة املؤمنني  ،والكافرين  ،فيها
ِ ِِ
َحا َط هبِِ ْم
من أنواع العذاب والنَّكال ما ال خيطر على البال  ،قال اهلل تعاىل ﴿إِنَّا أ َْعتَ ْدنَا للظَّالم َ
ني نَ ًارا أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اءت ُم ْرتَـ َف َقا﴾ ، 1وقال تعاىل
اب َو َس ْ
س الشََّر ُ
ُسَرادقُـ َها َوإن يَ ْستَغيثُوا يـُغَاثُوا ب َـماء َكالْ ُم ْهل يَ ْشوي الْ ُو ُجوَه بْئ َ
ِ
﴿إِ َّن اللَّه لَعن الْ َكافِ ِرين وأَع َّد َهلم سعِريا * خالِ ِد ِ
ِ
ِ
َّ
ب
َ َ َ ُْ َ ً َ َ
َ ََ
ين ف َيها أَبَ ًدا الَّ َجي ُدو َن َوليًّا َوال نَص ًريا * يـَ ْوَم تـُ َقل ُ
2
الر ُسوال﴾ .
وه ُه ْم ِيف النَّا ِر يـَ ُقولُو َن يَا لَْيتَـنَا أَطَ ْعنَا اللَّهَ َوأَطَ ْعنَا َّ
ُو ُج ُ
فالكافرون يبقون يف النار إىل أبد  ،وأما ُعصاة املؤمنني فيعذبون فيها إىل أمد  ،يُ َّ
عذبون فيها بقدر

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

فصل في صفة النار

وجهنم عظيمة البنيان  ،فظيعة املنظر  ،شديدة احلر  ،فأما ِعظَم بنياهنا فمستفاد من حديث عبد اهلل بن
مسعود رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل  : يؤتى ِبهنم يومئذ هلا سبعون ألف ِزمام ، 2مع كل زمام
7
سبعون ألف ملك يَـج ُّـروهنا.
وأما فظاعة منظرها فمعلوم من قول اهلل تعاىل ﴿إهنا لرتمي بشرر كالقصر﴾  ،فحجم الشرارة كحجم
القصر العظيم  ،فكيف ِبوفها؟!
وأما شدة حرها فيدل له قول النيب  : ناركم جزء من سبعني جزءا من نار جهنم.
قيل :يا رسول اهلل  ،إن كانت لكافية.

 1سورة الكهف ، 21 :وللفائدة فمعىن ُسرادقها أي جدارها  ،وقيل غري ذلك .انظر معىن اآلية يف «تفسري الطربي».
 2سورة األحزاب. 66 -64 :
3
ـحش احرتاق اجللد وظهور العظم .انظر «النهاية».
أي احرتقوا  ،وال َـم ْ
 4أفواه مجع فُ َّـوهة  ،وأفواه اجلنة أي أوائلها .قاله النووي رمحه اهلل يف شرح حديث مسلم (.)173
 3احلـِ ـبَّ ــة  -بكسر احلاء  -بزور البقول وحب الرياحني  ،خبالف احلَـبة  -بفتح احلاء  -فهي احلنطة والشعري وحنومها .انظر «النهاية».
 6انظر «صحيح البخاري» ( )2431 ، 2432ومسلم ( )172عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 2ال ِّـزمام هو احلبل الذي تُـربط فيه الناقة وحنوها مما يُـقاد .انظر «لسان العرب».
 7انظر «صحيح مسلم» (.)2742
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ضلت عليهن بتسعة وستني جزءا كلهن مثل حرها.
قال :فُ ِّ

1

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

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

كما وكي ًفا ِ ،
فمن
وطعام أهل النار خيتلف حبسبهم  ،إذ أهل النار يتفاوت عذاهبم فيها حبسب سيئاهتم ًّ
أهل النار من طعامه الغِسلني  ،قال تعاىل ﴿وال طعام إال من غسلني﴾ ، 3والغسلني هو ما يسيل من
الضريع  ،وهو نبات الشَّربق اليابس  ،قال تعاىل
صديد أهل النار من غُسالة القروح  ،ومنهم من طعامه َّ
4
الزقوم  ،قال تعاىل ﴿إن شجرة الزقوم * طعام
﴿ليس هلم طعام إال من ضريع﴾  ،ومنهم من طعامه َّ
6 3
األثيم * كاملهل يغلي يف البطون * كغلي احلميم﴾ .
والزقوم شجرة خترج يف أصل اجلحيم  ،كريهة املنظر  ،كريهة املأكل  ،قال تعاىل ﴿أذلك خري نزال أم
شجرة الزقزم * إنا جعلناها فتنة للظاملني * إهنا شجرة خترج يف أصل اجلحيم * طلعها كأنه رؤوس
الشياطني * فإهنم آلكلون منها فمالئون منها البطون﴾.2
صب عليهم منه من فوق رؤوسهم
وأما شراب أهل النار فإهنم يُسقون من احلميم  -وهو املاء احلار  -ويُ ُّ

 ،فيُعذبون به من خارج أجسامهم ويف داخل أجوافهم  ،فتنصهر جلودهم وتتقطع أمعاؤهم  ،قال تعاىل
﴿فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار يُصب من فوق رؤوسهم احلميم * يُصهر به ما يف بطوهنم
7
﴿وسقوا ماء محيما فقطع أمعاءهم﴾.1
تعاىل
وقال
،
واجللود﴾
ُ
وهناك أنواع أخرى من األشربة يُسقى هبا أهل النار  ،قد أشار اهلل تعاىل إليها يف قوله ﴿هذا فليذوقوه
14
الغساق هو ما ي ِ
قط ُر من جلود أهل النار  ،ذكره الراغب
وغساق * وآخر من شكله أزواج﴾  ،و َّ
محيم َّ
َ
األصفهاين يف كتابه «مفردات ألفاظ القرآن».
 1رواه البخاري ( )3263ومسلم ( )2743عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،واللفظ للبخاري.
 2سورة احلجر. 44 - 43 :
 3سورة احلاقة. 36 :
 4سورة الغاشية. 6 :
 3سورة الدخان. 46 – 43 :
 6انظر «دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب»  ،سورة احلاقة  ،قوله تعاىل ﴿وال طعام إال من غسلني﴾.
 2سورة الصافات. 66 – 62 :
 7سورة احلج. 11 :
 1سورة حممد. 13 :
 14سورة ص. 37 - 32 :
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وأشد الناس عذ ابا يوم القيامة ثالثة أصناف ؛ آل فرعون  ،وهم فرعون وأتباعه  ،ومن كفر من أصحاب
املائدة  ،واملنافقون  ،والدليل على ما تقدم قول احلق تبارك وتعاىل ﴿ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون

