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مقدمة �شيخنا العالمة الداعية الكبري/عبد اهلل بن عثمان الذماري-حفظه اهلل - 

 ھ     ھ  ھ   ھ 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن 
سيئات أعاملنا ، من هيده اهلل فال ُمضل له ، ومن ُيضلل فال هادي له ، وأشهد 
أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ، وأشهد أن حممًدا عبد اهلل ورسوله -صىل 

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم-.
چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ

]آل عمران: ١٠٢[.
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ   چ 
ڦ   ڤ   ڤ         ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ      ٺ  

ڦ  چ   ]النساء: ١[.
ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ 
چ  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]األحزاب: ٧٠ - ٧١[. 

�أما بعد:
 فإن خري احلديث كالم اهلل، وخري اهلدي هدي حممد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ،  ورش األمور 

حمدثاهتا ، وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار.
املودعي  مرشد  بن  وهبان  الشيخ/  إيلَّ  قدمها  األسئلة  من  جمموعة  هذه 
-حفظه اهلل تعاىل- فأجبت عليها بام يرس اهلل ، وكنت أظن يف البداية أنه يريد 
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معرفة قويل يف بعض املسائل فحاولت اإلختصار، ثم أخربين أنه يريد إخراجها 
ونرشها فوافقت عىل ذلك فأطلت اإلجابة عىل بعض األسئلة حماولًة إلكامل 

الفائدة وما أطلت فيها فقد أضفت إليها نقواًل من بعض الكتب.
يف  كبرًيا  جهًدا  طالبه  بعض  مع   - اهلل  -حفظه  وهبان  الشيخ/  بذل  وقد 

إعدادها وتسجيلها وتفريغها ، وفرغ هلا وقًتا مع إنشغاله بأمور الدار.
فهو قائم عىل دار احلديث بمسجد ذي النورين بمدينة ذمار، وقد نفع اهلل به 
يف مدينة ذمار وما حوهلا، أسأل اهلل أن يضاعف لنا وهلم األجور ويرصف عنا 
وعنهم مجيع الفتن، واملصائب والرشور ـ وينجينا وإياهم من عذاب القبور 

ويغفر لنا وهلم وجلميع املؤمنني يوم البعث والنشور.
ونسأل اهلل -عز وجل- أن جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم، وأن 
ينفع به من شاء من عباده، وأن جيعله ذخًرا لنا يوم الدين ـ يوم ال ينفع مال وال 

بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.

 كتبه
 اأبو منري عبد اهلل بن حممد بن علي عثمان الذماري 

 بتاريخ : 1/ جماد الأوىل/ 1438هـ 
املوافق: 29/ 1/ 2017م 
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 ھ     ھ  ھ   ھ 

 
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن 
سيئات أعاملنا ، من هيده اهلل فال ُمضل له ، ومن ُيضلل فال هادي له ، وأشهد 
أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ، وأشهد أن حممًدا عبد اهلل ورسوله صىل 

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم .
چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ

]آل عمران: ١٠٢[.
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  
ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ   ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ڦ  چ]النساء: ١[.
ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ 
چ  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]األحزاب: ٧٠ - ٧١[. 

�أما بعد:
فإين قمت ببعض األسئلة سألت فيها شيخنا العالمة الداعية الكبري/عبد اهلل 
إليها ماسة واملصلحة  تعاىل - رأيت احلاجة  الذماري -حفظه اهلل  ابن عثامن 
راجحة يف خروجها ، واهلل أسأل أن ينفعني هبا ومن قرأها من إخواين املسلمني 
وقد جعلتها سرًيا عىل طريق من مىض بسؤاهلم ملشاخيهم خصوًصا، وألهل 

العلم عموًما ، والكتب حافلة بذلك واألمثلة عىل ذلك كثرية فمنها: 
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* سؤاالت عثامن بن أيب شيبة لعيل بن املديني.
* سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد.

* سؤاالت األثرم ألمحد أيًضا. 
* سؤاالت إبراهيم اجلنيد البن معني.

* سؤاالت عثامن بن طالوت البرصي البن معني أيًضا.
* سؤاالت محزة بن يوسف السهمي للدار قطني.
* سؤاالت أيب عبد اهلل احلاكم للدار قطني أيًضا.

* سؤاالت أيب بكر الربقاين له أيًضا.
* سؤاالت ابن بكري البغدادي له أيًضا.

* سؤاالت اآلجري أليب داود السجستاين.
جزي للحاكم أيب عبد اهلل. * سؤاالت السِّ

* سؤاالت أيب طاهر السلفي أليب الكرم احلوزي رمحهم اهلل مجيًعا. 
وسؤال أهل العلم يعترب خالصة للمسائل وقد بدأت فيها بالعقيدة ألمهيتها 
وبعدها كتب التفسري وبعدها الفقه إن شاء اهلل تعاىل ، نسأل اهلل أن يبارك يف 
شيخنا وأن يرفع قدره ودرجته ، وأن جيعله مبارًكا أينام حل ، وأن يبارك يف أهله 
وولده وذريته ، وأن جيزيه عنا خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة ، وآخر دعوانا أن 

احلمد هلل رب العاملني.
والذي دفعني اإىل هذه الأ�شئلة اأمور: 

إليه وإىل بث  ١ـ سعة علمه -حفظه اهلل - وبارك فيه فمثله حيتاج املسلمون 
علمه وإخراجه ليستفيد منه املسلمون. 

واإلفتاء  والتعليم  العلم  طريق  املبارك  الطريق  هذا  يف  وهو  ِسنه  كرب  ـ   ٢
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ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  األكابر  وجود  استغالل  إىل  فيحتاج   ، والدعوة  والتدريس 

َكُة َمَع َأَكابِِرُكْم«. »اْلرَبَ
3 ـ هناك مسائل عرصية وأحداث واقعية فتحتاج إىل من ينزل احلكم الرشعي 

عليها ليستفيد منه املجتمع.
4 ـ أنه من أهل العلم الذين يؤخذ بفتاواهم ويعتمد عىل ترجيحاهتم وأقواهلم 
كيف ال واإلمام املجدد الوادعي رمحه اهلل جعله ممن أوىص هبم يف وصيته 

املشهورة فالرجوع إليهم عند النوازل واألحداث.
بل إن اإلمام الوادعي -رمحه اهلل - نزل من املنرب ملا رآه دخل املسجد ليقوم 

مكانه ويلقي اخلطبة  فمكانته عند العلامء رفيعة وكبرية.
مما يدل عىل ذلك ثناء العلامء عليه وفرحهم بمقدمه وزيارته هلم واستدعائهم 
له إللقاء املحارضات عندهم ويقومون باملقدمة التي تبني منزلته العظيمة يف 
قلوهبم سواء كان عند شيخنا ووالدنا العالمة اهُلامم/ حممد بن عبد اهلل اإلمام ،  
أو كان عند الشيخ الناقد البصري/ عبد العزيز الربعي ، أو عند الشيخ الفقيه/ 
عثامن الساملي، أو عند الشيخ احلكيم/ حممد الصوميل، أو عند الشيخ العالمة 
، أو عند  العبديل -رمحه اهلل-  الوهاب الوصايب  املفتي/ حممد بن عبد  الفقيه 
الشيخ الفقيه/ عبد الرمحن بن مرعي العدين -رمحه اهلل- ، أو عند غريهم من 

علامء ومشايخ الدعوة السلفية باليمن ، ويف خارج اليمن.
وجهاء  وعند  الناس  عوام  وعند  العلم  طلبة  عند  معلومة  مكانته  وهكذا 
القوم من مشايخ قبائل، وأعيان فنسأل اهلل أن يبارك فيه، وأن يزيده من فضله.
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مواقف راأيتها يف اإلقاء الأ�شئلة على �شيخنا عبد اهلل بن عثمان 
-حفظه اهلل-

١ـ حب شيخنا لبث العلم ونرشه فلقد كان يف بداية األمر طلبت منه حفظه 
اهلل إلقاء بعض األسئلة وقلت له نأخذ وقًتا يسرًيا من وقتك فلبى طلبي 
ذلك  يف  تزيد  أن  عليه  عرضت  ثم   ، قصري  وقت  يف  األسئلة  وكانت 
استغالاًلَ للوقت والعمر فلبى طلبي ، وهذا من حبه للخري وبث العلم 

وإال فوقته مشغول جًدا. 
٢ ـ سعة علمه فلقد كنت ألقي له السؤال ويأيت باجلواب عليه وكأنه حمرض له 

من قبل.
3 ـ عنده تواضع عجيب جتلس معه وتتكلم وهو منصت لك ويتكلم معك 

بكل سهولة وتواضع.
باخلجل واحلياء ولكن هذه  يكرمك حتى تصاب  فإنه  اهلل،  ـ كرمه حفظه   4

أخالق العلامء.
5 ـ عنده سعة صدر عجيبة فأحياًنا يأيت إليه بعض العوام وأنا موجود عنده 
فيسأله ويكرر السؤال ويستفصل والشيخ عنده سعة صدر حتى خيرج 

السائل مقتنع متاًما بدون ملل من الشيخ.
6 ـ أنه سهل يف الدخول عليه والوصول إليه يأيت السائل يف دينه أو السائل 
يف دنيا فيدق عليه الباب فيخرج إليه وجييبه بسهولة ويرس دون تعب يف 

الوصول إليه.



11
هذه  الشيخ  فضيلة  فقال  الشيخ  فضيلة  بقويل  مرة  سألته  فقد  الثناء  كره  ـ   ٧
»فضيلتكم«  كلمة  ومراده  إخوة  املؤمنون  إنام  السلف  هدي  من  ليست 

وهذا من تواضعه وكرهه للثناء واملدح.
عملي يف هذه الأ�شئلة: 

ويكون  جييب  تعاىل  اهلل  حفظه  الشيخ  عىل  ُيلقى  ثم  السؤال  بكتابة  أقوم  ١ـ 
آلة  بالذاكرة عىل  أو  باملسجلة  الصويت  التسجيل  واجلواب عرب  السؤال 

احلاسوب.
٢ ـ يقوم بعض طالبنا جزاهم اهلل خرًيا وبارك فيهم بتفريغ هذه األرشطة إىل 
األوراق وهذا جهد قوي ألن األرشطة تبلغ إىل أكثر من ألف رشيط إن 
جعلنا الرشيط الواحد ساعة واحدة وهذا إىل هناية التفسري وبقي لنا باب 
الفقه اهلل أعلم كم تأيت فنسأل اهلل أن يبارك يف من كتب وفرغ معنا هذه 
األرشطة إىل جانب أنه يوجد من طالباتنا ممن قامت بالتفريغ فجزى اهلل 

اجلميع خرًيا وبارك فيهم.
3 ـ بعد التفريغ من األرشطة يقوم بعض طالبنا بارك اهلل فيهم وكتب أجرهم 
مبذولة  جهود  إىل  حتتاج  أعامل  كلها  وهذه  احلاسوب  آلة  عىل  فيكتبون 

كبرية.
4 ـ بالنسبة لألحاديث فمعلوم أن الشيخ حفظه اهلل تعاىل يأيت باحلديث فنقوم 
بتخرجيه فإن كان يف الصحيحني ُعزي إليها وكفى أو أحدمها وإن كان 
من الُسنن ُعزي إليها والتصحيح يكون بحكم أئمة علامء احلديث منهم 
يف عرصنا اإلمام األلباين -رمحه اهلل تعاىل- واإلمام الوادعي- رمحه اهلل- 

ورحم اهلل علامء احلديث قدياًم وحديًثا.
5 ـ معلوم أن الكالم الذي هو بالتقرير ال يساوي الكالم الذي هو بالتخريج 
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لكن  عبارة  وسهولة  وبالغة  قوة  اهلل  أعطاه  تعاىل  اهلل  حفظه  والشيخ 
معلوم أن الكالم التقريري ال يزال حيتاج إىل إعادة نظر وتقديم وتأخري 
يقول من  لفظ وغري ذلك مما ال خيفى عىل أحد وشيخنا -حفظه اهلل- 
تواضعه وحسن ظنه يب ما رأيته حيتاج إىل إضافة أو حذف أو تنبيه فلك 
الصالحية يف ذلك كيف شئت وهذا قمة تواضعه وحبه للخري -حفظه 
اهلل تعاىل - وبارك فيه فأقوم بالنظر إىل ما قاله وما كان حيتاج إىل إضافة 
رب  اهلل  بحمد  به  قمت  الكالم  ارجتال  مع  حذف  أو  قليل  وهو  عبارة 
العاملني بل إنه حفظه اهلل وبارك فيه ونفع به أعطاين إجازة منه يف مجيع 

كتبه ومجيع أرشطته ومجيع مروياته.
العقيدة  ففي  بحسبه  فن  عليه علامء كل  ما مشى  األبواب حسب  رتبت  ـ   6
مشينا عىل ما مشى عليه علامء العقيدة يف األبواب ويف التفسري كذلك ، 
وهكذا إن شاء اهلل يف كتب الفقه وهذا يسهل للطالب الوصول إىل مراده 

بسهولة بحمد اهلل رب العاملني 
٧ ـ ما كان قد انتهَي من جتهيزه عرضناه عىل شيخنا حفظه اهلل فإن بدا له يشء 

من إضافة أو حذف فعله.
8ـ  وإين يف اخلتام أسأل اهلل أن يبارك يف كل أخ قام بالتعاون معنا سواء بالتسجيل 
أو الكتابة أو التصحيح أو اإلشارة بيشء نسأل اهلل أن جيزهيم خري اجلزاء 
وأن يبارك فيهم وجيعل هذا العمل لنا وهلم يف ميزان احلسنات إن ريب 

سميع جميب الدعاء.
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نبذة خمت�شرة عن �شيخنا الوالد املبارك

 عبد اهلل بن عثمان الذماري -حفظه اهلل ورعاه -

احلمد هلل رب العاملني القائل يف حمكم الكتاب املبني چ          ڀ  ڀ   ڀ   
ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ  چ ]النحل: 43[.

والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني وهادًيا إىل الرصاط املستقيم 
صىل اهلل عليه وعىل آله الغر امليامني ومن اقتفى أثرهم أمجعني وبعد: 

البالد  يف  العظيمة  نعمه  ومن  فضله  عىل  وأشكره  نعمه  عىل  اهلل  أمحد  إين 
اليمنية أن جعل يف هذا الزمن إماًما من أئمة املسلمني يقودهم إىل كتاب اهلل 
وُسنَّة رسوله -ملسو هيلع هللا ىلص- وهو اإلمام املجدد مقبل بن هادي الوادعي -رمحه اهلل - 
الذي من اهلل به عىل بالد اإليامن واحلكمة وجعله منارة خري هُيتدى به، وشعلة 
خري يقتدى به فبقي يف اليمن داعًيا إىل اهلل وانترش عىل يديه طلبة العلم يف العامل 
كله، وقد كان لليمن منه احلظ األوفر والنصيب األكرب بفضل من اهلل ونعمة 
وكان ممن أراد اهلل أن يكون عَلاًم من األعالم وأن يكون ثمرة أكلها دائم وهنًرا 
جارًيا عذًبا ينتفع منه السهل واجلبل واحلل واحلرم هو شيخنا العالمة الواعظ 
الكبري املؤثر البديع الشيخ عبد اهلل بن عثامن الذماري -حفظه اهلل - الذي ُيعد 
مفخرة من مفاخر أهل اليمن بفضل من اهلل ونعمة تسمع خطبه وحمارضاته 
فيقرع قلبك قرًعا يأيت إىل القلوب القاسية فيذيبها وإىل األسامع فيتحفها وإىل 
العيون فيسيل دموعها ليس ألنه يأيت ببدع من القول ولكن ألنه جعل القرآن 

نَّة له نرباًسا وطريًقا. والسُّ
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حباُه اهلل حمبة يف قلوب خلقه إذا ذهب إىل حمارضة ليقيمها اهتزت األرض 
وربت وأنبتت من كل زوج هبيج ال تتسع املساجد أحياًنا للحارضين حيرض 
له يف بعض حمارضاته َمْن يقدرون أحياًنا بعرشين ألف مصل جتلس معه تقول 

قل أن تلد األمهات مثلك.
تسمع كالمه ونصائحه فتقول: هبة الوهاب وعطاء رب العباد.

وإين مما أكرمني به ريب وحباين أن ألقي عليه بعض األسئلة ليستفيد منها 
مسائل  بعضها  أسئلة  وهي  وغريه  العامي  والطالب  العامل  واخلاص  العام 
عرصية ومشاكل فردية وأمور أرسية وعقائد وأحكام ومسائل وتفسري وفقه 
وغري ذلك فهي تعترب بستاًنا فيه من كل فاكهة زوجني اثنني ال يستغني عنها 
أحد فدونك هذه األسئلة فاجعلها من موارد حظوظك وأحتف هبا جمتمعك 
وأضفها إىل كتبك وإين من خالل معرفتي بشيخي عبد اهلل بن عثامن حفظه اهلل 

التمست فيه أشياء وأموًرا أذكر بعضها  لتكون نرباًسا لنا وإلخواننا:
�أوًل: سعة علمه وهذا أمر ملحوظ عليه فلقد كنت ألقي له السؤال فيقوم 
باإلجابة عليه رسًدا من كالم اهلل ورسوله والسلف فيأخذين العجب وتأخذين 
الدهشة فأقول هذا عطاء ربنا، وأحياًنا تكون املسألة مشكلة فرتاه يقوم بحل 
مفرداهتا فتصبح عندك سهلة يف فهمها، وكنت أقول هذا مكتبة علمية شاخمة 
متنقلة نحتاج أن نخرج علمه إىل اآلخرين ليستفيدوا منه، وينهلوا من علمه، 

ويأخذوا من ثمرته فجزاه اهلل عنا خري اجلزاء.
ثانًيا: تواضعه -حفظه اهلل - عىل ما أعطاه اهلل من مكانة سامية عالية إال 
أن التواضع مالزم له فرتاه يتكلم مع الصغري والكبري والضعيف ويبقى معك 
من  مسلم  يف  جاء  ما  وحًقا  تواضعه  من  وهذا  وقت  كذا  كذا  تبقى  لو  حتى 
ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما َنَقَصْت َصَدَقٌة من َماٍل وما َزاَد  حديث أيب ُهَرْيَرَة عن رسول اهللَّ
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برقم   َرَفَعُه اهلل« أخرجه مسلم  إال   ِ هلِلَّ َأَحٌد  َتَواَضَع  ا وما  ِعزًّ إال  بَِعْفٍو  َعْبًدا  اهلل 

.(٢588(
رفيع ــو  وه للناس  تواضعه  وأمتها الفتى  ــاق  أخ وأحسن 

وتراه خيرج إن احتاج إليه أحد ويقوم بخدمته حتى يصاب املخدوم باخلجل 
واحلياء فام يسعه إال أن يرفع يديه إىل اهلل ويدعو للشيخ -حفظه اهلل- .

شهرته  من  بالرغم  وجمالسته  ومنزله  وكالمه  ملبسه،  يف  ظاهر  وتواضعه 
ومكانته الكبرية إال أن التواضع صفة مالزمة له.

ثالًثا: شجاعته فهو رجل مقدام بطل يف شجاعته تسمع خلطبته وحمارضاته 
اع باحلق قوال به ال خياف لومة فيه الئم  ونصائحه دوًيا يف قلوب السامعني صدَّ
إذا عرف احلق عض عليه وتكلم به ودعا إليه مع استعامله احلكمة يف الصدع 
باحلق فهو يتكلم باحلق ويصدع به ويوضحه ويبينه لكنه حكيم يف القول به 

ويف إيضاحه ويف أسلوب إلقائه.
ر�بًعا: قوة اعتامده وتوكله عىل اهلل وهذه الصفة وجدهتا فيه صفة مالزمة 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ   له جعل نصب عينيه  چ 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ ]الطالق: 3[.

فيه منفعة لإلسالم  فيه مشقة لكن  أنه  فرتاه إن تكلمت معه يف أمر وُيرى 
واملسلمني دعاك إليه وبعث يف قلبك قوة العزيمة والتوكل عىل اهلل وهذه هي 
صفة األنبياء والصاحلني والعلامء. وتوكله عىل اهلل ظاهر بني واضح لآلخرين 

من أعامله، وأقواله ودعوته إىل ذلك. 
خام�ًسا: خوفه من اهلل ورسعة هطول دموعه من خشية اهلل ويا هلل ما أشد 
مما  بكاء  ضجة  للناس  فتسمع  واملحارضات  اخلطب  له  تسمع  اهلل  من  خوفه 
يرون من بكائه يلقي خطبة وال يستطيع أن يكمل اخلطبة الثانية من شدة بكائه 
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وكنت مرة معه يف دار احلديث بمعرب فألقى حمارضة فنشج بالبكاء حتى أبكى 
ألقبلت  عصاة  هناك  كان  لو  تقول  بالبكاء  دوًيا  للناس  وتسمع  احلارضين 
قلوهبم سائقة  إىل اهلل حًقا چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې     چ ]فاطر: ٢8[.

وكام قال بعض السلف: العلم هو اخلشية.
فتشعر  معه  جتلس  وحديًثا  قدياًم  احلديث  وعلامء  ملشايخ  إجالله  �ساد�ًسا: 
أن قلبه أبيض مثل الصفا فيام نحسبه واهلل حسيبه وال نزكي عىل اهلل أحًدا تراه 
يذكر علامء احلديث ويدعو هلم ويذكر علامء احلديث يف عرصنا هذا ويفرح 
إن سمع عن بعضهم نفًعا يف أي باب عىل أيدهيم وإن زاره أحد املشايخ قدم 
له مقدمة تشعر منها حبه هلم وإجالله هلم مما جعل السامعني يزدادون له حمبة 
وإجالاًل فجزاه اهلل خرًيا حتى إن قدم يف مقدمة تأليف تشعر منه فرحة هبذا 

اخلري وحرصه عىل املسلمني وعىل نفع املسلمني فجزاه اهلل خرًيا.
وهكذا تراه يقمع من يتكلم يف العلامء ويطعن فيهم فيقف أمامه ويقذف يف 

قلبه مكانة العلامء ومنزلتهم التي جعلت هلم. 
النصيحة  صفة  وهي  محيدة  صفة  وهذه  باخلري  وإشارته  نصحه  �سابًعا: 
واإلرشاد والتوجيه فرتاه ينصح طلبة العلم وينصح إخوانه يدخل عليه الرجل 
إىل  وأرشده  وجهه  وقد  عنده  من  فيخرج  وصواب  سداد  عىل  أنه  يرى  وهو 
اخلري والسداد الصحيح وهذا فضل اهلل تعاىل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل 

العظيم.
يف  سواء  العلم  ولطالب  وللعوام،  وللحكام،  للمسلمني،  عام  ونصحه 

خطبه أو حمارضاته أو لقاءاته نِسأل اهلل أن يعظم له األجر والثواب.
نَّة وهذا أمر معلوم عنه فهو حريص عىل  ثامًنا: حرصه عىل التمسك بالسُّ
نَّة كذا وحيث غريه عليها ويرغب  نَّة والدعوة إليها وتراه يقول السُّ العمل بالسُّ
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نَّة والعمل هبا وهذا يف الُسنن  يف االهتامم هبا، وليس عنده استعداد أن يرتك السُّ

نَّة وهو واجب فهذا مما ال شك فيه.  املستحبة أما ما جاءت به السُّ
تا�سًعا: عبادته وهذا حدث عنه وال حرج فهو ممن وفق للعبادات واحلرص 
عليها خيربنا بعض مرافقيه أنه حريص عىل قيام الليل الذي هو دأب الصاحلني 
وهكذا تراه يصوم األيام املستحبة يف الصيام كاإلثنني، واخلميس واأليام البيض 
بالتمر ويلقي  بل يصوم وربام له حمارضة معلنة فيذهب إىل املحارضة ويفطر 
املحارضة  أو الدرس عىل ذلك اإلفطار وبعد صالة العشاء جييب عن األسئلة 
ثم إن كان هناك أخ لديه أمر جلس معه ويتكلم مع كل من جاءه ثم يذهب 
يتعشى تقول سبحان من أعطاه الربكة يف قوته وحياته وهكذا أيًضا تراه يزور 
ويتفقد إخوانه املرىض ويدعو هلم وكم ترى إخوانه يفرحون بزيارته ويؤمنون 
عىل دعائه هلم بل ويشعرون باخلري والسعادة حلت عليهم وهكذا يشارك أهل 
األحزان فيدعو مليتهم ويتبع اجلنازة ويصرب أولياء امليت وغري ذلك مما حيتاج 
إليه ويتفقد الفقراء ويواسيهم ألن بعض التجار عرفوا أمانته فيعطى من قبلهم 
أشياء فيقوم بتفقد الفقراء واملساكني وكم جتد من يدعو له وكم يدخل الفرح 
عىل األرس الفقرية وهكذا يدخل عليهم الرسور وهذا بفضل من اهلل ونعمة بل 
وهو حريص عىل نفع املسلمني بالشفاعة هلم إن كانوا حيتاجون إىل شفاعة أو 
اتصال أو غري ذلك مما يقدمه هلم ويقوم أيًضا باإلصالح وكم نفع اهلل به وكم 
جعل اهلل إلصالحه من قبول فرتى الناس يتوجهون إليه ليصلح بينهم فكم 
يصرب عليهم وينصح ويوجه وخيرج اخلصامن من عنده وقد اصطلحوا بحمد 
اهلل رب العاملني وهذا إىل جانب خروجه دعوة إىل اهلل إىل حمافظات اليمن فكم 
من مديرية قد زارها وحمافظة قد مر عليها وقرية قد دخلها وبادية قد وصلها 
دعوة إىل اهلل ورسوله فكم نفع اهلل به وكم قشع من بدع ، وحذر من حزبية 
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ُسنَّة، وحذر من بدعة ودعا إىل طاعة، وحذر من معصية ودعا إىل  ودعا إىل 
الرضية،  العلمية  الدروس  جانب  إىل  ذلك  وغري  رشك  من  وحذر   ، توحيد 
التي يلقيها يف مساجد حمافظة ذمار - اليمن- فيلقي الدرس ويبث درره وينثر 
فوائده ويفيد إخوانه إىل جانب دروس يلقيها للنساء عرب املكربات إىل مسجد 

النساء فكم نفع اهلل به، وكم يرس له من اخلري.
البالد له غيث حيثام وقع نفع وهذا فضل من اهلل  العامل يف  حًقا إن وجود 
ونعمة إىل جانب ما له من التآليف القيمة النافعة التي مد املكاتب العلمية هبا. 
وللخري  يفيد  ما  لقوة  الكل  هبا  ويفرح  العلم  طالب  عليها  يتسابق  فكتبه 
الذي يصبه فيها ويعترصه من ينابيع ذاكرته ، يسأل اهلل أن يبارك فيه وأن جيزيه 

خري اجلزاء يف الدنياء واآلخرة.
�س/ نريد منكم بارك �هلل فيكم ذكر ��سمكم ون�سبكم �لكرمي ؟

بالنسبة للنسب أنا ال أذكره كله ولكن سأذكر ما تيرس اسمي: عبد اهلل بن 
حممد بن عيل بن أمحد بن حييى ، ثم ينتهي إىل مصلح إىل الفقيه يوسف بن أمحد 
معروًفا  قربه  يزال  وال  ثال  وسكن  قريتنا  من  خرج  الذي  عثامن  بن  حممد  بن 
مشهوًرا هناك وكان من العلامء املشهورين يف اليمن بل قد ذكر أنه رحل إليه 
طالب العلم من معظم املناطق اليمنية لطلب العلم عنده ، ولقد كان طلبته 
أبرز  من  يعترب  تعاىل  اهلل-  -رمحه  فكان  املرتىض  بن  حييى  طلبة  مع  يتنافسون 
آبائنا  العلامء بل ربام كان أبرزهم يف زمانه ، فالنسب إىل هناك، والبعض من 

وأجدادنا يذكرون أننا ننتسب إىل عثامن بن عفان ريض اهلل عنه.
وهناك قرائن ذكرت يل يف هذا واهلل أعلم.
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�س/نريد من ف�سيلتكم �أن تتحفونا بتاريخ ميالدكم وحمل �مليالد؟
النبي األمني وعىل آله  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد 
وأصحابه أمجعني وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله  صىل 

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.
تكن  مل  اللفظة  هذه  فضيلتكم«  »من  السائل  قول  عىل  ننبه  أن  نريد  �أوًل: 
الصحابة وال  الصالح، ومل تكن معهودة يف زمن  موجودة يف صفوف سلفنا 
يف زمن التابعني وال يف زمن األئمة، ونحن نالحظ عند أن نقرأ يف كتبهم ويف 
سريهم ويف فتاواهم أن السائل خياطب املسئول ويقول يا أبا فالن، ومل نجد 
موجودة  تكن  مل  األلفاظ  فهذه  فالن«  »فضيلة  أو  فالن«  »سامحة  يقول  من 
عند السلف، مع أهنم كانوا أعلم منا وأجل منا، فاألوىل أننا نقتفي آثارهم يف 
مجيع أمورنا حتى يف مثل هذه األلفاظ، فالسري عىل طريق السلف هو األسلم 

واألفضل.
وهلذا نرجو من أي سائل أن يسأل من يريد أن يسأله و أن خياطبه باسمه 

املعلوم أو بكنيته هذا هو األقرب إىل الصواب.
وأما قول السائل -حفظه اهلل تعاىل- يف سؤاله: »أن تتحفونا بذكر تاريخ 

ميالدكم وحمل امليالد .
أنا ال أعلم حتديد تاريخ امليالد والغالب عندنا يف البالد اليمنية أهنم كانوا 
تاريخ  يعرفون  أهنم  اليمنيني  عىل  والغالب   ، أحياًنا  إال  ولد  ملن  يؤرخون  ال 

ميالدهم ببعض احلوادث التي جتري.
فأنا الذي أعلمه أن تاريخ ميالدي كان يف عام ١3٧4 هـ وعلمي هبذا ألن 
والدي رمحه اهلل حج قبل ذلك العام بَسَنة وكان عمري حينها قريًبا من سنتني. 
يعني أذكر التاريخ وقد كنت أسأل والدي فيجيبني بمثل هذه اإلجابة هذا 
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بالنسبة لتاريخ امليالد، وأما حمل امليالد فقد ولدت يف مدينة يريم، وذلك أن 
والديت حفظها اهلل تعاىل من تلك املدينة وقد تزوجها والدي هناك  وألن هذه 
القضاة  إليها وكان  بني قيس يرجعون  املدينة كانت و ال زالت مديرية عزلة 
يرجعون إليها كان والدي يرتدد فيها بسبب بعض األعامل التي كان يقوم هبا 

فقد كان عاقاًل للقرية كلها.
يشرتي  وكان  املدينة  هذه  يف  املسئولني  ببعض  كبرية  عالقات  له  وكانت 
بعض األموال من أهل تلك املدينة يف بالدنا من أجل ذلك تزوج بوالديت يف 
هذه املدينة وبقيت والديت فيها فكان  مولدي فيها ومنشأي إىل نحو السابعة 
من عمري ثم انتقلت إىل قريتنا وهي رصم بني قيس ناحية الرضمة فهذا هو 

حمل امليالد وتارخيه.
ويف  عامة  �ليمن  يف  دعوتكم  بد�ية  عن  نبذة  منكم  نريد  �س/ 

مدينة ذمار خا�سة  ؟
بالنسبة للدعوة بعد أن نزلت هذه املدينة التقيت بالشيخ حممد بن عيل مسامر 
حفظه اهلل تعاىل، وكان يدعو إىل توحيد اهلل -عز وجل- والتمسك بالكتاب 
نَّة، ومع قلة علمه وأنصاره كان يظهر عليه اإلخالص والصدق فنفع اهلل  والسُّ

-عز وجل- ورصنا مًعا ندعوا إىل اهلل -سبحانه وتعاىل- يف هذه املدينة.
وكام ذكرت آنًفا أن بدء الدعوة كان من َسنة  ١39٧هـ أي يف عام ١9٧٧م 
وملا  تعاىل،  اهلل  رمحه  األلباين  لإلمام  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  صالة  صفة  يف  أدرس  وبدأت 
وصلت إىل مسألة حتريك اإلصبع يف التشهد ومعلوم أن األلباين -رمحه اهلل- 
املسلمون  اإلخوان  علينا  فأنكر  هبا  ونعمل  نَّة  السُّ هذه  نطبق  بدأنا  ذلك  يرى 
إنكاًرا شديًدا فاختلفنا معهم اختالًفا شديًدا يف هذه املسألة ثم واصلنا السري 

وواصلنا التدريس أيًضا.
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وكنا نختلف معهم بني احلني واآلخر عند أن تظهر منهم أمور ختالف رشع 

اهلل -سبحانه وتعاىل- واستمرت دعوتنا يف هذه املدينة.
وكنا نخرج إىل القرى يوم اخلميس ،ونبيت يف املساجد ثم نخطب اجلمعة 
نفعل  ،وكنا  املدينة  إىل  نرجع  ثم  السبت  ليلة  والعشاء  املغرب  بني  ونحارض 
هذا دائاًم ،وكان هناك الكثري من القرى ربام ال حيبون جميئنا بل ربام ال يقبلونا 
وكانت  لنحارضهم،  يقبلنا  من  عند  نذهب  أن  أمكن  ما  بقدر  نحاول  وكنا 
أكثر حمارضاتنا مركزة عىل التوحيد والتحذير من الرشك والنذر لغري اهلل -عز 
وجل- والذبح للقبور والطواف حوهلا والتحذير من تعليق احلروز والتامئم 
الكثري من أهل  التي غفل عنها  الُسنن  البدع وكنا نذكر بعض  والتحذير من 
هذه البالد ألهنم كانوا يسريون عىل املذهب اهلادوي كام هو معلوم ونستعمل 

كثرًيا الرتغيب والرتهيب فكنا يف البداية ال نكاد نجد مسجًدا يقبلنا.
أما يف هذه املدينة فام كان لنا إال مسجد واحد ومل يكن صافًيا لنا، بل كان 
اخلالف يقوم بني احلني واآلخر يف ذلك املسجد ألن الناس جيهلون الكتاب 
املناطق  العامية ومن فضل اهلل -عز وجل- أن  نَّة وكانت تغلب عليهم  والسُّ
أو  معقًدا  كان  من  بخالف  تستجيب  ما  رسعان  العامية  عليها  تغلب  التي 
اهلل  بفضل  فشيئا  شيًئا  )ترتاجع)  تنضب  دعوتنا  بدأت  ثم  ملذهب  متعصًبا 

-سبحانه وتعاىل-.
ومن توفيق اهلل -عز وجل- أننا اختلفنا مع بعض العامة يف املسجد الذي 
كنا ندرس فيه ونخرج منه دعاة إىل اهلل -سبحانه وتعاىل- ويف تلك الليلة قام 
احلضور ومروا عىل كثري من الناس وطلبوا منهم أن يوقعوا عىل حماربتنا وعىل 
صدنا فوقع عدد كبري لصدنا عن الدعوة إىل اهلل -سبحانه وتعاىل- فجاءين أحد 
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اإلخوة خيربين بام فعل هؤالء وأهنم قد اتفقوا عىل رضبنا حني ندخل املسجد 
بعد صالة املغرب  وكنا شباًبا ما كان لنا من نرجع إليه من الكبار العقالء ويف 
تلك األيام كان الشيخ حممد مسامر غائًبا ألن الضباط العاملقة انتقلوا إىل مدينة 
يريم وهلذا استخف بنا بعض الناس عند غيابه ألنه كان عندهم مهاًبا فقد كان 
ضابًطا يف العاملقة وكان قد انترش صيته بني الناس لشجاعته و ثباته عىل احلق.

ويف تلك الليلة التي اتفقوا عىل رضبنا كان من توفيق اهلل -عز وجل- أن 
جاء الشيخ مقبل- رمحه اهلل تعاىل - وألول مرة يدخل هذه املدينة فيام نعلم 
وقد جاء به الشيخ حممد مسامر إىل بيت عم الشيخ عبد اهلل حداد وتغدى هناك 
وبعد ذلك التقينا به يف املغرب ، وحارض يف املسجد الذي كنا فيه حمارضة قيمة 

مباركة وكان جميئه بفضل اهلل -سبحانه وتعاىل- قضاًء عىل تلك الفتنة.
واستمرت دعوتنا واحلمد هلل هبذه الصورة حتى انترشت يوًما بعد يوم واآلن 
بفضل اهلل -عز وجل- أصبحت هذه املدينة ربام أحسن مدينة يف البالد من 

نَّة وانتشار أهلها والفضل هلل -عز وجل- يف األول واألخري. ناحية قبول السُّ
�س/ حبذ� لو ذكرمت لنا نبذة عن ذهابكم دعوة �إىل �سقطرى، وما 

هي �ملميز�ت �لتي ر�أيتموها يف تلك �لبالد ؟

لعل قائل يقول: هذا السؤال ال عالقة له باملوضوع، ولكن أقول: هذا كان 
لشيخنا رحلة دعوية إىل سقطرى يف وقت األسئلة فأحببنا أن نرشك الرحلة يف 

األسئلة. 
النبي األمني وعىل آله  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد 
وأصحابه أمجعني وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممًدا 

عبده ورسوله -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- .
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أما بعد: فقد كان سفرنا إىل سقطرى بإحلاح شديد من إخواننا يف سقطرى 
العلم ألهنم  العلم وإىل زيارات طلبة  وهم يف حاجة ماسة إىل  زيارات أهل 
يف جزيرة حمصورة ال يصل إليهم الشخص إال عرب البحر أو اجلو فقررنا بعد 
إحلاح شديد من إخواننا أن نسافر وقد أحلوا بشدة أيًضا عىل الشيخ حممد اإلمام 
-حفظه اهلل- ألنه مل يزر سقطرى قبل هذه املرة فكنا مقررين عىل أننا نركب 
طائرة من صنعاء إىل سقطرى مبارشة، ولكن الشيخ اإلمام -حفظه اهلل- رأى 

أننا نركب سيارة إىل املكال  ثم من املكال نركب طائرة إىل سقطرى.
فانطلقنا مستعينني باهلل -سبحانه وتعاىل- ووصلنا بيحان قبل صالة الظهر 
فجلسنا هناك واستقبلنا اإلخوة ، وكانوا قد ُأخربوا أننا سنمر عليهم فهيئوا لنا 
الشيخ حممد اإلمام -حفظه  فتكلم  الظهر  بعد صالة  فيهام  للكالم  مسجدين 

اهلل- يف مسجد وتكلمت أنا أيًضا.
 ومع أن الوقت ليس وقت وعظ وتذكري إال أننا وجدنا الناس وهلل احلمد 

جلسوا راغبني.
 ، الغداء  املسئولني حلضور  القادة وبعض  بعض  أخربوا  قد  اإلخوة  وكان 
فحرضوا وحرضنا  وجرت مناقشة قبل الغداء وُطلب من الشيخ حممد كلمة 
ونصيحة لإلخوة احلارضين، فألقى جزاه اهلل خرًيا نصيحة طيبة مباركة مناسبة 
للوضع، وكان هناك أيًضا تبادل كلامت بيننا وبني بعض املسؤولني احلارضين، 

نَّة واجلامعة. بينا هلم شيًئا من منهج أهل السُّ
نَّة بعتق حمافظة  ثم بعد ذلك انطلقنا وكانت املحارضة معلنة يف مسجد السُّ
شبوة للمحارضة ، واحلمد هلل حرض مجع كبري وكانت الكلمة األوىل أن قام 
إمام املسجد وقدم باملحارضة ، ثم بعد ذلك ُطلب مني أن أتكلم أواًل فتكلمت 
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بام يرس اهلل ثم تكلم الشيخ حممد حفظه اهلل وكانت اإلجابة عىل األسئلة للشيخ 
حممد اإلمام -حفظه اهلل- ثم بعد املحارضة هيئوا لنا العشاء فجزاهم اهلل خرًيا.
فيها  فنزلنا   ، القرى  من  قرية  وصلنا  أن  إىل  مبارشة  العشاء  بعد  وانطلقنا 
وهيئوا لنا عشاء آخر، وكنا قد تعشينا فأحلوا علينا فأكلنا جرًبا خلواطرهم وهم 

كرماء جزاهم اهلل خرًيا ثم بتنا هناك.
وانطلقنا قبل الفجر بثالث ساعات تقريًبا ألن املسافة بعيدة والطائرة ستقلع 
فيه  نَّة وصلينا  السُّ الفجر فدخلنا مسجد  أذان  املكالء عند  إىل  مبكرة فوصلنا 
الفجر وكانت هناك كلمة خمترصة للشيخ حممد اإلمام حفظه اهلل بعد الصالة.

سقطرى  قاصدين  فركبنا  الطائرة  رحيل  وقت  فجاء  املطار  إىل  انطلقنا  ثم 
فوصلنا إىل املطار وإذا باإلخوة قد اجتمعوا فقد جاء منهم مجع كبري وبعدد من 
سيارات الستقبالنا وملا علم بعض املسئولني بشأننا أذنوا لإلخوة أن يدخلوا 
إىل صالة املطار الستقبالنا فأخذونا بسياراهتم وكانوا قد هيئوا لنا بيًتا نجلس 
ألن  أقل  أو  ساعات  ثالث  يقارب  ما  إال  املاضية  الليلة  يف  ننم  مل  وألننا  فيه 
الوقت كان ضيًقا فقد أخذنا شيًئا من الراحة  وكانوا قد أعدوا لنا مسجدين 
خلطبة اجلمعة فخطب الشيخ حممد حفظه اهلل يف مسجد الرئيس الكائن يف حد 
نَّة من طالب العلم. يبو عاصمة سقطرى الذي إمامه أحد اإلخوة من أهل السُّ
أما أنا فخطبت يف مسجد قلنسية وهي مديرية بعيدة تبعد عن حديبو نحًوا 
ما  وبعض  القيامة  يوم  عن  اخلطبة  وكانت  كبرًيا  اجلمع  وكان  كيلو  مائة  من 
حيدث فيه فتأثر الناس وبكى كثري منهم وارتاحوا للخطبة وبعد ذلك رجعنا 
وكان األخوان اللذان ذهبا معنا األخ فيصل الذي أخذنا بسيارته واألخ فهد 

قد أعدا لنا غداء للطريق فرجعنا واحلمد هلل ويف أثناء الطريق نزلنا وتغدينا.
ثم كانوا قد أعدوا يل كلمة بعد العرص وسبحان اهلل ما أن سمع الناس الكلمة 
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إال واجتمعوا وكلام مرت دقائق كثر الناس أكثر مما كانوا حتى اجتمع عدٌد كبرٌي 
منهم وكانوا مصغني حيبون مواصلة الكلمة ولوال أين كنت متعًبا جللسوا إىل 
املغرب فعندهم تلهف وتشوق عجيب لسامع املواعظ والكلامت ، وقد حرض 
الكلمة عدد من الشباب إضافة إىل كبار السن وكان عليهم التلهف والتشوق 
فأهنيت الكلمة وهم ال يريدون أن تنتهي وكل واحد بعد ذلك يطالب بزيارة 
أخرى ثم بعد ذلك اجتهنا إىل حديبو وكانت املحارضة قد ُأعلن هبا يف مسجد 
الرئيس وكان عدد املصلني يف اجلمعة كبرًيا جًدا ، فقد امتأل املسجد والساحة 
وبعض املرافق واحلمد هلل فحارضنا فيه، وقد كانت الكلمة األوىل يل ثم بعد 

ذلك للشيخ حممد واإلجابة عىل األسئلة كانت للشيخ حممد حفظه اهلل أيًضا.
ثم يف اليوم الثاين انطلقنا إىل شامل سقطرى ورأينا بعض املناظر رأينا جباهلا 
ورأينا عيوًنا جارية جتري من تلك اجلبال وتنزل يف البحر وختتلط بمياه البحار 

وهي مياه حلوة يف بقعة واحدة وهي نحو أربع عيون وماؤها متدفق وكبري.
وأخربونا أن يف أرض تلك اجلبال كهًفا مساحته كبرية جًدا يميش اإلنسان 

فيه عرشات املرتات ال يصل إىل طرفه ، لكننا كنا مستعجلني مل نصعد إليه. 
وهكذا أيًضا رأينا األشجار العجيبة، واملناظر املرسة مما يدل عىل خصوبة 

األرض وحسن تربتها.
وعندهم من األشجار الكثرية أنواع بعضها ال تعرف حتى ذكروا لنا أن يف 

اجلزيرة ما يقارب ثالًثا وثالثني نوًعا من األشجار ال توجد يف العامل كله.
املايض  يف  تستخدم  كانت  التي  األشياء  بعض  فرأينا  بمتحف  ومررنا 
اإلنسان  يذكر  مما   ، حالًيا  تستخدم  وبعضها  سقطرى  أصحاب  ويستخدمها 
بعظمة اهلل وقدرته -سبحانه وتعاىل- وفيه أنواع من األسامك اليابسة عرضت 

علينا.
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 ثم كام سمعتم رأينا تلك اجلبال ونظرنا فيها فبعضها تراها بيضاء وبعضها 
تراها قد أصاهبا بعض السواد من كثرة الضباب الذي خييم عىل رؤوس تلك 

اجلبال ،فتبارك اهلل أحسن اخلالقني.
ثم رجعنا من شامل اجلزيرة إىل جنوهبا وكانت الكلمة قد هيئت بعد صالة 
اإلمام -حفظه  للشيخ حممد  الكلمة  الظهر يف مسجد من مساجدها وكانت 
اهلل- ثم هناك حصلت مناقشات وبعض األسئلة فأجاب عليها الشيخ -حفظه 

اهلل-.
ثم كانت الكلمة بعد صالة العرص يف مسجدين ، فتكلم الشيخ يف مسجد، 
رأيت  األمس  يف  رأيته  الذي  الطبع  نفس  ورأيت  آخر،  مسجد  يف  وتكلمت 
كالم  من  التوجيهات  وسامع  املواعظ  لسامع  متلهفني  وكباًرا  وشباًبا  رجااًل 
ذلك ال  قلياًل ومع  إال  الكلمة ساعة  استمرت  وقد   ، اهلل وكالم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
يريدون أن يقوموا من املسجد ولكن نحن خشينا أن يدركنا الوقت فأكملنا 
الكلمة وكانت هناك إجابة عىل بعض األسئلة عندهم ثم أعلنت حمارضة يف 
مسجد فانطلقنا إىل ذلك املسجد الذي قد ُأعلنت فيه املحارضة واجتمع مجع 
كبري وعىل رغم ُبعد الناس يف اجلزيرة كانوا حيظرون من مسافات بعيدة جًدا 
للمحارضات فكانت الكلمة أواًل يل ثم بعدها للشيخ حممد ثم اإلجابة عىل 
لنا  أعدوا  قد  كانوا  املحارضة  بعد  ثم  اهلل  اإلمام حفظه  للشيخ حممد  األسئلة 
عشاء واحلقيقة أننا رأينا منهم إكراًما كبرًيا وحفاوة وحمبة فجزاهم اهلل خرًيا عىل 
ما قاموا به ، وجزى اهلل اإلخوة خرًيا فقد سخروا سيارهتم لنا وهم فرحون 
مرسورون يتنقلون بنا من مكان إىل آخر وهم يف غاية من الفرح والرسور، ثم 
بعد املحارضة رجعنا إىل حديبو ، وهبذا انتهت رحلتنا الدعوية ألننا مل نبق فيها 

إال يومني اجلمعة، والسبت وكان رجوعنا صباح يوم األحد.
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وعند رجوعنا التقينا ببعض املسؤولني والضباط والقادة يف املطار فجعلوا 
هناك  وكانت  كثرًيا  معهم  حممد  الشيخ  وتكلم  هلم  فبينا  مسائل  يف  يناقشوننا 
أسئلة ملقاة مما يدل عىل أن بعض اإلخوة الضباط والقادة هناك عىل املذهب 
الزيدي ولكنهم قد عرفوا بعض الُسنن واحلمد هلل ، فجعلوا يتثبتون من بعض 
نَّة وما  املسائل وبني الشيخ حفظه اهلل هلم تلك املسائل وبني هلم منهج أهل السُّ
اإلنتخابات وال  احلزبية وال جييزون  نَّة ال جييزون  السُّ أهل  أن  وبني  يسريون 
جييزون اخلروج عىل احلكام والثورات واإلنقالبات وأهنم ليسوا عىل مذهب 
ورأينا  اإلخوة  هؤالء  فارتاح  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  وُسنَّة  اهلل  كتاب  مع  هم  بل  معني 
عليهم مالمح اإلطمئنان هلذا املنهج ، وكنا نالحظ بعضهم أنه يدافع عن دعوة 
نَّة  نَّة يسريون عىل الكتاب والسُّ نَّة يف نفس املوقف ويبني أن أهل السُّ أهل السُّ

وأن دعوهتم دعوة سليمة وهكذا فهذا جممل الدعوة التي أقيمت باختصار.
وأما ما شاهدناه يف اجلزيرة من طبيعة وأحداث وغريها فمن العجائب أنك 

ال ترى يف سقطرى كلًبا واحًدا فال توجد فيها الكالب بالكلية. 
بل ال توجد فيها حيوانات مفرتسة ال ذئاب وال أسود وال نامر وال غريها، 
يف  ويوجد  اجلبال  من  كوًما  تعترب  وهي  بالبحر  جهة  كل  من  حماطة  فاجلزيرة 
أطرافها بعض القيعان والصحاري القليلة وليست واسعة جًدا وجباهلا مكسوة 
باألشجار ، وسألناهم عن احليوانات فقالوا: ال يوجد عندهم أي حيوان ومل 
نر إال اهلرر ، وأخربونا أيًضا أن هناك بعض الفئران، وأنه يوجد عندهم ثعابني 
لكنها إذا لدغت أحًدا فإهنا ال تؤثر عليه إىل املوت وكذلك العقارب ال تؤثر 

عىل اإلنسان تأثرًيا بالًغا.
هناك يف تلك البالد رأينا األغنام كثرية فأكثر ما يعتمد أهل تلك البالد عىل 
األغنام وهم ال حيووهنا كام حيوي الراعي أغنامه يف بالده بل يرسلوهنا ترتعي 
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ألهنم ال خيافون عليها من ذئب ، حيث ال توجد الذئاب وال من كلب حيث 
ال توجد الكالب وال من حيوانات مفرتسة حيث ال توجد احليوانات املفرتسة 
فريسلوهنا سائحة يف تلك اجلبال ترتعي لياًل وهناًرا وعندما حيتاجوهنا يذهبون 
إليها جيمعوهنا وكانوا قد أعدوا طريقة ملعرفة كل واحد غنمه وهو أن جيعلوا يف 
ءاذاهنا عالمة خمصوصة وكل واحد له عالمة خاصة يعرف هبا أغنامه ويتواجد 
عندهم اإلبل والبقر ، ولكن األغنام أكثر وهي عندهم رخيصة الثمن مقارنًة 
ريال  آالف  ثامنية  للغنم  عندهم  األسعار  أغىل  فقالوا:  سألناهم  وقد  ببالدنا، 
وقالوا قد ارتفعت أثامهنا يف الفرتة األخرية ، وقد كان أغىل سعر هلا قبل أيام 

قريبة من ثالثة آالف ريال.
وعندهم ثروة سمكية ضخمة وهي ميرسة عندهم بشكل عجيب فعندهم 

اجلمربي الذي يعترب من أعز األسامك وقد جاءونا به لنا يف أكثر من مكان. 
وكثرٌي منهم يعتمد عىل األغنام وعىل الصيد وهناك عدد كبري موظفون يف 

كثري من الوظائف.
ورأينا يف تلك احلزيرة أشجاًرا كثرية غريبة ما رأيناها يف بالدنا ومن هذه 
قديم  من  يتوارثونه  اإلسم  وهذا  األخوين  بدم  يسموهنا  شجرة  األشجار 
الشجرة  أن هذه  إن األوائل كانوا يظنون  فقالوا  التسمية  وسألناهم عن هذه 
نبتت بعد أن قتل هابيل قابيل لكن هذا كالم ما عليه دليل وال برهان وهذه 
الشجرة خلقها اهلل -سبحانه وتعاىل- خلقة عجيبة وهو أهنا ترتفع عىل ساق 
واحد ثم يتفرع أعالها وتصبح كالظلة وترى أوراقها كأنك قصصتها باملِقص 
يدخل  أن  اإلنسان  يستطيع  ال  بحيث  خمتلفة  وأعوادها  جًدا  متساوية  أي: 
الشجرة  نوع هذه  أعداد كثرية من  فمنظرها مجيل وهناك  أعوادها  من وسط 

وأشجار أخرى كثرية جًدا يف تلك البالد. 
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ويوجد اللبان عندهم بكثرة ألن الشجر التي يأيت منها اللبان موجود.

أيام  يف  ومعتدل  احلر  أيام  يف  حار  جوها  طبيعية  الساحلية  املناطق  وجتد 
وهلا  أمطار  عندهم  وتوجد  األجواء  معتدلة  فإهنا  اجلبال  رؤوس  وأما  الشتاء 
مواسم خاصة وهذه األيام موسم من مواسم األمطار فعندما ذهبنا رأينا أن 
بعض املناطق نزلت عليها أمطار وبعضها ال وأهلها يستسقو ويدعون اهلل -عز 

وجل- أن ينزل عليهم املطر املبارك وأن يغيثهم بمطر نافع غري ضار.
ومشاكلها  احلياة  قضايا  عن  وسألناهم  اهلدوء  طابع  الناس  عىل  ورأينا 
التي  للمشاكل  بالنسبة  املشاكل  من  مشكلة  أي  عندهم  يوجد  ما  فيقولون: 
حتصل بني الناس كالقتل والقتال وال يسمعون هبذا ابدا حتى املضاربة عندما 
القضايا  نادًرا جًدا ولكن بدأت بعض  يتضارب شخص مع آخر يكون هذا 
من خالل دخول بعض اليمنيني إليهم ممن ليس منهم واألمور عندهم هادئة 
واحلمد هلل ونالحظنا أن الدولة وعىل وجه اخلصوص الرئيس هيتم هبم جًدا 
ألنه رآهم هادئني وعقالء يكرهون التفرق والتمزق ، وقد أصبحوا يكرهون 
عىل  ويثنون   ، اليمنية  الدولة  عىل  ويثنون  شديًدا  كرًها  اإلشرتاكي  احلزب 
الرئيس عىل وجه اخلصوص ، ويقولون نحن عشنا طوياًل ما رأينا من املشاريع 
مثل هذه األيام فقد ُشقت طرق كثرية عندهم ووضع هلم  املطار مما سهل هلم 
إذا حدث ألحدهم مرض ما ُيسعف إال عىل  أنه كان  ، فأخربونا  أكثر  األمر 
اهلوري وربام مات يف الطريق وربام يترضر يف الطريق أكثر ، واآلن واحلمد هلل 
عندهم بعض املستوصفات وعندهم املطار لو أرادوا أن ينتقلوا إىل املكال أو 

أي مكان يف اجلزيرة.
والحظنا أن الطائرة تقلع فيكون سريها من مطار حديبو إىل امُلكال أو من 

امُلكال إىل حديبو قدر ساعة إال عرش دقائق فقربت هلم الطريق.
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جاءت  وربام  وتعاىل-  -سبحانه  اهلل  بحمد  املواد  تأتيهم  ميناء  وعندهم 
إليهم السفن وهي غري جممركة وتأتيهم سيارات من خارج البالد فتجد البالد 
الوحدة  بعد  فنادق من  بقدر حاجاهتا وهناك  فيها سيارات كثرية  واحلمد هلل 

بنيت.
والحظنا أيًضا أن أعداًدا من النصارى يزورون تلك البالد وحياولون نرش 
مبادئهم ، وهم يكرهون هذا ويقولون وددنا أن النصارى ال يأتوننا والنصارى 
عىل  الناس  وألن  مجيلة  مناظر  فيها  ألن   ، البالد  تلك  بزيارة  مهتمني  جتدهم 
ما  ينرشوا  وأن  مبادئهم  ينرشوا  أن  أحياًنا  حياولون  النصارى  فهؤالء  الفطرة 

يريدون.
تلك  إىل  يأتون  البالد  خارج  من  الصيادين  بعض  أن  يشكون  وسمعناهم 
إيران  من  شخًصا  أن  أخربونا  أهنم  حتى  هائلة  بأعداد  مزودة  بسفن  البالد 
البحر  كيلو يف  يقارب مخسة  ما  ألف شبكة ويسيطر عىل  نحو من  يأيت ومعه 
اليمني وخيرتق البحار الدولية إىل البحر اليمني ، ألهنم ال جيدون دفاًعا بحرًيا 
وال توجد سفن بحرية حتمي حدود البحر اليمني ، فيدخلون ويعبثون وربام 
يأخذون أسامًكا كثرية جًدا جًدا وعندهم يف سفنهم توجد الثالجات بل توجد 
يف  وحتفظ  جًدا  جًدا  كبرية  كمية  يصطادون  وهم  سفنهم  عىل  ثلج  مصانع 
الثالجات بني الثلوج وهم يشكون من هذا ويقولون هذا نحن نترضر منه وما 
ندري ماذا نفعل وكلام شكونا إىل الدولة ال نجد مدافعة وال جتاوًبا منهم معنا 
الشيئ يترضر منه الصيادون ، حتى إن بعضهم ال حيىض بشيئ عندما  وهذا 

يأيت هؤالء.
ويشكون أيًضا من الصوماليني الذين يسمون بالقراصنة ، أهنم قد اعتدوا 
عىل بعض القوارب السقطرية وأخذوا عدة قوارب ويشكون إىل الدولة ولكن 
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ال جيدون من الدولة دفاًعا ، فيبقون يف حرية ما ذا يصنعون ، وكيف يتعاملون 
يف مثل هذه القضايا فنقول:لو أن الدولة جتعل محاية بحرية ملثل هذه األمور 
، وقد أخربونا  الطمع ألعدائنا والطمع للخارجني يف بالدنا  حتى ال يسبب 
وال  عامن  بحار  إىل  الذهاب  عىل  يتجرءون  ال  القراصنة  اإليرانيني  هؤالء  أنَّ 
إىل بحار الدول األخرى ، ألهنم جيدون صًدا وجيدون مقاومة شديدة ، وإنام 
يطمعون يف البحار اليمنية ألهنم ال جيدون مقاومة وال من يدافع فهذا ما رأيناه 

يف جزيرة سقطرى.
أخر  دعوات  وهناك  واجلامعة  نَّة  السُّ أهل  دعوة  إىل  ماسة  حاجة  يف  وهم 
نَّة واجلامعة آثروها عىل غريها لو أن  دخلت يف أوساطهم لكن دعوة أهل السُّ
نَّة يكثرون زياراهتم إىل هناك وجيتهدون ، والغالب عليهم أهنم عىل  أهل السُّ
الفطرة وأهنم أقرب إىل احلق من غريهم إذا ُدُعوا إىل اهلل -عز وجل- وُبيَنت 

هلم أحكام الرشيعة .
نسأل اهلل أن يوفقنا وإياهم إىل كل خري ، وأن يرزقنا وإياهم العمل بالكتاب 
نَّة ، وأن يصلح أحوال بالدنا ، وأن حيمي بالدنا من مجيع الرشور ، إنه  والسُّ

أرحم الرامحني. 
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باب الدعوة ال�شلفية، وخ�شائ�شها، وما يتبع ذلك 

ة و�جلماعة يف توحيد  نَّ �س/ ما هي �لعقيدة �لتي يعتقدها �أهل �ل�سُّ
�هلل و�أ�سماءه و�سفاته ؟

نَّة واجلامعة يف هذا  نحن بحمد اهلل -سبحانه وتعاىل- نعتقد معتقد أهل السُّ
كثرٌي  يعتقده  الذي كان  املعتزلة  نتفقه عىل مذهب  مل  أننا  اهلل علينا  ومن فضل 
نَّة إال  من أهل هذه البالد يف املايض بل كنا عىل الفطرة فام أن قرأنا يف كتب السُّ
وقبلتها قلوبنا ومل تنفر منها بفضل اهلل -عز وجل- فعقيدتنا يف اهلل -سبحانه 
وتعاىل- أنه مستٍو عىل عرشه قائم عىل خلقه ونؤمن بأسامء اهلل  وصفاته كام 
جاءت يف كتاب اهلل ويف ُسنَّة رسول اهلل -صىل اهلل عليه  وعىل آله وسلم- ، 
وهي توقيفية فال جيوز لنا أن نسميه إال بام سام به نفسه أو سامه رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وال 

جيوز أن نصفه إال بام وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
ومن املعلوم أن الصفات تنقسم إىل قسمني صفات ثبوتية وصفات سلبية 

والصفات السلبية هي التي نفاها ربنا عن نفسه .
 مثل قوله  -سبحانه وتعاىل-:  چ ھ ھ ھ ے ےۓ چ ]البقرة: ٢55 [. 

وقوله: چ پ پ پ پ ڀ ڀ چ] األنعام:١3٢  [.
وقوله:  چ جح مح جخ حخ مخ چ ]فصلت: 46 [. 

وقوله: چ مج جح مح جخ حخ چ] مريم: 64 [.
ومثل قول موسى عليه السالم : چ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ ]طه: 

5٢ [.  وغريها كثري. 
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 ِ ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ ويف الصحيحني عن أنس بن مالك -َريِضَ اهللَّ
البخاري برقم  أخرجه   » بَِأْعَوَر  َربَُّكْم ليس  َوإِنَّ    « َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 

)٧١3١)، ومسلم برقم )٢933(.
 ِ ا مع َرُسوُل اهللَّ ُ َعْنُه- َقاَل ُكنَّ ْشَعِريِّ -َريِضَ اهللَّ ومن حديث أيب ُموَسى اأْلَ
َنا اْرَتَفَعْت َأْصَواُتَنا  ْ ْلَنا َوَكربَّ ْفَنا عىل َواٍد َهلَّ ا إذا َأرْشَ َم- َفُكنَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ا الناس أربعوا عىل َأْنُفِسُكْم  َ َم-: » يا َأيُّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ فقال َرُسوُل اهللَّ
َفإِنَُّكْم اَل َتْدُعوَن َأَصمَّ وال َغائًِبا إنه َمَعُكْم إنه َسِميٌع َقِريٌب َتَباَرَك اْسُمُه َوَتَعاَل 

ُه «  أخرجه البخاري برقم )٢83٠ (. َجدُّ
ُعُنِق  ِمْن  َأَحِدُكْم  إَِل  َأْقَرُب  َتْدُعوَن  الَِّذي  »إِنَّ  ويف لفظ كام جاء عند أمحد: 

َراِحَلتِِه « رواه أمحد برقم )١9599(.
والصفات الثبوتيه هي ما أثبتها رب العاملني لنفسه أو أثبتها له رسوله -صىل 

اهلل عليه وعىل آله وسلم- وهي تنقسم إىل قسمني:
�سفات ذ�تية، و�سفات فعلية:

فالصفات الذاتية هي التي تالزم اهلل -سبحانه وتعاىل- مثل: 
هبا  وردت  كام  األصابع  وهكذا  والقدم  والعينني  والساق  واليدين  الوجه 

نَّة. النصوص من الكتاب والسُّ
والصفات الفعلية هي التي تتعلق باملشيئة متى شاء فعلها ، ومتى مل يشأ مل 

يفعلها،  كاملجيء والنزول وغريها.
والصفات الذاتية قسامن متعدية وغري متعدية، فالبرص والسمع من الصفات 

املتعدية وهكذا القدرة.
وغري املتعدية مثل صفة الوجه والساقني والقدم وغريها من الصفات.
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اآلخر  الليل  ثلث  يبقى  حني  وتعاىل-  -سبحانه  اهلل  بنزول  أيًضا  ونعتقد 
وجاء   I هريرة  أيب  حديث  من  الصحيحني  يف  جاء  كام  ليلة  كل  وذلك 

أيًضا من حديث غريه.
ونؤمن أيًضا بمجيء اهلل -عز وجل- يوم القيامة لفصل القضاء كام قال اهلل 

-عز وجل-: چ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ] الفجر: ٢٢ [ .
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چ 

ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی چ ]البقرة: ٢١٠[ .
واألدلة كثرية عىل هذا فهذه عقيدتنا يف ربنا -سبحانه وتعاىل- ويف أسامءه 
وصفاته والكالم قد يطول كثرًيا يف هذه املسألة وهي مسألة عظيمة فقد أخطأت 
تثبت هلل  من  الفرق   فمن  نَّة  والسُّ الكتاب  نصوص  خالفت  التي  الفرق  فيها 
-عز وجل- الصفات ولكنها تشبهها بصفات اخللق واهلل -عز وجل- يقول 

چ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ ]الشورى: ١١ [ .
ومن الفرق والطوائف من تنفي عن اهلل -عز وجل- الصفات مثل املعتزلة 
نَّة واجلامعة فهم يثبتون أسامء  واجلهمية ينفون األسامء والصفات وأما أهل السُّ
تثبت  الفرق  أن هذه  وتعاىل- وكام  بجالله -سبحانه  يليق  إثباًتا  اهلل وصفاته 
إثبات  منه  يلزم  الذات  إثبات  ألن  الصفات  هلل  يثبتوا  أن  فيلزمهم  الذات  هلل 
الصفات ألنه ما من ذات إال وهلا صفات فإن قالوا إن أثبتنا الصفات شبهناه 

بخلقه قلنا وإن أثبتنا الذات شبهناه بخلقه.
فإن قالوا نثبت الذات إثبات وجود ال إثبات كيف،فالصفات هلا كيف لكنه 
غري معلوم لنا، قلنا: وكذلك نثبت الصفات إثبات وجود ال إثبات كيف ألن 
اهلل ال يشبه خلقه، اهلل -عز وجل- نفى عن نفسه املامثلة وأثبت لنفسه الصفات 

فقال: چ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ چ ]الشورى: ١١ [ .
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وال يلزم عند أن نثبت هلل -سبحانه وتعاىل- الصفات أننا نشبهه بخلقه فهو 
-سبحانه وتعاىل- ال يشبهه أحد من خلقه لكن نحن نؤمن بصفاته كام جاءت 
اهلل عنهم ومن سار عىل  الصحابة ريض  منهج  نَّة وهذا عىل  والسُّ الكتاب  يف 

طريقهم. 
وأما توحيد الربوبية فمعناه أننا نفرد اهلل -عز وجل- يف أفعاله ونؤمن أن 
اهلل -سبحانه وتعاىل- هو اخلالق والرازق واملحيي واملميت واملعطي واملانع 
ال  وحده  الوجود  إىل  العدم  من  وخلقهم  الكائنات  مجيع  أوجد  الذي  وهو 

رشيك له .
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  قال تعاىل: چ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہچ 

]األعراف: 54[.

وإثبات الربوبية موجود حتى عند الكفار كام قال اهلل -عز وجل-: چۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ەئ چ ]الزمر: 38 [.

چ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 
ۆ ۈ ۈ چ ]العنكبوت: 6١ [.

أيًضا  لنفسه  وأثبت  التوحيد  هذا  لنفسه  أثبت  وتعاىل-  -سبحانه  فاهلل   
األلوهية فكام أنه هو اخلالق الرازق املدبر الذي أوجد مجيع الكائنات من العدم 
فيجب أن يكون هو أيًضا املقصود املعبود الذي ال يشاركه يف العبودية أحد 

-سبحانه وتعاىل- ال رشيك له وال إله إال هو.
وتوحيد األلوهية هو الذي اختلف الرسل مع أقوامهم فيه فالكفار أثبتوا 
هلل الربوبية ومل يثبتوا له األلوهية أي أرشكوا معه غريه كام بينه اهلل -عز وجل- 



36

ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   چ  تعاىل:  اهلل  قال  الكريم  كتابه  يف 
ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  چ ]الزمر: 3 [.

وهذا الكالم باطل فإن اهلل -سبحانه وتعاىل- ال حيتاج إىل واسطة يف دعائه 
ويف عبادته بل جيب أن يعبد وحده ال رشيك له وهلذا كان كل نبي يدعو قومه 
ھ  ھ  چ   : الكريم  كتابه  اهلل -عز وجل- يف  قال  كام  األلوهية  توحيد  إىل 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے 

ۋ ۅ چ  ]هود: 5٠ [.
چ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب   مب ىب يبچ  

]هود: 6١[.
وقال سبحانه  وتعاىل : چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ 
ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گچ  

]النحل: 36[.
 وهكذا قال: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ چ ]األنبياء: ٢5 [. وغريها من اآليات.
فنحن ندعو الناس إىل توحيد األلوهية ونحذرهم مما خيل به من النذر لغري 
اهلل والذبح لغري اهلل والسجود أو الركوع  لغري اهلل -سبحانه وتعاىل- والطواف 
حول القبور أو طلب جلب النفع أو دفع الرض من غري اهلل -عز وجل- فهذا 
هلل وحده وال يقدر عليه إال اهلل چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
چ   ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ 

]النمل: 6٢ [.
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إىل  العدم  من  املخلوقات  مجيع  خلق  الذي  هو  وتعاىل-  -سبحانه  فاهلل 

الوجود فأراد أن يكون هو اإلله الذي ال يرشك معه أحد يف عبادته.
هلذا يبني النبي -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- أن الرشك أعظم الذنوب 
ِ -َصىلَّ  ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ كام يف الصحيحني َعْن َأيِب َبْكَرَة، -َريِضَ اهللَّ
َقاَل:   ،ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َبىَل  ُقْلَنا:  الَكَبائِِر«  بَِأْكرَبِ  ُئُكْم  ُأَنبِّ »َأاَل  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
وِر،  ِكًئا َفَجَلَس َفَقاَل: َأاَل َوَقْوُل الزُّ ِ، َوُعُقوُق الَوالَِدْيِن، َوَكاَن ُمتَّ اُك بِاهللَّ »اإِلْشَ
« َفاَم َزاَل َيُقوهُلَا، َحتَّى ُقْلُت: اَل  وِرِ وِر، َوَشَهاَدُة الزُّ وِر، َأاَل َوَقْوُل الزُّ َوَشَهاَدُة الزُّ

َيْسُكُت. أخرجه البخاري برقم )59٧6)، ومسلم برقم  )8٧).
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُ َعْنُه- ، َعِن النَّ ويف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
َقاَل:  ؟  َوَما ُهنَّ  ِ َرُسوَل اهللَّ َيا  َقاُلوا:  امُلوبَِقاِت«،  ْبَع  السَّ »اْجَتنُِبوا  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ
َبا،  الرِّ َوَأْكُل   ، بِاحَلقِّ إاِلَّ   ُ اهللَّ َم  َحرَّ تِي  الَّ ْفِس  النَّ َوَقْتُل  ْحُر،  َوالسِّ  ،ِ بِاهللَّ ُك  ْ »الشِّ
ْحِف، َوَقْذُف امُلْحَصَناِت امُلْؤِمَناِت الَغاِفَاِت«  َوَأْكُل َماِل الَيتِيِم، َوالتََّولِّ َيْوَم الزَّ

أخرجه البخاري برقم )٢٧66)، ومسلم برقم )89).
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيَّ  النَّ َأَتى  َقاَل:  َعْنُه-،   ُ اهللَّ -َريِضَ  َجابٍِر  َعْن  مسلم  ويف 
ُك  ُيْشِ اَل  َماَت  »َمْن  َفَقاَل:  امْلُوِجَبَتاِن؟  َما  َرُسوَل اهللِ،  َيا  َفَقاَل:  َرُجٌل  َم-  َوَسلَّ
النَّاَر« أخرجه مسلم  َدَخَل  َشْيًئا  بِاهللِ  ُك  ُيْشِ َماَت  َوَمْن  َة،  نَّ اجْلَ َدَخَل  َشْيًئا  بِاهللِ 

برقم )93(.
َم-، َقاَل: »َمْن  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-، َعِن النَّ وَعْن ُعَباَدَة -َريِضَ اهللَّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َوَأنَّ ِعيَسى  مَّ يَك َلُه، َوَأنَّ ُمَ ُ َوْحَدُه اَل َشِ َشِهَد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ
 ، اُر َحقٌّ ، َوالنَّ ُة َحقٌّ ِ َوَرُسوُلُه، َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إَِل َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه، َواجَلنَّ َعْبُد اهللَّ
 ،  (3435( برقم  البخاري  الَعَمِل« أخرجه  ِمَن  َكاَن  َما  َعىَل  َة  اجَلنَّ  ُ اهللَّ َأْدَخَلُه 

ومسلم برقم )٢8)، واللفظ للبخاري. 
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واألدلة يف ذلك كثرية.

وقد كنا من بدء دعوتنا نركز عىل دعوة الناس إىل توحيد األلوهية وتوحيد 
اهلل  غري  أن  يعتقد  حيث  الربوبية  توحيد  خدش  من  الناس  من  ألن  الربوبية 
يرض وينفع فربام كان بعضهم يطلب جلب النفع ودفع الرض من غري اهلل -عز 
الربوبية وتوحيد  البداية إىل تصحيح توحيد  الدعوة من  وجل- وهلذا كانت 

األلوهية وما زلنا إىل اآلن ونحن نبني ذلك.
فيجب أن يبدأ الدعاة إىل اهلل -سبحانه وتعاىل- بالعقيدة الصحيحة يف مثل 
هذه املسائل فالنبي  ملسو هيلع هللا ىلص بدأ دعوته هبذا وختمها به حتى توفاه اهلل -عز وجل- 
ا َأْسَلَم، َقاَل: َرَأْيُت  ، َوَكاَن َجاِهِليًّ ييِلِّ كام جاء عند أمحد َعْن َربِيَعَة ْبِن ِعَباٍد الدِّ
ا  َ َم- َبرَصَ َعْينِي بُِسوِق ِذي امْلََجاِز، َيُقوُل: »َيا َأيُّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوَل اهللَّ
، ُتْفِلُحوا « رواه أمحد برقم )١6٠٢3)، وصححه  ُ النَّاُس ُقوُلوا: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ

األلباين يف تصحيح ابن حبان برقم )65٢8(.
َعْنُهْم-،   ُ اهللَّ َعبَّاٍس -َريِضَ  ْبَن   ِ اهللَّ َعائَِشَة، وَعْبَد  َأنَّ  وجاء يف الصحيحني 
َلُه َعىَل  َم-، َطِفَق َيْطَرُح مَخِيَصًة  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َنَزَل بَِرُسوِل اهللَّ مَلَّا  َقااَل: 
ِ َعىَل الَيُهوِد،  َوْجِهِه، َفإَِذا اْغَتمَّ َكَشَفَها َعْن َوْجِهِه، َوُهَو َكَذلَِك َيُقوُل: »َلْعَنُة اهللَّ
البخاري  َصَنُعوا« أخرجه  َما  ُر  ذِّ ُيَ َمَساِجَد،  َأْنبَِيائِِهْم  ُقُبوَر  ُذوا  َ اتَّ َوالنََّصاَرى 

برقم )435)، ومسلم برقم )53١(. 
ُتْفِلُحوا«   ، ُ إاِلَّ اهللَّ إَِلَه  اَل  فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي قال يف بداية الدعوة: »ُقوُلوا: 
َأْنبَِيائِِهْم  ُقُبوَر  ُذوا  َ الَيُهوِد، َوالنََّصاَرى اتَّ َعىَل   ِ هو الذي قال عند موته:  »  اهللَّ

َمَساِجَد« .
زال كثري من  ما  فإنه  للناس  يبينوا هذا  أن  الدعاة  ينبغي عىل مجيع  وهكذا 
الذي نسري عليه يف  التوحيد فهذه عقيدتنا وهذا منهجنا  الناس خيالفون هذا 
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توحيد اهلل -عز وجل-.