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

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

الكافرين فيبقون فيها أبد اآلباد  ،وهذا هو معىن قوله تعاىل يف اآلية بعدها ﴿مث ننجي الذين اتقوا ونذر
6 3
الظاملني فيها ِجـثـيا﴾ .
شر اجللوس  ،ال جيلس الرجل جاثيا إال إذا نزل به
ومعىن ال ِـجـثِ ِّـي يف اآلية هو البُـروك على الركب  ،وهو ُّ
2
كرب.
وأهل النار يُساقون إليها ِعطاشا كما قال تعاىل ﴿ونسوق اجملرمني إىل جهنم ِوردا﴾ ، 7أي ِعطاشا  ،فإن
أصل ال ِورد هو االتيان إىل املاء  ،وملا كان االتيان إىل املاء ال يكون إال من ٍ
عطش أُطلق اسم الورد على
اجلماعة العطاش  ،قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري اآلية.
أمس َكْتهم بنواصيهم –
ويف ذلك اليوم يكون ألهل النار
ٌ
عالمات تَعرفهم هبا مالئكة النار  ،فإذا عرفَـْتـ ُهم َ
والناصية هي مقدَّم شعر الرأس  -و ِ
أقدام ِهم  ،مث تقذفهم يف النار بقوة وعنف عياذا باهلل  ،قال تعاىل
ُ
1
﴿يُعرف اجملرمون بسيماهم فيؤخ ُذ بالنواصي واألقدام﴾  ،وقال تعاىل ﴿يوم يُدعُّون إىل نار جهنم
دعا﴾ ، 14ومعىن يُدعُّون أي يدفعون فيها بقوة وعنف.
 1سورة غافر. 46 :
 2سورة املائدة. 113 :
 3سورة النساء. 143 :
 4سورة مرمي. 21 :
 3سورة مرمي. 22 :
 6انظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري اآلية املتقدمة من سورة مرمي.
 2انظر تفسري ابن جرير لآلية الكرمية.
 7سورة مرمي. 76 :
 1سورة الرمحـٰن. 41 :
 14سورة الطور. 13 :
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فإن قيل :وما تلك العالمات اليت يُعرف هبا أهل النار؟
فاجلواب أن اهلل تعاىل قد بني يف كتابه عالماهتِِم املميزة هلم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون كما يف قوله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ال ـثَّـ ـ َقلني .

 1الذي يظهر من كالم ابن حجر رمحه اهلل يف «الفتح» أن املقصود بقوله (من يليه) أي احليوانات  ،حلديث أيب هريرة رضي اهلل عنه عند
(يسمعُهُ كل دابة إال الثقلني).
البزار َ
 2الثقالن مها اإلنس واجلن  ،قال ابن حجر يف شرح احلديث :ألهنم كال ـ ـثُّـ ــقل على وجه األرض.
 3رواه البخاري (.)1324
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الدليل الثاني :حديث الرباء بن عازب رضي اهلل عنه أن امللكني يأتيان امليت املؤمن بعد دفنه فيُجلسانه
فيقوالن له :من ربك؟
فيقول :ريب اهلل.
فيقوالن له :ما دينك؟
فيقول :ديين اإلسالم.
فيقوالن له :ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟

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

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

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

فيقول :هاه  ،هاه  ،ال أدري.

فيقوالن له :ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟

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

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

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

2

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

الكافر فال ُجييب  ،فيعامله اهلل مبا يستحق.

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

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

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

 1أخرجه اإلمام أمحد يف «مسنده» ( )272/4يف حديث طويل  ،وأبو داود ( ، )4233وصحح إسناده حمققو «املسند» وقالوا :رجاله
رجال الصحيح  ،وكذا صححه األلباين كما يف «صحيح اجلامع» ( )1626و «مشكاة املصابيح» (.)1634
 2أخرجه البخاري ( ، )1433والشك يف اللفظني من عند هشام بن عروة.
 3سورة إبراهيم. 22 :
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1

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

2

فصل في بيان من يستحق عذاب القبر
وعذاب القرب يكون لطائفتني من الناس ؛ عصاة املؤمنني  ،والكافرين  ،ودليل األول حديث ابن عباس
رسول اهلل  على قربين  ،فقال :أما إهنما ليعذبان  ،وما يعذبان يف كبري ،
مر ُ
رضي اهلل عنهما قالَّ :
ِ 4
أما أحدمها فكان ميشي بالنميمة  ،وأما اآلخر فكان ال يَستَـتِـر 3من بوله.
فالنميمة من كبائر الذنوب  ،وكذلك عدم التنزه من البول  ،فوقع مرتكبهما يف معصية اهلل مع كوهنما
مسلمني.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿ولَ ْو تَـَرى إِذ الظَّال ُمو َن ِيف َغ َمَرات الْ َم ْوت واملالئكة
والدليل على عذاب القرب للكافرين قوله تعاىل َ
بِ
اسطُوا أَي ِدي ِهم أَخ ِرجواْ أَن ُفس ُكم الْيـوم ُْجتزو َن ع َذاب ا ْهل ِ
احلَ ِّق َوُكنتُ ْم َع ْن
ون ِمبَا ُكنتُ ْم تَـ ُقولُو َن َعلَى اللَّ ِه َغْيـَر ْ
َ ُ َ ْ َ َْ َ َ ُ
ْ ْ ْ ُ
َ
3
ِ
ِ
آيَاته تَ ْستَكِْربُو َن﴾  ،فقوله اليوم جتزون دليل على أهنم سيباشرون العذاب فورا.
وأيضا فالسياق يُ ِـفيد بأن الظاملني يَ ُش ُّحون بأنفسهم  ،وال يُريدوهنا أن خترج  ،ألهنم يُبشَّرون بالعذاب
حينها  ،عياذا باهلل.
ِ
ِ
َش َّد
وم َّ
اعةُ أ َْد ِخلُوا آل ف ْر َع ْو َن أ َ
َّار يـُ ْعَر ُ
الس َ
ضو َن َعلَْيـ َها ُغ ُد ًّوا َو َعشيًّا َويـَ ْوَم تَـ ُق ُ
وقال تعاىل يف آل فرعون ﴿الن ُ
الْع َذ ِ
اب﴾ ، 6فقوله ﴿غدوا وعشيا﴾ أي قبل قيام الساعة  ،ألنه قال بعدها ﴿ويوم تقوم الساعة أدخلوا
َ
آل فرعون أشد العذاب﴾  ،ففرق بني العذاب الذي يكون قبل قيام الساعة والذي يكون يف حينها.
ِ َّ ِ
ـزل َعلَْي ِه ُم
استَـ َق ُاموا تَـتَن ُ
ين قَالُوا َربـُّنَا اللَّهُ ُمثَّ ْ
وأما نعيم القرب فللمؤمنني الصادقني  ،قال اهلل تعاىل ﴿إ َّن الذ َ
الْمالئِ َكةُ أَالَّ َختَافُوا وال َْحتزنُوا وأَب ِشروا بِ ْ ِ
وع ُدو َن﴾ ، 2ووجه الداللة من اآلية قول اهلل على
اجلَنَّة الَِّيت ُكنتُ ْم تُ َ
َ
َ َ َْ ُ
وخروج الروح  ،فالبشارة باجلنة حال َّ
التويف
لسان املالئكة ﴿وأبشروا باجلنة﴾  ،وهذا يكون حال الـ ـتَّوفِّــي ُ
وخروج الروح يعد من النعيم  ،وهو الشاهد.
 1رواه مسلم (.)2762
 2رواه البخاري ( )1322ومسلم ( ، )377واللفظ ملسلم.
 3أي ال جيعل بينه وبني بوله سرتة  ،فيصيب الثوب جناسة بوله.
 4رواه البخاري ( )216ومسلم ( ، )212واللفظ ملسلم.
 3سورة األنعام. 13 :
 6سورة غافر. 46 :
 2سورة فصلت. 34 :
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ومن أدلة القرآن على نعيم القرب قوله تعاىل ﴿فَـلَوال إِ َذا بـلَغَ ِ
وم * َوأَنتُ ْم ِحينَئِ ٍذ تَنظُُرو َن * َوَْحن ُن
ت ْ
احلُْل ُق َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَقْـر ِ ِ
ِ
ني * فَأ ََّما إِن
صادق َ
ب إِلَْيه من ُك ْم َولَكن الَّ تـُْبص ُرو َن * فَـلَ ْوال إِن ُكنتُ ْم َغْيـَر َمدين َ
ني * تَـ ْرجعُونـَ َها إِن ُكنتُ ْم َ
َُ
1
ِ
ِ
ني * فَـَرْو ٌح َوَرْحيَا ٌن َو َجنَّةُ نَعي ٍم﴾ .
َكا َن م َن الْ ُم َقَّربِ َ
الروح 2والرحيان ِ
وجنة النعيم يكون إذا بلغت الروح احللقوم
ووجه الداللة من اآلية أن هذه البشارة بنعيم َّ