يزيد  وهل  ؟  �لإمي��ان  يف  و�جلماعة  ة  نَّ �ل�سُّ �أهل  قول  هو  ما  �س/ 
وينق�س �أم ل ؟

نَّة واجلامعة يف اإليامن وهو القول الصحيح الذي ال مرية فيه  قول أهل السُّ
أنه: قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باجلوارح واألركان ويزيد بالطاعة 

وينقص باملعصية. 
واألدلة عىل ذلك كثرية منها قول اهلل -عز وجل- : چ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڃ ڃ ڃ چ ]األنفال: ٢ [.
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  وجل-: چ  -عز  اهلل  قول  ومنها   
مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث چ 

]األحزاب: ٢٢ [.
ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   چ  تعاىل:  وقال 

ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     چ ]التوبة: ١٢4 [.
وقال: چ ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  
ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ]الفتح: 4  [. وغريها 

من اآليات.
ُ َعْنُه- قال: َسِمْعُت  وجاء يف مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري -َريِضَ اهللَّ
ُه بَِيِدِه،  ْ َم- َيُقوُل: »َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغريِّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َفإِْن َلْ َيْسَتِطْع َفبِِلَسانِِه، َفإِْن َلْ َيْسَتِطْع َفبَِقْلبِِه، َوَذلَِك َأْضَعُف اإْلِياَمِن«. أخرجه 

مسلم برقم )49(.
ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل  وجاء عند مسلم أيًضا َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َمْسُعوٍد -َريِضَ اهللَّ
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ٍة َقْبيِل إاِلَّ َكاَن َلُه ِمْن  َم- َقاَل: »َما ِمْن َنبِيٍّ َبَعَثُه اهلُل ِف ُأمَّ اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِمْن  ُلُف  َتْ ا  َ إِنَّ ُثمَّ  بَِأْمِرِه،  َوَيْقَتُدوَن  تِِه  بُِسنَّ َيْأُخُذوَن  َوَأْصَحاٌب  وَن،  َحَواِريُّ تِِه  ُأمَّ
َبْعِدِهْم ُخُلوٌف َيُقوُلوَن َما اَل َيْفَعُلوَن، َوَيْفَعُلوَن َما اَل ُيْؤَمُروَن، َفَمْن َجاَهَدُهْم 
َفُهَو  بَِقْلبِِه  َوَمْن َجاَهَدُهْم  ُمْؤِمٌن،  َفُهَو  بِِلَسانِِه  َوَمْن َجاَهَدُهْم  ُمْؤِمٌن،  َفُهَو  بَِيِدِه 

ُة َخْرَدٍل« أخرجه مسلم برقم )5٠). ُمْؤِمٌن، َوَلْيَس َوَراَء َذلَِك ِمَن اإْلِياَمِن َحبَّ
ُة َخْرَدٍل« هذا دليل عىل أن اإليامن  قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَلْيَس َوَراَء َذلَِك ِمَن اإْلِياَمِن َحبَّ
يزيد وينقص وهذا األمر يشعر به كل مؤمن فالشخص عند أن يكون يف تالوة 
القرآن أو يف جملس ذكر أو يف صالة يشعر أن إيامنه يزيد وأن إيامنه يقوى و إذا 
كان يف جملس غفلة يشعر بأن اإليامن ينقص خاصة إذا وقع يف بعض الذنوب.
بِيُّ  النَّ َقاَل  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  الصحيحني  يف  جاء  وقد 
ُب  َيْشَ َواَل  ُمْؤِمٌن،  َوُهَو  َيْزيِن  ِحنَي  ايِن  الزَّ َيْزيِن  »اَل  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
ُمْؤِمٌن«  َوُهَو  ُق  َيْسِ ِحنَي  اِرُق  السَّ ُق  َيْسِ َواَل  ُمْؤِمٌن،  َوُهَو  ا  ُبَ َيْشَ ِحنَي  اخَلْمَر 

أخرجه البخاري برقم )55٧8)، ومسلم برقم )5٧(.
معنى ذلك أن إيامنه ينقص، واهلل املستعان.

�س/ بارك �هلل فيكم وز�دكم �هلل علًما و�سحو� لنا ما هي �لعقيدة 
�ل�سلفية، وما هي خ�سائ�سها ؟  .              

وهي  إسالمه  يف  الصادق  املسلم  عقيدة  هي  واجلامعة  نَّة  السُّ أهل  عقيدة 
عقيدة الصحابة ريض اهلل عنهم.                                

نَّة اجلامعة هم الصحابة ريض اهلل عنهم ومن سار عىل طريقهم  أواًل: أهل السُّ
نَّة ألهنم متسكوا هبا وأعرضوا عن البدع وما خيالف نصوص  سموا بأهل السُّ
نَّة وسموا باجلامعة ألهنم اجتمعوا عىل احلق وصاروا عليه فسموا  الكتاب والسُّ

نَّة واجلامعة.                                          بأهل السُّ
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نَّة منها اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه  أصول عقيدهتم مبنية عىل الكتاب والسُّ
نَّة  السُّ أهل  عقيدة  أصول  فهذه  ورشه  خريه  والقدر  اآلخر  واليوم  ورسله 
واجلامعة فهم يؤمنون باهلل اإليامن الرشعي بألوهيته وربوبيته وأسامءه وصفاته 

وقد سبق بعض الكالم عن هذا.                                                        
فاإليامن بألوهية اهلل هو توحيد اهلل يف أفعال العباد وهو أنه ال جيوز ألحد أن 
يرصف شيًئا من العبادة لغري اهلل رب العاملني وتوحيد اهلل يف أسامءه وصفاته 
هو أننا نؤمن بام جاء يف كتاب اهلل وبام جاء يف ُسنَّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من أسامء اهلل 
نَّة وننفي عنه ما نفاه عن نفسه  وصفاته ونثبت له ما أثبته لنفسه يف الكتاب والسُّ
أو نفاه عنه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وما سكت عنه نسكت ال ننفي وال نثبت وهذا هو 
األصل فمسألة األسامء والصفات مسألة توقيفية ال جيوز لنا أن نصفه إال بام 
وصف به نفسه أو وصفه رسوله وال جيوز أن نسميه إال بام سمى به نفسه أو 

سامه رسوله فهذه مسائل توقيفية. 
ذكر  وجاء  ذكرهم  جاء  الذين  وتعاىل-  -سبحانه  اهلل  بمالئكة  ويؤمنون 
نَّة فنحن نؤمن هبؤالء املالئكة واإليامن هبم ركن  بعض أعامهلم يف الكتاب والسُّ
نَّة وذكرهم كثري جًدا منهم  من أركان اإليامن وقد جاء ذكرهم يف القرآن والسُّ
فقد  يسمهم  أعامهلم ومل  اهلل  ذكر  يسم ومنهم من  مل  اهلل ومنهم من  من سمى 
سمى اهلل -عز وجل- جربيل يف القرآن وسمى اهلل -سبحانه وتعاىل- ميكائيل 
النار  القرآن وهكذا ذكر مالئكة  القرآن وسمى اهلل مالًكا خازن جهنم يف  يف 

كام قال اهلل -عز وجل-  :  چ ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کک  ک  گ  گ  
ڻ   ڻ   ںڻ    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ        ڳ   گ    گ    
ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  
ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  ې  ې  ې     ى  
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ى            ائ  چ ]املدثر: 3١  [.
وتوراة   ، إبراهيم  صحف  وهي  جمماًل  إيامًنا  السابقة  بالكتب  ويؤمنون 
موسى ، وزبور داوود ، وإنجيل عيسى عليهم الصالة والسالم ، فهذه كتب 
كلها ساموية ولكنها قد غريت وبدلت وُحرفت ، فنحن نؤمن هبا مجلة ونؤمن 

بالقرآن مجلة وتفصياًل. 
القرآن كتاب اهلل -سبحانه وتعاىل- أنزله عىل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وتكفل بحفظه 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں   قال اهلل -عز وجل-  چ 
ں  ڻ  ڻ  چ ]فصلت: 4٢ [ .

چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں    چ   : وقال اهلل -عز وجل- 
]احلجر: 9[ .

فنحن نؤمن بالقرآن مجلًة وتفصياًل ونؤمن أن اهلل حفظ القرآن وأن القرآن 
الذي بني أيدينا كامل مل يأت فيه نقص وال حتريف فهو سليم من ذلك كله ، 

فاهلل قد تكفل بحفظه فوصل إلينا حمفوًظا بفضل اهلل -سبحانه وتعاىل-.
ويؤمنون أيًضا بأنبياء اهلل ورسله مجيًعا سواًء من ذكرت أسام ؤهم يف كتاب 

اهلل أو ذكرهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
أركان  من  ركن  هبم  واإليامن  وجل-  -عز  اهلل  ألزمنا  كام  هبم  نؤمن  نحن 
اإليامن ونعتقد أن الكفر بنبي واحد يعترب كفًرا بجميع األنبياء كام قال اهلل -عز 

وجل-  :  چ ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ ]الشعراء: ١٠5  [ .
فاهلل جعل تكذيب قوم نوح لنوح تكذيًبا بجميع الرسل مع أنه أول رسول 

أرسله رب العاملني -سبحانه وتعاىل-.
چ   چ  چ  چ   چ  الكريم  وكذلك قال اهلل -عز وجل- يف كتابه 
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ  



43

ڈ  چ ]الفرقان: 3٧  [ .
إال  ما كذبوا  أهنم  چ مع  چ چ  چ  ڇ   قال:  فاهلل -عز وجل- 

بنوح لكن تكذيبهم بنوح يعترب تكذيًبا بجميع الرسل.
أو  بأسامئهم  املذكورين  األنبياء  وبجميع  الرسل  بجميع  نؤمن  فنحن 
نَّة نؤمن هبم مجيًعا وال  بصفاهتم أو َمن جاءت اإلشارة إليهم يف الكتاب أو السُّ

نفرق بني أحد منهم كام قال اهلل -تعاىل-: چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  
ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
چ  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ   ھ  

]البقرة: ٢85  [ .
چ   چ  چ  ڇ   چ  الكريم:  وكام قال اهلل -عز وجل- يف كتابه 
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
گ     گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژژ   ڈ  

ڳ  ڳ  ڳ  چ ]النساء: ١36 [ .
فنحن نؤمن بجميع الرسل وال نفرق بني أحد منهم ولكن نعلم أن أفضل 
هم  هؤالء  ونوح   وعيسى،  وموسى،  إبراهيم،  بعده  ومن  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  الرسل 

أولوا العزم من الرسل الذين ذكروا يف القرآن الكريم.
ويؤمنون باليوم اآلخر مجلًة وتفصياًل فاليوم اآلخر كام هو معلوم فيه البعث 
والنشور وفيه اخلروج من القبور وفيه تغيري الكون العلوي والسفيل من دك 
اجلبال وتسجري البحار وتفجريها ونسف األرض مع اجلبال وغريها مما جاء 
يف كتاب اهلل ويف ُسنَّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مثل الوقوف بني يدي اهلل رب العاملني 
حفاة عراة وكذلك القيام هلل -عز وجل-، ونؤمن بامليزان والرصاط واحلوض 
ونؤمن بكل ما جاء يف يوم القيامة من تفاصيل ،ونؤمن أن الناس عىل قسمني 
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وأهنام  النار  وبوجود  اجلنة  بوجود  ،ونؤمن  السعري  يف  وفريق  اجلنة  يف  فريق 

خملوقتان وقد خلقتا.
ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ونؤمن بشفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألهل الكبائر فقد جاء عند أيب داود، والرتمذي، 
َم-  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َعِن النَّ وأمحد َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك -َريِضَ اهللَّ
  ،(4٧39( برقم  داود  أبو  رواه  تِي«  ُأمَّ ِمْن  اْلَكَبائِِر  ْهِل  أِلَ »َشَفاَعتِي  َقاَل: 
يف  األلباين  وصححه   ،(١3٢٢٢( برقم  وأمحد   ،(٢435( برقم  والرتمذي 

تصحيح ُسنن أيب داود.
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُ َعْنُه- َعِن النَّ وجاء يف الصحيحني َعْن َأَنٍس-َريِضَ اهللَّ
، َوِف َقْلبِِه َوْزُن َشِعرَيٍة ِمْن  ُ اِر َمْن َقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ ُرُج ِمَن النَّ َم- َقاَل: »َيْ َوَسلَّ
ُرُج  ٍة ِمْن َخرْيٍ، َوَيْ ، َوِف َقْلبِِه َوْزُن ُبرَّ ُ اِر َمْن َقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ ُرُج ِمَن النَّ َخرْيٍ، َوَيْ
ٍة ِمْن َخرْيٍ« أخرجه البخاري  ، َوِف َقْلبِِه َوْزُن َذرَّ ُ اِر َمْن َقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ ِمَن  النَّ

برقم )44) ومسلم برقم )١93(.
بالشفاعة  منها ونؤمن  النار خيرجون  إذا دخلوا  املوحدين  أن  نؤمن  فنحن 
حساب  يف  ربه  يستأذن  أنه  وهي  وسلم  عيله  اهلل  صىل  اهلل  لرسول  الكربى 
اخلالئق وهذه الشفاعة التي يمدحه عليها مجيع الناس يف ذلك املوقف وهو 
املقام املحمود الذي أمرنا أن نسأل اهلل أن يؤتيه ملسو هيلع هللا ىلص كام جاء عند البخاري َعْن 
َم- َقاَل:  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُهاَم - َأنَّ َرُسوَل اهللَّ ِ -َريِضَ اهللَّ َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللَّ
َاِة الَقائَِمِة آِت  ِة، َوالصَّ امَّ ْعَوِة التَّ ُهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ َداَء: اللَّ »َمْن َقاَل ِحنَي َيْسَمُع النِّ
ْت َلُه َشَفاَعتِي  ُموًدا الَِّذي َوَعْدَتُه، َحلَّ ًدا الَوِسيَلَة َوالَفِضيَلَة، َواْبَعْثُه َمَقاًما َمْ مَّ ُمَ

َيْوَم الِقَياَمِة« أخرجه البخاري برقم )6١4(.
والوسيلة منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل وهو نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
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فالشفاعة األوىل لنبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص هي الشفاعة العامة جلميع اخلالئق ثم يشفع 
اجلنة  يدخلوا  أن  أمته   من  عذاب  وال  عليهم  حساب  ال  ملن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ويشفع  اجلنة  بدخول  النار  يستحق  مل  ملن  أيًضا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ويشفع 
لبعض من يستحق النار من أمته أن يعفو اهلل عنهم وأن يغفر هلم وأن يدخلهم 
اجلنة بال عذاب ويشفع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملن دخل من أمته النار ومات عىل التوحيد 
قلبه  النار من يف  من  اهلل -عز وجل- وخيرج  فيخرجهم  النار  من  أن خيرجه 
مثقال حبة خردل من إيامن وكذلك يشفع النبي ملسو هيلع هللا ىلص لبعض أمته أن يرتفعوا إىل 
منزلة أعىل مما يستحقوهنا وكذلك يشفع النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعمه أيب طالب فيخرج من 

قعر جهنم فيكون يف ضحضاح من نار. 
ويؤمنون أن اهلل -عز وجل- ينزل إىل السامء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث 

الليل اآلخر نزواًل يليق بجالله وبعظمته -سبحانه وتعاىل-.
ويؤمنون أيًضا بمجيء ربنا -سبحانه وتعاىل- يوم القيامة لفصل القضاء 
واحلكم بني اخلالئق وأن اهلل -سبحانه وتعاىل- رسيع احلساب وأنه قادر أن 
حياسب اخلالئق كلها يف حلظة ونؤمن أن اهلل يكلم كل عبد يوم القيامة كام يف 
بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل النَّ الصحيحني َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم-َريِضَ اهللَّ
َوَبْيَنُه   ِ ُ َيْوَم الِقَياَمِة، َلْيَس َبنْيَ اهللَّ ُمُه اهللَّ َم-: »َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد إاِلَّ َوَسُيَكلِّ َوَسلَّ
َفَمِن  اُر،  النَّ َفَتْسَتْقبُِلُه  َيَدْيِه  َبنْيَ  َيْنُظُر  ُثمَّ  اَمُه،  ُقدَّ َشْيًئا  َيَرى  َفَا  َيْنُظُر  ُثمَّ  اٌن،  ُتْرمُجَ
اَر َوَلْو بِِشقِّ مَتَْرٍة«  أخرجه البخاري برقم )6539(  ِقَي النَّ اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن َيتَّ

ومسلم برقم )١٠١6(.
فيها  النار وخيلدون  يدخلون  الكفر  ماتوا عىل  الذين  الكفار  بأن  ويؤمنون 
أبد اآلبدين وأن النار خالدة ال تنتهي وال تفنى وأهنا باقية ونؤمن أن املسلمني 

يدخلون اجلنة ال خيرجون منها أبد اآلبدين وأن اجلنة ال تفنى بل هي باقية.
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ويعتقدون أن الصحابة أفضل هذه األمة وأكرم هذه األمة M فنجلهم 
ونحبهم ونواليهم ونقتفي آثارهم ونؤمن أن أبا بكر أفضل هذه األمة بعد نبيها 
العرشة  بقية  بعده  بعده عيل ومن  بعده عثامن ومن  بعده عمر ومن  ملسو هيلع هللا ىلص ومن 

املشهود هلم باجلنة، وأفضل نساء هذه األمة خدجية وفاطمة وعائشة.
وهلذا ننصح بقراءة كتب العقيدة مثل رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز 
احلنفي -رمحه اهلل- وكتاب التوحيد والعلو البن خزيمة وهكذا أيًضا ننصح 
بقراءة العقيدة الواسطية وبقراءة كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب 
الوهاب  التوحيد للشيخ حممد بن عبد  أدلة  املفيد يف  القول  التميمي وبقراءة 
عثيمني  ابن  للشيخ  الواسطية  العقيدة  ننصح برشح  العبديل وهكذا  الوصايب 
التوحيد البن عثيمني وبقية الرشوح  أيًضا برشح كتاب  -رمحه اهلل- وهكذا 
األخرى ، وننصح بقراءة كتاب التوحيد يف صحيح اإلمام البخاري، وكتاب 
اإليامن من صحيح مسلم وغريها من الكتب التي بينت  العقيدة الصحيحة 
فنحن ننصح بقراءة هذه الكتب ألهنا بينت العقيدة الصحيحة بياًنا شافًيا بإذن 
 M اهلل ونسأل اهلل -سبحانه وتعاىل- أن يوفقنا للسري عىل هنج الصحابة

حتى نلقاه.
�س/ جز�كم �هلل خرًي� وبارك فيكم هل هناك �سروط حتى يكون 

ة و�جلماعة ؟ . نَّ �لرجل من �أهل �ل�سُّ
نَّة واجلامعة بل  نَّة ال يضعون رشوًطا ملن أراد أن يكون من أهل السُّ أهل السُّ
نَّة  نَّة عىل فهم الصحابة ، فهو من أهل السُّ يقولون: من متسك بالكتاب والسُّ

واجلامعة. 
نَّة واجلامعة هم الذين صحت عقيدهتم ووافقت الرشع عبادهتم  فأهل السُّ
أهل  من  فهو  هؤالء  من  كان  فمن   ، معامالهتم  وحسنت  أخالقهم  وكملت 



47
نَّة واجلامعة. السُّ

نَّة وهي أنه ال يبتدع وال  وهناك أمور ينبغي أن تراعى ممن ينتسب إىل السُّ
نَّة واجلامعة وحيب  يعمل بالبدع وال يوايل أهل البدع بل يكون والؤه ألهل السُّ
متمسًكا  كان  من  فيحب  اإليامن  يف  ومراتبهم  منازهلم  حسب  عىل  املسلمني 
الكتاب  خيالف  مما  يشء  عنده  كان  ومن  صافًيا  كاماًل  حًبا  نَّة  والسُّ بالكتاب 

نَّة حيبه بقدر ما فيه من اخلري ويبغضه بقدر ما فيه من الرش. والسُّ
نَّة وقد كان الصحابة يسمون أنفسهم  فنقول السني هو من ال إسم له إال السُّ

نَّة فقد جاء يف تفسري ابن كثري عند تفسري قول اهلل -عز وجل-: چۇ   بأهل السُّ
ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ     ى  چ  ]آل عمران: ١٠6 [.

َوَتْسَودُّ  اَمَعِة،  َواجْلَ ِة  نَّ السُّ َأْهِل  ُوُجوُه  َتْبَيضُّ  ِحنَي  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  َيْعنِي:  قال: 
ُ َعْنُه-َما.اهـ  ُوُجوُه َأْهِل البِْدَعة َواْلُفْرَقِة َقاَلُه اْبُن َعبَّاٍس -َريِضَ اهللَّ

َعِن  َيْسَأُلوَن  َيُكوُنوا  »مَلْ  َقاَل:  ِسرِييَن،  اْبِن  َعِن  ويف مقدمة صحيح مسلم: 
ِة  نَّ السُّ َأْهِل  إىَِل  َفُيْنَظُر  ِرَجاَلُكْم،  َلَنا  وا  َسمُّ َقاُلوا:  اْلِفْتَنُة،  َوَقَعِت  َفَلامَّ  اإْلِْسَناِد، 

َفُيْؤَخُذ َحِديُثُهْم، َوُيْنَظُر إىَِل َأْهِل اْلبَِدِع َفاَل ُيْؤَخُذ َحِديُثُهْم«. 
ة  نَّ السُّ بأهل  أنفسهم  سموا  من  أول   M الصحابة  أن  عىل  دليل  فهذا 

عندما ظهرت البدع.
�لقائمني  باأن  و�جلماعة  ة  نَّ �ل�سُّ �أهل  دعوة  يرمي  من  هناك  �س/ 
وما  لهم،  ن�سيحتكم  فما  فيهم  ويطعنون  �لعلماء  يف  يتكلمون  عليها 

ة ل يفقهون �لو�قع ؟ . نَّ جو�بكم على من يقول �إن �أهل �ل�سُّ
 أواًل: كالم الناس ال يسلم منه أحد ، ما سلم اهلل من بريته وال نبي اهلدى 
فكيف أنا فام سلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص من كالم الناس فذو اخلويرصة عندما قسم النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص تلك الغنائم قال: إن هذه قسمة ما ُعدل فيها وما أريد هبا وجه اهلل وهو 
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعمل بوحي زكى اهلل قلبه وزكى لسانه وزكى برصه بل ما سلم 

رب العاملني من بر يته فاليهود قال اهلل -عز وجل- عنهم چ ۉ  ې  ې  ې  
ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئۈئ  ېئ  
جب       يئ   ىئ      مئ   حئ   یجئ   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ      ېئ   ېئ 
حج   ىثيث   مث   جث   يت   متىت    خت   حت   جت   يب   ىب  خبمب   حب  

مج  جح  مح  جخ   چ  ]املائدة: 64 [.
پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   : وجل-  -عز  اهلل  وقال 
ٿ   ٿ     ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ  

ٹ  ٹ  ٹ  چ  ]آل عمران: ١8١ [.
فهذا حاصل، وما أحد يسلم من الناس، والناس متفاوتون يف هذا األمر.

نَّة  والسُّ الكتاب  خيالف  مما  وحيذرون  وينصحون  ينتقدون  نَّة  السُّ فأهل 
نَّة إذا علموا أن رضره  وأحياًنا يلزم عليهم أن يبينوا من خالف الكتاب والسُّ
الناس واملتعصبون لغري احلق:  الناس ، فإذا فعلوا ذلك قال جهال  سيتعدى 
هؤالء يطعنون يف العلامء ، مع أنك تسمع بعض هؤالء يقول : ينبغي أن نقبل 

نصائح أهل العلم ، لكن إذا كانت النصائح موجهًة هلم مل يقبلوها.
نَّة ال جييزون لعن أحد وال سب أحد وال الطعن يف أحد  إال بإذن  أهل السُّ
منهج  يبينوا  وأن  املخالفات  يبينوا  أن  عليهم  واجًبا  أن  يرون  ولكن   ، الرشع 
املخالفني حتى ال يترضر أهل اإلسالم ببدع أهل البدع ، وخمالفات املخالفني ، 
وفتاوى املفتني الذين خالفوا يف فتاواهم كتاب اهلل وُسنَّة رسول اهلل -صىل اهلل 

عليه وعىل آله وسلم-. 
نَّة واجلامعة . فهذا الذي يسري عليه أهل السُّ

وهذا أمر ال بد منه قال اهلل -عز وجل-: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  
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ڃ  چ   چ  چ چ  ] الكهف: ٢9 [.

وكذلك يقول اهلل -تعاىل - : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  ]آل عمران: ١8٧ [.
فاهلل أخذ امليثاق عىل العلامء أن يبينوا احلق.

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   :  چ  -تعاىل -  ويقول اهلل  
ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ  
ڭ   چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  چ  ]البقرة: ١59-١6٠ [.
ويقول اهلل -تعاىل - : چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
ې     ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ  

ۇئ    وئوئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى    ى  
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  ]البقرة: ١٧4 - ١٧5 [.

نَّة يبينون احلق ويردون عىل امُلخالف خوًفا من اهلل وبراءة للذمة  فأهل السُّ
وهذا أمر واجب عىل مجيع  املسلمني.

َسِمْعُت  قال:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  سعيد  أيب  عن  مسلم  اإلمام  عند  جاء  مِلا 
ُه بَِيِدِه،  ْ َم- َيُقوُل: »َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغريِّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
رواه  اإْلِياَمِن«.  َأْضَعُف  َوَذلَِك  َفبَِقْلبِِه،  َيْسَتِطْع  َلْ  َفإِْن  َفبِِلَسانِِه،  َيْسَتِطْع  َلْ  َفإِْن 

مسلم برقم )49(.
هذا الذي جيب عىل من عنده علم وعىل من عنده معرفة بالرشيعة.

أن  عند  العلامء  يف  ويطعنون  العلامء  يف  يتكلمون  هؤالء  يقولون  فاجلهال 



50
نَّة من األخطاء العظيمة التي حتدث من بعض من يدعي العلم  حيذر أهل السُّ
وهذا ال يعد طعًنا بل يعترب نصًحا، بل جيب عىل هؤالء املنصوحني أن يقبلوا 

النصائح فرحني مرسورين.
نَّة حني ينصحون ويبينون وحيذرون إنام يفعلون هذا رمحة باملخطئ  فأهل السُّ

وخوًفا عليه من النار وخوًفا عىل من سمع وتأثر به.
فأول من سينتفع هو املنصوح إذا قبل النصيحة ألن هذا يعترب حتذيًرا له من 
عذاب اهلل رب العاملني ومن سكت عن مثل هذه األخطاء فهو غاش هلؤالء 
وال يعد ناصًحا فالذي يقر املخطئ عىل خطئه واملبتدع عىل بدعته قد عشه وما 

أراد به خرًيا بل أراد به رًشا. 
نَّة واجلامعة حيذرون املخطئ ويقولون له  فأرحم الناس بالناس هم أهل السُّ

ال تفعل هذا رمحة به وخوًفا عليه من النار.
چ حج  مج      جح  مح    جخ  حخ   چ  ]األعراف: ١8٧[.

چ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ  ]األنعام: 3٧ [.
نَّة واجلامعة ال يفقهون الواقع فنقول: إذا كان  وأما قول القائل: إن أهل السُّ
نَّة ال يفقهون الواقع فمن باب أحرى وأوىل أن غريهم ال يفقه الواقع  أهل السُّ
نَّة فام من  السُّ نَّة سوى أهل  الكتاب والسُّ الذي يبني ما خيالف  أيًضا فمن هو 
بدعة ظهرت إال قمعوها وبينوها للناس، وال فتنة اشتعلت إال حذروا الناس 
أدركها  الفتنة  إذا جاءت  اهلل:  البرصي رمحه  قال احلسن  كام  فيها  الولوج  منه 

العلامء وهي مقبلة، وال يدركها عامة الناس إال وقد ذهبت.
 وما من منهج ضال إال وبينوه فقد بينوا بياًنا شافًيا ملا عليه الناس يف هذه 
احلياة بينوا حال العايص وحكم املعصية وحال املبتدع وحكم البدعة وبينوا 

كثرًيا.
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نَّة أمور فليسوا ملزمني هبذا إذ أننا لسنا  وأما إذا كانت ختفى عىل أهل السُّ
ملزمني أن نبحث يف أوساط املجتمع عن أحوال الناس بل نحن مأمورون أن 
ُه بَِيِدِه، َفإِْن  ْ نبني ما ظهر لنا ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال:  » َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغريِّ

َلْ َيْسَتِطْع َفبِِلَسانِِه، َفإِْن َلْ َيْسَتِطْع َفبَِقْلبِِه، َوَذلَِك َأْضَعُف اإْلِياَمِن«.
نتتبع  أن  نتتبع بل ال جيوز  أن  يأمرنا  ِمْنُكْم « ومل  َرَأى  »َمْن  قال:  فالرسول 

وهذا حمرم.
ُز هلم هذا  وِّ نَّة ال يتتبعون هذه العورات وال حيق هلم أن يفعلوا ما جُيَ أهل السُّ
بل ما ظهر هلم يف الساحة من أمر بينوا حكمُه من كتاب اهلل ومن ُسنَّة رسول 
اهلل -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- وهلذا ال جيب عىل العامل أن يفقه أحوال 
العباد مجيًعا العامل تطرح عليه املسألة فيجيب عىل ما طرح له ويبني حكم اهلل 

-عز وجل- فيها.
نَّة من تبيني حكم اهلل -عز وجل- فيام ظهر هلم  فهذا الذي يقوم به أهل السُّ

من أمر الناس هو احلق والسدداد، وما خفي عليهم ال يتتبعونه.
نَّة واجلامعة. فنقول: هذه دعوى باطلة فأفقه الناس يف دين اهلل هم أهل السُّ

�أنهم يقولون ن�سمع  �مل�سلمني  �س/  بارك �هلل فيكم ن�سمع من بع�س 
وعلى  ة  نَّ و�ل�سُّ �لكتاب  على  هم  يقولون  و�لأح��ز�ب  �لفرق،  من  كثرًي� 
ة و�جلماعة فما هو �لرد عليهم، وما ن�سيحتكم لهوؤلء ؟ نَّ منهج �أهل �ل�سُّ
نَّة واجلامعة رشًفا أنه ما من طائفة إال وهي تدعي أهنا  نقول: كفى أهل السُّ

عىل منهجهم.
نَّة وعىل الواقع العميل  لكن هذه الدعوى ال بد أن تعرض عىل الكتاب والسُّ
الكريم  كتابه  يف  يقول  وجل-  -عز  اهلل  ألن  هذا  عىل  أقر  صادًقا  كان  فمن 

چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئۇئ  چ]البقرة: ١١١[.
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چ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    : اهلل -عز وجل-  قال 
ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ   ىئ   ىئ  ىئ     
يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   چ ]البقرة: ١١١- ١١٢[.

يبني  العدل  لكن  نَّة  والسُّ الكتاب  عىل  أهنا  تدعي  قد  الطوائف  من  فكثري 
نَّة وال ينتسبون إىل غري ذلك  نَّة واجلامعة ال ينتسبون إال إىل السُّ هذا فأهل السُّ
غري  إىل  نسبتها  أن  نالحظ  نَّة  والسُّ الكتاب  عىل  أهنا  تدعي  التي  والطوائف 
نَّة وأهنم ليسوا عىل منهج الصحابة M وأرضاهم فمن كان  الكتاب والسُّ
واجلامعة  نَّة  السُّ أهل  من  فهو  الصحابة  فهم  عىل  ويسري  نَّة  والسُّ الكتاب  عىل 

ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   يقول: چ  وجل-  -عز  واهلل  األدعياء  كثر  وهلذا 
ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ   ىئ   ىئ  ىئ     
يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   چ ]البقرة: ١١١- ١١٢[.

قال اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  
ڦڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   

ڄ  ڄ  ڄ  چ املائدة: ١8[.
نَّة ويسري عىل  فالدعوى ال بد هلا من حقيقة فمن كان متمسًكا بالكتاب والسُّ
نَّة وكان والؤه ألهل  فهم الصحابة ومل ينتحل لنفسه اساًم خيالف الكتاب والسُّ
نَّة واجلامعة  السُّ البدع والضالل فهذا من أهل  نَّة واجلامعة ومل يكن ألهل  السُّ
أهل  من  ليس  فهذا  السلف  عليه  سار  ما  ختالف  جديدًة  طريقة  انتحل  ومن 

نَّة واجلامعة وإن ادعى ذلك. السُّ
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�س/ بارك �هلل فيكم نريد نبذة عن �لولء و�لرب�ء ما هي �سو�بطه 

و�سروطه ؟.
اهلل -سبحانه وتعاىل- أوجب عىل املؤمنني أن يوايل بعضهم بعًضا وأن حيب 

بعضهم بعًضا يقول اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم چ ک  گ  
گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  

ہ  ھ  ھ  ھ   چ ]التوبة: ٧١[.

فالوالء هنا معناه املحبة، والنرصة والتأييد والدفاع والسري عىل املنهج.
األمر  بني  بعًضا  بعضهم  يوايل  أن  املؤمنني  ألزم  عندما  وجل-  -عز  واهلل 

الذي يسريون عليه فقال   چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چ
واملعروف هو: ما عرفه اإلسالم وأقّره، واملنكر: ما أنكره اإلسالم أو: ما 
كان حمدًثا مل يأت به اإلسالم فمن منهج هؤالء الذين يوايل بعضهم بعًضا أهنم 

يسريون سرًيا صحيًحا سلياًم حمّكمني لكتاب اهلل ولُسنَّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
فهذه هي الوالية التي جيب أن يقوم هبا املسلمون وأن يعملوا هبا ثم قال اهلل 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ   چ  -عز وجل- 
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  

ہ  ھ  ھ  ھ   چ  وقوله: چ ڻ  ڻ   ڻ چ  ، يشمل 

مجيع ما ُذكر يف اآلية.
ڻ  ڻ    چ   فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر يدخالن يف قوله 
ڻ   چ   :  - -تعاىل  قوله  يف  يدخالن  والزكاة  والصالة  چ  ڻ 
ڻ   ڻ چ  ولكن اهلل -سبحانه وتعاىل- نص عىل هذه األمور ألمهيتها 

ولعلو قدرها ومنزلتها وألهنا إذا أقيمت يف أوساط األمة استقام أمرها بإذن 
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اهلل -سبحانه وتعاىل-.