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

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

 1سورة الواقعة. 71-73 :
2
الروح هو الراحة  ،وقد تقدم بيان معىن (الروح)  ،وانظر تفسري ابن كثري لآليات املتقدمة.
َّ
 3سورة النحل. 32 - 31 :
 4سورة الفجر. 34 - 22 :
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رب أَقِ ِم الساعة  ،حىت أرجع إىل أهلي ومايل.
فيقولِّ :
ومبقتضى هذه األدلة من الكتاب والسنة أمجع املسلمون على ثبوت عذاب القرب ونعيمه.
1

فصل في الرد على منكري اليوم اآلخر

2

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

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

 1أخرجه اإلمام أمحد يف «مسنده» ( )272/4يف حديث طويل  ،وأبو داود ( ، )4233وصحح إسناده حمققو «املسند» وقالوا :رجاله
رجال الصحيح  ،وكذا صححه األلباين كما يف «صحيح اجلامع» ( )1626و «مشكاة املصابيح» (.)1634
 2هذا الفصل مستفاد أكثره من «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني رمحه اهلل  ،ص  ، 147 - 143وانظر للفائدة ما قاله شيخه
الشنقيطي رمحه اهلل يف هذه املسألة يف كتابه «أضواء البيان» يف املواطن التالية:
األولى :تفسري قوله تعاىل من سورة البقرة ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾.

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

الثالثة :كتابه« :الرحلة إىل أفريقيا»  ،ص . 31
 3سورة التغابن. 2 :
 4سورة البقرة. 36 - 33 :
 3سورة البقرة. 23-22 :
 6سورة البقرة. 243 :
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المثال الرابع يف قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن حيييها اهلل تعاىل  ،فأماته اهلل تعاىل مئة سنة مث
أحياه  ،ويف ذلك يقول اهلل تعاىل ﴿أَو َكالَّ ِذي مَّر علَى قَـري ٍة وِهي خا ِويةٌ علَى عر ِ
َّن ُْحييِي َه ِذ ِه
ال أ َّ
وش َها قَ َ
ْ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُُ
ٍ
ض يـَ ْوم قَ َ
ت قَ َ
اللَّهُ بـَ ْع َد َم ْوِهتَا فَأ ََماتَهُ اللَّهُ ِمئَةَ َع ٍام ُمثَّ بـَ َعثَهُ قَ َ
ت ِمئَةَ
ال بَل لَّبِثْ َ
ال لَبِثْ ُ
ال َك ْم لَبِثْ َ
ت يـَ ْوًما أ َْو بـَ ْع َ
ِ
ِ
ِ
ك آيَةً لِّلن ِ
ف
ك َملْ يـَتَ َسنَّه َوانظُْر إِ َىل محَا ِرَك َولنَ ْج َعلَ َ
ك َو َشَرابِ َ
َع ٍام فَانظُْر إِ َىل طَ َع ِام َ
َّاس َوانظُْر إِ َىل العظَ ِام َكْي َ
ِ
ال أ َْعلَ ُم أ َّ
َن اللَّهَ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾.1
ني لَهُ قَ َ
وها َحلْ ًما فَـلَ َّما تَـبَـ َّ َ
ْس َ
نُنش ُزَها ُمثَّ نَك ُ
المثال الخامس يف قصة إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم حني سأل اهلل تعاىل أن يُِريــَه كيف يُـحيِي

املوتى  ،فأمره اهلل تعاىل أن يذبح أربعة من الطري ويفرقهن أجزاءً على اجلبال اليت حوله  ،مث يناديهن
فتلتئم األجزاء بعضها إىل بعض  ،ويأتني إىل إبراهيم سعيا  ،ويف ذلك يقول اهلل تعاىل ﴿وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
يم
ً
َ
ال إبْـَراه ُ
ال فَ ُخ ْذ أ َْربـَ َعةً ِّم َن الطَِّْري
ال بـَلَى َولَ ِكن لِّيَطْ َمئِ َّن قَـ ْلِيب قَ َ
ال أ ََوَملْ تـُ ْؤِمن قَ َ
ف ُْحتيِي الْ َم ْوتَى قَ َ
َر ِّ
ب أَِرِين َكْي َ
ِ
ك َس ْعيًا َو ْاعلَ ْم أ َّ
يم﴾.2
اج َع ْل َعلَى ُك ِّل َجبَ ٍل ِّمْنـ ُه َّن ُج ْزءًا ُمثَّ ْادعُ ُه َّن يَأْتِينَ َ
ص ْرُه َّن إِلَْي َ
ك ُمثَّ ْ
فَ ُ
َن اللَّهَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء املوتى  ،وقد سبقت اإلشارة إىل بعض آيات عيسى
ابن مرمي يف مبحث اإلميان بالرسل  ،من إحياء املوتى وإخراجهم من قبورهم بإذن اهلل تعاىل.
وأما داللة العقل على بعث األجساد بعد املوت فمن مخسة وجوه:
أحدها :أن اهلل خلق السماوات واألرض  ،وخل ُق ُهما من أعظم اخللق  ،فمن خلق األعلى فهو قادر على

يعي خبلقهن بقادر على أن
خلق األدّن  ،قال تعاىل ﴿أومل يروا أن اهلل الذي خلق السماوات واألرض ومل َ
3
﴿يعي﴾ أي :يعجز.
له
و
وق
،
حييي املوتى بلى إنه على كل شيء قدير﴾
َ
﴿وُه َو الَّ ِذي
الثاني :أن اهلل تعاىل القادر على خلق كل شيء ابتداءً  ،قادر على إعادته  ،قال اهلل تعاىل َ
4
يدهُ َو ْع ًدا َعلَْيـنَا إِنَّا ُكنَّا
يـَْب َدأُ ْ
يدهُ َوُه َو أ َْه َو ُن َعلَْي ِه﴾  ،وقال تعاىل ﴿ َك َما بَ َدأْنَا أ ََّو َل َخ ْل ٍق نُّعِ ُ
اخلَْل َق ُمثَّ يُعِ ُ
6
3
ِ
ِِ
نشأ ََها
ني﴾  ،وقال آمرا نبيه  بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم ﴿قُ ْل ُْحييِ َيها الَّذي أَ َ
فَاعل َ
ٍ ِ
ِ
ٍ
يم﴾.2
أ ََّو َل َمَّرة َوُه َو ب ُك ِّل َخ ْلق َعل ٌ
الثالث :أن األرض تكون َمـيِّـ ــتَةً هامـ ـدة ليس فيها شجرة خضراء  ،فينـزل عليها الـمطر فتهتز خضراء
َّك تَـرى األَرض خ ِ
ِ ِِ
اش َعةً فَِإذَا أَنـزلْنَا
حية  ،خيرج منها من كل زوج هبيج  ،قال اهلل تعاىل ﴿ َوم ْن آيَاته أَن َ َ ْ َ َ

 1سورة البقرة. 231 :
 2سورة البقرة. 264 :
 3سورة اجلاثية. 32 :
 4سورة الروم. 22 :
 3سورة األنبياء. 144 :
 6العظم الرميم هو العظم البايل .انظر «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب األصفهاين.
 2سورة يـٰس. 21 :
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ِ
اها لَ ُم ْحيِي الْ َم ْوتَى إِنَّهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾ ، 1وقال تعاىل
َعلَْيـ َها املاء ْاهتَـَّز ْ
ت َوَربَ ْ
َحيَ َ
ت إِ َّن الَّذي أ ْ
ِ ٍ
السماء ماء مبارًكا فَأَنبْتـنَا بِِه جن ٍ
ات ّهلا طَْلع ن ِ
ب ْ ِ
َّضي ٌد * ِرْزقًا
َّات َو َح َّ
احلَصيد * َوالن ْ
َّخ َل بَاس َق َ ٌ
َ
﴿ َونـزلْنَا من َّ َ َ َ َ َ
ِ
ِ ِ
وج﴾.2
ك ْ
َحيَـْيـنَا بِِه بـَْل َد ًة ميتًا َك َذل َ
للعبَاد َوأ ْ
اخلُُر ُ
فالشاهد أن القادر على إحياء األرض بعد موهتا قادر على إحياء املوتى من قبورهم  ،فكالمها إحياء
بعد إماتة.
الرابع :أن اهلل تعاىل خلق اإلنسان يف أصل خلقته من عدم ملا خلق آدم عليه السالم  ،مث خلق ذريته
ِ
ِ
ب
من أصل وهو املاء املهني  ،فهل يُعجزه أن يعيد خلقته يف اليوم اآلخر من أصل آخر وهو َع َج ُ
َّ
الذنب3؟!
الخامس :أنه لو مل يكن هذا البعث حملاسبة الناس لكان إجياد الناس َعـ ــبَثا  ،فما احلكمة من قوم
عاصيهم  ،مث ميوتون  ،مث ال جيازى
يُـخلقون ويُرزقون  ،مث يؤمرون وينهون  ،فيُطيع مطيعُهم  ،ويَعصي
ُ
ال ُـمـحسن على إحسانه  ،وال املسيء على إساءته؟!
أمر يُــنَ ّـزه عنه اهلل عز وجل  ،قال تعاىل ﴿أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا
ومن املعلوم أن إجياد الناس عبثا ٌ
وأنكم إلينا ال ترجعون * فتعاىل اهلل امللك احلق ال إلـٰه إال هو رب العرش الكرمي﴾.4

فصل في ثمرات اإليمان باليوم اآلخر

3

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

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

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

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

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

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

احلي وانات  ،فكلها معلومة هلل عز وجل  ،والدليل على هذا من الكتاب والسنة والعقل  ،فأما الكتاب
فقوله تعاىل ﴿وكان اهلل بكل شيء عليما﴾ ، 2وقال ﴿وأن اهلل قد أحاط بكل شيء علما﴾ ، 3وقال
تعاىل ﴿ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما﴾ ، 4وقال تعاىل ﴿أم حيسبون أنا ال نسمع ِسَّرهم وجنواهم
بلى ورسلنا لديهم يكتبون﴾ ، 3فهو يعلم السر الذي خيفيه اإلنسان يف قلبه  ،واحلديث الذي حيدث به
نفسه  ،ويعلم النجوى  ،وهو كالم اإلنسان مع صاحبه.
وقال تعاىل ﴿وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة إال
يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني﴾.6

وظلمات األرض املقصودة يف اآلية الكرمية هي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الطني وظلمة السحاب
حتول دون علم اهلل عز وجل بتلك احلبة ورؤيته
الس ُّ
ت ال ُ
وظلمة الـمطر وظلمة الغبار  ،فهذه الظلمات ِّ
ـت ال نعلمها.
السـ ـ ِّ
هلا  ،واهلل أعلم  ،فرمبا كان هناك ظلمات غري هذه الظلمات ِّ
واملقصود بالكتاب املبني يف اآلية هو اللوح احملفوظ الذي كتب اهلل فيه مقادير كل شيء.
2
وو ِصف
،
شيء
كل
مقادير
فيه
اهلل
ب
ـت
ـ
ك
لوح
أنه
له
حمص
ما
اهلل
رمحه
قال الشيع حممد بن عثيمني
َّ
َ
َ
ٌ
ُ
ظ من أيدي اخللق  ،فال ميكن أن يـُل ِـحق أح ٌد به شيئا  ،أو يُغـيِّــر به شيئا أبدا ،
بكونه حمفوظا ألنه حمفو ٌ
ظ من التغيري  ،فاهلل عز وجل ال يُغيـِّر فيه شيئا ألنه كتبه عن علم منه .انتهى.1
كما أنه حمفو ٌ
 1األزل هو ِ
القدم .انظر «لسان العرب».
 2سورة األحزاب. 44 :
 3سورة الطالق. 12 :
 4سورة غافر. 2 :
 5سورة الزخرف. 74 :
 6سورة األنعام. 31 :
 2هو الشيع 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  21جملدا  ،وبعد وفاته استؤجرت قناة فضائية لبث علمه
 ،فتضاعف انتشار علمه على ما كان يف حياته  ،وهذا من دالئل اإلخالص  ،حنسبه كذلك واهلل حسيبه  ،واهلل يؤيت فضله من يشاء.
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ِ
لم اهلل بكل شيء قد دل عليه العقل  ،وذلك أن اهلل تعاىل هو اخلالق وما سواه خملوق  ،وال بد أن
وع ُ
يكون اخلالق عاملا مبا خلق  ،قال تعاىل ﴿أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري﴾.2
ِ
جهل وال يلحقه نسيان  ،وهلذا ملا قال فرعون ملوسى ﴿فما بال القرون
وعلم اهلل عز وجل مل يسبقه ٌ
األوىل﴾ ؛ أجاب موسى فقال ﴿علمها عند ريب يف كتاب ال يَضل ريب وال ينسى﴾ ، 3ومعىن ال يَضل
أي ال يَـجهل.
أما علم البشر فإنه حمفوف هباتني اآلفتني :اجلهل السابق والنسيان الالحق.
الثاني :الكتابة  ،أي اإلميان بأن اهلل كتب مقادير كل شيء إىل قيام الساعة يف اللوح احملفوظ  ،كتب

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

اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة.