بِيِّ -َصىلَّ  ُ َعْنُه-، َعِن النَّ وجاء يف الصحيحني َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك -َريِضَ اهللَّ
 ُ َيُكوَن اهللَّ َأْن  اإِلياَمِن:  َوَجَد َحَاَوَة  ِفيِه  َمْن ُكنَّ  »َثَاٌث  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
ِ، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد  ُه إاِلَّ هلِلَّ ا، َوَأْن ُيِبَّ املَْرَء اَل ُيِبُّ َوَرُسوُلُه َأَحبَّ إَِلْيِه ِمَّا ِسَواُهَ
البخاري برقم )١6)، ومسلم  النَّاِر« أخرجه  ِف  ُيْقَذَف  َأْن  َيْكَرُه  َكاَم  الُكْفِر  ِف 

برقم )43(.
ِ « فالبد أن تكون املحبة  ُه إاِلَّ هلِلَّ فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َوَأْن ُيِبَّ املَْرَء اَل ُيِبُّ

وأن يكون الوالء من أجل اهلل -سبحانه وتعاىل- خالًصا لوجه اهلل الكريم.
وهكذا بني النبي -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- أنه جيب عىل املسلمني أن 
يتحابوا فيام بينهم وعلق دخول اجلنة باإليامن وعلق اإليامن باملحبة  فال يدخل 

اجلنة إال مؤمن وال يكمل إيامن املؤمن إال بعد أن حيب املؤمنني.
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  جاء عند مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة-َريِضَ اهللَّ
وا، َأَواَل  ابُّ َة َحتَّى ُتْؤِمُنوا، َواَل ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَ نَّ َم-: »اَل َتْدُخُلوَن اجْلَ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َاَم َبْيَنُكْم« أخرجه مسلم برقم  اَبْبُتْم؟ َأْفُشوا السَّ ٍء إَِذا َفَعْلُتُموُه َتَ ُكْم َعىَل َشْ َأُدلُّ

.)54(
كثرية ومع هذا جيب  املسلمني  بني  املحبة  الدالة عىل وجوب  واألحاديث 
عىل كل مسلم أن حيب للمسلمني ما حيبه لنفسه من اخلري وأن يكره للمسلمني 
ُ َعْنُه- َعِن  مايكره لنفسه من الرش فقد جاء يف الصحيحني َعْن َأَنٍس -َريِضَ اهللَّ
َما  ِخيِه  أِلَ ُيِبَّ  َحتَّى  َأَحُدُكْم،  ُيْؤِمُن  »اَل  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيِّ -َصىلَّ  النَّ

ُيِبُّ لَِنْفِسِه« أخرجه البخاري برقم )١3)، ومسلم برقم )45(.
 ِ ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل اهللَّ وجاءت رواية عند النسائي، وأمحد َعْن َأَنٍس-َريِضَ اهللَّ
ٍد بَِيِدِه، اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى  مَّ َم- َقاَل: »َوالَِّذي َنْفُس ُمَ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
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رْيِ« أخرجه النسائي برقم )5٠١٧)، وأمحد  ِخيِه َما ُيِبُّ لَِنْفِسِه ِمَن اخْلَ ُيِبَّ أِلَ

برقم )١36٢9)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن النسائي.
املؤمن  إيامن  مستوى  حسب  عىل  تكون  أن  فالواجب  املحبة  منزلة  وأما 

واستقامته  ال عىل حسب القرابة والزمالة واملصالح.
ِ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه- َعْن َرُسوِل اهللَّ جاء عند أيب داود َعْن َأيِب ُأَماَمَة -َريِضَ اهللَّ
َفَقِد   ِ هلِلَّ َوَمَنَع   ،ِ هلِلَّ َوَأْعَطى   ،ِ هلِلَّ َوَأْبَغَض   ،ِ هلِلَّ َأَحبَّ  »َمْن  َقاَل:  ُه  َأنَّ َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه 
اْسَتْكَمَل اإْلِياَمَن« رواه أبو داود برقم )468١)، وصححه األلباين يف تصحيح 

ُسنن أيب داود. 
يف هذا احلديث يبني لنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أننا نجعل والءنا من أجل اهلل وحمبتنا 
ِ، َوَأْعَطى  ِ، َوَأْبَغَض هلِلَّ من أجل اهلل وتأييدنا من أجل وهلذا  قال: » َمْن َأَحبَّ هلِلَّ
لنا يف  اإْلِياَمَن« ال بد أن يكون هذا احلديث قاعدة  اْسَتْكَمَل  َفَقِد   ِ هلِلَّ َوَمَنَع   ،ِ هلِلَّ

باب املحبة والوالء.
والناس متفاوتون يف الصالح واالستقامة فنجد أن تعامل النبي -صىل اهلل 
عليه وعىل آله وسلم- مع الصحابة واملسلمني كان هكذا فقد كان حيب الرجل 
ابن  عمرو  َعْن  الصحيحني  ففي  واستقامته  وتقواه  وصالحه  إيامنه  قدر  عىل 
َم- َبَعَثه َعىَل َجْيِش  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-َأنَّ َرُسوَل اهللَّ العاص -َريِضَ اهللَّ
»َعائَِشُة«  َقاَل:  إَِلْيَك؟  َأَحبُّ  النَّاِس  َأيُّ  َفُقْلُت:  َفَأَتْيُتُه  َقاَل:  اَلِسِل،  السُّ َذاِت 
ِرَجااًل،  َفَعدَّ  »ُعَمُر«  َقاَل:  َمْن؟  ُثمَّ  ُقْلُت:  »َأُبوَها«  َقاَل:  َجاِل؟  الرِّ ِمَن  ُقْلُت: 
َعَلنِي يِف آِخِرِهْم. أخرجه البخاري برقم )4358)، ومسلم  اَفَة َأْن جَيْ َفَسَكتُّ خَمَ

برقم )٢384(.
ا  ُ َعْنُهاَم- قال: ُكنَّ ِ ْبِن ُعَمَر-َريِضَ اهللَّ وجاء عند أيب داود، وأمحد َعْن َعْبِد اهللَّ
ْحاَلِس،  ِ، َفَذَكَر اْلِفَتَن َفَأْكَثَر يِف ِذْكِرَها َحتَّى َذَكَر ِفْتَنَة اأْلَ ُقُعوًدا ِعْنَد َرُسوِل اهللَّ
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ْحاَلِس؟ َقاَل: »ِهَي َهَرٌب َوَحْرٌب، ُثمَّ ِفْتَنُة  ِ َوَما ِفْتَنُة اأْلَ َفَقاَل َقائٌِل: َيا َرُسوَل اهللَّ
ُه ِمنِّي، َوَلْيَس ِمنِّي،  ِت َقَدَمْي َرُجٍل ِمْن َأْهِل َبْيتِي َيْزُعُم َأنَّ اِء، َدَخُنَها ِمْن َتْ َّ السَّ
اَم َأْولَِيائِي امْلُتَُّقوَن،...احلديث إلخ« أخرجه أبو داود برقم )4٢4٢)، و أمحد  َوإِنَّ

برقم )6١68)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.
نَّة ولو كان من أقرب الناس  فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص يبني أن الذي خيالف الكتاب والسُّ

إليه فهذا ليس له والٌء وال حيب مادام خمالًفا لكتاب اهلل وُسنَّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
وهلذا نقول إن من رشوط الوالء أن يكون من أجل اهلل رب العاملني وأن 
نَّة فتقرب من قربه اهلل وتبعد من أبعده اهلل وهذا  يكون موافًقا للكتاب والسُّ
يعني أنك قد جتمع للمسلم الواحد بني املحبة والُبغض ، فمثاًل املسلم يكون 
عنده من الطاعات ما شاء اهلل فأنت حتبه ألجلها وقد يكون مع هذا أيًضا واقًعا 
يف بعض املعايص أو بعض البدع فأنت تبغضه ألجلها فتجمع له بني  املحبة 
والبغض أي تبغض ما فيه من املعايص واملخالفات وحتب ما فيه من األعامل 

الصاحلة والطاعات.
فالواجب عىل املسلمني أن يوايل بعضهم بعًضا وأالَّ تكون أحواهلم كأحوال 
األحزاب الذين يقربون من كان قريًبا من حزهبم ولو كان من أفجر خلق اهلل 
ويبعدون من كان بعيًدا من حزهبم ولو كان من أتقى خلق اهلل هذه خمالة ملا 
كان عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فالواجب أن يكون والؤنا هلل ، وأن تكون معاملتنا للناس 
نَّة فنحب الشخص بقدر ما فيه من الصالح ونواليه وننارصه  عىل الكتاب والسُّ
الذنوب  من  فيه  ما  بقدر  والبدع  املعايص  من  فيه  كان  من  ونبعض  ونؤيده، 

واملعايص وأسأل اهلل -سبحانه وتعاىل- أن يرزقنا العدل واإلنصاف.
اهلل -عز  قال  الوالء  يكون  ملن  الكريم  كتابه  وجل- يف  اهلل -عز  بني  وقد 

وجل- : چ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    



57

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ہ  ھ  ھ  ھ  
ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ  
ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   

ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ ]املائدة: 54 - 56[.
يًدا واحدهة متامسكني متعاونني  وهذا يعني أن املسلمني جيب أن يكونوا 
والء  من  وجل-  -عز  اهلل  حذر  وهلذا  كلمتهم  تتفرق  ال  حتى  متعاضدين 

املسلمني ألعداء اإلسالم قال اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم: چ  ٻ  ٻ  
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ    پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  

ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  چ ]املائدة: 5١[.
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ    : وجل-  عز    - اهلل  وقال 
ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ          ڀ   ڀ   ڀ    پ     پ  
ڦڄ   ڦ   ڦ     ڦ   ڤ   ڤ   ڤ               ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ  
ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  چ  ]املمتحنة: ١[.
ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   چ   : الكريم  كتابه  يف  اهلل  وقال 
چ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ    ڎ  ڎ         ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ        ڑ   
]املمتحنة: ١3[. فهو يقول هؤالء أعداؤكم ال جيوز لكم أن تتخذوهم أولياء بل 

جيب أن تعلموا أهنم أعداء .
ۓ      ے   ے     ھ   چ   : الكريم  كتابه  يف  وجل-  -عز  اهلل  قال  وقد 
ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې    ې  

ې  ى  ى  ائ  ائ   چ ]املائدة: 8٢[.
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الذي  فاملؤمنون جيب عليهم أن يقيموا هذا األمر وهو أمر الوالء والرباء 
فرط فيه كثري من املسلمني وهو من القواعد الرشعية واألصول اإليامنية قال 

اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم:چ   ڤ  ڤ      ڤ      ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ      
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  چ ]احلرش: ١١[.

فجعل اهلل املنافقني إخواًنا للكفار ليبني -سبحانه وتعاىل- أن الوالء جيعل 
املوايل ملحًقا يف احلكم بمن واىل وإنام يعرف اإلنسان بوالءه واهلل -عز وجل- 
حكم عىل املنافقني بالنفاق بسبب والءهم ألعداء اهلل -سبحانه وتعاىل- وهلذا 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   سبحانه: چ  فقال  هذا  من  املؤمنني  برأ 
ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ    
ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ  
چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ 

]املجادلة: ٢٢[.
وقال اهلل -عز وجل- عن إبراهيم عليه السالم: چ ڃ  ڃ              چ  
چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ   ک    ک  چ ]التوبة: ١١4[.
عداوته  له  تبني  عندما  أبيه  من  تربأ  والسالم   الصالة  عليه  إبراهيم  فهذا 
هلل -عز وجل- ولقد أمرنا أن نسلك هذا املسلك الذي سلكه إبراهيم عليه 

ڻ    چ  ربنا سبحانه:  قال  الكفار قواًل وفعاًل  براءتنا من  الصالة والسالم يف 
ۓ   ۓ   ے     ے         ھ   ھ   ھ   ھ   ہ           ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
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ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  چ] املمتحنة: 4[.

من  عليه  هم  وما  مذاهبهم  نقر  أو  ننرصهم  أو  نؤيدهم  أن  لنا  جيوز  فال 
األخطاء وما هم عليه من املخالفات وال جيوز أن نقلدهم يف يشء مما خيالف 
رشع اهلل وال جيوز أن نتشبه هبم فقد جاء عند أيب داود، وأمحد َعِن اْبِن ُعَمَر، 
َه  َتَشبَّ »َمْن  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُهاَم-   ُ اهللَّ -َريِضَ 
َفُهَو ِمْنُهْم« رواه أبو داود برقم )4٠3١)، وأمحد برقم )5١١4)، وقال  بَِقْوٍم 

األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود: حسن صحيح.
يبعث  العبد  أن  آله وسلم-  اهلل عليه وعىل  النبي -صىل  بني  أيًضا  وهكذا 
يوم القيامة مع من حيب فمن أحب أعداء اهلل ُبعث يوم القيامة معهم جاء يف 
بِيَّ  ُ َعْنُه-، َأنَّ َرُجاًل َسَأَل النَّ الصحيحني واللفظ للبخاري َعْن َأَنٍس -َريِضَ اهللَّ
اَعُة؟ َقاَل: »َوَماَذا َأْعَدْدَت  اَعِة، َفَقاَل: َمَتى السَّ َم- َعِن السَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم-، َفَقاَل:  َ َوَرُسوَلُه -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َء، إاِلَّ َأينِّ ُأِحبُّ اهللَّ َلَا«. َقاَل: اَل يَشْ
بِيِّ -َصىلَّ  ٍء، َفَرَحَنا بَِقْوِل النَّ »َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت«. َقاَل َأَنٌس: َفاَم َفِرْحَنا بيَِشْ
بِيَّ -َصىلَّ  النَّ َأَنٌس: »َفَأَنا ُأِحبُّ  َقاَل  َأْحَبْبَت«  َمْن  َمَع  َم-: »َأْنَت  َعَلْيِه َوَسلَّ اهلُل 
اُهْم، َوإِْن مَلْ  َم- َوَأَبا َبْكٍر، َوُعَمَر، َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َمَعُهْم بُِحبِّي إِيَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َأْعَمْل بِِمْثِل َأْعاَمهِلِْم« أخرجه البخاري برقم )3688)،ومسلم برقم  )٢639(.

قال  وهلذا   ، أحب  من  مع  القيامة  يوم  حيرش  العبد  أن  بني  ملسو هيلع هللا ىلص   فالرسول 
اهلل -عز وجل- : چ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ           ی  ی  ی  
ی   جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حبخب  مب  ىب  يب   چ ]الصافات: 

.]٢4 - ٢٢
قال �لعلماء: يبعث كل إنسان مع من كان عىل شاكلته، ويبعث مع من 
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كان عىل شاكلته يف املعتقد.
وهلذا جيب عىل املسلمني أن يعرفوا هذه املسألة العظيمة وهي مسألة الوالء 
والرباء وأن يعلموا من يوالون ومن يعادون فالواجب عىل املسلم أن حيب يف 

اهلل ويبغض يف اهلل وأن يوايل أولياء اهلل و يعادي أعداء اهلل.
وكثرٌي من املسلمني حتول والءهم وتغريت أنظارهم يف هذه املسألة فتجد 
احلديث  يف  يقول  وجل-  -عز  واهلل  اهلل  أولياء  يعادي  ربام  منهم  الكثري  أن 
َقاَل  َقاَل:   ،- َعْنُه   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  البخاري  عند  جاء  كام  القديس 
ا َفَقْد آَذْنُتُه  َ َقاَل: َمْن َعاَدى ِل َولِيًّ َم-: »إِنَّ اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوُل اهللَّ
َيَزاُل  َوَما  َعَلْيِه،  ْضُت  اْفَتَ ِمَّا  إَِلَّ  َأَحبَّ  ٍء  بَِشْ َعْبِدي  إَِلَّ  َب  َتَقرَّ َوَما  بِاحَلْرِب، 
ُه، َفإَِذا َأْحَبْبُتُه: ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه،  َواِفِل َحتَّى ُأِحبَّ ُب إَِلَّ بِالنَّ َعْبِدي َيَتَقرَّ
ا، َوإِْن َسَأَلنِي  تِي َيْمِش ِبَ ا، َوِرْجَلُه الَّ تِي َيْبِطُش ِبَ ُه الَِّذي ُيْبرِصُ بِِه، َوَيَدُه الَّ َوَبرَصَ
ِدي َعْن  ٍء َأَنا َفاِعُلُه َتَردُّ ْدُت َعْن َشْ ُه، َوَما َتَردَّ ِعيَذنَّ ُه، َوَلئِِن اْسَتَعاَذيِن أَلُ ْعِطَينَّ أَلُ
َنْفِس امُلْؤِمِن، َيْكَرُه املَْوَت َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتُه« أخرجه البخاري برقم )65٠٢(.
ا َفَقْد آَذْنُتُه بِاحَلْرِب« والويل هو املؤمن التقي  فاهلل يقول: »َمْن َعاَدى يِل َولِيًّ

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   : وجل-  -عز  اهلل  قال  كام 
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ  

ڦ  ڄ  چ  ]يونس: 6٢ - 64[.
عليهم  ورسله  اهلل  أنبياء  وهم  الصاحلني  حيب  أن  مسلم  كل  عىل  فيجب 
-سبحانه  اهلل  نسأل  ملسو هيلع هللا ىلص  حممٍد  بأصحاب  بدًءا   ، وأتباعهم  والسالم  الصالة 
يف  الكثري  منظور  تغري  الذي  اخلطري  األمر  هذا  يف  املؤمنني  يبرص  أن  وتعاىل- 

شأنه إنه أرحم الرامحني.



61

الأ�شـماء وال�شـفات

�س/ جز�كم �هلل خرًي� وبارك �هلل فيكم ما هو �لرد على من يقول 
�إن �هلل بذ�ته يف كل مكان وينفي �أنه م�ستٍو على عر�سه ؟ .

هذه العقيدة وهي عقيدة من يقول: »إن اهلل يف كل مكان بذاته« عقيدة فاسدة 
نَّة عىل بيان علوه -سبحانه وتعاىل-. فقد تظافرت نصوص الكتاب والسُّ

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   الكريم: چ  كتابه  يف  وجل-  -عز  اهلل  قال 
چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈڈ   

ژ  ژ              ڑ    ڑ  چ ]امللك: ١6 - ١٧[.
ويقول اهلل -عز وجل-: چ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ]طه: 5[.

ڀ   ڀ     پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  ويقول: 
ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ  ڃ  چ ]احلديد: 4[.
ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     چ   : اهلل  ويقول 
ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ      گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک  
چ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

]األعراف: 54[.
ويقول: چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  

کگ  گ    گ  گ  چ ]يونس: 3[.
ويقول: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  
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ڦ  ڄڄ  ڄ           ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     
ڇ  ڇ  ڇ  چ ]الرعد: ٢[.

ڇ   چ   چ   چ   چ      ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   چ  ويقول: 
ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ ] الفرقان: 59[.

ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ويقول: چ 
چ  ژ   ڈ   ڈ    ڎڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   

]السجدة: 4[.
ويقول اهلل : چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ ]األعىل: ١[.

ويقول اهلل: چ ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ېې   ې  ې  ى  ى  
ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئەئ   ائ   ائ  

ېئ  ېئ   ېئ       ىئ  چ] فاطر: ١٠[.
فاهلل يقول: چ ې  ې چ من أين يصعد ؟ من األسفل إىل األعىل داللًة 
عىل علوه وقال اهلل -عز وجل-: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ]القدر:١ [.
والقرآن كالم ربنا أنزله مع جربيل عليه السالم عىل قلب حممد ملسو هيلع هللا ىلص فاهلل بني 

أنه أنزله من عنده سبحانه داللة عىل علوه وارتفاعه عىل خلقه.
وقال اهلل -عز وجل- چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   
ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

ې  ې  ې  ى  چ ]البقرة: ١85[.
فالنزول يكون من األعىل إىل األسفل داللة عىل علو اهلل -سبحانه وتعاىل- 

وعىل ارتفاعه عىل خلقه وقال اهلل -عز وجل- چ ې  ې  ې  
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ې  ى   ى    ائ       ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ ]املعارج: 4[.
والعروج من األسفل إىل األعىل، فاهلل -عز وجل- أرفع من كل رفيع، فهو 
مرتفع عىل خلقه وهو مستِو عىل عرشه -سبحانه وتعاىل- واآليات يف هذا 
كثرية حتى ذكر بعضهم أن اآليات التي تبني علو اهلل سبحانه تزيد عىل ألف 

آية. 
نَّة يف بيان علو اهلل -عز وجل- ففي  وهكذا أيًضا تواترت النصوص من السُّ
ِ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه -، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ البخاري َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
تِي َسَبَقْت  ُلَق اخَلْلَق: إِنَّ َرمْحَ َ َكَتَب ِكَتاًبا َقْبَل َأْن َيْ َم- َيُقوُل: »إِنَّ اهللَّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َغَضبِي، َفُهَو َمْكُتوٌب ِعْنَدُه َفْوَق الَعْرِش« أخرجه البخاري برقم )٧554(.
َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ َلِميِّ -َريِضَ  السُّ َكِم  احْلَ ْبِن  ُمَعاِوَيَة  َعْن  ويف صحيح مسلم 
َفإَِذا  َيْوٍم  َذاَت  َلْعُت  َفاطَّ ِة،  انِيَّ وَّ َواجْلَ ُأُحٍد  ِقَبَل  يِل  َغَناًم  َتْرَعى  َجاِرَيٌة  يِل  َكاَنْت 
يُب َقْد َذَهَب بَِشاٍة ِمْن َغَنِمَها، َوَأَنا َرُجٌل ِمْن َبنِي آَدَم، آَسُف َكاَم َيْأَسُفوَن،  الذِّ
َم َذلَِك  َم- َفَعظَّ ًة، َفَأَتْيُت َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َلِكنِّي َصَكْكُتَها َصكَّ
ا، َفَقاَل هَلَا: »َأْيَن  ا« َفَأَتْيُتُه هِبَ ، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ َأَفاَل ُأْعتُِقَها؟ َقاَل: »اْئتِنِي ِبَ َعيَلَّ
اَمِء، َقاَل: »َمْن َأَنا؟« َقاَلْت: َأْنَت َرُسوُل اهللِ، َقاَل: »َأْعتِْقَها،  اهلُل؟« َقاَلْت: يِف السَّ

ا ُمْؤِمَنٌة« أخرجه البخاري برقم )53٧(. َ َفإِنَّ
وتعاىل-  -سبحانه  اهلل  بعلو  شهدت  حني  باإليامن  هلا  شهد  فالرسول 
وشهدت برسالة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فلو كان اهلل -عز وجل- بذاته يف كل مكان 
وقال  القول  هذا  عىل  أقرها  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  ولكن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عليها  ألنكر 

ا ُمْؤِمَنٌة«. َ ملوالها: »َأْعتِْقَها، َفإِنَّ
ُ َعْنُهاَم-،  وجاء أيًضا يف البخاري وغريه َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ -َريِضَ اهللَّ
َم-، َوَعَقْلُت َناَقتِي بِاْلَباِب، َفَأَتاُه  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل: َدَخْلُت َعىَل النَّ
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َتَنا َفَأْعِطَنا،  ْ ى َيا َبنِي مَتِيٍم«، َقاُلوا: َقْد َبرشَّ َناٌس ِمْن َبنِي مَتِيٍم َفَقاَل: »اْقَبُلوا الُبْشَ
ى َيا َأْهَل الَيَمِن،  ، ُثمَّ َدَخَل َعَلْيِه َناٌس ِمْن َأْهِل الَيَمِن، َفَقاَل: »اْقَبُلوا الُبْشَ َتنْيِ َمرَّ
َنْسَأُلَك َعْن  ِ، َقاُلوا: ِجْئَناَك  َيا َرُسوَل اهللَّ َقبِْلَنا  َبُنو مَتِيٍم«، َقاُلوا: َقْد  َيْقَبْلَها  َلْ  إِْذ 
ُه، َوَكاَن َعْرُشُه َعىَل املَاِء، َوَكَتَب  ٌء َغرْيُ ُ َوَلْ َيُكْن َشْ َهَذا اأَلْمِر؟ َقاَل: »َكاَن اهللَّ
َمَواِت َواأَلْرَض« َفَناَدى ُمَناٍد: َذَهَبْت َناَقُتَك َيا  ٍء، َوَخَلَق السَّ ْكِر ُكلَّ َشْ ِف الذِّ
ِ َلَوِدْدُت َأينِّ ُكْنُت  اُب، َفَواهللَّ َ ا الرسَّ ، َفاْنَطَلْقُت، َفإَِذا ِهَي َيْقَطُع ُدوهَنَ اْبَن احُلَصنْيِ

َتَرْكُتَها. أخرجه مسلم برقم )3١9١(.
ُ َعْنُه-  َأنَّ َرُسوَل  وهكذا أيًضا جاء يف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
َوَمَائَِكٌة  ْيِل  بِاللَّ َمَائَِكٌة  ِفيُكْم  »َيَتَعاَقُبوَن  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ
ِذيَن َباُتوا ِفيُكْم،  ، ُثمَّ َيْعُرُج الَّ َتِمُعوَن ِف َصَاِة الَفْجِر َوَصَاِة الَعرْصِ َهاِر، َوَيْ بِالنَّ
وَن،  ْم َوُهَو َأْعَلُم ِبِْم: َكْيَف َتَرْكُتْم ِعَباِدي؟ َفَيُقوُلوَن: َتَرْكَناُهْم َوُهْم ُيَصلُّ َفَيْسَأُلُ
وَن« أخرجه البخاري برقم )555) ومسلم برقم )63٢(. َوَأَتْيَناُهْم َوُهْم ُيَصلُّ

وهكذا كان الوحي ينزل دائاًم من السامء فهذا دليل عىل علو اهلل -سبحانه 
أنزل اهلل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص من جربيل أن يكثر من زيارته  أراد  وتعاىل- وهلذا عندما 

-عز وجل- چ حب  خب  مب    ىب         يبجت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  
يثحج  مج  جح      مح  جخ  حخ   چ ]مريم: 64[.

ُ َعْنُه-  ومن األدلة عىل علو اهلل ما يف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
َنا َتَباَرَك َوَتَعاَل ُكلَّ َلْيَلٍة  َم- َقاَل: »َيْنِزُل َربُّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َأنَّ َرُسوَل اهللَّ
ْيِل اآلِخُر َيُقوُل: َمْن َيْدُعويِن، َفَأْسَتِجيَب َلُه  ْنَيا ِحنَي َيْبَقى ُثُلُث اللَّ اَمِء الدُّ إَِل السَّ
َمْن َيْسَأُلنِي َفُأْعِطَيُه، َمْن َيْسَتْغِفُريِن َفَأْغِفَر َلُه« أخرجه البخاري برقم )١١45)، 

ومسلم برقم )٧58(.
السامء  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  برسول  عرج  فقد  واملعراج  اإلرساء  أيًضا  ذلك  ومن 
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السابعة بل إىل سدرة املنتهى فلو كان اهلل -عز وجل- كام يقول هؤالء بذاته يف 

كل مكان ملا احتاج النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يعرج به إىل السامء.
عند  جاء  كام  السابعة  السامء  إىل  املوتى  بأرواح  العروج  أيًضا  ذلك  ومن 
بِيِّ -َصىلَّ  ُ َعْنُه- َقاَل: َخَرْجَنا َمَع النَّ اِء ْبِن َعاِزٍب -َريِضَ اهللَّ اإلمام امحد َعِن اْلرَبَ
ُيْلَحْد،  َومَلَّا  َفاْنَتَهْيَنا إىَِل اْلَقرْبِ،  ْنَصاِر،  َم-، يِف ِجَناَزِة َرُجٍل ِمَن اأْلَ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم-، َوَجَلْسَنا َحْوَلُه، َكَأنَّ َعىَل ُرُءوِسَنا  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَجَلَس َرُسوُل اهللَّ
ِ ِمْن  ْرِض، َفَرَفَع َرْأَسُه، َفَقاَل: »اْسَتِعيُذوا بِاهللَّ ، َويِف َيِدِه ُعوٌد َيْنُكُت يِف اأْلَ رْيَ الطَّ
اْنِقَطاٍع  ِف  َكاَن  إَِذا  امْلُْؤِمَن  اْلَعْبَد  »إِنَّ  َقاَل:  ُثمَّ  َثَاًثا،«،  َأْو   ، َتنْيِ َمرَّ اْلَقرْبِ  َعَذاِب 
اْلُوُجوِه، َكَأنَّ  اَمِء بِيُض  إَِلْيِه َمَائَِكٌة ِمَن السَّ َنَزَل  ْنَيا َوإِْقَباٍل ِمَن اآْلِخَرِة،  ِمَن الدُّ
ِة،  نَّ اجْلَ َحُنوِط  ِمْن  َوَحُنوٌط  ِة،  نَّ اجْلَ َأْكَفاِن  ِمْن  َكَفٌن  َمَعُهْم  ْمُس،  الشَّ ُوُجوَهُهُم 
ِلَس   َيْ َاُم، َحتَّى  َعَلْيِه السَّ امْلَْوِت،  َمَلُك  ، ُثمَّ َيِيُء  اْلَبرَصِ ِمْنُه َمدَّ  ِلُسوا  َيْ َحتَّى 
ِ َوِرْضَواٍن«.  َبُة، اْخُرِجي إَِل َمْغِفَرٍة ِمَن اهللَّ يِّ ْفُس الطَّ ُتَها النَّ ِعْنَد َرْأِسِه، َفَيُقوُل: َأيَّ

َقاِء، َفَيْأُخُذَها، َفإَِذا َأَخَذَها َلْ  َقاَل: »َفَتْخُرُج َتِسيُل َكاَم َتِسيُل اْلَقْطَرُة ِمْن ِف السِّ
َيَدُعوَها ِف َيِدِه َطْرَفَة َعنْيٍ َحتَّى َيْأُخُذوَها، َفَيْجَعُلوَها ِف َذلَِك اْلَكَفِن، َوِف َذلَِك 
َقاَل:  ْرِض«  اأْلَ َوْجِه  َعىَل  ُوِجَدْت  ِمْسٍك  َنْفَحِة  َكَأْطَيِب  ِمْنَها  ُرُج  َوَيْ ُنوِط،  احْلَ
ا، َعىَل َمإَلٍ ِمَن امْلََائَِكِة، إاِلَّ َقاُلوا: َما َهَذا  وَن، َيْعنِي ِبَ ا، َفَا َيُمرُّ »َفَيْصَعُدوَن ِبَ
ا  وَنُه ِبَ تِي َكاُنوا ُيَسمُّ يُِّب؟ َفَيُقوُلوَن: ُفَاُن ْبُن ُفَاٍن، بَِأْحَسِن َأْساَمئِِه الَّ وُح الطَّ الرُّ
ُعُه  ْم َفُيَشيِّ َفُيْفَتُح َلُ ْنَيا، َفَيْسَتْفتُِحوَن َلُه،  اَمِء الدُّ ا إَِل السَّ َيْنَتُهوا ِبَ ْنَيا، َحتَّى  ِف الدُّ
ابَِعِة،  اَمِء السَّ تِي َتِليَها، َحتَّى ُيْنَتَهى بِِه إَِل السَّ اَمِء الَّ ُبوَها إَِل السَّ ِمْن ُكلِّ َساَمٍء ُمَقرَّ
ْرِض، َفإيِنِّ  يِّنَي، َوَأِعيُدوُه إَِل اأْلَ : اْكُتُبوا ِكَتاَب َعْبِدي ِف ِعلِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َفَيُقوُل اهللَّ
ِمْنَها َخَلْقُتُهْم، َوِفيَها ُأِعيُدُهْم، َوِمْنَها ُأْخِرُجُهْم َتاَرًة ُأْخَرى«. َقاَل: »َفُتَعاُد ُروُحُه 
 ، ُ َ اهللَّ َفَيُقوُل: َريبِّ َك؟  َربُّ َمْن  َلُه:  َفَيُقواَلِن  َفُيْجِلَسانِِه،  َمَلَكاِن،  َفَيْأتِيِه  ِف َجَسِدِه، 
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ُجُل الَِّذي  َفَيُقواَلِن َلُه: َما ِديُنَك؟ َفَيُقوُل: ِدينَِي اإْلِْسَاُم، َفَيُقواَلِن َلُه: َما َهَذا الرَّ
َم-، َفَيُقواَلِن َلُه: َوَما  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُبِعَث ِفيُكْم؟ َفَيُقوُل: ُهَو َرُسوُل اهللَّ
اَمِء:  ْقُت، َفُيَناِدي ُمَناٍد ِف السَّ ِ، َفآَمْنُت بِِه َوَصدَّ ِعْلُمَك؟ َفَيُقوُل: َقَرْأُت ِكَتاَب اهللَّ
إَِل  َباًبا  َلُه  َواْفَتُحوا  ِة،  نَّ اجْلَ ِمَن  َوَأْلبُِسوُه  ِة،  نَّ اجْلَ ِمَن  َفَأْفِرُشوُه  َعْبِدي،  َصَدَق  َأْن 
ِه«. َقاَل:  ِة«. َقاَل: »َفَيْأتِيِه ِمْن َرْوِحَها، َوِطيبَِها، َوُيْفَسُح َلُه ِف َقرْبِِه َمدَّ َبرَصِ نَّ اجْلَ
بِالَِّذي  َأْبِشْ  َفَيُقوُل:  يِح،  َياِب، َطيُِّب الرِّ اْلَوْجِه، َحَسُن الثِّ »َوَيْأتِيِه َرُجٌل َحَسُن 
اْلَوْجُه  َفَوْجُهَك  َأْنَت؟  َمْن  َلُه:  َفَيُقوُل  ُتوَعُد،  ُكْنَت  الَِّذي  َيْوُمَك  َهَذا  َك،  َيُسُّ
اَعَة َحتَّى َأْرِجَع  الُِح، َفَيُقوُل: َربِّ َأِقِم السَّ رْيِ، َفَيُقوُل: َأَنا َعَمُلَك الصَّ َيِيُء بِاخْلَ
ْنَيا َوإِْقَباٍل ِمَن  إَِل َأْهيِل، َوَماِل«. َقاَل: »َوإِنَّ اْلَعْبَد اْلَكاِفَر إَِذا َكاَن ِف اْنِقَطاٍع ِمَن الدُّ
اَمِء َمَائَِكٌة ُسوُد اْلُوُجوِه، َمَعُهُم امْلُُسوُح، َفَيْجِلُسوَن ِمْنُه  اآْلِخَرِة، َنَزَل إَِلْيِه ِمَن السَّ
ْفُس  ُتَها النَّ ِلَس ِعْنَد َرْأِسِه، َفَيُقوُل: َأيَّ ، ُثمَّ َيِيُء َمَلُك امْلَْوِت، َحتَّى َيْ َمدَّ اْلَبرَصِ

ِ َوَغَضٍب«. بِيَثُة، اْخُرِجي إَِل َسَخٍط ِمَن اهللَّ اخْلَ
امْلَْبُلوِل،  وِف  الصُّ ِمَن  وُد  فُّ السَّ ُيْنَتَزُع  َكاَم  َفَيْنَتِزُعَها  َجَسِدِه،  ِف  ُق  »َفُتَفرَّ َقاَل:   
َعُلوَها ِف تِْلَك امْلُُسوِح،  َفَيْأُخُذَها، َفإَِذا َأَخَذَها َلْ َيَدُعوَها ِف َيِدِه َطْرَفَة َعنْيٍ َحتَّى َيْ
َفَا  ا،  ِبَ َفَيْصَعُدوَن  ْرِض،  اأْلَ َوْجِه  ِريِح ِجيَفٍة ُوِجَدْت َعىَل  َكَأْنَتِن  ِمْنَها  ُرُج  َوَيْ
َفَيُقوُلوَن:  بِيُث؟  اخْلَ وُح  الرُّ َهَذا  َما  َقاُلوا:  إاِلَّ  امْلََائَِكِة،  ِمَن  َمَلٍ  َعىَل  ا  ِبَ وَن  َيُمرُّ
إَِل  بِِه  ُيْنَتَهى  َحتَّى  ْنَيا،  الدُّ ِف  ا  ِبَ ى  ُيَسمَّ َكاَن  تِي  الَّ َأْساَمئِِه  بَِأْقَبِح  ُفَاٍن  ْبُن  ُفَاُن 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َقَرَأ  ُثمَّ  َلُه«،  ُيْفَتُح  َفَا  َلُه،  َفُيْسَتْفَتُح  ْنَيا،  الدُّ اَمِء  السَّ

َم-: زب ڑ  ڑ  ک                  ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ   َوَسلَّ
ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
ْرِض  نٍي ِف اأْلَ : »اْكُتُبوا ِكَتاَبُه ِف ِسجِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ ۀ  رب  ]األعراف: 4٠[ َفَيُقوُل اهللَّ

َفُتْطَرُح ُروُحُه َطْرًحا«. ُثمَّ َقَرَأ: زب       پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ْفىَل،  السُّ
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]احلج:  رب  ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ  
َك؟  3١[ ، َفُتَعاُد ُروُحُه ِف َجَسِدِه، َوَيْأتِيِه َمَلَكاِن، َفُيْجِلَسانِِه، َفَيُقواَلِن َلُه: َمْن َربُّ
َأْدِري،  اَل  َهاْه  َهاْه  َفَيُقوُل:  ِديُنَك؟  َما  َلُه:  َفَيُقواَلِن  َأْدِري،  اَل  َهاْه  َهاْه  َفَيُقوُل: 
ُجُل الَِّذي ُبِعَث ِفيُكْم؟ َفَيُقوُل: َهاْه َهاْه اَل َأْدِري، َفُيَناِدي  َفَيُقواَلِن َلُه: َما َهَذا الرَّ
اِر، َفَيْأتِيِه  اِر، َواْفَتُحوا َلُه َباًبا إَِل النَّ اَمِء َأْن َكَذَب، َفاْفِرُشوا َلُه ِمَن النَّ ُمَناٍد ِمَن السَّ
َوَيْأتِيِه  َأْضَاُعُه،  ِفيِه  َتِلَف  َتْ َحتَّى  ُه  َقرْبُ َعَلْيِه  ُق  َوُيَضيَّ َوَسُموِمَها،  َها،  َحرِّ ِمْن 
َيُسوُءَك،  بِالَِّذي  َأْبِشْ  َفَيُقوُل:  يِح،  الرِّ ُمْنتُِن  َياِب،  الثِّ َقبِيُح  اْلَوْجِه،  َقبِيُح  َرُجٌل 
 ، ِّ َهَذا َيْوُمَك الَِّذي ُكْنَت ُتوَعُد، َفَيُقوُل: َمْن َأْنَت؟ َفَوْجُهَك اْلَوْجُه َيِيُء بِالشَّ
اَعَة« أخرجه اإلمام أمحد  السَّ ُتِقِم  اَل  َفَيُقوُل: َربِّ  بِيُث،  اخْلَ َعَمُلَك  َأَنا  َفَيُقوُل: 
برقم  والرتهيب  الرتغيب  صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،(١8534( برقم 

.)3558(
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه- َعِن النَّ وجاء عند ابن ماجه  َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
َقاُلوا:  ا،  َصاحِلً ُجُل  الرَّ َكاَن  َفإَِذا  امْلََائَِكُة،  ُه  ُضُ َتْ »امْلَيُِّت  َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه 
ي  يِِّب، اْخُرِجي مَحِيَدًة، َوَأْبِشِ َسِد الطَّ َبُة، َكاَنْت ِف اجْلَ يِّ ْفُس الطَّ ُتَها النَّ اْخُرِجي َأيَّ
ُرَج، ُثمَّ ُيْعَرُج  اٍن، َوَربٍّ َغرْيِ َغْضَباَن، َفَا َيَزاُل ُيَقاُل َلَا َذلَِك َحتَّى َتْ بَِرْوٍح َوَرْيَ
َمْرَحًبا  َفُيَقاُل:  ُفَاٌن،  َفَيُقوُلوَن:  َهَذا؟  َمْن  َفُيَقاُل:  َلَا،  َفُيْفَتُح  اَمِء،  السَّ إَِل  ا  ِبَ
اٍن،  ي بَِرْوٍح َوَرْيَ يِِّب، اْدُخيِل مَحِيَدًة، َوَأْبِشِ َسِد الطَّ َبِة، َكاَنْت ِف اجْلَ يِّ ْفِس الطَّ بِالنَّ
تِي ِفيَها  اَمِء الَّ ا إَِل السَّ َوَربٍّ َغرْيِ َغْضَباَن، َفَا َيَزاُل ُيَقاُل َلَا َذلَِك َحتَّى ُيْنَتَهى ِبَ
برقم )8٧69)،  برقم )4٢6٢)، وأمحد  ابن ماجه  ...إلخ. رواه  َوَجلَّ َعزَّ   ُ اهللَّ

وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه، واألحاديث كثرية.
وأما األدلة العامة التي يستشهد هبا بعضهم مثل قول اهلل -عز وجل- ملوسى 

وهارون : چ ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  چ ]طه: 46[.
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معكام  أنا  أي  چ   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   چ     اآلية   بينت  فقد 
بسمعي وبرصي فنحن نؤمن أن اهلل -عز وجل- معنا بسمعه وبرصه وعلمه 

وإحاطته فال خيفى عليه منا يشء.
أما ذاته فهو عاٍل عىل عرشه بائن عن خلقه. 