6

وعن عبادة بن الصامت عن النيب  قال :إن أول ما خلق اهلل القلم  ،فقال له :اكتُب.
رب  ،وماذا أكتُب؟
قالِّ :
قال :اكتُب مقادير كل شيء حىت تقوم الساعة.
2
مث قال عبادة البنه :يا بين  ،من مات على غري هذا فليس مين.
قلت :ويف هـٰذين األمرين – العلم والكتابة  -يقول اهلل تعاىل ﴿أمل تعلم أن اهلل يعلم ما يف السماء
واألرض إن ذلك يف كتاب إن ذلك على اهلل يسري﴾.7

انظر ترمجته يف كتاب «ابن عثيمني اإلمام الزاهد» للدكتور ناصر بن مسفر الزهراين  ،الناشر :دار ابن اجلوزي –
الدمام.

« 1شرح العقيدة الواسطية» (.)112/2
 2سورة امللك. 14 :
 3سورة طـٰه. 32 :
 4سورة التوبة. 31 :
 5سورة احلديد ، 22 :وانظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية الكرمية.
 6رواه مسلم (.)2633
 7رواه أبو داود ( )4244والرتمذي ( )3311واللفظ أليب داود  ،وصححه األلباين رمحه اهلل.
 8سورة احلج.24 :
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الثالث :المشيئة  ،ومعناها اإلميان بأن مجيع ما يكون وحيصل يف هذا الكون ال يكون إال مبشيئة اهلل
تعاىل  ،أي بإذنه الكوين  ،سواء كان مما يتعلق بأفعاله  ،كاإلحياء واإلماتة وتدبري أمور هذا الكـون  ،أو
مما يتعلق بأفعال املخلوقني  ،من ذهاب وجميء  ،وفعل وترك  ،وطاعة ومعصية  ،وغري ذلك من أفعال
ك َخيْلُ ُق َما يَ َشـاء َوَخيْتَ ُار﴾ ، 1وقال
العباد اليت ال تعد وال حتصى  ،قال اهلل تعاىل فيما يتعلق بفعله ﴿ َوَربُّ َ
2
ِ
ف يَ َشاء﴾.3
ص ِّوُرُك ْم ِيف األ َْر َح ِام َكْي َ
﴿ َويـَ ْف َع ُل اللَّهُ َما يَ َشاء﴾  ،وقال ﴿ ُه َو الَّذي يُ َ
وقال تعاىل فيما يتعلق بأفعال املخلوقني ﴿ َولَ ْو َشاء اللَّه لَ َسلَّطَ ُه ْم َعلَْي ُك ْم فَـلَ َقاتَـلُوُك ْم﴾ ، 4فاالقتتال الذي
ك َما فَـ َعلُوهُ فَ َذ ْرُه ْم َوَما
هو فعل العبد ال يقع إال مبشيئته  ،أي بإذنه الكوين  ،وقال ﴿ َولَ ْو َشاء َربُّ َ
يـَ ْفتَـ ُرو َن﴾ ، 3وقال ﴿ولو شاء اهلل ما أشركوا﴾.6
فال يقع شيء يف هذا الكون إال مبشيئة اهلل تعاىل وإذنه الكوين  ،سواء كان مما يتعلق بأفعاله أم بأفعال
عباده  ،ألن هذا الكون ملك هلل  ،فمادام الشيء ملكه فإنه ال يكون يف ملكه إال ما شاءه و ِأذن به ،

وال يكون يف ملكه شيء بدون إذنه  ،ولو كان يقع شيء بدون إذنه لكان ملكه ناقصا  ،تعاىل اهلل عن
ذلك.
الرابع :الخلق  ،أي اإلميان بأن جـميع الكائنات خلقها اهلل تعاىل بذواهتا وصفاهتا وأفعاهلا من العدم ،
2
ٍ
ٍ
َّ ِ
ٍ ِ
َّرهُ
يل﴾  ،وقال ﴿ َو َخلَ َق ُك َّل َش ْيء فَـ َقد َ
قال اهلل تعاىل ﴿اللهُ َخال ُق ُك ِّل َش ْيء َوُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْيء َوك ٌ
تَـ ْق ِد ًيرا﴾ ، 7وقال عن نيب اهلل إبراهيم  أنه قال لقومه ﴿ َواللَّهُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَـ ْع َملُو َن﴾ ، 1وقال ﴿إنا
كل شيء خلقناه بقدر﴾.14
وبهذا تم الكالم على مراتب اإليمان بالقدر  ،العلم والكتابة واملشيئة واخللق.
فصل في بيان أنواع التقدير

11

 1سورة القصص. 67 :
 2سورة إبراهيم. 22 :
 3سورة آل عمران. 6 :
 4سورة النساء. 14 :
 5سورة األنعام. 112 :
 6سورة األنعام. 142 :
 7سورة الزمر. 62 :
 8سورة الفرقان. 2 :
 9سورة الصافات. 16 :
 10سورة القمر. 41 :
 11هذا الفصل خمتصر من «معارج القبول» للشيع حافظ احلكمي رمحه اهلل  ،فصل :اإلميان بالقدر على أربع مراتب  ،مث زدت عليه كالما
للشيع عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي رمحه اهلل.
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أنواع التقدير ثالثة:
 .1التقدير األزلي 1وذلك قبل خلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة عندما خلق اهلل تعاىل القلم
 ،فقال له :اكتب مقادير كل شيء حىت تقوم الساعة.

2

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

ـح َّجاج يقال :حيج فالن وحيج فالن.
وحياة ورزق ومطر  ،حىت ال ُ
7
وأخرج الطربي حنوه عن جماهد.
قال الشيع عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي 1رمحه اهلل يف تفسريه عند تفسري قول اهلل تعاىل ﴿فيها يفرق
كل أمر حكيم﴾:

 1تقدم بيان أن األزل هو ِ
القدم.
 2تقدم ذكر احلديثني الدالني على ذلك يف أول الباب.
 3وهذا يف حال كونه نُطفةً من ماء.
 4رواه البخاري ( )3247ومسلم (.)2643
 5الدخان. 3 -3 :
 6رواه ابن جرير الطربي وغريه عنه يف تفسري اآلية الكرمية  ،واللفظ البن جرير.
 7رواه ابن جرير الطربي وغريه عنه يف تفسري اآلية الكرمية  ،واللفظ البن جرير.
 8وصححه الشيع د .حكمت بشري ياسني كما يف كتابه «التفسري الصحيح» ( ، )313/4ط  ، 1الناشر :دار املآثر – املدينة.
1

هو الشيع العالمة املفسر الفقيه عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي  ،من فحول علماء جند  ،استوطن بلدة عنيزة من
مدن القصيم  ،ولد عام  1342وتويف عام  1326هجري  ،تتلمذ على يده عدد من الطلبة صاروا فيما بعد من
علماء املسلمني  ،كالشيع عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل  ،والشيع عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البسام  ،والشيع
مـحمد بن صاحل بن عثيمني وغريهم  ،رمحهم اهلل.
998

نبذة في العقيدة اإلسالمية

كل أم ٍر قدري وشرعي َح َك َم اهللُ به  ،وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون يف
فصل ويُـميَّز ويُكتب ُّ
أي يُ َ
ليلة القدر إحدى الكتابات اليت تُكتب وتُـميَّز  ،فتُطابِ ْق الكتاب األول الذي كتب اهلل به مقادير اخلالئق

وآجاهلم وأرزاقهم وأعماهلم وأحواهلم ، 1مث إن اهلل تعاىل قد َوَك َـل مالئكةً تكتب ما سيجري على العبد
2
وحيفظون عليه
وهو يف بط ِن أمه  ،مث َوَكلهم بعد خروجه إىل الدنيا ؛ َوَك َـل به كراما كاتبني  ،يكــتُبون َ
أعماله  ،مث إنه تعاىل يُقدِّر يف ليلة القدر ما يكون يف السنة  ،وكل هذا من متام علمه وكمال حكمته
3
وإتقان حفظه واعتنائه تعاىل خبلقه .انتهى.
ثمرات اإليمان بالقدر

4

اإلميان بالقدر له مثرات جليلة  ،منها:
األولى :االعتماد على اهلل تعاىل عند فعل األسباب  ،حبيث ال يعتمد على السبب نفسه  ،ألن كل
شيء بقدر اهلل تعاىل.