وأما قول اهلل: چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  

ڍ  ڍ  چ ]املجادلة: ٧ [.
فاملراد باملعية العلم ألن اآلية قد ذكرت العلم يف أوهلا ويف آخرها فاملعنى أنه 

-سبحانه وتعاىل- معنا بعلمه وإحاطته.
وهو مع املؤمنني بعلمه وسمعه وبرصه وتأييده وحفظه ومحايته -سبحانه 
وتعاىل- ومن قال إن اهلل يف كل مكان فيلزم منه أن يكون اهلل متبعًضا وأنه يف 
األماكن املكروهة املستقذرة تعاىل اهلل عن قوهلم علًوا كبريا وتنزه عن قوهلم 
هذا فهذا كالم باطل وال جيوز ملسلم أن يعتقد هذا املعتقد الفاسد بل جيب عىل 
كل مسلم أن يؤمن أن اهلل عاٍل بذاته -سبحانه وتعاىل- وأنه مرتفع عىل خلقه 

وأما معيته مع اخللق فإنه معهم بسمعه وبرصه وعلمه وإحاطته.
وهكــذا قــول اهلل - عز وجل - يف كتابه الكريم يف شأن نبينا حممد  ملسو هيلع هللا ىلص:  

ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ 
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  
ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۈٴۇ  
ەئ   ەئ   ائائ    ى   ى   ې   ې  

وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   چ ]التوبة: 4٠[.
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بالعلم واحلفظ والتأييد والنرصة واهلل -عز وجل-  املعية  باملعية هنا  املراد 
مع عباده الصاحلني بسمعه وبرصه وعلمه واهلل بكل يشء حميط فهذه هي املعية 
الصحيحة التي جيب عىل كل مسلم أن يعتقدها وال حيل ملسلم أن يقول بأن 
اهلل بذاته يف كل مكان فهي عقيدة فاسدة وهذا وصف لرب العاملني بام ال يليق 

نسأل اهلل أن يصلح أحوال املسلمني.
�إىل  �أنتم تثبتون نزول ربنا -�سبحانه وتعاىل-  �س/ هناك من يقول: 
ُ َعْنُه-َأنَّ َرُسوَل  �سماء �لدنيا كما جاء ف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َرِضَ اهللَّ
اَمِء  السَّ إَِل  َلْيَلٍة  ُكلَّ  َوَتَعاَل  َتَباَرَك  َنا  َربُّ »َيْنِزُل  َم-َقاَل:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ
ْيِل اآلِخُر َيُقوُل:َمْن َيْدُعويِن، َفَأْسَتِجيَب َلُه َمْن َيْسَأُلنِي  ْنَيا ِحنَي َيْبَقى ُثُلُث اللَّ الدُّ
�لليل و�لنهار يختلفان  �أن  َلُه« و�أنتم تعلمون  َفَأْغِفَر  َيْسَتْغِفُريِن  َمْن  َفُأْعِطَيُه، 
فكيف  نهار  وعندنا  ليل  عندها  يكون  �لدول  فبع�س  �آخر  �إىل  مكان  من 
نزول �هلل-تعاىل-مع �ختالف �لليل و�لنهار من مكان �إىل �آخر،فما �لرد؟.
نَّة واجلامعة أهنم يؤمنون بنزول اهلل -عز وجل- إىل سامء  من معتقد أهل السُّ
الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر ولكن يقولون ينزل ربنا -سبحانه وتعاىل- 

ٱ      ٻ   چ  نزواًل يليق بجالله فالرمحن ال يشاهبه خلقه وال يامثلونه 
ٺٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ    ڀ   پ    پ   پ   پ    ٻ   ٻٻ  

ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  چ ]الشورى: ١١[ .
ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  وهو  السؤال  يف  ورد  الذي  احلديث  هو  هذا  عىل  والديل 
َنا  َربُّ »َيْنِزُل  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  َأنَّ  َعْنُه-:   ُ اهللَّ -َريِضَ 
ْيِل اآلِخُر َيُقوُل: َمْن  ْنَيا ِحنَي َيْبَقى ُثُلُث اللَّ اَمِء الدُّ َتَباَرَك َوَتَعاَل ُكلَّ َلْيَلٍة إَِل السَّ
َلُه« أخرجه  َفَأْغِفَر  َيْسَتْغِفُريِن  َمْن  َفُأْعِطَيُه،  َيْسَأُلنِي  َمْن  َلُه  َفَأْسَتِجيَب  َيْدُعويِن، 

البخاري برقم )١١45)، ومسلم برقم )٧58(.
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ولفظ مسلم هو:  وقد جاءت أحاديث أخرى بألفاظ متقاربة كام جاء عند 
َعَلْيِه  ِ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه-: َأنَّ َرُسوَل اهللَّ َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ اإلمام مسلم َعْن 
ْيِل اآْلِخِر،  ْيِل، َأْو لُِثُلِث اللَّ ْنَيا لَِشْطِر اللَّ اَمِء الدُّ َم- َقاَل : » َيْنِزُل اهلُل ِف السَّ َوَسلَّ
َفَيُقوُل: َمْن َيْدُعويِن َفَأْسَتِجيَب َلُه، َأْو َيْسَأُلنِي َفُأْعِطَيُه، ُثمَّ َيُقوُل: َمْن ُيْقِرُض َغرْيَ 

َعِديٍم، َواَل َظُلوٍم« أخرجه مسلم برقم )٧58(.
َغرْيَ  ُيْقِرُض  َمْن  َيُقوُل:  َوَتَعاَل،  َتَباَرَك  َيَدْيِه  َيْبُسُط  ُثمَّ  ويف رواية له قال : » 

َعُدوٍم، َواَل َظُلوٍم« .
فاهلل -عز وجل- ينزل لكن هذا النزول يليق بجالله وعظيم سلطانه ليس 
هلل  األمر  ونسلم  الرسول  أخربنا  كام  النزول  هبذا  نؤمن  ونحن  يشء  كمثله 
فهو عىل كل يشء قدير فهذا ملك املوت الذي خلقه رب العاملني -سبحانه 

وتعاىل- وهو واحد من خلق اهلل قال اهلل -عز وجل- عنه چ   ی  ی    ی  
ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   چ ]السجدة: ١١ [.

فاهلل -عز وجل- يبني أن ملك املوت هو الذي يقبض األرواح وهو املوكل 
بقبض األرواح ويف نفس اللحظة تسمع أن فالًنا مات هنا وفالًنا مات هناك 
فربام يموت يف الوقت الواحد مئات اآلالف ويف دول متفرقة وأماكن  متباينة 
يف آن واحد من الذي قبض أرواحهم ؟ إنه ملك املوت املوكل هبم بأمر اهلل 
وجل-  -عز  اهلل  خلق  من  خملوق  قدرة  هذه  كانت  فإذا  وتعاىل-  -سبحانه 

فكيف بقدرة اخلالق -سبحانه وتعاىل- فاهلل عىل كل يش قدير.
فهو -سبحانه وتعاىل- ينزل حني يبقى ثلث الليل اآلخر يف هذا البلد وينزل 

حني يبقى ثلث الليل اآلخر يف البلد اآلخر وهكذا.
فالواجب أن نؤمن، وأن نسلم ألمر اهلل، وأن نقول إن اهلل عىل كل يشء قدير 
وإذا كنا مؤمنني حًقا بأن اهلل عىل كل يشء قدير فال جيوز أن يتدرج إىل نفوسنا 
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الشك يف مثل هذه األحاديث بل نقول إن اهلل عىل كل يشء قدير وهلذا جيب 
وليست كصفات  كاملية   وتعاىل- صفات  اهلل -سبحانه  أن صفات  نعلم  أن 
الشكوك يف كثري من  إلينا  أننا شككنا يف مثل هذا ربام تدخل  املخلوقني ولو 
فالرمحن  البرص  لنفسه  أثبت  وتعاىل-  -سبحانه  اهلل  املثال  سبيل  فعىل  األمور 
-سبحانه وتعاىل- بصري وهو يرى خلقه وال خيفى عليه منهم يشء ، مع أن 
املخلوق  برص  يشّبه  هل  لكن  برص   له  فاإلنسان  بالبصري  موصوف  اإلنسان 
باخلالق ؟ ال، ال يشبَّه برص املخلوق باخلالق فبرص املخلوق حمدود وضعيف 
وال  حتتها  ما  يدري  ال  األرض  عىل  رقيقة  خرقة  وضع  اإلنسان  هذا  أن  ولو 
يدري ما خلفها ولو كان البًسا ثوًبا من الثياب ال يدري ما حتت ثوبه يف جسده 
ولو جعل شيًئا عىل ظهره مل يعلم به لضعف برصه ولو وضع شيًئا فوق رأسه 

قريًبا من عينيه مل يره.
بل هذا اإلنسان ربام لو مل توجد وسيلة لريى هبا وجهه ربام يعيش ويموت 
نفسه  هبا  يرى  أن  يستطيع  وسيلة  وجدت  أنه  ال  لو  نفسه  صورة  يعرف  وال 

صورة نفسه داللة عىل ضعف هذا اإلنسان.
أما ربنا -سبحانه وتعاىل- فال خيفى عليه يشء من ذرات الكون كله األعىل 

واألسفل قال اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم: چ چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ ]آل عمران: 5 [.

وقال اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم: چ ک  گ     گ  گ     گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ں  چ ]الرعد: ١٠ [.

وقال اهلل -عز وجل- : چ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ ]هود: 6[.

كم يف األرض من نمل وكم يف األرض من حرشات صغرية طائرة وكم يف 
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األرض من زواحف ، وكم يف األرض من أناس وكم يف األرض من دواب 
وكم يف األرض من خملوقات وما من يشء إال وهو حتت برص اهلل واهلل -عز 

چ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      : قال  يراه وكام  وجل- 
ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  

يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت  خت   چ  ]األنعام: 59[.
فجميع خملوقات اهلل أمام برصه وما من يشء خيفى عىل اهلل سبحانه. 

إذن النزول صفة فعلية هلل -عز وجل- نؤمن هبا وال جيوز لنا أن ندخل يف 
مسألة الكيف، فنحن نثبت الصفات إثبات وجود ال إثبات كيف نسأل اهلل أن 

يرزقنا العقيدة الصحيحة.



73

الإميـان بالر�شـل عليهم ال�شالة وال�شالم 

�س/ هل �لأنبياء مع�سومون من �ل�سغائر و�لكبائر ؟ 
وأصحابه  آله  وعىل  األمني  النبي  حممد  عىل  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 
أمجعني وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله 

-صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- وبعد: 
واختلف  وتعاىل-  اهلل -سبحانه  بعصمة  منها  فهم معصومون  الكبائر  أما 
أهل العلم يف شأن الصغائر فمنهم من قال : قد يقعون يف الصغائر ومنهم من 
قال: ال يقعون  والذي أعتقده أنا أهنم معصومون من الكبائر والصغائر وما 
حيدث لبعضهم إنام ذلك ناتج عن طريق االجتهاد ال عن طريق إرادة املعصية 
فهم معصومون من الذنوب بعصمة اهلل -سبحانه وتعاىل- هلم وأما ما جاءت 

چ پ  پ  پ  ڀ   من أدلة توحي بأن هلم أخطاء مثل قول اهلل -عز وجل-: 
ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  چ ] الفتح: ٢[.

وقوله تعاىل: چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ ]التوبة: 43[.  

وقوله تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ ]عبس: ١ - ٢[.
ِ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنَها- َأنَّ َنبِيَّ اهللَّ وما جاء يف الصحيحني َعْن َعائَِشَة -َريِضَ اهللَّ
َر َقَدَماُه، َفَقاَلْت َعائَِشُة: مِلَ َتْصَنُع  ْيِل َحتَّى َتَتَفطَّ َم- َكاَن َيُقوُم ِمَن اللَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َر؟ َقاَل: »َأَفَا  َم ِمْن َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ ُ َلَك َما َتَقدَّ ِ، َوَقْد َغَفَر اهللَّ َهَذا َيا َرُسوَل اهللَّ
ُمُه َصىلَّ َجالًِسا، َفإَِذا َأَراَد َأْن َيْرَكَع َقاَم  ُأِحبُّ َأْن َأُكوَن َعْبًدا َشُكوًرا َفَلامَّ َكُثَر حَلْ

َفَقَرَأ ُثمَّ َرَكَع« رواه البخاري برقم )483٧)، ومسلم برقم )٢8٢٠(.
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بِيُّ -َصىلَّ  ُ َعْنَه - قال: َقاَم النَّ وما يف الصحيحني أيًضا َعْن امُلِغرَيَة -َريِضَ اهللَّ
َم ِمْن َذْنبَِك  ُ َلَك َما َتَقدَّ َمْت َقَدَماُه، َفِقيَل َلُه: َغَفَر اهللَّ َم- َحتَّى َتَورَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
 ،(4836( برقم  البخاري  َشُكوًرا« رواه  َعْبًدا  َأُكوُن  »َأَفَا  َقاَل:  َر،  َتَأخَّ َوَما 

ومسلم برقم )٢8١9(.
النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  املسائل ليست أسلوًبا متعّمًدا وإنام كانت اجتهاًدا من  فهذه 
ذنًبا  فليست  عليها  يعاتبه  القرآن  فيأيت  قد جيتهد يف مسائل  ـ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص  فالرسول 
األبرار  حسنات  املقربني  خطايا  قيل   كام  اجتهاد  عن  ناجتة  كانت  وإنام  حمًضا 
فالرسل معصومون من اخلطايا والذنوب وما حيدث هلم من يشء فذلك ناتج 

عن طريق االجتهاد.
وهكذا ما حصل آلدم عليه الصالة والسالم فإنه مل يرد الوقوع يف الذنب 

ولكن عندما حلف له الشيطان كام قال اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم:
ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    چ 
وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ  

ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ   چ ]األعراف: ٢٠ - ٢١[. 
فصدق آدم عليه الصالة والسالم بعد أن حلف له باهلل -عز وجل- فوقع 
هذا عن طريق االجتهاد وما أراد آدم عليه الصالة والسالم املعصية وإنام أراد 

ڱ  ڱ   چ  أن خيلد يف اجلنة ويبقى فيها كام هو ظاهر اآليات عندما قال: 
ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ ]طه: ١٢٠[.

وأّما ما حدث من موسى عليه الصالة والسالم فقد كان ذلك قبل النبوة 
النبوة  النبوة فاألنبياء قبل  وقد حدث لرسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بعض األشياء قبل 

ليسوا معصومني واهلل أعلم. 
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�س/ هل �آدم نبي �أم ر�سول نبي ؟  

أول من  برسول ألنه هو  نبي وليس  الصالة والسالم  آدم عليه   : اجلواب 
ُخلق من بني اإلنسان ، فهو أبو البرش فإىل من ُيرسل وهو أول شخص. 

ُ َعْنَه  وأما كونه نبًيا فقد جاء عند الطرباين يف الكبري  عن أيب ُأَماَمَة  -َريِضَ اهللَّ
ا َكاَن آَدُم؟ َقاَل: »َنَعْم«. َقاَل: َكْم َكاَن َبْيَنُه  -  َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َأَنبِيًّ
ُة ُقُروٍن«. َقاَل: َكْم َكاَن َبنْيَ ُنوٍح، َوإِْبَراِهيَم؟  َوَبنْيَ ُنوٍح، َوإِْبَراِهيَم؟ َقاَل: »َعَشَ
»َثَاُث  َقاَل:  ُسُل؟  الرُّ َكاَنِت  َكْم  اهللِ،  َرُسوَل  َيا  َقاَل:  ُقُروٍن«.  ُة  »َعَشَ َقاَل: 
برقم  برقم )٧545)، واحلاكم  الكبري  الطرباين يف  « أخرجه  َعَشَ َوَثَاَثَة  ِماَئٍة 

)3٠39)،وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )٢668(.
أي آدم نبي من أنبياء اهلل كلمه اهلل -سبحانه وتعاىل- كام كلم األنبياء فآدم 
عليه الصالة والسالم الراجح أنه نبي من أنبياء اهلل -سبحانه وتعاىل- وليس 
برسول وقد كلمه ربه -سبحانه وتعاىل- كام هو ظاهر يف حديث النبي -صىل 

اهلل عليه وعىل آله وسلم-.
يف  وقع  فكيف  نبًيا  والسالم  الصالة  عليه  آدم  كان  إذا  وهو  إشكال  وهنا 
الصالة  عليه  آدم  نقول:   ، ؟  معصومون  أهنم  الراجح  عىل  واألنبياء  املعصية 
والسالم ما أراد املعصية فاألنبياء والرسل إذا وقعوا يف بعض األشياء يكون 
ذلك ناجًتا عن اجتهادهم وليس تعمًدا  لفعل املعصية وهم يعلمون أهنا معصية 
مؤكدة وإنام قد جيتهدون فيكون اجتهادهم خمالًفا ملا أراده اهلل -عز وجل- فآدم 
عليه الصالة والسالم عندما قال له إبليس كام قال اهلل -عز وجل- عنه يف كتابه 

الكريم: چ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ ]طه: ١٢٠ [.
طمع يف البقاء يف اجلنة وظن أنه سبب من أسباب بقائه.

ۇ   ۇ   ڭ    چ  وجل-:   -عز  اهلل  قال  كام  له  إبليس  قول  وأما 
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ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ې     ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ    
ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  
ىت       مت       خت   حت   جت   يب   ىب    مب   خب   حب   يئجب   ىئ   مئ  

يت  جث  مث      ىث  يث   چ] األعراف: ٢٠ - ٢٢  [.
فالذي يظهر واهلل أعلم أن آدم عليه الصالة والسالم بعد ما سمع احللف 
باهلل والقسم من الشيطان ظن صدقه وأنه ال يمكن أن يتجرأ عىل اهلل بذلك 
ففعل ما فعل وحصل ما حصل وإن كانت هذه ُتعد معصية كام هو معلوم لكنه 
ما أراد املعصية بذاهتا وإنام أراد أن يصل إىل خري كام فهم وما حصل آلدم إال 
هذا اخلطأ فيام نعلم وإال فهو عليه الصالة والسالم معصوم فقد تاب اهلل -عز 

وجل- عليه وغفر له ورمحه وهذا فضل اهلل -عز وجل- علينا وعليه. 
�س/ نريد ذكر �لفرق بني �لنبي و�لر�سول ؟ 

آله  وعىل  األمني  النبي  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
وأصحابه أمجعني وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممًدا 

عبده ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص وبعد:
فقد ذكر بع�س �أهل �لعلم �لفو�رق بني �لنبي و�لر�سول فمن ذلك: 
أن الرسول هو الذي يتنبأ ويؤمر بتبليغ الرسالة، وأما النبي فهو الذي ينبئه 

اهلل تعاىل وكفى.
ومنها أن الرسول يؤمر بتبليغ الرسالة وأما النبي فال يؤمر بذلك.

ومنها أن الرسل يف الغالب يرسلون إىل قوم كافرين بخالف األنبياء الذين 
ليسوا برسل فإهنم جيددون ما جاءت به الرسل قبلهم يف أوساط املسلمني كام 

قال اهلل -عز وجل- چ ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ ] الشعراء: ١٠5 [.
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وقال سبحانه : چ ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  چ ]الشعراء: ١٢3 [.
وقال سبحانه : چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ ]الشعراء: ١4١ [.

وهكذا  چ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ]الشعراء: ١6٠[.
وهكذا جاءت اآليات الكثرية الدالة عىل تكذيب األمم لرسلهم.

وأرسل اهلل عزوجل موسى إىل فرعون وكان من أكفر أهل األرض بل كان 
معه وقال هلام  العاملني هبارون فجعله رسواًل  أهل األرض وعززه رب  أكفر 

رب العاملني: چ ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ    ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     
ے       ے  ۓ     چ ]طه: 43- 44 [.

وهكذا جاءت األدلة يف أن الرسل أرسلوا إىل قوم كافرين يقول اهلل -عز 
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ     ۈ   ۈ   ۆ   چ  الكريم  كتابه  يف  وجل- 
ې  ې  ې     ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حب    جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ  

ٻ  پ  پ  پ  چ ]األعراف: 65 - 68[.
وهكذا قال اهلل-عز وجل-يف حق صالح:چ ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  
ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ     ڇ   ڇ    ڇ    ڇ   چچ   چ   چ  

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ      ڑ  چ ]األعراف: ٧5 - ٧6[.
ومنها أن االنبياء أكثر من الرسل .

ومنها أن الرسل قد يأتون ببعض األحكام الرشعية املستقلة كام قال اهلل -عز 
وجل- چ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں      ۆ  چ ]املائدة: 48 [. بخالف 

األنبياء فإهنم جيددون دين من قبلهم. 
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ڄ    ڄ   چ   : الكريم  كتابه  يف  وجل-  -عز  اهلل  قال  أيًضا  وهكذا 
ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ  
ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   کگ   ک            

ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ ]األعراف: ١5٧ [.
فهذا دليل عىل أن الرسول قد يأيت بام خيالف رشع من قبله مع أن دينهم هو 
اإلسالم فنوح عليه الصالة والسالم وهو أول الرسل يقول : چ    ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ ]يونس: ٧٢  [.
وهكذا إبراهيم عليه الصالة والسالم قال اهلل عنه : چ ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋچ ]آل عمران: 6٧ [.
وهكذا قال موسى عليه الصالة والسالم لقومه: چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ          ڻ  ڻ  چ ]يونس: 84  [.
وقال اهلل عن فرعون: چ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  

ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ]يونس: 9٠ [.
دل هذا عىل أن دعوة األنبياء والرسل مجيًعا كانت إىل اإلسالم لكن قد يأيت 
الصحيحني،  يف  جاء  فقد  قبله  كان  من  التي ختالف  الرشائع  ببعض  الرسول 
ُ َعْنَهاَم-  َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ِ  -َريِضَ اهللَّ واللفظ للبخاري عن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللَّ
َلْ ُيْعَطُهنَّ َأَحٌد ِمَن اأَلْنبَِياِء َقْبيِل:  ًسا  َم-: »ُأْعِطيُت َخْ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
اَم َرُجٍل  ْعِب َمِسرَيَة َشْهٍر، َوُجِعَلْت ِل اأَلْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا، َوَأيُّ ُت بِالرُّ ُنرِصْ
إَِل  ُيْبَعُث  بِيُّ  النَّ َوَكاَن  الَغَنائُِم،  ِل  ْت  َوُأِحلَّ  ، َفْلُيَصلِّ َاُة  الصَّ َأْدَرَكْتُه  تِي  ُأمَّ ِمْن 
َفاَعَة« رواه البخاري برقم  ًة، َوُأْعِطيُت الشَّ ًة، َوُبِعْثُت إَِل النَّاِس َكافَّ َقْوِمِه َخاصَّ
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)438)، ومسلم برقم )5٢3(.

ومنها أيًضا أن الرسول يرسله اهلل -عز وجل- إىل قوم خاصة وال يرسل اهلل 
-سبحانه وتعاىل- رساًل كثرية يف آن واحد وأما األنبياء فقد يوجد يف املجتمع 
الواحدة  األرسة  يف  األنبياء  من  عدد  هناك  يكون  ربام  بل  أنبياء  عدة  الواحد 

لكثرهتم. 
النبوة والرسالة  ومنها أيًضا أن الرسول أفضل من النبي ألن الرسول فيه 
اهلل -عز  قال  النبوة وهلذا  من  مرتبة  أعىل  فالرسالة  برسول  فليس  النبي  وأما 

وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى          ې   چ   : ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  نبينا  يف  وجل- 
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   چ ]األحزاب: 4٠ [.
فهو رسول اهلل وهو خاتم األنبياء واهلل قال چ    ۇئ  ۆئۆئ      چ ومل يقل 
أنبياء لكن  بعده  أنه سيكون  لظننا  الرسل  قال وخاتم  لو  الرسل ألنه  وخاتم 
حني قال چ    ۇئ  ۆئۆئ      چ دل هذا أنه ال نبي بعده وإذا كان ال نبي بعده 
فمن باب أوىل ال رسول بعده ألن الرسالة أعم وهلذا كل رسول نبي وليس كل 

نبي رسواًل كام هو معلوم ومقرر عند مجاهري أهل العلم. 
-سبحانه  اهلل  حيميهم  قد  الرسل  أن  الفوارق  من  أيًضا  بعضهم  وذكر 
أن هذا  يظهر  الذي  بالقتل ولكن  عليهم  يسلطون  فال  أعدائهم  من  وتعاىل- 

القول معارض لقول اهلل -عز وجل- : چ ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ     
ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ېئ   ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ  

ی  ی  جئ  حئ   چ ]املائدة: ٧٠ [.
وأما قتلهم لألنبياء فاألدلة يف ذلك كثرية.

العالمة  الشيخ  كتاب  فليقرأ  يستقصيها  أن  أراد  من  كثرية  فوارق  وهناك 
حممد اإلمام -حفظه اهلل تعاىل- ) تنوير العقول يف الفرق بني النبي والرسول ) 
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فهو كتاب طيب يف هذه املسألة.

ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   چ     تعاىل  قوله  خرًي�  �هلل  جز�كم  �س/ 
ڈ  ڈ  چ ]اإلرساء: ٧9 [ ، ما �ملر�د باملقام �ملحمود يف هذه �لآية ؟ 

املراد باملقام املحمود هي الشفاعة الكربى عىل الراجح من أقوال أهل العلم 
چ أي مقاًما حيمدك  چ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ألن قوله : 
فيه اخلالئق وهذا املقام يكون يوم القيامة كام جاء عند البخاري ومسلم عن 
ِة َفَذَهْبَنا إىَِل َأَنِس ْبِن  َمْعَبد ْبن ِهاَلٍل الَعَنِزي، َقاَل: اْجَتَمْعَنا َناٌس ِمْن َأْهِل الَبرْصَ
َفاَعِة، َفإَِذا ُهَو يِف  َمالٍِك، َوَذَهْبَنا َمَعَنا بَِثابٍِت الُبَنايِنِّ إَِلْيِه َيْسَأُلُه َلَنا َعْن َحِديِث الشَّ
َحى، َفاْسَتْأَذنَّا، َفَأِذَن َلَنا َوُهَو َقاِعٌد َعىَل ِفَراِشِه، َفُقْلَنا  ِه َفَواَفْقَناُه ُيَصيلِّ الضُّ َقرْصِ
َزَة َهُؤاَلِء  َأَبا مَحْ َفاَعِة، َفَقاَل: َيا  َل ِمْن َحِديِث الشَّ ٍء َأوَّ لَِثابٍِت: اَل َتْسَأْلُه َعْن يَشْ
َثَنا  َفاَعِة، َفَقاَل: َحدَّ ِة َجاُءوَك َيْسَأُلوَنَك َعْن َحِديِث الشَّ إِْخَواُنَك ِمْن َأْهِل الَبرْصَ
َبْعُضُهْم  النَّاُس  َماَج  الِقَياَمِة  َيْوُم  »إَِذا َكاَن  َقاَل:  َم-  َعَلْيِه َوَسلَّ ٌد -َصىلَّ اهلُل  مَّ حُمَ
َفَيُقوُل: َلْسُت َلَا، َوَلِكْن  َلَنا إَِل َربَِّك،  َفَيُقوُلوَن: اْشَفْع  َفَيْأُتوَن آَدَم،  ِف َبْعٍض، 
ِن، َفَيْأُتوَن إِْبَراِهيَم، َفَيُقوُل: َلْسُت َلَا، َوَلِكْن  مْحَ ُه َخِليُل الرَّ َعَلْيُكْم بِإِْبَراِهيَم َفإِنَّ
ِ، َفَيْأُتوَن ُموَسى َفَيُقوُل: َلْسُت َلَا، َوَلِكْن َعَلْيُكْم  ُه َكِليُم اهللَّ َعَلْيُكْم بُِموَسى َفإِنَّ
ِ، َوَكِلَمُتُه، َفَيْأُتوَن ِعيَسى، َفَيُقوُل: َلْسُت َلَا، َوَلِكْن َعَلْيُكْم  ُه ُروُح اهللَّ بِِعيَسى َفإِنَّ
 ، َريبِّ َعىَل  َفَأْسَتْأِذُن  َلَا،  َأَنا  َفَأُقوُل:  َفَيْأُتويِن،  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ٍد -َصىلَّ  بُِمَحمَّ
املََحاِمِد،  بِتِْلَك  ُدُه  َفَأمْحَ اآلَن،  يِن  ُضُ َتْ اَل  ا  ِبَ ُدُه  َأمْحَ اِمَد  َمَ َوُيْلِهُمنِي  ِل،  َفُيْؤَذُن 
ُد اْرَفْع َرْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل ُتْعَط،  مَّ َوَأِخرُّ َلُه َساِجًدا، َفَيُقوُل: َيا ُمَ
َمْن  ِمْنَها  َفَأْخِرْج  اْنَطِلْق  َفَيُقوُل:  تِي،  ُأمَّ تِي  ُأمَّ  ، َربِّ َيا  َفَأُقوُل:  ْع،  ُتَشفَّ َواْشَفْع 
بِتِْلَك  ُدُه  َفَأمْحَ َأُعوُد،  ُثمَّ  َفَأْفَعُل،  َفَأْنَطِلُق  إِياَمٍن،  ِمْن  َشِعرَيٍة  ِمْثَقاُل  َقْلبِِه  ِف  َكاَن 
َلَك،  ُيْسَمْع  َوُقْل  َرْأَسَك،  اْرَفْع  ُد  مَّ ُمَ َيا  َفُيَقاُل:  َساِجًدا،  َلُه  َأِخرُّ  ُثمَّ  املََحاِمِد، 
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تِي، َفَيُقوُل: اْنَطِلْق َفَأْخِرْج  تِي ُأمَّ ، ُأمَّ ْع، َفَأُقوُل: َيا َربِّ َوَسْل ُتْعَط، َواْشَفْع ُتَشفَّ
َفَأْنَطِلُق،  َفَأْخِرْجُه،  إِياَمٍن  ِمْن   - َخْرَدَلٍة  َأْو   - ٍة  َذرَّ ِمْثَقاُل  َقْلبِِه  ِف  َكاَن  َمْن  ِمْنَها 
ُد اْرَفْع  مَّ ُدُه بِتِْلَك املََحاِمِد، ُثمَّ َأِخرُّ َلُه َساِجًدا، َفَيُقوُل: َيا ُمَ َفَأْفَعُل، ُثمَّ َأُعوُد َفَأمْحَ
تِي،  تِي ُأمَّ ْع، َفَأُقوُل: َيا َربِّ ُأمَّ َرْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل ُتْعَط، َواْشَفْع ُتَشفَّ
ِة َخْرَدٍل ِمْن  ِمْثَقاِل َحبَّ َأْدَنى  َأْدَنى  َأْدَنى  َقْلبِِه  َفَأْخِرْج َمْن َكاَن ِف  اْنَطِلْق  َفَيُقوُل: 
اِر، َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل« َفَلامَّ َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِد َأَنٍس ُقْلُت لَِبْعِض  إِياَمٍن، َفَأْخِرْجُه ِمَن النَّ
َثَنا  باَِم َحدَّ ْثَناُه  َفَحدَّ َأيِب َخِليَفَة  َمْنِزِل  ُمَتَواٍر ِف  َوُهَو  بِاحَلَسِن  َمَرْرَنا  َلْو  َأْصَحابَِنا: 
ِجْئَناَك  َسِعيٍد،  َأَبا  َيا  َلُه:  َفُقْلَنا  َلَنا  َفَأِذَن  َعَلْيِه،  ْمَنا  َفَسلَّ َفَأَتْيَناُه  َمالٍِك،  ْبُن  َأَنُس 
ِهيْه  َفَقاَل:  َفاَعِة،  الشَّ ِف  َثَنا  َما َحدَّ ِمْثَل  َنَر  َفَلْم  َمالٍِك،  ْبِن  َأَنِس  َأِخيَك  ِعْنِد  ِمْن 
ْثَناُه بِاحَلِديِث، َفاْنَتَهى إَِل َهَذا املَْوِضِع، َفَقاَل: ِهيْه، َفُقْلَنا َلْ َيِزْد َلَنا َعىَل َهَذا،  َفَحدَّ
ِكُلوا،  يَن َسَنًة َفَا َأْدِري َأَنِسَ َأْم َكِرَه َأْن َتتَّ َثنِي َوُهَو مَجِيٌع ُمْنُذ ِعْشِ َفَقاَل: َلَقْد َحدَّ
ْثَنا َفَضِحَك، َوَقاَل: ُخِلَق اإِلْنَساُن َعُجواًل َما َذَكْرُتُه إاِلَّ  َأَبا َسِعيٍد َفَحدِّ َيا  ُقْلَنا: 
ُدُه  َفَأمْحَ ابَِعَة  الرَّ َأُعوُد  »ُثمَّ  َقاَل:  بِِه،  َثُكْم  َحدَّ َكاَم  َثنِي  َحدَّ َثُكْم  ُأَحدِّ َأْن  ُأِريُد  َوَأَنا 
ُيْسَمْع،  اْرَفْع َرْأَسَك، َوُقْل  ُد  مَّ َيا ُمَ َفُيَقاُل:  َلُه َساِجًدا،  َأِخرُّ  بِتِْلَك املََحاِمِد، ُثمَّ 
 ، ُ إاِلَّ اهللَّ إَِلَه  اَل  َقاَل:  ِفيَمْن  اْئَذْن ِل  َيا َربِّ  َفَأُقوُل:  ْع،  ُتَشفَّ َواْشَفْع  ُتْعَطْه،  َوَسْل 
ْخِرَجنَّ ِمْنَها َمْن َقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ  ِت َوَجَاِل، َوِكرْبَِيائِي َوَعَظَمتِي أَلُ َفَيُقوُل: َوِعزَّ
اللفظ  برقم  )١93) وهذا  برقم   )٧5١٠)، ومسلم  البخاري  ُ« أخرجه  اهللَّ

للبخاري.   
الشفاعة  وهي  العظمى  الشفاعة  أهنا  العلم  أهل  مجاهري  عليه  الذي  وهذا 
احلساب ومن  إىل  يقدموا  أن  أجل  من  الناس  والشفاعة جلميع  األمم  جلميع 
أجل أن جيري عليهم احلساب وهذا املقام ال يستطيع أن يقومه أحد من خلق 
اهلل إال نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص ومن أهل العلم من قال املقام املحمود هو إخراج النبي 
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ملسو هيلع هللا ىلص بعض أهل النار أي يشفع لبعض أهل النار أن خيرجوا منها وهكذا بعضهم 
جعل املقام املحمود  هو اللواء وهو الذي يعقد له وينطوي حتته مجيع األنبياء 
باب  ألن  اجلنة  باب  استفتاحه  املحمود  املقام  جيعل  أيًضا  وبعضهم  والرسل 
اجلنة ال يفتح إال لنبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص كام جاء عند اإلمام مسلم َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  
ِة  نَّ َم-: »آِت َباَب اجْلَ ُ َعْنَه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ -َريِضَ اهللَّ
بَِك  َفَيُقوُل:  ٌد،  مَّ ُمَ َفَأُقوُل:  َأْنَت؟  َمْن  اِزُن:  اخْلَ َفَيُقوُل  َفَأْستْفتُِح،  اْلِقَياَمِة  َيْوَم 

َحٍد َقْبَلَك« رواه مسلم  برقم ))١9٧(. ُأِمْرُت اَل َأْفَتُح أِلَ
وهناك من يقول إن املقام املحمود هو أنَّ اهلل -عز وجل- جيلس نبيه حممًدا 
ملسو هيلع هللا ىلص عىل عرشه يوم القيامة فتحمده مجيع اخلالئق واستدلوا بحديث ضعيف ال 

يثبت واستدلوا أيًضا بأثر عن جماهد.
اخلالئق  فتحمده مجيع  وما بني جربيل  اهلل  بني  ما  يقول جيلس  ومنهم من 
لكن الراجح أن املقام املحمود هي الشفاعة الكربى وهي شفاعته ملسو هيلع هللا ىلص جلميع 
اخلالئق يف ذلك املقام فتحمده مجيع اخلالئق عند أن يروا أن آدم ونوًحا وإبراهيم 
أن  املقام ومل يستطع  يقوموا هذا  مل  الصالة والسالم  وموسى وعيسى عليهم 
يقوم هذا املقام إال نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص فبهذا حتمده اخلالئق وأما جملسه عىل العرش 
فإن هذا ال يعترب مقاًما حمموًدا إذا ثبت هذا مع أنه مل يثبت دليل عىل هذا فإن 
هذا مقام تعظيم وليس مقام محد ألن احلمد يكون من اخلالئق ملن أسدى إليها 
خرًيا أو صنع هلا معروًفا أما من ُرِفع وعلت منزلته وليس يف علو منزلته منفعة 
كالم  من  فالراجح  محده  ال  تعظيمه  الناس  نفوس  يف  يبعث  هذا  فإن  للخلق 
أهل العلم أن املقام املحمود هو هذا املقام الذي تعجز عنه مجيع الرسل وال 
أن  مانع  العظمى، وال  الشفاعة  حممد ملسو هيلع هللا ىلص وهي  نبينا  إال  به  يقوم  أن  يستطيع 
يكون حمموًدا بإخراج بعض املوحدين من النار وكذلك أيًضا بفتح باب اجلنة، 
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لكن هذا الفعل ال حتمده مجيع اخلالئق عليه وإنام حيمده من ينتفع به بخالف 
الشفاعة العظمى فإن مجيع اخلالئق حتمده عليها ألنه ال يستطيع أن يقوم مقامه 
أحد، وأما بالنسبة إلخراج بعض املوحدين من النار فقد وردت األدلة عىل أن 

املالئكة يشفعون وعىل أن الرسل تشفع بل وعىل أن بعض املؤمنني يشفعون 
ُ َعْنَه - َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ  ْرَداِء -َريِضَ اهللَّ جاء عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب الدَّ
اننَِي اَل َيُكوُنوَن ُشَهَداَء، َواَل ُشَفَعاَء  عَّ َم-، َيُقوُل: »إِنَّ اللَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َيْوَم اْلِقَياَمِة« رواه مسلم برقم )٢598(. 
مفهوم احلديث أن غري اللعانني وهم املستقيمون األتقياء يشفعون لغريهم 
ُه َسِمَع َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ  ُ َعْنَه - َأنَّ جاء عند اإلمام أمحد َعْن َأيِب ُأَماَمَة -َريِضَ اهللَّ
، َأْو  نْيِ يَّ َة بَِشَفاَعِة َرُجٍل َلْيَس بَِنبِيٍّ ِمْثُل احْلَ نَّ َم- َيُقوُل: »َلَيْدُخَلنَّ اجْلَ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
« رواه أمحد رقم )٢٢٢١5)، وصححه األلباين  ،: َربِيَعَة َوُمَضَ نْيِ يَّ ِمْثُل َأَحِد احْلَ

يف صحيح اجلامع برقم )5363(.   
دل هذا عىل أن إخراج بعض املوحدين  من النار ليس من خصائص النبي 
األمم،  من  الصاحلني  وأيًضا  واألنبياء  والرسل  املالئكة  يشمل  هو  بل  ملسو هيلع هللا ىلص 
وأما ذلك املقام وهي الشفاعة العظمى فهذا خمصوص بنبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص وهذا 
الراجح وال مانع كام سمعتم أن حيمده الناس عىل إخراج بعض املوحدين من 
املقام املحمود هو الشفاعة  النار وعىل فتح باب اجلنة فال مانع من هذا لكن 

العظمى واهلل أعلم. 
�س/جز�كم �هلل خرًي� هل كان �لإ�سر�ء و�ملعر�ج بنبينا  ملسو هيلع هللا ىلص بج�سده 

وروحه �أم كان برحه فقط ؟
اإلرساء واملعراج كان بجسد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وروحه واألدلة عىل هذا كثرية فقد 
ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ  جاء عند اإلمام مسلم َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك -َريِضَ اهللَّ
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ٌة َأْبَيُض َطِويٌل َفْوَق احْلِاَمِر، َوُدوَن  اِق، َوُهَو َدابَّ َم- َقاَل: »ُأتِيُت بِاْلرُبَ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
اْلَبْغِل، َيَضُع َحاِفَرُه ِعْنَد ُمْنَتَهى َطْرِفِه«، َقاَل: »َفَرِكْبُتُه َحتَّى َأَتْيُت َبْيَت امْلَْقِدِس«، 
ْيُت  ْنبَِياُء«، َقاَل« ُثمَّ َدَخْلُت امْلَْسِجَد، َفَصلَّ تِي َيْربُِط بِِه اأْلَ ْلَقِة الَّ َقاَل: »َفَرَبْطُتُه بِاحْلَ
ٍر، َوإَِناٍء ِمْن  َاُم بِإَِناٍء ِمْن َخْ ، ُثمَّ َخَرْجُت َفَجاَءيِن ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّ ِفيِه َرْكَعَتنْيِ
َت اْلِفْطَرَة، ُثمَّ  َم-: اْخَتْ َبَن، َفَقاَل ِجرْبِيُل -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُت اللَّ َلَبٍن، َفاْخَتْ
اَمِء، َفاْسَتْفَتَح ِجرْبِيُل، َفِقيَل: َمَن َأْنَت؟ َقاَل: ِجرْبِيُل، ِقيَل: َوَمْن  ُعِرَج بَِنا إَِل السَّ
ٌد، ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث إَِلْيِه؟ َقاَل: َ َقْد ُبِعَث إَِلْيِه، َفُفتَِح َلَنا، َفإَِذا َأَنا  مَّ َمَعَك؟ َقاَل: ُمَ
انَِيِة، َفاْسَتْفَتَح ِجرْبِيُل  اَمِء الثَّ َب يِب، َوَدَعا ِل بَِخرْيٍ، ُثمَّ ُعِرَج بَِنا إَِل السَّ بِآَدَم، َفَرحَّ
ٌد،  مَّ ُمَ َقاَل:  َمَعَك؟  َوَمْن  ِقيَل:  ِجرْبِيُل،  َقاَل:  َأْنَت؟  َمَن  َفِقيَل:  َاُم،  السَّ َعَلْيِه 
اَلِة ِعيَسى  ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبِعَث إَِلْيِه، َفُفتَِح َلَنا، َفإَِذا َأَنا بِاْبَنْي اخْلَ
َبا َوَدَعَوا ِل بَِخرْيٍ، ُثمَّ  َعَلْيِهاَم، َفَرحَّ اَء، َصَلَواُت اهللِ  ْبِن َزَكِريَّ َيى  َمْرَيَم، َوَيْ اْبِن 
ِجرْبِيُل،  َقاَل:  َأْنَت؟  َمَن  َفِقيَل:  ِجرْبِيُل،  َفاْسَتْفَتَح  الَِثِة،  الثَّ اَمِء  السَّ إَِل  يِب  َعَرَج 
َم-، ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث إَِلْيِه؟  ٌد -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ مَّ ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ ، َقاَل: ُمَ
َم-، إَِذا ُهَو  َقاَل: َقْد ُبِعَث إَِلْيِه، َفُفتَِح َلَنا، َفإَِذا َأَنا بُِيوُسَف -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ابَِعِة،  اَمِء الرَّ َب َوَدَعا ِل بَِخرْيٍ، ُثمَّ ُعِرَج بَِنا إَِل السَّ ْسِن، َفَرحَّ َقِد ُاْعِطَي َشْطَر احْلُ
َاُم، ِقيَل: َمْن َهَذا؟ َقاَل: ِجرْبِيُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟  َفاْسَتْفَتَح ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّ
ٌد، َقاَل: َوَقْد ُبِعَث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبِعَث إَِلْيِه، َفُفتَِح َلَنا َفإَِذا َأَنا بِإِْدِريَس،  مَّ َقاَل: ُمَ
اچ ]مريم: 5٧[،  : چَوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِليًّ َب َوَدَعا ِل بَِخرْيٍ، َقاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َفَرحَّ
اِمَسِة، َفاْسَتْفَتَح ِجرْبِيُل، ِقيَل: َمْن َهَذا؟ َفَقاَل: ِجرْبِيُل،  اَمِء اخْلَ ُثمَّ ُعِرَج بَِنا إَِل السَّ
ٌد، ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبِعَث إَِلْيِه، َفُفتَِح َلَنا  مَّ ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: ُمَ
َب، َوَدَعا ِل بَِخرْيٍ، ُثمَّ ُعِرَج بَِنا إَِل  َم-، َفَرحَّ اُروَن -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفإَِذا َأَنا ِبَ
َاُم، ِقيَل: َمْن َهَذا؟ َقاَل: ِجرْبِيُل،  اِدَسِة، َفاْسَتْفَتَح ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّ اَمِء السَّ السَّ
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ٌد، ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبِعَث إَِلْيِه، َفُفتَِح  مَّ ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: ُمَ
َب َوَدَعا ِل بَِخرْيٍ، ُثمَّ ُعِرَج بَِنا  َم-، َفَرحَّ َلَنا، َفإَِذا َأَنا بُِموَسى -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ابَِعِة، َفاْسَتْفَتَح ِجرْبِيُل، َفِقيَل: َمْن َهَذا؟ َقاَل: ِجرْبِيُل، ِقيَل: َوَمْن  اَمِء السَّ إَِل السَّ
َم-، ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبِعَث  ٌد -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ مَّ َمَعَك؟ َقاَل: ُمَ
َم- ُمْسنًِدا َظْهَرُه إَِل اْلَبْيِت  إَِلْيِه، َفُفتَِح َلَنا َفإَِذا َأَنا بِإِْبَراِهيَم -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
امْلَْعُموِر، َوإَِذا ُهَو َيْدُخُلُه ُكلَّ َيْوٍم َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك اَل َيُعوُدوَن إَِلْيِه، ُثمَّ َذَهَب 
َقاَل:  َكاْلِقَاِل«،  َثَمُرَها  َوإَِذا  اْلِفَيَلِة،  َكآَذاِن  َوَرُقَها  َوإَِذا  امْلُْنَتَهى،  ْدَرِة  السِّ إَِل  يِب 
ْت، َفاَم َأَحٌد ِمْن َخْلِق اهللِ َيْسَتِطيُع َأْن َيْنَعَتَها  َ »َفَلامَّ َغِشَيَها ِمْن َأْمِر اهللِ َما َغِشَ َتَغريَّ
َيْوٍم  ُكلِّ  ِف  َصَاًة  ِسنَي  َخْ َعيَلَّ  َفَفَرَض  َأْوَحى،  َما  إَِلَّ  اهلُل  َفَأْوَحى  ُحْسنَِها،  ِمْن 
َك َعىَل  َربُّ َفَرَض  َما  َفَقاَل:  َم-،  َعَلْيِه َوَسلَّ اهلُل  إَِل ُموَسى -َصىلَّ  َفَنَزْلُت  َوَلْيَلٍة، 
َتَك  ِسنَي َصَاًة، َقاَل: اْرِجْع إَِل َربَِّك َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف، َفإِنَّ ُأمَّ تَِك؟ ُقْلُت: َخْ ُأمَّ
إَِل  »َفَرَجْعُت  َقاَل:  ْم«،  ُتُ َوَخرَبْ ائِيَل  إِْسَ َبنِي  َبَلْوُت  َقْد  َفإيِنِّ  َذلَِك،  ُيِطيُقوَن  اَل 
ًسا، َفَرَجْعُت إَِل ُموَسى،  تِي، َفَحطَّ َعنِّي َخْ ْف َعىَل ُأمَّ ، َخفِّ ، َفُقْلُت: َيا َربِّ َريبِّ
َربَِّك  إَِل  َفاْرِجْع  َذلَِك،  ُيِطيُقوَن  اَل  َتَك  ُأمَّ إِنَّ  َقاَل:  ًسا،  َخْ َعنِّي  َحطَّ  َفُقْلُت: 
َتَباَرَك َوَتَعاَل، َوَبنْيَ ُموَسى  َأَزْل َأْرِجُع َبنْيَ َريبِّ  َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف«، َقاَل: »َفَلْم 
ُس َصَلَواٍت ُكلَّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة، لُِكلِّ َصَاٍة  نَّ َخْ ُ ُد، إِنَّ مَّ َاُم َحتَّى َقاَل: َيا ُمَ َعَلْيِه السَّ
ُسوَن َصَاًة، َوَمْن َهمَّ بَِحَسَنٍة َفَلْم َيْعَمْلَها ُكتَِبْت َلُه َحَسَنًة، َفإِْن  ، َفَذلَِك َخْ َعْشٌ
َئٍة َفَلْم َيْعَمْلَها َلْ ُتْكَتْب َشْيًئا، َفإِْن َعِمَلَها  ا، َوَمْن َهمَّ بَِسيِّ َعِمَلَها ُكتَِبْت َلُه َعْشً
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  ُموَسى  إَِل  اْنَتَهْيُت  َحتَّى  »َفَنَزْلُت  َقاَل:  َواِحَدًة«،  َئًة  َسيِّ ُكتَِبْت 
َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  التَّْخِفيَف«،  َفاْسَأْلُه  َربَِّك  َفَقاَل: اْرِجْع إَِل  ُتُه،  َفَأْخرَبْ َم-،  َوَسلَّ
َم-: »َفُقْلُت: َقْد َرَجْعُت إَِل َريبِّ َحتَّى اْسَتْحَيْيُت ِمْنُه« رواه  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

مسلم برقم )١6٢(. 



86
فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص ركب عىل الرباق فلو كان بروحه فقط ملا احتاج أن يركب، فقد 
ُ َعَلْيِه  بِيَّ َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنُه- » َأنَّ النَّ جاء عند الرتمذي، وأمحد َعْن َأَنٍس-َريِضَ اهللَّ
َلُه  َفَقاَل  َعَلْيِه،  َفاْسَتْصَعَب  ًجا،  ُمْسَ ُمْلَجاًم  بِِه  َي  ُأْسِ َلْيَلَة  اِق  بِالرُبَ ُأِتَ  َم  َوَسلَّ
ِ ِمْنُه«، َقاَل: »َفاْرَفضَّ  ٍد َتْفَعُل َهَذا؟ َفاَم َرِكَبَك َأَحٌد َأْكَرُم َعىَل اهللَّ ِجرْبِيُل: َأبُِمَحمَّ
َعَرًقا« رواه الرتمذي برقم )3١3١)، وأمحد برقم )١٢6٧٢)، وقال األلباين يف 

تصحيح ُسنن الرتمذي: صحيح اإلسناد.
أي: حياًء من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد نزل منها يف بيت املقدس وربطها يف املكان 
الذي ربط األنبياء فيه خيوهلم وصىل باألنبياء إماًما وأتى بإناٍء من مخر، وإناٍء 

من لبن هذه كلها أدلة عىل أنه عرج بجسده وروحه عليه الصالة والسالم. 
ومن األدلة عىل ذلك أن جربيل عليه السالم كان كلام طرق باب سامء قيل 
له من؟، فيقول جربيل فيقال له وهل معك أحد فيقول نعم حممد فيقال له وقد 
فيقولون مرحًبا ولنعم املجيء جاء فكان يستفتح كل  إليه فيقول نعم  أرسل 

سامء ويقال هكذا فلو كان بروحه فقط ملا احتاج إىل هذا.
وبإبراهيم  بآدم  التقى  السامء  يف  والسالم  الصالة  عليهم  بالرسل  والتقى 
وموسى وهارون وحييى ويوسف وإدريس -عليهم الصالة والسالم- حتى 
هبا  جاءت  وكام  الكريم  كتابه  يف  وجل-  -عز  اهلل  بني  كام  املنتهى  سدرة  بلغ 

نَّة. السُّ
واألدلة عىل ذلك كثرية كام هي مبينة يف أحاديث اإلرساء واملعراج.

ومن أدل األدلة عىل ذلك أنه ُفقد تلك الليلة عليه الصالة والسالم ولو قلنا 
إنه ُعرج بروحه فقط فمعنى هذا أن روحه خرجت من جسده وهذا ال يكون 

إال عند املوت. واهلل أعلم.
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؟  �أو�ساف �لرب�ق �لتي وردت يف �لأحاديث �ل�سحيحة  �س/ ما هي 
وهل هو �سيء �أُعطيه ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يف وقت �لإ�سر�ء و�ملعر�ج �أم �أنه 

موجود �لآن ؟  
الرباق قد أخرب عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص كام جاء عند اإلمام مسلم َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك 
اِق،  َم- َقاَل: »ُأتِيُت بِاْلرُبَ ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ -َريِضَ اهللَّ
ُمْنَتَهى  ِعْنَد  َحاِفَرُه  َيَضُع  اْلَبْغِل،  َوُدوَن  احْلِاَمِر،  َفْوَق  َطِويٌل  َأْبَيُض  ٌة  َدابَّ َوُهَو 
تِي  الَّ ْلَقِة  بِاحْلَ »َفَرَبْطُتُه  َقاَل:  امْلَْقِدِس«،  َبْيَت  َأَتْيُت  َحتَّى  »َفَرِكْبُتُه  َقاَل:  َطْرِفِه«، 

ْنبَِياُء..« احلديث. رواه مسلم برقم )١6٢(. َيْربُِط بِِه اأْلَ
فهو حيوان خلقه اهلل -عز وجل- كام شاء.

 ُ بِيَّ َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنُه- »َأنَّ النَّ وقد جاء عند الرتمذي، وأمحد َعْن َأَنٍس-َريِضَ اهللَّ
ًجا، َفاْسَتْصَعَب َعَلْيِه، َفَقاَل َلُه  َي بِِه ُمْلَجاًم ُمْسَ اِق َلْيَلَة ُأْسِ َم ُأِتَ بِالرُبَ َعَلْيِه َوَسلَّ
ِ ِمْنُه«، َقاَل: »َفاْرَفضَّ  ٍد َتْفَعُل َهَذا؟ َفاَم َرِكَبَك َأَحٌد َأْكَرُم َعىَل اهللَّ ِجرْبِيُل: َأبُِمَحمَّ
َعَرًقا« رواه الرتمذي برقم )3١3١)، وأمحد برقم )١٢6٧٢)، وقال األلباين يف 

تصحيح ُسنن الرتمذي: صحيح اإلسناد.
�إذن: و�سف �لرب�ق يف �لأحاديث كما يلي:  

١ـ أنه دابة أي: حيوان.
٢ ـ وأن لونه أبيض. 

3 ـ وأنه شديد الرسعة ألنه يضع حافره عند منتهى طرفه.
4 ـ وأنه كان مرسًجا ملجاًم.

5 ـ وأنه كان موجوًدا من قبل زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يستفاد هذا من قول جربيل: 
ِ ِمْنُه«، َقاَل: »َفاْرَفضَّ َعَرًقا«  ٍد َتْفَعُل َهَذا؟ َفاَم َرِكَبَك َأَحٌد َأْكَرُم َعىَل اهللَّ »َأبُِمَحمَّ

فهذا دليل أن اهلل عزوجل قد جعل فيه إحساًسا.
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وأما هل له نسل أم ال ؟ اهلل أعلم. قد يمكن أن اهلل خلقه هكذا هبذه احلالة، 

ومسألة النسل يعلمها اهلل -سبحانه وتعاىل-. 
بع�س  وجد  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أن  و�ملعر�ج  �لإ�سر�ء  �أحاديث  يف  جاء  �س/ 

�لأنبياء يف �ل�سماو�ت فهل �ملعنى �أنهم كانو� باأج�سادهم يف �ل�سماء ؟
 الذي يظهر من خالل النصوص الواردة أن أجسامهم يف األرض وأرواحهم 
ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل اهللِ  يف السامء هلذا جاء عند مسلم َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك -َريِضَ اهللَّ
اٍب: َمَرْرُت - َعىَل ُموَسى  َم- َقاَل: »َأَتْيُت - َوِف ِرَواَيِة َهدَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِر، َوُهَو َقائٌِم ُيَصيلِّ ِف َقرْبِِه« رواه مسلم برقم  مْحَ َي يِب ِعْنَد اْلَكثِيِب اأْلَ َلْيَلَة ُأْسِ

.)٢3٧5(
لكن اهلل -سبحانه وتعاىل- أرى رسوله ملسو هيلع هللا ىلص الرسل بصورهم والدليل عىل 
ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  الصحيحني  يف  جاء  كام  وأشكاهلم  لصورهم  ملسو هيلع هللا ىلص  وصفه  هذا 
َي يِب:  َم- َلْيَلَة ُأرْسِ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ -َريِضَ اهللَّ
َوَرَأْيُت  ِرَجاِل َشُنوَءَة،  ِمْن  ُه  َكَأنَّ َرِجٌل،  ٌب  َرُجٌل َضْ ُهَو  َوإَِذا  »َرَأْيُت ُموَسى: 
اَم َخَرَج ِمْن ِدياَمٍس، َوَأَنا َأْشَبُه َوَلِد إِْبَراِهيَم  ُر، َكَأنَّ ِعيَسى، َفإَِذا ُهَو َرُجٌل َرْبَعٌة َأمْحَ
ٌر،  ا َلَبٌن َوِف اآلَخِر َخْ َم- بِِه، ُثمَّ ُأتِيُت بِإَِناَءْيِن: ِف َأَحِدِهَ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْبُتُه، َفِقيَل: َأَخْذَت الِفْطَرَة َأَما إِنََّك  َبَن َفَشِ اَم ِشْئَت، َفَأَخْذُت اللَّ ُ ْب َأيَّ َفَقاَل: اْشَ
برقم  برقم )3394)، ومسلم  البخاري  ُتَك« رواه  ُأمَّ َغَوْت  اخَلْمَر  َأَخْذَت  َلْو 

.)١68(
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوَل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  وَعْن 
اَي، َفَسَأَلْتنِي َعْن َأْشَياَء  َم: »َلَقْد َرَأْيُتنِي ِف احْلِْجِر َوُقَرْيٌش َتْسَأُلنِي َعْن َمْسَ َوَسلَّ
«، َقاَل: »َفَرَفَعُه اهلُل ِل  ِمْن َبْيِت امْلَْقِدِس َلْ ُأْثبِْتَها، َفُكِرْبُت ُكْرَبًة َما ُكِرْبُت ِمْثَلُه َقطُّ
ْنبَِياِء،  اَعٍة ِمَن اأْلَ ْم بِِه، َوَقْد َرَأْيُتنِي ِف مَجَ ٍء إاِلَّ َأْنَبْأُتُ َأْنُظُر إَِلْيِه، َما َيْسَأُلويِن َعْن َشْ
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ُه ِمْن ِرَجاِل َشُنوَءَة، َوإَِذا  ٌب، َجْعٌد َكَأنَّ ، َفإَِذا َرُجٌل َضْ َفإَِذا ُموَسى َقائٌِم ُيَصيلِّ
، َأْقَرُب النَّاِس بِِه َشَبًها ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد  َاُم َقائٌِم ُيَصيلِّ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َعَلْيِه السَّ
، َأْشَبُه النَّاِس بِِه َصاِحُبُكْم - َيْعنِي  َاُم َقائٌِم ُيَصيلِّ ، َوإَِذا إِْبَراِهيُم َعَلْيِه السَّ َقِفيُّ الثَّ
ُد، َهَذا  مَّ َاِة َقاَل َقائٌِل: َيا ُمَ َاُة َفَأَمُْتُهْم، َفَلامَّ َفَرْغُت ِمَن الصَّ َنْفَسُه - َفَحاَنِت الصَّ
َاِم«. رواه مسلم  بِالسَّ َفَبَدَأيِن  إَِلْيِه،  َفاْلَتَفتُّ  َعَلْيِه،  ْم  َفَسلِّ اِر،  النَّ َمالٌِك َصاِحُب 

برقم )١٧٢(.
فهذا دليل عىل أن اهلل -عز وجل- أراه األنبياء بصورهم وبأجسامهم.

اَلُة َفَأمَمُْتُهْم« داللة عىل أنه رآهم  ومن األدلة عىل ذلك  قوله: »َفَحاَنِت الصَّ
بأجسامهم وقد قدمه جربيل عليه السالم ليصيل هبم داللة عىل فضله عليهم 

ملسو هيلع هللا ىلص. 
مع أن األصل أن أجسامهم يف األرض ومعلوم أن أجسام األنبياء ال تأكلها 

األرض ولكن اهلل -عز وجل- عىل كل يشء قدير. 
�س/ هل نبي �هلل �سليمان كان يرى �جلن عياًنا �أم ل ؟  

ويتخاطب،  اإلنس،  يرى  كام  عياًنا  اجلن  يرى  كان  سليامن  اهلل  نبي  نعم   
ويتعامل معهم كام يتعامل مع اإلنس وقد كانوا يعملون له تلك األعامل التي 

أخربنا عنها رب العاملني -سبحانه وتعاىل- يف كتابه الكريم چ ڦ   ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  
گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ                ڭ  ڭ  ڭ    

ڭ             ۇ  چ ]النمل: 38 - 4٠[. 
يسجنهم  كان  وهلذا  أمامه،  وأهنم  معهم،  يتكلم  كان  أنه  اآليات  فدلت 
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ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  الصحيحني  يف  جاء  كام  واملتمردين  منهم  العصاة  ويعاقب 
َم- َقاَل: »إِنَّ ِعْفِريًتا ِمَن اجِلنِّ  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-  َعِن النَّ -َريِضَ اهللَّ
َأْربَِطُه  َأْن  َفَأَرْدُت  ِمْنُه،   ُ َفَأْمَكَننِي اهللَّ َاَة،  لَِيْقَطَع َعيَلَّ الصَّ الَباِرَحَة -  َت َعيَلَّ  َتَفلَّ
ُكْم، َفَذَكْرُت َقْوَل  إَِل َساِرَيٍة ِمْن َسَواِري املَْسِجِد َحتَّى ُتْصبُِحوا َوَتْنُظُروا إَِلْيِه ُكلُّ
ُه  َحٍد ِمْن َبْعِدي«، َقاَل َرْوٌح: »َفَردَّ َأِخي ُسَلْياَمَن: َربِّ َهْب ِل ُمْلًكا اَل َيْنَبِغي أِلَ

َخاِسًئا« رواه البخاري برقم )46١)، ومسلم برقم )54١(.
�س/ هل �سحيح �أن نبي �هلل �سليمان تزوج مبلكة �سباأ وهكذ� يو�سف 

تزوج بامر�أة �لعزيز ؟ .
أنا ال أعلم دلياًل صحيًحا عىل أن نبي اهلل سليامن تزوج بملكة سبأ.

وهكذا ال أعلم دلياًل صحيًحا أن يوسف تزوج امرأة العزيز، ولكن قد جاء 
هذا عن بعضهم كزيد بن أسلم، وغريه.

وال أعلم هل مات العزيز قبل ذلك حتى يتزوج بامرأة العزيز ألهنا ما زالت 
زوجة له أم ال؟ واهلل أعلم.

و�لر�سل  �لأنبياء  ميثلون  من  �لأخرية  �لآونة  يف  ن�سمع  �إننا  �س/ 
وملن  �مل�سلمني  لأبناء  توجيهكم  هو  فما  للنا�س  ق�س�سهم  ذكر  بحجة 

ميثلون �لأنبياء وملن يبقون يف �مل�ساهدة لهذه �ملقاطع ؟.
النبي األمني وعىل آله  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد 
وأصحابه أمجعني وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممًدا 

عبده ورسوله ـ صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أما بعد: 
فالتمثيل حرام دائاًم وأبًدا ألي أحٍد كان ألن هذه الطريقة جاءتنا من اليهود 
والنصارى وغريهم من الكفار وفيه تزييف وخداع وكذب عىل الناس وتشبه 
ُ َعْنُه-   ِ بن مسعود -َريِضَ اهللَّ بغري املسلمني وقد روى اإلمام أمحد َعْن َعْبِد اهللَّ
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اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  »َأَشدُّ النَّاِس َعَذاًبا  َم-، َقاَل:  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َأنَّ َرُسوَل اهللَّ
، َأْو َقَتَل َنبِيًّا، َوإَِماُم َضَاَلٍة، َوُمَثٌِّل ِمَن امْلَُمثِِّلنَي«   رواه اإلمام امحد  َرُجٌل َقَتَلُه َنبِيٌّ

برقم )3868)، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )٢8١(.
فقوله: »َوُمَثٌِّل ِمَن امْلَُمثِِّلنَي« حيتمل أنه املمثل لغريه زوًرا وكذًبا وحيتمل أنه 
من يصور عند القتل، وال شك أن متثيل الصحابة واألنبياء أشد خطًرا وأعظم 

جرًما من متثيل غريهم ألمور:
أواًل: قد يكون املمثل من الفاسقني ويشبه نفسه بنبي من أنبياء اهلل -سبحانه 
النبي بغريه فكيف يمثل بفاسق؟  أنه ال جيوز أن يمثل  املعلوم  وتعاىل- ومن 
ُ َعْنُه-  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  وقد روى مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ْيَطاَن اَل َيَتَمثَُّل يِب« رواه  َم-: »َمْن َرآيِن ِف امْلََناِم َفَقْد َرآيِن، َفإِنَّ الشَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

مسلم برقم )٢٢66(. 
داللة عىل أنه ال جيوز أن يمثل بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص أحد يف علو منزلته ودرجته.

واهلل  نبًيا وهذا كذب  يمثل  أنه  بحجة  إليه  يوحى  إنه  قال:  ربام  ذلك  ومع 
ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ      الكريم: چ  كتابه  يقول يف  وجل-  -عز 
ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ چ ]األنعام: 93[.

فهذا من أظلم خلق اهلل -سبحانه وتعاىل-.
�س/ جز�كم �هلل خرًي� ذكرمت بارك �هلل فيكم �أن متثيل �لأنبياء 
�لتي تقوم بها  حمرم فهل يدخل يف �حلرمة ما ي�سمى بامل�سرحيات 

بع�س �جلماعات ؟ 
املرسحيات داخلة يف التمثيل وقد مر معنا حرمة التمثيل وأنه تقليد ألعداء 
اإلسالم ومل يكن موجوًدا يف القرون الثالثة املفضلة التي قال عنها النبي   ملسو هيلع هللا ىلص: 
َتْسبُِق  َأْقَواٌم  َيِيُء  ُثمَّ  ْم،  َيُلوَنُ ِذيَن  الَّ ُثمَّ  ْم،  َيُلوَنُ ِذيَن  الَّ ُثمَّ  َقْريِن،  النَّاِس  »َخرْيُ 
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َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َيِميَنُه، َوَيِميُنُه َشَهاَدَتُه« رواه البخاري برقم )٢65٢)، ومسلم 

    I برقم )٢533 (  عن عبد اهلل بن مسعود
وسيلة  وليست  ورزايا،  وباليا  بطامات  أهلها  تأيت  قد  هذه  واملرسحيات 
تقليد ألعداء اإلسالم فال جيوز  بل هي   ، اهلل  إىل  الدعوة  رشعية من وسائل 

القيام هبا.
�س/ جز�كم �هلل خرًي� وبارك �هلل فيك هل ر�أى �لر�سول �سلى �هلل 

عليه و�آله و�سلم ربه يف �لإ�سر�ء و�ملعر�ج ؟
ُ َعْنُه- ، َقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل اهللِ  جاء عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب َذرٍّ -َريِضَ اهللَّ
َم-، َهْل َرَأْيَت َربََّك؟ َقاَل: »ُنوٌر َأنَّى َأَراُه« أخرجه مسلم  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

برقم )١٧8). ويف رواية: »َرَأْيُت ُنوًرا«.
ًدا  مَّ ُمَ َأنَّ  َزَعَم  »َمْن  َقاَلْت:   ، َعْنَها-   ُ اهللَّ َعائَِشَة -َريِضَ  َعْن  البخاري  ويف 
ُه َفَقْد َأْعَظَم، َوَلِكْن َقْد َرَأى ِجرْبِيَل ِف ُصوَرتِِه َوَخْلُقُه َسادٌّ َما َبنْيَ اأُلُفِق«  َرَأى َربَّ

أخرجه البخاري برقم )3٢34(.
َعائَِشَة،  ِعْنَد  ِكًئا  ُمتَّ ُكْنُت  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ وٍق-َريِضَ  َمرْسُ َعْن  مسلم  وعند 
َم بَِواِحَدٍة ِمْنُهنَّ َفَقْد َأْعَظَم َعىَل اهللِ اْلِفْرَيَة،  َفَقاَلْت: َيا َأَبا َعائَِشَة، َثاَلٌث َمْن َتَكلَّ
ُه  َربَّ َرَأى  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  ًدا  مَّ حُمَ َأنَّ  َزَعَم  َمْن  َقاَلْت:  ؟  ُهنَّ َما  ُقْلُت: 
ِكًئا َفَجَلْسُت، َفُقْلُت: َيا ُأمَّ امْلُْؤِمننَِي،  َفَقْد َأْعَظَم َعىَل اهللِ اْلِفْرَيَة، َقاَل: َوُكْنُت ُمتَّ
امْلُبنِِيچ  ُفِق  بِاأْلُ َرآُه  چَوَلَقْد   : َوَجلَّ َعزَّ  اهلُل  َيُقِل  َأمَلْ  ُتْعِجِلينِي،  َواَل  َأْنِظِرينِي، 
ُل َهِذِه  َأَنا َأوَّ َنْزَلًة ُأْخَرىچ ]النجم: ١3[؟ َفَقاَلْت:  ]التكوير: ٢3[، چَوَلَقْد َرآُه 
اَم ُهَو ِجرْبِيُل،  َم-، َفَقاَل: »إِنَّ ِة َسَأَل َعْن َذلَِك َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ مَّ اأْلُ
اَمِء  ، َرَأْيُتُه ُمْنَهبًِطا ِمَن السَّ َتنْيِ تِي ُخِلَق َعَلْيَها َغرْيَ َهاَتنْيِ امْلَرَّ مَلْ َأَرُه َعىَل ُصوَرتِِه الَّ
ْرِض«، َفَقاَلْت: َأَو مَلْ َتْسَمْع َأنَّ اهلَل َيُقوُل:  اَمِء إىَِل اأْلَ ا ِعَظُم َخْلِقِه َما َبنْيَ السَّ َسادًّ
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]األنعام:  برُِيچ  اخْلَ ِطيُف  ْبَصاَر َوُهَو اللَّ اأْلَ ُيْدِرُك  ْبَصاُر َوُهَو  اأْلَ ُتْدِرُكُه  چاَل 
َمُه اهلُل إاِلَّ َوْحًيا َأْو  ١٠3[، َأَو مَلْ َتْسَمْع َأنَّ اهلَل َيُقوُل: چَوَما َكاَن لَِبرَشٍ َأْن ُيَكلِّ
ُه َعيِلٌّ َحِكيٌمچ  ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحَي بِإِْذنِِه َما َيَشاُء إِنَّ
َم- َكَتَم  ]الشورى: 5١[؟، َقاَلْت: َوَمْن َزَعَم َأنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُسوُل  ا الرَّ َ َشْيًئا ِمْن ِكَتاِب اهللِ، َفَقْد َأْعَظَم َعىَل اهللِ اْلِفْرَيَة، َواهلُل َيُقوُل: چَيا َأهيُّ
]املائدة: 6٧[،  ْغَت ِرَساَلَتُهچ  َبلَّ َفاَم  َتْفَعْل  مَلْ  ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن  ْغ َما  َبلِّ
َواهلُل  اْلِفْرَيَة،  اهللِ  َعىَل  َأْعَظَم  َفَقْد  َغٍد،  يِف  َيُكوُن  باَِم  رِبُ  خُيْ ُه  َأنَّ َزَعَم  َوَمْن  َقاَلْت: 
]النمل:  إاِلَّ اهلُلچ  اْلَغْيَب  ْرِض  َواأْلَ اَمَواِت  َمْن يِف السَّ َيْعَلُم  چُقْل اَل  َيُقوُل: 

65[. رواه مسلم برقم )١٧٧(.
ُ َعْنُه-، َقاَل: ُقْلُت لَِعائَِشَة  وٍق-َريِضَ اهللَّ ويف رواية عند البخاري َعْن َمرْسُ
َم- َربَُّه؟ َفَقاَلْت:  ٌد -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ مَّ َتاْه َهْل َرَأى حُمَ ُ َعْنَها-: َيا ُأمَّ -َريِضَ اهللَّ

َلَقْد َقفَّ َشَعِري مِمَّا ُقْلَت... احلديث. رواه البخاري برقم )4855(.
َنْزَلًة  َرآُه  چَوَلَقْد  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  أيضَاً  ملسلم  رواية  ويف 

ُأْخَرىچ ]النجم: ١3[، َقاَل: »َرَأى ِجرْبِيَل« رواه مسلم برقم )١٧5(.
ُ َعْنُهاَم- َقاَل: چَما َكَذَب  ويف رواية ملسلم أيضَاً َعِن اْبِن َعبَّاٍس -َريِضَ اهللَّ
َنْزَلًة ُأْخَرىچ ]النجم: ١3[، َقاَل:  اْلُفَؤاُد َما َرَأىچ ]النجم: ١١[ چَوَلَقْد َرآُه 

« رواه مسلم برقم )١٧6(. َتنْيِ »َرآُه بُِفَؤاِدِه َمرَّ
والقول األول أرجح لظاهر النصوص.