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

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

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

حصول مكروه  ،لكون ذلك من عند اهلل  ،وحصل بقدر اهلل الذي له ملك السماوات واألرض  ،وهو
كائن ال حمالة  ،فإذا علم املؤمن ذلك وتيقن به ؛ صرب على ذلك واحتسب  ،ويف ذلك يقول اهلل تعاىل
انظر ترمجته يف كتاب «علماء جند خالل مثانية قرون»  ،للشيع عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البسام رمحه اهلل.

 1أي ما كان يف التقدير األزيل.
 2أي ما كان يف التقدير العمري.
 3وهكذا قال الشيع حممد األمني املختار الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية يف كتابه «أضواء البيان»  ،وزاد ثالث فوائد فقال:
فدعوى أهنا (أي الليلة املباركة) ليلة النصف من شــعبان – كما ُروي عن عكرمة وغريه – ال شك يف أهنا دعـ ــوى باطلة  ،ملخالفتها لنص
القرآن الصريح  ،وال شك أن كل ما خالف احلق فهو باطل.
واألحاديث اليت يُوردها بعضهم يف أهنا من شعبان  ،املخالفة لصريح القرآن ؛ ال أساس هلا  ،وال يصح سند شيء منها  ،كما جزم به ابن
العريب وغري واحد من احملققني.
فالعجب كل العجب من مسلم خيالف نص القرآن الصريح بال مستند كتاب وال سنة صحيحة.
مث قال :وإيضاح معىن اآلية أن اهلل تبارك وتعاىل يف كل ليلة قدر من السنة يبني للمالئكة ويكتب هلم بالتفصيل واإليضاح مجيع ما يقع
يف تلك السنة إىل ليلة القدر من السنة اجلديدة.
مث قال :وهذا املعىن الذي دلت عليه هذه اآلية الكرمية يدل أيضا على أن الليلة املباركة هي ليلة القدر  ،فهو بيان قرآين آخر.
وإيضاح ذلك أن معىن قوله ﴿إنا أنزلناه يف ليلة القدر﴾ أي يف ليلة التقدير جلميع أمور السنة  ،من رزق وموت وحياة ووالدة ومرض
وصحة ِ
وخ ٍ
وجدب وغري ذلك من أمور السنة  ...وعلى هذا التفسري الصحيح لليلة القدر فالتقدير املذكور هو بعينه املراد بقوله
صب َ
﴿فيها يُفرق كل أمر حكيم﴾ .انتهى كالمه رمحه اهلل.
 4الثمرات الثالث األوىل مستفادة من «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص . 116 - 113
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ِ
ض وال ِيف أَن ُف ِس ُكم إِالَّ ِيف كِتَ ٍ
َص َ ِ ِ ٍ ِ
ك َعلَى اللَّ ِه
اب من قَـْب ِل أَن نْبـَرأ ََها إِ َّن َذل َ
﴿ َما أ َ
ْ
اب من ُّمصيبَة يف األ َْر ِ َ
ب ُك َّل خمُْتَ ٍال فَ ُخوٍر﴾.1
يَ ِسريٌ * لِ َكْيال تَأْ َس ْوا َعلَى َما فَاتَ ُك ْم َوال تَـ ْفَر ُحوا ِمبَا آتَا ُك ْم َواللَّهُ ال ُِحي ُّ
قوله ﴿نَـب ـرأَها﴾ أي خنلِـقها  ،والضمري عائد على املصيبة  ،وقيل على األنفس  ،وقيل على األرض ،
والكل صحيح.

2

وعن صهيب رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل  : عجبا ألمر املؤمن  ،إن أمره كله له خري  ،وليس
3
ذاك ألحد إال للمؤمن ؛ إن أصابته سراء شكر فكان خريا له  ،وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له.
الرابعة  :رجوع العبد إىل ربه إذا علم أن ما أصابه من حسنة فمن اهلل  ،وأن ما أصابه من سيئة فمن

نفسه.

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

 1سورة احلديد. 23-22 :
 2قاله ابن عثيمني يف «شرح الواسطية» (.)242/2
 3رواه مسلم (.)2111
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فائدة لطيفة قبل الختام
ُسئل فضيلة الشيع صاحل بن فوزان الفوزان 1حفظه اهلل عن احلكمة يف ترتيب أركان اإلميان يف اآليات
واألحاديث فأجاب:
بُ ِدئت هذه األركان باإلميان باهلل  ،ألن اإلميان باهلل هو األساس  ،وما سواه من األركان تابع له.
مث ذكر اإلميان باملالئكة والرسل ؛ ألهنم الواسطة بني اهلل وخلقه يف تبليغ رساالته  ،فاملالئكة تنزل
وح ِم ْن أ َْم ِرهِ َعلَى َم ْن
الر ِ
بالوحي على الرسل  ،والرسل يبلغون ذلك للناس  ،قال تعاىل ﴿يـُنَـِّزُل الْ َم َالئِ َكةَ بِ ُّ
يَ َشاءُ ِم ْن ِعبَ ِادهِ أَ ْن أَنْ ِذ ُروا أَنَّهُ َال إلـٰه إَِّال أَنَا فَاتَّـ ُقون﴾.2