اْبِن  َعـْن  وأمحد   ، الرتمذي  عنـد  جــاء  ملا   ، ملسو هيلع هللا ىلص  رآه  فقـد  املنام  يف  وأمـا 
َم- : »َأَتايِن  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنُهام - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ َعبَّاٍس-َريِضَ اهللَّ
َيا  َفَقاَل:   - امْلََناِم  ِف  َأْحَسُبُه  َقاَل   - ُصوَرٍة،  َأْحَسِن  ِف  َوَتَعاَل  َتَباَرَك  َريبِّ  ْيَلَة  اللَّ
َتِصُم املأََلُ اأَلْعىَل؟« َقاَل: »ُقْلُت: اَل«، َقاَل: »َفَوَضَع َيَدُه  ُد َهْل َتْدِري ِفيَم َيْ مَّ ُمَ
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ِف  َما  َفَعِلْمُت  َنْحِري،  »ِف  َقاَل:  َأْو   » َثْدَييَّ َبنْيَ  َبْرَدَها  َوَجْدُت  َحتَّى  َكتَِفيَّ  َبنْيَ 
َتِصُم املََلُ اأَلْعىَل؟  ُد، َهْل َتْدِري ِفيَم َيْ مَّ اَمَواِت َوَما ِف اأَلْرِض، َقاَل: َيا ُمَ السَّ
َاِة، َوامْلَْشُ  اَراُت امُلْكُث ِف املََساِجِد َبْعَد الصَّ اَراِت، َوالَكفَّ ُقْلُت: َنَعْم، ِف الَكفَّ
اَمَعاِت، َوإِْسَباُغ الُوُضوِء ِف املََكاِرِه، َوَمْن َفَعَل َذلَِك َعاَش  ْقَداِم إَِل اجْلَ َعىَل اأْلَ
ْيَت  ُد، إَِذا َصلَّ مَّ ُه، َوَقاَل: َيا ُمَ بَِخرْيٍ َوَماَت بَِخرْيٍ، َوَكاَن ِمْن َخِطيَئتِِه َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ
اِت، َوَتْرَك امُلْنَكَراِت، َوُحبَّ املََساِكنِي، َوإَِذا  ُهمَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك ِفْعَل اخَلرْيَ َفُقْل: اللَّ
َاِم،  َرَجاُت إِْفَشاُء السَّ َأَرْدَت بِِعَباِدَك ِفْتَنًة َفاْقبِْضنِي إَِلْيَك َغرْيَ َمْفُتوٍن، َقاَل: َوالدَّ
ْيِل َوالنَّاُس نَِياٌم« رواه الرتمذي برقم )3٢33)،  َاُة بِاللَّ َعاِم، َوالصَّ َوإِْطَعاُم الطَّ

وأمحد برقم )3484)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
ُ َعْنُه-، َقاَل: َخَرَج َعَلْيَنا  وجاء عند الطرباين يف الكبري َعْن َأيِب َراِفٍع -َريِضَ اهللَّ
َوْجِهِه،  يِف  وُر  ُ الرسُّ َفُعِرَف  ْوِن،  اللَّ َق  ُمرْشِ َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ 
َتِصُم  َيْ ِفيَم  َأَتْدِري  ُد،  مَّ ُمَ َيا  ِل:  َفَقاَل  ُصوَرٍة،  َأْحَسِن  ِف  َريبِّ  »َرَأْيُت  َفَقاَل: 
اَراُت؟ ُقْلُت: إِْبَاُغ  اَراِت، َقاَل: َوَما اْلَكفَّ ، ِف اْلَكفَّ ْعىَل؟ َفُقْلُت: َيا َربِّ امْلََلُ اأْلَ
َواْنتَِظاُر  َلَواِت،  الصَّ إَِل  ْقَداِم  اأْلَ َعىَل  َوامْلَْشُ  اْلَكَراِهيَّاِت،  َعىَل  َأَماِكَنُه  اْلُوُضوِء 
َاِة« رواه الطرباين يف الكبري برقم )938)، وصححه األلباين  َاِة َبْعَد الصَّ الصَّ

يف الصحيحة برقم )3١69(.
وهنا سؤال: هل من املمكن أن يرى أحد ربه يف املنام ؟

اجلواب: نعم قد يكون هذا، وقد ورد عن بعض الصاحلني أنه رأى اهلل يف 
املنام فليس ببعيد أن يراه بعض الصاحلني، واهلل أعلم.
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اجلـن وما يلـحق بهـم 

�س/ هناك من ينكر دخول �جلن يف �لإن�س فهل هذ� �سو�ب �أم ل؟ 
النبي األمني وعىل آله  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد 

وأصحابه أمجعني وبعد: 
يف  الواردة  النصوص  يعارضون  اإلنيس  يف  اجلني  دخول  ينكرون  الذين 
كتاب اهلل ويف ُسنَّة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- فقد قال اهلل 

-عز وجل- يف كتابه الكريم: چ ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  
ۓ    ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  چ ]فصلت: 36 [.

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   چ  كتابه:  يف  وجل-  -عز  اهلل  وقال 
پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     
ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

ڍ  چ ]البقرة: ٢٧5 [.
َكاَن  َقاَلْت:  َعْنَها-   ُ اهللَّ ُحَييٍّ -َريِضَ  بِْنِت  َة  َصِفيَّ َعْن  الصحيحني  وجاء يف 
ْثُتُه ُثمَّ ُقْمُت  َم- ُمْعَتِكًفا َفَأَتْيُتُه َأُزوُرُه َلْياًل، َفَحدَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوُل اهللَّ
َفاْنَقَلْبُت، َفَقاَم َمِعي لَِيْقِلَبنِي، َوَكاَن َمْسَكُنَها يِف َداِر ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َفَمرَّ َرُجاَلِن 
بِيُّ -َصىلَّ  َعا، َفَقاَل النَّ َم- َأرْسَ بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِمَن اأَلْنَصاِر، َفَلامَّ َرَأَيا النَّ
َيا   ِ اهللَّ ُسْبَحاَن   : َفَقااَل   » ُحَييٍّ بِْنُت  ُة  َصِفيَّ ا  َ إِنَّ ِرْسِلُكاَم  »َعىَل  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
ِم، َوإيِنِّ َخِشيُت َأْن  َرى الدَّ ِري ِمَن اإِلْنَساِن َمْ ْيَطاَن َيْ َقاَل: »إِنَّ الشَّ  ِ َرُسوَل اهللَّ

َيْقِذَف ِف ُقُلوبُِكاَم ُسوًءا، َأْو َقاَل: َشْيًئا« .
رواه البخاري برقم )3٢8١)، ومسلم برقم )٢١٧5(.
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فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا النص بني أن الشيطان جيري يف اإلنسان جمرى الدم  

داللة عىل دخوله فيه.
َة،  وكذلك أيًضا جاء عند الطرباين يف الكبري برقم   )6٧9) َعْن َيْعىَل ْبُن ُمرَّ
َم- َفَرَأْيُت ِمْنُه َثاَلَثَة  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َقاَل: ُكْنُت َمَع النَّ -َريِضَ اهللَّ
تِيَك  إَِل  »اْذَهْب  يِل:  َفَقاَل  َكثرٌِي  َشَجٌر  ِفيَها  بَِأْرٍض  َنَزْلَنا  َقاَل:  َعِجيَبًة،  َأْشَياَء 
َتِمَعا«،  َم- َيْأُمُرُكاَم َأْن َتْ اَم إِنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ، َفُقْل َلُ َجَرَتنْيِ الشَّ
َتِمَعا  َم- َيْأُمُرُكاَم َأْن جَتْ َفَذَهْبُت إَِلْيِهاَم، َفُقْلُت: إِنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
»اْذَهْب  َوَقاَل:  َحاَجَتُه،  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َفَقىَض  َفاْجَتَمَعَتا 
، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل  َقَتا، َوَجاَءِت اْمَرَأٌة بَِصبِيٍّ اَم َفَتَفرَّ َقاِن«، َفُقْلُت هَلُ اَم: َيَتَفرَّ َفُقْل َلُ
اٍت، َقاَل: »َأْدنِيِه ِمنِّي، َفَتَفَل ِف ِفيِه«، َوَقاَل:  ْهِر َسْبَع َمرَّ ُع يِف الشَّ اهللِ، إِنَّ َهَذا ُيرْصَ
َفَأْعِلِمينِي َما َصَنَع«  َأَنا َرُسوُل اهللِ«، ُثمَّ َقاَل َلَا: »إَِذا َرَجْعِت  »اْخُرْج َعُدوَّ اهللِ 
َأَحَد  ِمْنَها  »ُخْذ  ِل:  َفَقاَل  َوَأِقٍط،  َسْمٍن  ِمْن  ٍء  َوَشْ بَِكْبَشنْيِ  اْسَتْقَبَلْتُه  َرَجَع  َفَلامَّ 
َبِعرٌي  َقاَل: »َفَأَتاُه  َذاَك،  ِمْنُه  َرَأْيُت  َما  َيا َرُسوَل اهللِ،  َقاَلْت:  َمَعَها«  َوَما  اْلَكْبَشنْيِ 
إَِلْيِهْم َرُسوُل  َفَبَعَث  َفَقاُلوا: آِلِل ُفَاٍن  مِلَْن َهَذا؟،  َفَقاَل:  َتِسيَاِن«،  َعْيَنْيِه  َفَرَأى 
َم-، َفَقاَل: »َما ِلََذا اْلَبِعرِي َيْشُكوُكْم؟«، َقاُلوا: َكاَن َلَنا  اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم-: »َذُروُه  َناِضًحا َفَكرِبَ َفَأَرْدَنا َأْن َنْنَحَرُه َفَقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِف اإْلِبِِل َفَذُروُه«  رواه الطرباين يف الكبري برقم )6٧9)، وصححه األلباين يف 

الصحيحة برقم )485(.
وحجة الذين يقولون إن اجلني ال يدخل يف اإلنيس أن اجلن خلقوا من نار 
فكيف يدخلون يف اإلنسان أي أنه لو مسه الحرتق هذا اإلنسان وهذا كالم 
أن  أي:  النار  أطراف هلب  نار ومن  مارج من  فاجلن خلقوا من  غري صحيح 
وليس  اإلنس،  يتناسل  كام  يتناسلون  فهم  وإال  املادة  هذه  من  خلقهم  أصل 
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بالنار وهذا مثله مثل  نار، بل يسعذبون  نار أهنم  معنى قولنا إهنم خلقوا من 
البرش فإهنم خلقوا من طني، ولكنهم ليسوا طيًنا فقد ركبهم اهلل من حلم وعظم 

وعصب وعروق ودماء وغريها من املواد. 
للجنابة  والغسل  الصالة  من  الناس  عىل  فرض  ما  عليهم  فرض  وهلذا 
إذا  اجلني  أن  هذا  معنى  فهل  ويرشبون  يأكلون  وهم  ذلك  وغري  والوضوء 
اغتسل من اجلنابة انطفئ وانتهى ؟ ال بل قد حتول إىل مواد أخرى وقد جاءت 
آله وسلم- مسك بعض  النبي -صىل اهلل عليه وعىل  أحاديث كثرية تبني أن 
ُ َعْنُه- َعِن  اجلن أكثر من مرة فقد جاء عند البخاري َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
َت الَباِرَحَة لَِيْقَطَع َعيَلَّ  َم-: »إِنَّ ِعْفِريًتا ِمَن اجِلنِّ َتَفلَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
َسَواِري  ِمْن  َساِرَيٍة  َعىَل  َأْرُبَطُه  َأْن  َفَأَرْدُت  َفَأَخْذُتُه،  ِمْنُه   ُ اهللَّ َفَأْمَكَننِي  َصاَليِت، 

ھ      ھ   زب     ُسَلْياَمَن  َأِخي  َدْعَوَة  َفَذَكْرُت  ُكْم،  ُكلُّ إَِلْيِه  َتْنُظُروا  َحتَّى  املَْسِجِد 
رواه  َفَرَدْدُتُه َخاِسًئا« ]ص: 39[  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ     رب  

البخاري برقم )34٢3(.
صورة  عىل  وهم  والسالم،  الصالة  عليه  سليامن  خيدمون  اجلن  كان  وقد 
اإلنس وأمام أعني اإلنس، ويقومون بأعامل كثرية وقد كان منهم كام ذكر اهلل 
-عز وجل- يف كتابه الكريم الغواصون الذين يغوصون يف البحار فلو كانوا 
النار وانتهوا لكن اهلل -سبحانه وتعاىل- قد  ناًرا النطفأت هذه  عىل حالتهم 
جعلهم مواًدا أخرى معروفة كام خلق اهلل -عز وجل- البرش من الرتاب ثم 
جعلهم مادة أخرى فلو بقي اإلنسان عىل حالته طيًنا ملا حتمل املاء وملا حتمل 
كثرًيا من هذه األمور ثم إن الواقع  يشهد هبذا فكم من إنسان يكون مريًضا 
هبذا املرض فيتكلم اجلني عىل لسانه. واهلل -سبحانه وتعاىل- أعطاهم القدرة 
لطيفة  أجسام  فهم  آخر  يشء  أي  أو  اهلواء  أو  الدخان  مثل  يتشكلوا  أن  عىل 
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وجل-  -عز  اهلل  ألن  بسهولة  اإلنسان  هذا  جسم  يف  يدخلوا  أن  يستطيعون 
نَّة يشهدان  أعطاهم هذه القدرة واهلل عىل كل يشء قدير فنقول الكتاب والسُّ
عىل أن اجلني يدخل يف اإلنيس واألحاديث الكثرية دالة عىل أن اجلن قد تغريت 
خلقتهم وأصبحت خلقتهم غري اللهب والرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد مسك الشيطان عدة 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وناقشهم وناقشوه وتكلم معهم  بل قد حرض اجلن عند  مرات 
وطلبوا منه الطعام وأخربهم بطعامهم وطعام دواهبم أيًضا كام جاء عند مسلم 
ُ َعْنُه-، َقاَل: َسَأْلُت َعْلَقَمَة َهْل َكاَن اْبُن َمْسُعوٍد َشِهَد َمَع  َعْن َعاِمٍر -َريِضَ اهللَّ
؟ َقاَل: َفَقاَل َعْلَقَمُة، َأَنا َسَأْلُت اْبَن  َم- َلْيَلَة اجْلِنِّ َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم- َلْيَلَة  َمْسُعوٍد َفُقْلُت: َهْل َشِهَد َأَحٌد ِمْنُكْم َمَع َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْوِدَيِة  ا َمَع َرُسوِل اهللِ َذاَت َلْيَلٍة َفَفَقْدَناُه َفاْلَتَمْسَناُه يِف اأْلَ ا ُكنَّ ؟ َقاَل: اَل َوَلِكنَّ اجْلِنِّ
ا َقْوٌم َفَلامَّ َأْصَبْحَنا  َعاِب. َفُقْلَنا: اْسُتِطرَي َأِو اْغتِيَل. َقاَل: َفبِْتَنا برَِشِّ َلْيَلٍة َباَت هِبَ َوالشِّ
إَِذا ُهَو َجاٍء ِمْن ِقَبَل ِحَراٍء. َقاَل: َفُقْلَنا َيا َرُسوَل اهللِ َفَقْدَناَك َفَطَلْبَناَك َفَلْم َنِجْدَك 
ا َقْوٌم. َفَقاَل: »َأَتايِن َداِعي اجْلِنِّ َفَذَهْبُت َمَعُه َفَقَرْأُت َعَلْيِهُم  َفبِْتَنا برَِشِّ َلْيَلٍة َباَت هِبَ
اَد َفَقاَل: »َلُكْم  اْلُقْرآَن« َقاَل: َفاْنَطَلَق بَِنا َفَأَراَنا آَثاَرُهْم َوآَثاَر نرَِياهِنِْم َوَسَأُلوُه الزَّ
اًم َوُكلُّ َبْعَرٍة َعَلٌف  ُكلُّ َعْظٍم ُذِكَر اْسُم اهللِ َعَلْيِه َيَقُع ِف َأْيِديُكْم َأْوَفَر َما َيُكوُن حَلْ
اَم  ُ َفإِنَّ ِباَِم  َتْسَتْنُجوا  »َفَا  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  اهللِ -َصىلَّ  َرُسوُل  َفَقاَل  لَِدَوابُِّكْم. 

َطَعاُم إِْخَوانُِكْم« رواه مسلم برقم )45٠(.
�س/ �إذ� ح�سل �أن رجاًل قتل جنًيا عن طريق �خلطاأ كاأن يت�سكل 
�جلني حية �أو غري ذلك فهل يلزم �لقاتل كفارة �سيام �إذ� علم بذلك 

من �جلني وكيف ُيتعامل معهم يف مثل هذه �حلالة ؟
املسلمني  ألن  اإلنس  ويعرتضوا  هكذا  يتشكلوا  أن  للجن  جيوز  ال  أواًل: 
مأمورون أن يقتلوا احليات كام جاء عند أيب داود، وغريه َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ 
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ُمْنُذ  َسامَلَْناُهنَّ  »َما  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ
َحاَرْبَناُهنَّ َوَمْن َتَرَك َشْيًئا ِمْنُهنَّ ِخيَفًة، َفَلْيَس ِمنَّا« رواه أبو داود برقم )5٢48)، 

وقال األلباين يف صحيح ُسنن أيب داود: حسن صحيح. 
من  احليات  يف  ملا  كثرية   أحاديث  يف  احليات  بقتل  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أمر  وقد 
أرضار وأذى للناس فال جيوز للجن أن يتشكلوا أمام اإلنس هبذا الشكل ألن 

املسلم كام سمعتم مأمور بقتل احليات.
وعىل هذا إذا قتل املسلم حية فقد قتلها بإذن من الرشع فال يلزمه إذا أصبحت 
هذه احلية من اجلن فيام أعلم صيام شهرين متتابعني ألنه ما قتل مسلاًم وإنام قتل 
حية واحلية قد أمره الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن يقتلها إذا وجدها إال حيات البيوت فال 

جيوز قتلهن إال بعد إنذارهن ثالثة أيام.
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ْدِريِّ -َريِضَ اهللَّ ملا جاء عند مسلم َعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُ
َم-: »إِنَّ بِامْلَِديَنِة َنَفًرا ِمَن اجْلِنِّ َقْد َأْسَلُموا، َفَمْن َرَأى  اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُه َشْيَطاٌن« رواه  َشْيًئا ِمْن َهِذِه اْلَعَواِمِر َفْلُيْؤِذْنُه َثَاًثا، َفإِْن َبَدا َلُه َبْعُد َفْلَيْقُتْلُه، َفإِنَّ

مسلم برقم )٢٢36(.
واإلنذار هو أن يقول أسألك باهلل أن ال تؤذيني وأسألك باهلل أن ختتفي عنا 
أيام حتى ال  البيوت ثالثة  تنذر حيات  أن  أمر  فالرسول  لئال يكون جنًيا  أي 

حيصل اعتداء عىل اجلن املسلمني كام هو معروف. 
فالذي يظهر يل أنه ال جيب عليه صيام شهرين متتابعني لكن الواجب أن 
يقتل  فال  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  قاله  بام  يعمل  وأن  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  بآداب  املسلم  يتأدب 
حيات البيوت وهي التي ترى يف البيوت حتى ينذرها ثالثة أيام فإن توارت 
فذلك وإال جاز له بعد ثالثة أيام أن يقتلها وال يلزمه الصيام فإين ال أعلم دلياًل 

عىل أنه من قتل جنًيا يف صورة حية أن يصوم. 
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يقوم  ثم  و�لثعابني  �حليات  ياأخذ  من  �لنا�س  من  هناك  ���س/ 

باحلفاظ عليها و�لرعاية لها فهل فعله هذ� �سو�ب �أم ل ؟
الحظنا  ألننا  بمفرده  الشخص  كان  إذا  خاصة  بصواب  ليس  الفعل  هذا 
تربيتها ورعايتها  فالرضر يف  منها  لديًغا  يموت  هذا  يفعل  كثرًيا ممن  وسمعنا 

حاصل، وال ينبغي أن يسبب اإلنسان الرضر عىل نفسه.
النصوص  جاءت  فقد  احليات  وأما  بأس،  فال  فقتلها  رضرها  خاف  ومن 
بقتلها فال جيوز إبقائها وال رعايتها وال احلفاظ عليها ، اللهم إال إذا كان هذا 
يف بعض األماكن العامة التي توضع فيها  للتفكر يف خملوقات اهلل ، ومع ذلك 

فالرتك هو األحسن واألفضل.
ومن عادة احلية أهنا إذا سمعت بصوت اإلنسان هتامجه بخالف الثعبان فإنه 
من  الرشيعة  به  جاءت  ملا  خمالفة  ألنه  أواًل:  جيوز  ال  الفعل  هذا  فنقول:  يفر. 

األمر بقتلهن. 
ثانًيا: قد يعرض اإلنسان نفسه لرضر وخلطر وقد سمعنا بأكثر من شخص 

يفعل هذا ثم يلدغ وتكون هنايته أن يموت لديًغا. 
�س/ هل �إبلي�س من �ملالئكة ؟ 

إبليس من اجلن برصيح القرآن فقد قال اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم: 
ہ   ہ   ۀ   ۀ         ڻ      ڻ     ڻ   ڻ    ں    ں     ڱ   ڱ   چ 
ڭ   ڭڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھھ    ہ      ہ  

ۇ  ۇ  ۆ  چ ]الكهف: 5٠[.
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ  الكريم:  وقال اهلل -عز وجل- يف كتابه 
ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ائ  ائ  ەئ  

ەئ   چ ]األعراف: ١١[.
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فأكثر من آية تبني أنه من اجلن، ومعلوم أن اجلن خلقوا من نار، وُخلقت 
َعْنَها-،   ُ اهللَّ َعائَِشَة-َريِضَ  َعْن  فقد روى مسلم يف صحيحه  نور  املالئكة من 
ُنوٍر،  ِمْن  امْلََائَِكُة  »ُخِلَقِت  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَلْت: 
َلُكْم« رواه مسلم برقم  ِمَّا ُوِصَف  آَدُم  َناٍر، َوُخِلَق  ِمْن  َماِرٍج  ِمْن  انُّ  اجْلَ َوُخِلَق 

.)٢996(
الذين نسمع هبم  العلم هل هو من اجلن  أهل  اختلف  فهو من اجلن وقد 
ابن  فقد جاء عن  ؟  أم ال  ُسنَّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  كتابه ويف  اهلل يف  والذين وصفهم 
عباس وعن بعض السلف أنه من قبيلة من املالئكة يقال هلم اجلن وال يوجد 
يف املالئكة إال هذه القبيلة التي يقال هلم اجلن وهناك أقوال كثرية عن السلف 
نَّة كافية ملعرفة هذا فقد أخربنا رب العاملني -سبحانه  لكن نصوص القرآن والسُّ

وتعاىل- أنه من اجلن كام قال: چ ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھھ   ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ .

وقد دلت اآلية  عىل أن له نساًل وعىل أن له ذرية فاجلن يتناكحون ويتناسلون 
الناس  كشأن  واخلطايا  الذنوب  يف  ويقعون  ويرشبون  ويأكلون  شهوة،  وهلم 
مالئكة  وهم  ومل  نور  من  سبحانه  العاملني  رب  خلقهم  فقد  املالئكة  بخالف 
به نصوص  ما جاءت  فالصحيح  والذنوب  مكرمون معصومون من اخلطايا 
يتناسلون كام  نساًل وذريته  له  وأن  ذرية  له  وأن  اجلن  أنه من  نَّة  والسُّ الكتاب 

يتناسل غريهم من اإلنس.
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الإميـان باليـوم الآخر

القرب عذابه ونعيمه

ة يف �إثباتهم عذ�ب �لقرب، ونعيمه ؟ وما  نَّ �س/ ما هي �أدلة �أهل �ل�سُّ
هو ردهم على من ينكر هذ� �لأمر ؟

نَّة  نَّة واإلمجاع، واألدلة من الكتاب والسُّ عذاب القرب ثابت بالكتاب والسُّ
عىل ذلك متواترة.

ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ    ۆئ   چ   : الكريم  كتابه  يف  اهلل  قال 
ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  چ  ]طه: ١٢4[ .

وقد فرس النبي  ملسو هيلع هللا ىلص املعيشة الضنكا بعذاب القرب.
ويقول اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

ڍ       ڌ   ڌ  ڎ  چ  ]التوبة: ١٠١ [ .
وقد بني املفرسون أن قوله: چ    ڇ    چ املرة األوىل يف الدنيا والثانية 

يف القرب چ      ڇ   ڍ  ڍ       ڌ   ڌ    چ يوم القيامة.
ں   ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   چ   : كتابه  يف  وجل-  -عز  اهلل  وقال 

ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ  ]غافر: 46[ .
فهذه اآلية رصحية يف عذاب القرب إذ أن اهلل -عز وجل- أخرب عام حيصل 
لفرعون وقومه أهنم يعذبون يف الليل والنهار يف دار الربزخ حتى تقوم الساعة 
وسيستمر عذاهبم إىل قيام الساعة فإذا قامت الساعة أدخلهم اهلل -عز وجل- 

يف النار يف أشد العذاب.
ۆ       ۆ   ۇ   ۇ   ڭ       ڭ   ڭ   چ    : وجل-  -عز  اهلل  وقال 
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ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ       ۉ  ۉ  ې  
چ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ       ائ   ى   ى   ې   ې             ې  

]األنعام: 93[ .
 وهذه اآلية دالة عىل عذاب القرب إذ أن املالئكة حني تقبض أرواح الكفار 

ترضهبم رضًبا شديًدا ثم  تتوعدهم  بعد خروج أرواحهم من  چ ۅ       ۉ  
ۉ  ې چ .

ڭ     ڭ   ۓ      ۓ   ے    چ   : الكريم  كتابه  يف  وجل-  -عز   اهلل  وقال 
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭڭ  
چ    ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ  

]األنفال: 5٠ - 5١[ .
وهي  املالئكة  أن  إذ  چ  ٴۇ   ۈ   ۈ   چ   تعاىل:  قوله  والشاهد 

تقبض أرواح الكفار تبرشهم بعذاب احلريق بعد خروج أرواحهم.
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ       ٴۇ   چ  وجل-  -عز  اهلل  وقال 

ۉ   ۉ  ې  چ  ]حممد: ٢٧  [ .
وقال سبحانه: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   

پ  پ  ڀ  چ  ]السجدة: ٢١[ .
فاهلل -عز وجل- قسم العذاب إىل قسمني العذاب األدنى، والعذاب األكرب 
فالعذاب األكرب هو ما يكون يوم القيامة، والعذاب األدنى يف الربزخ، ورب 
العلمني توعدهم بأن يذيقهم بعًضا من العذاب األدنىـ  أي: يف الدنياـ  لعلهم 

يرجعون من غيهم.
وهكذا قال اهلل: چ ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   

ى  ى  ائ  چ ]نوح: ٢5[ .
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ألن  العذاب  دخلوا  أغرقوا  ما  جمرد  فإهنم  چ  ۅ  قوله: چ  والشاهد 
الفاء تفيد التعقيب بدون مهلة.

واألدلة يف القرآن كثرية وإنام هذا من باب اإلشارة.
عازب  بن  الرباء  حديث   ومنها  التواتر  حد  بلغت  فقد  األحاديث  وأما 
َعاِزٍب  ْبِن  اِء  اْلرَبَ َعِن  له  واللفظ  وأمحد،  داود،  أيب  عند  جاء  الذي  املشهور 
ِجَناَزِة  َم-، يِف  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيِّ -َصىلَّ  النَّ َمَع  َخَرْجَنا  َقاَل:  َعْنُه-،   ُ -َريِضَ اهللَّ
ِ -َصىلَّ اهلُل  ْنَصاِر، َفاْنَتَهْيَنا إىَِل اْلَقرْبِ، َومَلَّا ُيْلَحْد، َفَجَلَس َرُسوُل اهللَّ َرُجٍل ِمَن اأْلَ
، َويِف َيِدِه ُعوٌد َيْنُكُت يِف  رْيَ َم-، َوَجَلْسَنا َحْوَلُه، َكَأنَّ َعىَل ُرُءوِسَنا الطَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
، َأْو َثَاًثا،«،  َتنْيِ ِ ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ َمرَّ ْرِض، َفَرَفَع َرْأَسُه، َفَقاَل: »اْسَتِعيُذوا بِاهللَّ اأْلَ
ْنَيا َوإِْقَباٍل ِمَن اآْلِخَرِة، َنَزَل  ُثمَّ َقاَل: »إِنَّ اْلَعْبَد امْلُْؤِمَن إَِذا َكاَن ِف اْنِقَطاٍع ِمَن الدُّ
ْمُس، َمَعُهْم َكَفٌن ِمْن  اَمِء بِيُض اْلُوُجوِه، َكَأنَّ ُوُجوَهُهُم الشَّ إَِلْيِه َمَائَِكٌة ِمَن السَّ
، ُثمَّ َيِيُء  اْلَبرَصِ ِمْنُه َمدَّ  ِلُسوا  ِة، َحتَّى َيْ نَّ ِة، َوَحُنوٌط ِمْن َحُنوِط اجْلَ نَّ َأْكَفاِن اجْلَ
َبُة،  يِّ ْفُس الطَّ ُتَها النَّ ِلَس ِعْنَد َرْأِسِه، َفَيُقوُل: َأيَّ َاُم، َحتَّى َيْ َمَلُك امْلَْوِت، َعَلْيِه السَّ
ِ َوِرْضَواٍن«. َقاَل: »َفَتْخُرُج َتِسيُل َكاَم َتِسيُل اْلَقْطَرُة ِمْن  اْخُرِجي إَِل َمْغِفَرٍة ِمَن اهللَّ
َقاِء، َفَيْأُخُذَها، َفإَِذا َأَخَذَها َلْ َيَدُعوَها ِف َيِدِه َطْرَفَة َعنْيٍ َحتَّى َيْأُخُذوَها،  ِف السِّ
ُرُج ِمْنَها َكَأْطَيِب َنْفَحِة ِمْسٍك  ُنوِط، َوَيْ َفَيْجَعُلوَها ِف َذلَِك اْلَكَفِن، َوِف َذلَِك احْلَ

ْرِض« . ُوِجَدْت َعىَل َوْجِه اأْلَ
ا، َعىَل َمإَلٍ ِمَن امْلََائَِكِة، إاِلَّ َقاُلوا: َما  وَن، َيْعنِي ِبَ ا، َفَا َيُمرُّ  َقاَل: »َفَيْصَعُدوَن ِبَ
وَنُه  تِي َكاُنوا ُيَسمُّ يُِّب؟ َفَيُقوُلوَن: ُفَاُن ْبُن ُفَاٍن، بَِأْحَسِن َأْساَمئِِه الَّ وُح الطَّ َهَذا الرُّ
ُعُه  ْم َفُيَشيِّ ْنَيا، َفَيْسَتْفتُِحوَن َلُه، َفُيْفَتُح َلُ اَمِء الدُّ ا إَِل السَّ ْنَيا، َحتَّى َيْنَتُهوا ِبَ ا ِف الدُّ ِبَ
ابَِعِة،  اَمِء السَّ تِي َتِليَها، َحتَّى ُيْنَتَهى بِِه إَِل السَّ اَمِء الَّ ُبوَها إَِل السَّ ِمْن ُكلِّ َساَمٍء ُمَقرَّ
ْرِض، َفإيِنِّ  يِّنَي، َوَأِعيُدوُه إَِل اأْلَ : اْكُتُبوا ِكَتاَب َعْبِدي ِف ِعلِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َفَيُقوُل اهللَّ
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ِمْنَها َخَلْقُتُهْم، َوِفيَها ُأِعيُدُهْم، َوِمْنَها ُأْخِرُجُهْم َتاَرًة ُأْخَرى«. َقاَل: »َفُتَعاُد ُروُحُه 
 ، ُ َ اهللَّ َفَيُقوُل: َريبِّ َك؟  َربُّ َمْن  َلُه:  َفَيُقواَلِن  َفُيْجِلَسانِِه،  َمَلَكاِن،  َفَيْأتِيِه  ِف َجَسِدِه، 
ُجُل الَِّذي  َفَيُقواَلِن َلُه: َما ِديُنَك؟ َفَيُقوُل: ِدينَِي اإْلِْسَاُم، َفَيُقواَلِن َلُه: َما َهَذا الرَّ
َم-، َفَيُقواَلِن َلُه: َوَما  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُبِعَث ِفيُكْم؟ َفَيُقوُل: ُهَو َرُسوُل اهللَّ
اَمِء:  ْقُت، َفُيَناِدي ُمَناٍد ِف السَّ ِ، َفآَمْنُت بِِه َوَصدَّ ِعْلُمَك؟ َفَيُقوُل: َقَرْأُت ِكَتاَب اهللَّ
إَِل  َباًبا  َلُه  َواْفَتُحوا  ِة،  نَّ اجْلَ ِمَن  َوَأْلبُِسوُه  ِة،  نَّ اجْلَ ِمَن  َفَأْفِرُشوُه  َعْبِدي،  َصَدَق  َأْن 

ِه«. ِة«. َقاَل: »َفَيْأتِيِه ِمْن َرْوِحَها، َوِطيبَِها، َوُيْفَسُح َلُه ِف َقرْبِِه َمدَّ َبرَصِ نَّ اجْلَ
يِح، َفَيُقوُل: َأْبِشْ  َياِب، َطيُِّب الرِّ َقاَل: »َوَيْأتِيِه َرُجٌل َحَسُن اْلَوْجِه، َحَسُن الثِّ
َك، َهَذا َيْوُمَك الَِّذي ُكْنَت ُتوَعُد، َفَيُقوُل َلُه: َمْن َأْنَت؟ َفَوْجُهَك اْلَوْجُه  بِالَِّذي َيُسُّ
اَعَة َحتَّى َأْرِجَع  الُِح، َفَيُقوُل: َربِّ َأِقِم السَّ رْيِ، َفَيُقوُل: َأَنا َعَمُلَك الصَّ َيِيُء بِاخْلَ
ْنَيا َوإِْقَباٍل ِمَن  إَِل َأْهيِل، َوَماِل«. َقاَل: »َوإِنَّ اْلَعْبَد اْلَكاِفَر إَِذا َكاَن ِف اْنِقَطاٍع ِمَن الدُّ
اَمِء َمَائَِكٌة ُسوُد اْلُوُجوِه، َمَعُهُم امْلُُسوُح، َفَيْجِلُسوَن ِمْنُه  اآْلِخَرِة، َنَزَل إَِلْيِه ِمَن السَّ
ْفُس  ُتَها النَّ ِلَس ِعْنَد َرْأِسِه، َفَيُقوُل: َأيَّ ، ُثمَّ َيِيُء َمَلُك امْلَْوِت، َحتَّى َيْ َمدَّ اْلَبرَصِ
ُق ِف َجَسِدِه، َفَيْنَتِزُعَها  ِ َوَغَضٍب«. َقاَل: »َفُتَفرَّ بِيَثُة، اْخُرِجي إَِل َسَخٍط ِمَن اهللَّ اخْلَ
وِف امْلَْبُلوِل، َفَيْأُخُذَها، َفإَِذا َأَخَذَها َلْ َيَدُعوَها ِف َيِدِه  وُد ِمَن الصُّ فُّ َكاَم ُيْنَتَزُع السَّ
ُرُج ِمْنَها َكَأْنَتِن ِريِح ِجيَفٍة ُوِجَدْت  َعُلوَها ِف تِْلَك امْلُُسوِح، َوَيْ َطْرَفَة َعنْيٍ َحتَّى َيْ
ا َعىَل َمَلٍ ِمَن امْلََائَِكِة، إاِلَّ َقاُلوا:  وَن ِبَ ا، َفَا َيُمرُّ ْرِض، َفَيْصَعُدوَن ِبَ َعىَل َوْجِه اأْلَ
ى  تِي َكاَن ُيَسمَّ بِيُث؟ َفَيُقوُلوَن: ُفَاُن ْبُن ُفَاٍن بَِأْقَبِح َأْساَمئِِه الَّ وُح اخْلَ َما َهَذا الرُّ
ُثمَّ  َلُه«،  ُيْفَتُح  َفَا  َلُه،  َفُيْسَتْفَتُح  ْنَيا،  الدُّ اَمِء  السَّ إَِل  بِِه  ُيْنَتَهى  َحتَّى  ْنَيا،  الدُّ ِف  ا  ِبَ
َواَل  اَمِء  السَّ َأْبَواُب  ْم  هَلُ ُح  ُتَفتَّ چاَل  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َقَرَأ 
 ُ َمُل يِف َسمِّ اخْلَِياِطچ ]األعراف: 4٠[ َفَيُقوُل اهللَّ َة َحتَّى َيِلَج اجْلَ نَّ َيْدُخُلوَن اجْلَ
ْفىَل، َفُتْطَرُح ُروُحُه َطْرًحا«. ُثمَّ  ْرِض السُّ نٍي ِف اأْلَ : »اْكُتُبوا ِكَتاَبُه ِف ِسجِّ َعزَّ َوَجلَّ
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َقَرَأ: زب       پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  
َوَيْأتِيِه  َفُتَعاُد ُروُحُه ِف َجَسِدِه،  ]احلج: 3١[ ،  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    رب 
َك؟ َفَيُقوُل: َهاْه َهاْه اَل َأْدِري، َفَيُقواَلِن  َمَلَكاِن، َفُيْجِلَسانِِه، َفَيُقواَلِن َلُه: َمْن َربُّ
ُجُل الَِّذي ُبِعَث  َلُه: َما ِديُنَك؟ َفَيُقوُل: َهاْه َهاْه اَل َأْدِري، َفَيُقواَلِن َلُه: َما َهَذا الرَّ
اَمِء َأْن َكَذَب، َفاْفِرُشوا َلُه  ِفيُكْم؟ َفَيُقوُل: َهاْه َهاْه اَل َأْدِري، َفُيَناِدي ُمَناٍد ِمَن السَّ
ُق َعَلْيِه  َها، َوَسُموِمَها، َوُيَضيَّ اِر، َفَيْأتِيِه ِمْن َحرِّ اِر، َواْفَتُحوا َلُه َباًبا إَِل النَّ ِمَن النَّ
ُمْنتُِن  َياِب،  الثِّ َقبِيُح  اْلَوْجِه،  َقبِيُح  َرُجٌل  َوَيْأتِيِه  َأْضَاُعُه،  ِفيِه  َتِلَف  َتْ َحتَّى  ُه  َقرْبُ
يِح، َفَيُقوُل: َأْبِشْ بِالَِّذي َيُسوُءَك، َهَذا َيْوُمَك الَِّذي ُكْنَت ُتوَعُد، َفَيُقوُل: َمْن  الرِّ
بِيُث، َفَيُقوُل: َربِّ اَل  ، َفَيُقوُل: َأَنا َعَمُلَك اخْلَ ِّ َأْنَت؟ َفَوْجُهَك اْلَوْجُه َيِيُء بِالشَّ
اَعَة« رواه أبو داود برقم ) )4٧53، وأمحد برقم )١8534)، وصححه  ُتِقِم السَّ

األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )3558(.
َم- بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َأنَّ النَّ وجاء عند مسلم َعْن َأَنٍس -َريِضَ اهللَّ

، َقاَل: »َلْواَل َأْن اَل َتَداَفُنوا َلَدَعْوُت اهلَل َأْن ُيْسِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ« أخرجه 
مسلم برقم )٢868(.