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

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

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

1

 1منقولة من شبكة املعلومات  ،موقع شبكة سحاب السلفية.
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كيفية الدخول في دين اإلسالم
رمبا حصل اقتناع عند بعض القراء بأن الدين اإلسالمي هو الدين احلق  ،فخطر بباهلم سؤال وهو :ما
هي اخلطوات اليت ينبغي ملن أراد اعتناق الدين اإلسالمي أن يؤديها؟
واجلواب سهل بإذن اهلل  ،وهو أوال :نطق الشهادتني :أشهد أن ال إلـٰه إال اهلل  ،وأشهد أن حممدا رسول
اهلل.
وهاتان الشهادتان مبجموعهما مها الركن األول من أركان اإلسالم  ،فإن أركان اإلسالم مخسة ؛ األول:
شهادة أن ال إلـٰه إال اهلل  ،وأشهد أن حممدا رسول اهلل.
والثاين :إقامة الصالة  ،وهي مخس صلوات يف اليوم والليلة.
والثالث :إيتاء الزكاة  ،وهي قدر حمدد من املال خيرجه املسلم من ماله كل سنة ويصرفه ملستحقيه من
الفقراء وحنوهم.
والرابع :صوم شهر رمضا ن  ،وفيه يكون اإلمساك عن األكل والشرب واجلماع تعبدا هلل من طلوع
الفجر إىل غروب الشمس.
واخلامس :حج بيت اهلل احلرام مرة يف العمر ملن استطاع إليه سبيال.
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خاتمة ووصية
وهبذا متت هذه النبذة يف أصول الدين اإلسالمي  ،اليت من متسك هبا جنا  ،ومن حاد عنها هلك  ،وهي
أصول متفق عليها بني املسلمني  ،وهلا يف دين اإلسالم شأن عظيم  ،وقد اعتىن هبا القرآن أشد العناية ،
ألن غريها متفرع عنها  ،ومبين عليها  ،فإذا صلحت صلح دين املرء  ،وإذا فسدت فسد تبَـ ًعا  ،وهلذا
كان النيب  يؤِّكد عليها يف خطب اجلمعة  ،قال ابن القيم رمحه اهلل:
وكذلك كانت خطبته  ؛ إمنا هي تقرير ألصول اإلميان  ،من اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ولقائه
وذكر اجلنة والنار  ،وما أعد اهلل ألوليائه وأهل طاعته  ،وما أعد ألعدائه وأهل معصيته  ،فيمأل القلوب
وتوحيدا ومعرفةً باهلل وأيامه.
من خطبته إميانًا
ً
ومن تأمل خطب النيب  وخطب أصحابه ؛ وجدها كفيلةً ببيان اهلدى والتوحيد وذكر صفات الرب
جل جالله  ،وأصول اإليـمان الكلية  ،والدعوة إىل اهلل  ،وذكر آالئه تعاىل اليت تُـحببه إىل خلقه  ،وأيامه
اليت ُختوفهم من بأسه  ،واألمر بذكره وشكره الذي حيببهم إليه  ،فيذكرون 1من عظمة اهلل وصفاته
وأمسائه ما حيببه 2إىل خلقه  ،ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما حيببهم إليه  ،فينصرف السامعون وقد
3
أحبوه وأحبهم.
فحري بـمن والّهُ اهللُ منربا من منابر الدعوة إىل اهلل أن يعتين بذكر أركان اإلميان  ،ويؤكد عليها ،
قلت:
ٌّ
تأسيا بالنيب  يف منهجه يف الدعوة إىل اهلل.
ومردا غري خم ٍز وال فاضح  ،واهلل أعلم  ،وصلى اهلل على
اللهم إنا نسألك إميانا صحيحا  ،ودينا سليما ًّ ،
نبينا حممد  ،وعلى آله وصحبه  ،وسلَّم تسلـيما كثريا.
وكتبه ماجد بن سليمان

 1أي النيب  وأصحابه يف خطبهم  ،وهم املشار إليهم يف أول الكالم.
 2أي اهلل تعاىل.
« 3زاد املعاد يف هدي خري العباد» ( ، )424-423/1باختصار  ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -بريوت.
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نبذة في العقيدة اإلسالمية

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

الموضوع
مقدمة
ِ
تالعب الشيطان باليهود أهنم رأوا قوما يع ُكفون على أصنام هلم
َّأول
فقالوا يا موسى اجعل لنا إلـٰها كما هلم آهلة.

من تالعبه هبم عبادهتم العِجل من دون اهلل تعاىل.

من تالعبه هبم ما قاله اهلل عنهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك
حىت نرى اهلل جهرة ، أي َعيانا.
من تالعبه هبم أهنم قيل هلم ادخلوا هذه القرية ، فبدَّلوا القول ،
فدخلوا الباب يزحفون على أدبارهم  ،وقالوا( :حبَّة يف شعرة).
من تالعبه هبم أهنم كانوا يف الربية قد ظُـلِّل عليه الغمام وأُنـ ِزل عليهم
ال َـم َّن والسلوى  ،فملُّوا ذلك  ،وذكروا عيش الثوم والبصل والعدس
والبقل و ِ
القثَّاء.
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
من تالعبه هبم أهنم ملا عُ ِرضت عليهم التوراة مل يقبلوها حىت ُرفِع اجلبل
فوق رؤوسهم فقبلوها ُكرها.
من تالعبه هبم أن اهلل سبحانه أنـجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه ،
مث أمرهم أن يدخلوا القرية اليت كتَب اهلل هلم  ،ويف ضمن هذا بِشارهتم
بأهنم منصورون ومفتوح هلم  ،فأبوا طاعته وامتثال أم ِره.
من تالعبه هبم ما قصه اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه من قصة القتيل
الذي قتلوه وتدافعوا فيه.
من تالعبه هبم اإلخبار عن قساوة قلوهبم ِ
وغلَظها وعدم متكن اإلميان
فيها.
من تالعبه بـهم حتايلهم على اهلل ملا حرم اهلل الصيد يوم السبت ،
فتحايلوا عليه بأن ألقوا الشباك يوم الـجمعة واستخرجوا ما فـيها من
السمك يوم األحد.
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
من حتايلهم على اهلل أهنم ملا ُحِّرمت عليهم الشحوم أذابوها مث باعوها
وأكلوا أمثاهنا  ،وهذا من التحايل على اهلل.
من تالعبه هبم اختاذهم قبور أنبيائهم مساجد.
من تالعبه هبم أهنم كانوا يقتلون األنبياء  ،ويتخذون أحبارهم
ورهباهنم أربابا من دون اهلل تعاىل.
من تالعبه هبم قتلهم لزكريا وحيىي عليهما السالم  ،حىت سلَّط اهلل
عليهم خبتنصر وسنجاريب وجنودمها فقتلوا منهم مقتلة عظيمة
من تالعبه هبم ما كان منهم يف شأن املسيح  ،ورميِه و ِّأمه بالعظائم ،
وهم يعلمون أنه رسول اهلل تعاىل إليهم
من تالعبه هبم أن ألقى إليهم أن الرب سبحانه وتعاىل حمجور عليه يف
نسخ الشرائع
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
من تالعب الشيطان هبم أهنم يزعمون أن الفقهاء إذا أحلُّوا هلم
الشيء صار حالال
من تالعب الشيطان هبم ما َّ
شددوه على أنفسهم يف باب الذبائح
وغريها مما ليس له أصل عن موسى عليه السالم
من تالعب الشيطان باليهود أهنم إذا رأوا األمر أو النهي مما أُمروا به
أو ُهنوا عنه شاقا عليهم طلبوا التخلص منه بوجوه الـحيل
من تالعب الشيطان هبذه األمة أهنم ُميثِّـلون أنفسهم بع ـ ـ ـناقيد ال َك ـرم

ِ
حرك
داود النيب إذا َّ
ومن تالعبه هبم أهنم ينتظرون قائما من َولَد َ
شفتيه بالدعاء مات مجيع األمم
من تالعبه هبم أهنم يف العشر األَُوِل من الشهر األََّوِل من كل سنة
يقولون يف صالهتم ... :كم تنام يا رب؟ استيقظ من رقدتك.
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
من تالعب الشيطان بـهم أهنم ُمولعون بالقـ ـ ـدح يف األنبياء و ِأذيَّـتهم

يؤمن يهودي بنبوة موسى عليه السالم إن مل يؤمن
ال ميكن البتة أن َ
بنبوة حممد  ، وال ميكن نصرانيا أن يقر بنبوة املسيح إال بعد إقراره
بنبوة حممد . 
اختالف أقوال الناس يف التوراة اليت بأيديهم
دليل من التوراة على َغ ِ
لط أفهام اليهود وقلة فقههم وفساد رأيهم
وعقوهلم
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
نبذة مختصرة عن أصول العقيدة اإلسالمية
 مقدمة
 فهرست عام مبواضيع الكتاب
 الركن األول :اإلميان باهلل  ،ويتضمن أربعة أمور:
 oاألول :اإلميان بوجوده تعاىل  ،وقد دل على ذلك أربعة أمور:
 الفطرة
 العقل
 الشرع
 احلس
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 oالثاين :اإلميان بربوبيته
 oالثالث :اإلميان بألوهيته
 براهني توحيد األلوهية
 الرباهني الشرعية والعقلية على بطالن الشرك يف عبادة اهلل
 oالرابع :اإلميان بأمسائه وصفاته
 مدخل
 مقتضيات اإلميان بأمساء اهلل وصفاته أمران:
 األول :فهم األمساء والصفات كما جاءت
 الثاين :التوقف يف إثبات األمساء والصفات على ما
جاء يف الكتاب والسنة  ،وبيان ما يضادها
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 مثرات اإلميان باهلل تعاىل
 الركن الثاني :اإليمان بالمالئكة
 oاإلميان باملالئكة يتضمن أربعة أمور
 األول :اإلميان بوجودهم
 الثاين :اإلميان مبن علِمنا امسه منهم
ـخلقية
 الثالث :اإلميان مبا علمنا من صفاهتم ال َ

 الرابع :اإلميان مبا علِمنا من أعماهلم العامة واخلاصة اليت
يقومون هبا امتثاال ألمر اهلل تعاىل
 oمثرات اإلميان باملالئكة
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 oفصل يف الرد على بعض من ضل يف باب اإلميان باملالئكة
 الركن الثالث :اإليمان بالكتب
 oاإلميان بالكتب يتضمن مخسة أمور
 اإلميان بأهنا أنزلت من عند اهلل حقا
 اإلميان مبا علمنا امسه منها
 تصديق ما صح من أخبارها
 العمل بأحكام ما مل يُنسخ منها
 اإلميان بأهنا تدعو إىل عقيدة واحدة  ،وهي التوحيد
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 oفصل يف بيان أعظم الكتب
 oالكتب السماوية متفقة على أمور وخمتلفة يف أمور
 oمثانية أمور تُضاد اإلميان بالكتب
 األول :تكذيبها
 الثاين :حتريفها
 الثالث :معارضة القرآن بالعقول
 السادس :اإلعراض عن التحاكم إليه
 السابع :تفسريه باألهواء واألقوال الباطلة
 الثامن :إهانتـُهُ كما يفعل السحرة
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 التاسع :اإلعراض عن العمل بأحكامه
 العاشر :القول خبلق القرآن
 oمثرات اإلميان بالكتب
 oفائدتان تتعلقان مبوضوع اإلميان بالكتب
 الفائدة األوىل  -احلكمة من إنزال القرآن
 الفائدة الثانية – متيز القرآن العظيم عن غريه من الكتب
السماوية
 الركن الرابع :اإليمان بالرسل
 oأربعة عشر فائدة يف النبوات
 بيان الغاية من إرسال الرسل
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 أول الرسل نوح
 آخر الرسل واألنبياء حممد 
ختل أمة من رسول يبعثه اهلل تعاىل بشريعة مستقلة إىل قومه
 مل ُ
 دعوة الرسل واحدة  ،وهي الدعوة إىل توحيد األلوهية
 الرسل بشر اصطفاهم اهلل حلمل الرسالة
 الرسل بشر خملوقون  ،ليس هلم من خصائص الربوبية واأللوهية
شيء
 تلحق الرسل خصائص البشر كاملرض واملوت
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 وصف اهلل تعاىل رسله بالعبودية
 فضل اهلل بعض النبيني على بعض
 أفضل األنبياء حممد 
 أفضل الرسل قاطبة اخلليلني  ،إبراهيم وحممد عليهما الصالة
والسالم
 أفضل اخلليلني حممد 
 الرسل غالبون دائما
 oاإلميان بالرسل يتضمن سبعة أمور
 األول :اإلميان بأن األنبياء كلهم دينهم واحد
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
متقدمهم
متأخرهم َ
 الثاين :اإلميان بأن األنبياء يُصدِّق ُ
 الثالث :اإلميان مبن علمنا امسه منهم يف القرآن أو صحيح
السنة
 الرابع :التصديق مبا صح عنهم من أخبارهم
 اخلامس :العمل بشريعة من أُرسل إلينا منهم  ،حممد 
 السادس :اإلميان بأهنم بلَّغوا مجيع ما أرسلوا به
 السابع :اإلميان مبا أيَّدهم اهلل به من آيات
 تفصيل يف بيان وجوه إعجاز القرآن الثمانية:
 األول :بيانه وفصاحته
 ثانيا :أنه ليس فيه عوج من جهة األلفاظ أو املعاين
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 ثالثاِ :حفظه من التحريف على مر العصور والدهور
 رابعاُ :حس ُن ما تضمنه القرآن من تشريع وأحكام

دق األخبار اليت تضمنها سواء املاضية
 خامساِ :ص ُ
أو املستقبلة
تنوع العلوم اليت احتواها
 سادساُّ :
 سابعا :تأثريه البليغ يف النفوس
 ثامنا :كونه شفاء من األمراض احلسية واملعنوية (أي
النفسية)
 فائدتان يف باب اإلميان باآليات اليت أرسل هبا األنبياء
 oفصل يف بيان نواقض اإلميان بالرسل
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الموضوع
 األول :تكذيبهم
 الثاين :تكذيب ما جاؤوا به ولو كان جزءا من الشريعة
 الثالث :عدم االنقياد لشريعتهم
 الرابع :إيذائهم
 اخلامس :الغلو فيهم
 oمثرات اإلميان بالرسل
 oفصل يف الرد على شبهة املكذبني بالرسل
 الركن الخامس :اإليمان باليوم اآلخر
 oاإلميان باليوم اآلخر يتضمن ستة أمور
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 النفخ يف الصور
 بعث األجساد
 حدوث باقي عالمات الساعة الكربى
 حشر الناس إىل أرض احملشر  ،وحيصل فيه أربعة أمور
 فزع الناس
 دنو الشمس من اخلالئق
 ورود الناس على حوض النيب 
 الشفاعة العظمى
 احلساب واجلزاء
 اإلميان باجلنة والنار
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 oفصل يف بيان ما يلتحق باإلميان باليوم اآلخر
 فتنة القرب
 عذاب القرب ونعيمه
 من يستحق عذاب القرب
 فصل يف الرد على من أنكر عذاب القرب
 oفصل يف الرد على منكري اليوم اآلخر
 oمثرات اإلميان باليوم اآلخر
 الركن السادس :اإليمان بالقدر خيره وشره
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 oاإلميان بالقدر يتضمن أربعة أمور:
 العلم
 الكتابة
 املشيئة
 اخللق
 oفصل يف بيان أنواع التقدير
 التقدير األزيل
 التقدير العمري
 التقدير احلويل
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فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
 oمثرات اإلميان بالقدر
 فائدة لطيفة قبل اخلتام
 كيفية الدخول يف دين اإلسالم
 خامتة ووصية
 مراجع الكتاب
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