بِيُّ  ُ َعْنُه- َقاَل: َبْيَناَم النَّ وجاء أيًضا عند مسلم  َعْن َزْيِد ْبِن َثابٍِت -َريِضَ اهللَّ
إِْذ  َمَعُه،  َوَنْحُن  َلُه  َبْغَلٍة  َعىَل  اِر،  النَّجَّ لَِبنِي  َحائٍِط  يِف  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
َيْعِرُف  »َمْن  َفَقاَل:  َأْرَبَعٌة  َأْو  َسٌة  مَخْ َأْو  ٌة  ِستَّ َأْقرُبٌ  َوإَِذا  ُتْلِقيِه،  َفَكاَدْت  بِِه  َحاَدْت 
ْقرُبِ؟« َفَقاَل َرُجٌل: َأَنا، َقاَل: »َفَمَتى َماَت َهُؤاَلِء؟« َقاَل: َماُتوا  َأْصَحاَب َهِذِه اأْلَ
َة ُتْبَتىَل ِف ُقُبوِرَها، َفَلْواَل َأْن اَل َتَداَفُنوا، َلَدَعْوُت  مَّ اِك، َفَقاَل: »إِنَّ َهِذِه اأْلُ يِف اإْلِرْشَ
اهلَل َأْن ُيْسِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ الَِّذي َأْسَمُع ِمْنُه« ُثمَّ َأْقَبَل َعَلْيَنا بَِوْجِهِه، َفَقاَل: 
ُذوا  اِر، َفَقاَل: »َتَعوَّ ُذوا بِاهللِ ِمْن َعَذاِب النَّاِر« َقاُلوا: َنُعوُذ بِاهللِ ِمْن َعَذاِب النَّ »َتَعوَّ
ُذوا بِاهللِ ِمَن  بِاهللِ ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ« َقاُلوا: َنُعوُذ بِاهللِ ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ، َقاَل: »َتَعوَّ
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اْلِفَتِن، َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن« َقاُلوا: َنُعوُذ بِاهللِ ِمَن اْلِفَتِن َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن، 
اِل . أخرجه  جَّ اِل« َقاُلوا: َنُعوُذ بِاهللِ ِمْن ِفْتَنِة الدَّ جَّ ُذوا بِاهللِ ِمْن ِفْتَنِة الدَّ َقاَل: »َتَعوَّ

مسلم برقم )٢86٧(.
بِيُّ  النَّ َخَرَج  َقاَل:  َعْنُه-،   ُ اهللَّ -َريِضَ  وَب  َأيُّ َأيِب  َعْن  الصحيحني  يف  وجاء 
وُد  »َيُ َفَقاَل:  َصْوًتا  َفَسِمَع  ْمُس،  الشَّ َوَجَبِت  َوَقْد  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 

ُب ِف ُقُبوِرَها« أخرجه البخاري برقم )١3٧5)، ومسلم برقم )٢869(. ُتَعذَّ
وقد جاء من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة ومن حديث أيب هريرة 
بعضها يف الصحيحني وبعضها عند مسلم أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص علم الصحابة والتعليم 

جلميع أفراد األمة أن يستعيذوا باهلل يف صالهتم من عذاب القرب. 
 ِ ُ َعْنُه-، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللَّ جاء يف الصحصيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ُهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ،  َم- َيْدُعو َوَيُقوُل: »اللَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
اِل« أخرجه  جَّ اِر، َوِمْن ِفْتَنِة املَْحَيا َواملاََمِت، َوِمْن ِفْتَنِة املَِسيِح الدَّ َوِمْن َعَذاِب النَّ

البخاري برقم )١3٧٧)، ومسلم برقم )٢٧٠6(.
َعيَلَّ  َدَخَلْت  َقاَلْت:  َعْنَها-،   ُ اهللَّ -َريِضَ  َعائَِشَة  َعْن  الصحيحني  يف  وجاء 
ُقُبوِرِهْم،  يِف  ُبوَن  ُيَعذَّ اْلُقُبوِر  َأْهَل  إِنَّ  َفَقاَلَتا:  امْلَِديَنِة،  وِد  هَيُ ُعُجِز  ِمْن  َعُجوَزاِن 
َقُهاَم، َفَخَرَجَتا َوَدَخَل َعيَلَّ َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  ْبُتُهاَم َومَلْ ُأْنِعْم َأْن ُأَصدِّ َقاَلْت: َفَكذَّ
وِد امْلَِديَنِة  إِنَّ َعُجوَزْيِن ِمْن ُعُجِز هَيُ َيا َرُسوَل اهللِ  َلُه:  َفُقْلُت  َم-،  اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْم  ُ َفَقاَل: »َصَدَقَتا، إِنَّ ُبوَن يِف ُقُبوِرِهْم،  ُيَعذَّ اْلُقُبوِر  َأْهَل  َفَزَعَمَتا َأنَّ   ، َدَخَلَتا َعيَلَّ
ِمْن  ُذ  َيَتَعوَّ إاِلَّ  َصَاٍة  ِف  َبْعُد  َرَأْيُتُه،  »َفاَم  َقاَلْت:  اْلَبَهائُِم«  َتْسَمُعُه  َعَذاًبا  ُبوَن  ُيَعذَّ

َعَذاِب اْلَقرْبِ« أخرجه البخاري برقم)6366)، ومسلم برقم)586(. 
بِيُّ  ُ َعْنُه-، َقاَل: َكاَن النَّ وجاء عند البخاري  َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنَدٍب -َريِضَ اهللَّ
َرَأى  »َمْن  َفَقاَل:  بَِوْجِهِه  َعَلْيَنا  َأْقَبَل  َصاَلًة  َصىلَّ  إَِذا  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
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« َفَسَأَلَنا َيْوًما  ُ َها، َفَيُقوُل: »َما َشاَء اهللَّ ْيَلَة ُرْؤَيا؟« َقاَل: َفإِْن َرَأى َأَحٌد َقصَّ ِمْنُكُم اللَّ
ْيَلَة َرُجَلنْيِ  َفَقاَل: »َهْل َرَأى َأَحٌد ِمْنُكْم ُرْؤَيا؟« ُقْلَنا: اَل، َقاَل: »َلِكنِّي َرَأْيُت اللَّ
َسِة، َفإَِذا َرُجٌل َجالٌِس، َوَرُجٌل  َأَتَيايِن َفَأَخَذا بَِيِدي، َفَأْخَرَجايِن إَِل اأَلْرِض امُلَقدَّ
وَب ِف ِشْدِقِه َحتَّى َيْبُلَغ َقَفاُه،  ُه ُيْدِخُل َذلَِك الَكلُّ وٌب ِمْن َحِديٍد« إِنَّ َقائٌِم، بَِيِدِه َكلُّ
ُثمَّ َيْفَعُل بِِشْدِقِه اآلَخِر ِمْثَل َذلَِك، َوَيْلَتئُِم ِشْدُقُه َهَذا، َفَيُعوُد َفَيْصَنُع ِمْثَلُه، ُقْلُت: 
َما َهَذا؟ َقااَل: اْنَطِلْق، َفاْنَطَلْقَنا َحتَّى َأَتْيَنا َعىَل َرُجٍل ُمْضَطِجٍع َعىَل َقَفاُه َوَرُجٌل 
َبُه َتَدْهَدَه احَلَجُر،  َقائٌِم َعىَل َرْأِسِه بِِفْهٍر - َأْو َصْخَرٍة - َفَيْشَدُخ بِِه َرْأَسُه، َفإَِذا َضَ
ُهَو،  َكاَم  َرْأُسُه  َوَعاَد  َرْأُسُه  َيْلَتئَِم  َهَذا َحتَّى  إَِل  َيْرِجُع  َفَا  لَِيْأُخَذُه،  إَِلْيِه  َفاْنَطَلَق 
وِر،  نُّ َبُه، ُقْلُت: َمْن َهَذا؟ َقااَل: اْنَطِلْق َفاْنَطَلْقَنا إَِل َثْقٍب ِمْثِل التَّ َفَعاَد إَِلْيِه، َفَضَ
َأْن  َكاَد  َحتَّى  اْرَتَفُعوا  َب  اْقَتَ َفإَِذا  َناًرا،  َتُه  َتْ ُد  َيَتَوقَّ َواِسٌع  َوَأْسَفُلُه  َضيٌِّق  َأْعَاُه 
َدْت َرَجُعوا ِفيَها، َوِفيَها ِرَجاٌل َونَِساٌء ُعَراٌة، َفُقْلُت: َمْن َهَذا؟  ُرُجوا، َفإَِذا َخَ َيْ
َهِر  ٍر ِمْن َدٍم ِفيِه َرُجٌل َقائٌِم َعىَل َوَسِط النَّ َقااَل: اْنَطِلْق، َفاْنَطَلْقَنا َحتَّى َأَتْيَنا َعىَل َنَ
َهِر، َفإَِذا َأَراَد  ُجُل الَِّذي ِف النَّ َهِر َرُجٌل َبنْيَ َيَدْيِه ِحَجاَرٌة، َفَأْقَبَل الرَّ َوَعىَل َشطِّ النَّ
اَم َجاَء لَِيْخُرَج  ُه َحْيُث َكاَن، َفَجَعَل ُكلَّ ُجُل بَِحَجٍر ِف ِفيِه، َفَردَّ ُرَج َرَمى الرَّ َأْن َيْ
ِجُع َكاَم َكاَن، َفُقْلُت: َما َهَذا؟ َقااَل: اْنَطِلْق، َفاْنَطَلْقَنا َحتَّى  َرَمى ِف ِفيِه بَِحَجٍر، َفرَيْ
اَء، ِفيَها َشَجَرٌة َعِظيَمٌة، َوِف َأْصِلَها َشْيٌخ َوِصْبَياٌن، َوإَِذا  اْنَتَهْيَنا إَِل َرْوَضٍة َخْضَ
َجَرِة، َوَأْدَخَايِن  َجَرِة َبنْيَ َيَدْيِه َناٌر ُيوِقُدَها، َفَصِعَدا يِب ِف الشَّ َرُجٌل َقِريٌب ِمَن الشَّ
ُثمَّ  َوِصْبَياٌن،  َونَِساٌء،  َوَشَباٌب،  ُشُيوٌخ  ِرَجاٌل  ِفيَها  ِمْنَها،  َأْحَسَن  َقطُّ  َأَر  َلْ  َداًرا 
ِفيَها  َوَأْفَضُل  َأْحَسُن  ِهَي  َداًرا  َفَأْدَخَايِن  َجَرَة،  الشَّ يِب  َفَصِعَدا  ِمْنَها  َأْخَرَجايِن 
ا  َأمَّ َنَعْم،  َقااَل:  َرَأْيُت،  َعامَّ  ايِن  َفَأْخرِبَ ْيَلَة،  اللَّ ْفُتاَميِن  َطوَّ ُقْلُت:  َوَشَباٌب،  ُشُيوٌخ، 
ُث بِالَكْذَبِة، َفُتْحَمُل َعْنُه َحتَّى َتْبُلَغ اآلَفاَق،  دِّ اٌب ُيَ الَِّذي َرَأْيَتُه ُيَشقُّ ِشْدُقُه، َفَكذَّ
ُ الُقْرآَن،  َمُه اهللَّ َفُيْصَنُع بِِه إَِل َيْوِم الِقَياَمِة، َوالَِّذي َرَأْيَتُه ُيْشَدُخ َرْأُسُه، َفَرُجٌل َعلَّ
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َهاِر، ُيْفَعُل بِِه إَِل َيْوِم الِقَياَمِة، َوالَِّذي َرَأْيَتُه ِف  ْيِل َوَلْ َيْعَمْل ِفيِه بِالنَّ َفَناَم َعْنُه بِاللَّ
َجَرِة  ْيُخ ِف َأْصِل الشَّ َبا، َوالشَّ َهِر آِكُلوا الرِّ َناُة، َوالَِّذي َرَأْيَتُه ِف النَّ ْقِب َفُهُم الزُّ الثَّ
اَر َمالٌِك  ْبَياُن، َحْوَلُه، َفَأْواَلُد النَّاِس َوالَِّذي ُيوِقُد النَّ َاُم، َوالصِّ إِْبَراِهيُم َعَلْيِه السَّ
اُر َفَداُر  ا َهِذِه الدَّ ِة امُلْؤِمننَِي، َوَأمَّ تِي َدَخْلَت َداُر َعامَّ اُر اأُلوَل الَّ اِر، َوالدَّ َخاِزُن النَّ
َفإَِذا  َرْأِس،  َفَرَفْعُت  َرْأَسَك،  َفاْرَفْع  ِميَكائِيُل،  َوَهَذا  ِجرْبِيُل،  َوَأَنا  َهَداِء،  الشُّ
ُه  إِنَّ َقااَل:  َمْنِزِل،  َأْدُخْل  َدَعايِن  ُقْلُت:  َمْنِزُلَك،  َذاَك  َقااَل:  َحاِب،  السَّ ِمْثُل  َفْوِقي 
َبِقَي َلَك ُعُمٌر َلْ َتْسَتْكِمْلُه َفَلِو اْسَتْكَمْلَت َأَتْيَت َمْنِزَلَك« أخرجه البخاري برقم 

.)١386(
َعْنُه-،   ُ اهللَّ -َريِضَ  اْلَباِهيِل  ُأَماَمَة  أيب  َعْن  احلاكم  عند  جاء  أيًضا  وهكذا 
َم- َيُقوُل: »َبْيَنا َأَنا َنائٌِم، إِْذ َأَتايِن  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ
اَل  إيِنِّ  َفُقْلُت:  اْصَعْد.  ِل:  َفَقااَل  َوْعًرا،  َجَبًا  يِب  َفَأَتَيا  بَِضْبِعي،  َفَأَخَذا  َرُجَاِن، 
َأَنا  إَِذا  َبِل،  اجْلَ َسَواِء  ِف  ُكْنُت  َحتَّى  َفَصِعْدُت  َلَك،  ُلُه  َسُنَسهِّ إِنَّا  َفَقااَل:  ُأِطيُق. 
اِر،  النَّ َأْهِل  ُعَواُء  ُهَو  َهَذا  َقاُلوا:  ْصَواُت؟  اأْلَ َهِذِه  َما  ُقْلُت:  َشِديَدٍة،  بَِأْصَواٍت 
َقًة َأْشَداُقُهْم، َتِسيُل َأْشَداُقُهْم  ِقنَي بَِعَراِقيبِِهْم، ُمَشقَّ ُثمَّ اْنَطَلَق يِب، َفإَِذا بَِقْوٍم ُمَعلَّ
ُثمَّ  َصْوِمِهْم،  ِة  َتِلَّ َقْبَل  ُيْفِطُروَن  ِذيَن  الَّ َهُؤاَلِء  َقاَل:  َهُؤاَلِء؟  َما  َفُقْلُت:  َدًما، 
ٍء اْنتَِفاًخا، َوَأْنَتنِِه ِرًيا، َوَأْسَوئِِه َمْنَظًرا، َفُقْلُت: َمْن  اْنَطِلَقا يِب، َفإَِذا بَِقْوٍم َأَشدِّ َشْ
نَّ  َوايِن، ُثمَّ اْنَطَلَق يِب، َفإَِذا َأَنا بِنَِساٍء َتْنَهُش َثْدَيُ اُنوَن َوالزَّ َهُؤاَلِء؟ َقاَل: َهُؤاَلِء الزَّ
 ، نَّ َواِت َيْمَنْعَن َأْواَلَدُهنَّ َأْلَباَنُ يَّاُت، َفُقْلُت: َما َباُل َهُؤاَلِء؟ َفَقاَل: َهُؤاَلِء اللَّ احْلَ
َهُؤاَلِء  َقاَل:  َهُؤاَلِء؟  َمْن  َفُقْلُت:  َرْيِن،  َنْ َبنْيَ  َيْلَعُبوَن  بِِغْلاَمٍن  َفإَِذا  يِب  اْنَطَلَق  ُثمَّ 
ْم،  َلُ ٍر  َخْ ِمْن  ُبوَن  َيْشَ َنَفٍر  بَِثَاَثِة  َأَنا  َفإَِذا  ٌف  َشَ ِل  َف  َشَ ُثمَّ  امْلُْؤِمننَِي،  َذَراِريُّ 
َوَعْبُد  َحاِرَثَة،  ْبُن  َوَزْيُد  َطالٍِب،  َأيِب  ْبُن  َجْعَفُر  َهُؤاَلِء  َقاَل:  َهُؤاَلِء؟  َمْن  ُقْلُت: 
ٌف آَخُر، َفإَِذا َأَنا بَِثَاَثِة َنَفٍر، ُقْلُت: َمْن َهُؤاَلِء؟  َف ِل َشَ ِ ْبُن َرَواَحَة، ُثمَّ َشَ اهللَّ
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َاُم َيْنَتِظُروَنَك«. أخرجه احلاكم يف  َقاَل: إِْبَراِهيُم، َوُموَسى، َوِعيَسى َعَلْيِهُم السَّ
املستدرك برقم  ) ٢83٧ )، وابن حبان برقم )٧49١)، وصححه األلباين يف 

الصحيحة برقم )395١(.
بِيِّ -َصىلَّ  ُ َعْنُهاَم-، َعِن النَّ وجاء يف الصحيحني َعِن اْبِن َعبَّاٍس -َريِضَ اهللَّ
َباِن ِف  َباِن، َوَما ُيَعذَّ اَم َلُيَعذَّ ُ َباِن، َفَقاَل: »إِنَّ ْيِن ُيَعذَّ ُه َمرَّ بَِقرْبَ َم-: َأنَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِميَمِة«،  ا اآلَخُر َفَكاَن َيْمِش بِالنَّ ا َفَكاَن اَل َيْسَتِتُ ِمَن الَبْوِل، َوَأمَّ ا َأَحُدُهَ َكبرٍِي، َأمَّ
َيا  َفَقاُلوا:  َواِحَدًة،  َقرْبٍ  َغَرَز يِف ُكلِّ  ُثمَّ   ، بِنِْصَفنْيِ َها  َفَشقَّ َرْطَبًة،  َأَخَذ َجِريَدًة  ُثمَّ 
َيْيَبَسا« أخرجه  َلْ  َما  َعْنُهاَم  َف  فَّ َأْن ُيَ ُه  »َلَعلَّ َفَقاَل:  مِلَ َصَنْعَت َهَذا؟   ،ِ َرُسوَل اهللَّ

البخاري برقم )١36١)، ومسلم برقم )٢9٢(. 
وهذا يدل عىل أنه يوجد من املسلمني من يعذب يف قربه، وقد اختلف أهل 
العلم هل عذاب القرب خاص بعصاة املسلمني أم أنه يعم املسلمني والكافرين؟
والصحيح أنه يشمل الكفار ويشمل عصاة املسلمني من شاء اهلل أن يعذب 

منهم.
َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ َمالٍِك -َريِضَ  ْبِن  َأَنِس  َعْن  وقد جاء عند أيب داود، وأمحد 
َأْظَفاٌر  ْم  َلُ بَِقْوٍم  َمَرْرُت  يِب  ُعِرَج  »مَلَّا  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ُمُشوَن ُوُجوَهُهْم َوُصُدوَرُهْم، َفُقْلُت: َمْن َهُؤاَلِء َيا ِجرْبِيُل، َقاَل:  ِمْن ُنَحاٍس َيْ
وَم النَّاِس، َوَيَقُعوَن ِف َأْعَراِضِهْم« رواه أبو داود برقم  ِذيَن َيْأُكُلوَن حُلُ َهُؤاَلِء الَّ
)48٧8)، وأمحد يف برقم )١334٠)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب 

داود.
أن  تبني  أخرى  أدلة  وجاة  القرب،  يف  عذاب  وجود  عىل  تنص  األدلة  فهذه 
املؤمن ينعم يف قربه ألن الناس يف القرب صنفان منعم، ومعذب، وقد مر حديث 

الرباء وفيه ذكر نعيم املؤمن.
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ِ -َصىلَّ  ُ َعْنُه-، َعْن َرُسوِل اهللَّ وجاء عند ابن حبان َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ُه  اَء، َوُيْرَحُب َلُه َقرْبُ َم- َقاَل: »إِنَّ امْلُْؤِمَن ِف َقرْبِِه َلِفي َرْوَضٍة َخْضَ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ

ُر َلُه َكاْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر َأَتْدُروَن ِفياَم ُأْنِزَلْت َهِذِه اآْلَيُة: زب    ېئ   َسْبُعوَن ِذَراًعا، َوُيَنوَّ
امْلَِعيَشُة  َما  َأَتْدُروَن  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  رب 
ُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم َقاَل: »َعَذاُب اْلَكاِفِر ِف َقرْبِِه، َوالَِّذي َنْفِس  ْنَكُة؟ «  َقاُلوا: اهللَّ الضَّ
ًة، لُِكلِّ  نِّنُي؟ َسْبُعوَن َحيَّ يًنا، َأَتْدُروَن َما التِّ َط َعَلْيِه تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن تِنِّ ُه ُيَسلَّ بَِيِدِه، إِنَّ
ِدُشوَنُه إَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة« أخرجه ابن حبان برقم  ٍة َسْبُع ُرُءوٍس يِْلَسُعوَنُه، َوَيْ َحيَّ

)3١٢٢)، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتغيب برقم )355٢(.
واألدلة يف ذلك كثرية.

�أم  بلغته  ُي�ساأل  هل  �لعربية  نطق  يح�سن  ل  �لذي  �لأعجمي  �س/ 
باللغة �لعربية ؟ .

-عز  اهلل  أراد  إن  معينة  بلغة  يسأل  امليت  أن  عىل  ينص  دلياًل  أعلم  ال  أنا 
وجل- أن يسأل شخصَاً من األموات بأي لغة فإنه يلهمه فهمها، فاهلل -عز 

وجل- يقول يف كتابه الكريم: چ ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  
ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ   ڭ  چ ]اإلرساء: ١3 - ١4[.
وهذا يشمل من يعرف القراءة والكتابة ومن ال يعرفها.

فمن الناس من مل يقرأ ومل يكتب ومع ذلك فاهلل -عز وجل-  يلهمه أن يقرأ 
كتابه وأن يعرف ما فيه من خالل قراءته له فاهلل عىل كل يشء قدير.

فهم  يلهمه  وجل-  -عز  اهلل  فإن  لغته  غري  لغة  بأي  الشخص  ُسئل  فإذا 
السؤال، وهو احلكيم اخلبري.

زادكم اهلل من فضله ورفع قدركم يف الدنيا واآلخرة.
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�س/ ما حكم �ل�سالة على من قتل نف�سه عمًد� �أو ب�سنق �أو غريه ؟

املسلم الذي يقتل نفسه عمًدا جتوز الصالة عليه إال ويل األمر، فويل األمر 
فيصلون عليه ألنه  املسلمني  بقية  أما  األقرب،  الصالة عليه وهذا هو  يعتزل 
كان عنده من  الذنوب، ومهام  كان عنده من  ُيصىل عليه مهام  واملسلم  مسلم 
اخلطأ وال شك أن قتل املسلم نفسه حمرم، بل كبرية من كبائر الذنوب فقد جاء 
ِ -َصىلَّ  ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل اهللَّ اِك -َريِضَ اهللَّ حَّ يف الصحيحني عن َثابَِت ْبَن الضَّ
َوَلْيَس  َقاَل،  َكاَم  َفُهَو  َغرْيِ اإِلْسَاِم  ٍة  ِملَّ »َمْن َحَلَف َعىَل  َقاَل:  َم-  َعَلْيِه َوَسلَّ اهلُل 
َيْوَم  بِِه  َب  ُعذِّ ْنَيا  الدُّ ِف  ٍء  بَِشْ َنْفَسُه  َقَتَل  َوَمْن  َيْمِلُك،  اَل  ِفياَم  َنْذٌر  آَدَم  اْبِن  َعىَل 
الِقَياَمِة، َوَمْن َلَعَن ُمْؤِمًنا َفُهَو َكَقْتِلِه، َوَمْن َقَذَف ُمْؤِمًنا بُِكْفٍر َفُهَو َكَقْتِلِه« رواه 

البخاري برقم )6٠4٧)، ومسلم برقم )١١٠(.
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه-، َعِن النَّ وجاء يف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ى  دَّ َيَتَ َم  َناِر َجَهنَّ َفُهَو ِف  َنْفَسُه،  َفَقَتَل  ى ِمْن َجَبٍل  َتَردَّ »َمْن  َم- َقاَل:  َعَلْيِه َوَسلَّ
اُه ِف  ُه ِف َيِدِه َيَتَحسَّ ى ُسامًّ َفَقَتَل َنْفَسُه، َفُسمُّ سَّ ًدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمْن َتَ لَّ ِفيِه َخالًِدا ُمَ
ُأ  ًدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمْن َقَتَل َنْفَسُه بَِحِديَدٍة، َفَحِديَدُتُه ِف َيِدِه َيَ لَّ َم َخالًِدا ُمَ َناِر َجَهنَّ
ًدا ِفيَها َأَبًدا« رواه البخاري برقم )5٧٧8 )،  لَّ َم َخالًِدا ُمَ ا ِف َبْطنِِه ِف َناِر َجَهنَّ ِبَ

ومسلم برقم )١٠9(.
بِيُّ  ُ َعْنُه- ، َقاَل: الَتَقى النَّ وجاء أيًضا يف الصحيحني َعْن َسْهٍل -َريِضَ اهللَّ
ُكوَن يِف َبْعِض َمَغاِزيِه، َفاْقَتَتُلوا، َفاَمَل ُكلُّ َقْوٍم  َم- َوامُلرْشِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َبَعَها  ًة إاِلَّ اتَّ ًة َواَل َفاذَّ ِكنَي َشاذَّ إىَِل َعْسَكِرِهْم، َويِف امُلْسِلِمنَي َرُجٌل اَل َيَدُع ِمَن امُلرْشِ
ُه ِمْن  ِ، َما َأْجَزَأ َأَحٌد َما َأْجَزَأ ُفاَلٌن، َفَقاَل: »إِنَّ ا بَِسْيِفِه، َفِقيَل: َيا َرُسوَل اهللَّ هَبَ َفرَضَ
اِر؟ َفَقاَل َرُجٌل  ِة، إِْن َكاَن َهَذا ِمْن َأْهِل النَّ َنا ِمْن َأْهِل اجَلنَّ َأْهِل النَّاِر«، َفَقاُلوا: َأيُّ
َع َوَأْبَطَأ ُكْنُت َمَعُه، َحتَّى ُجِرَح، َفاْسَتْعَجَل املَْوَت،  ُه، َفإَِذا َأرْسَ بَِعنَّ تَّ ِمَن الَقْوِم: أَلَ
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َنْفَسُه،  َفَقَتَل  َعَلْيِه  اَمَل  حَتَ ُثمَّ  َثْدَيْيِه،  َبنْيَ  َوُذَباَبُه  بِاأَلْرِض،  َسْيِفِه  نَِصاَب  َفَوَضَع 
 ،ِ َم- َفَقاَل: َأْشَهُد َأنََّك َرُسوُل اهللَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُجُل إىَِل النَّ َفَجاَء الرَّ
ِة، ِفياَم َيْبُدو  ُجَل َلَيْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل اجَلنَّ ُه، َفَقاَل: »إِنَّ الرَّ َفَقاَل: »َوَما َذاَك«. َفَأْخرَبَ
اِر، ِفياَم َيْبُدو لِلنَّاِس، َوُهَو ِمْن  اِر، َوَيْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل النَّ ُه مَلِْن َأْهِل النَّ لِلنَّاِس، َوإِنَّ

َأْهِل اجَلنَِّة« رواه البخاري برقم )4٢٠٧)، ومسلم برقم )٢643(.
ُ َعْنُه- َقاَل:  ِ -َريِضَ اهللَّ وجاء أيًضا يف الصحيحني َعِن ُجْندب بن َعْبِد اهللَّ
َم-: »َكاَن ِفيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم َرُجٌل بِِه ُجْرٌح،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ُ َتَعاَل: َباَدَريِن  ُم َحتَّى َماَت، َقاَل اهللَّ ا َيَدُه، َفاَم َرَقَأ الدَّ يًنا َفَحزَّ ِبَ َفَجِزَع، َفَأَخَذ ِسكِّ
ْمُت َعَلْيِه اجَلنََّة« رواه البخاري برقم )3463)، ومسلم برقم  َعْبِدي بَِنْفِسِه، َحرَّ

.)١١3(
وهذه األدلة هي يف حق من تعمد قتل نفسه.

أما إذا كان هذا القتل بدون إرادة الشخص كمن حيدث هلم بعض األمراض 
النفسية التي جتعلهم يفعلون هذا الفعل دون أن يشعروا فال تنزل عليهم هذه 

األدلة بل أمرهم إىل اهلل رب العاملني.
ومن املعلوم أن قتل املرء نفسه ناتج إما عن أمراض نفسية، وهذه األمراض 
النفسية ناجتة أيًضا عن كثرة املشاكل أو عن كثرة تعاطي املنبهات ألن هلا تأثرًيا 
باملرض  الشخص  يصاب  حتى  العصبي  باجلهاز  ترض   فهي  اإلنسان،  عىل 
النفيس فيترصف ترصًفا خاطًئا،  وإما أن يكون ناجًتا عن مشاكل وقضايا أرسية 
بربه -سبحانه  قليل اإلتصال  يتحملها ألنه  أن  أو غريها ال يستطيع بعضهم 

وتعاىل-.
 وهلذا ننصح مجيع املسلمني أن يتقوا اهلل يف أنفسهم، وأن يتعاملوا مع أفراد 
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل  أرسهم التعامل احلسن فقد جاء عند مسلم َعْن َعائَِشَة، َزْوِج النَّ
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ْفَق اَل َيُكوُن يِف  َم-، َقاَل: »إِنَّ الرِّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َم-، َعِن النَّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ٍء إاِلَّ َشاَنُه« رواه مسلم برقم )٢594(. ٍء إاِلَّ َزاَنُه، َواَل ُيْنَزُع ِمْن يَشْ يَشْ
وأن  الطيبة،  احلُسنَّة  املعاملة  أرسته  أفراد  مع  يتعامل  أن  مسلم  كل  فعىل 
حياول تقليص املشاكل حتى ال تكون النتائج سيئة ، نسأل اهلل أن يصلح أحوال 

املسلمني.
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البعـث والن�شـور

ة يف  نَّ �س/ بارك �هلل فيكم حبذ� تذكرو� لنا �سيًئا من �لكتاب و�ل�سُّ
�إثبات �لبعث و�لن�سور، وكيف �لرد على من ينكر ذلك ؟

نَّة قال اهلل -عز وجل- يف  األدلة عىل البعث والنشور كثرية يف الكتاب والسُّ
كتابه الكريم  چ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې  ې   ېى  
ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئەئ   ائ     ائ   ى  

ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ   چ ]الرعد: 5 [.
املكذبني  بعض  حالة  يبني  وهو  الكريم  كتابه  يف  وجل-  -عز  اهلل  ويقول 

الذين يكذبون بالبعث والنشور چ ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ھ   ھ    ھ   ہ       ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں  
ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ې      ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ     ٴۇ    ۈ   ۈ   
ى  ى   ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              ۆئ  ۈئ   چ 

]يس: ٧٧ - 8٢[.
اهلل -سبحانه وتعاىل- استدل بإعادة اخللق واستدل ببداية اخللق واستدل 
وبتحويل  األرض  وبخلق  السموات  بخلق  واستدل  وعظمته،  بقدرته  أيًضا 

األشجار الرطبة اللينة إىل اعواٍد يابسة تقبل النار وتشتعل فيها النار.
يقول اهلل -عز وجل- چ ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  

ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  چ ]التغابن: ٧ [.
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وقال اهلل -عز وجل- : چ ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ ]سبأ: 3 [.

وقال اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ     ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ       ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
چ  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ        ڃ    ڄ   ڄ   ڄ  

]مريم: 66 -68  [.
واآليات الدالة عىل البعث والنشور كثرية وهلذا احتج اهلل -عز وجل- عىل 

ڑ   چ  املكذبني بقدرته عىل البعث ببداية اخللق يقول اهلل -عز وجل-: 
ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   
ہ    ہ   ہ   ۀہ    ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  
ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ   

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ ]احلج: 5 [.
فاستدل اهلل -عز وجل- عىل بعث اخلالئق ببداية اخللق فالذي خلقنا من 
العدم قادر عىل أن يعيدنا بعد أن كنا أشياء موجودة  واهلل -عز وجل- يقول 

يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يتجث  مث  ىث  يث   چ  يف كتابة الكريم 
حج  مج   چ ]لقامن: ٢8 [  ، أي هذا يسري عىل رب العاملني -سبحانه وتعاىل-.
ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   چ   : وجل-  -عز  اهلل  ويقول 
ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   ەئوئوئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې       ې  
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ      ىئ   ىئ  ی  ی  ی  
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ی  جئ  حئ  چ ] يس: 5١ - 53  [.
وقال اهلل عز و جل يف كتابه الكريم :  چ ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  
ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ ]ق: 44 - 45 [.
وقال -سبحانه وتعاىل-: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
چ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

]الزمر: 68 [.
 ِ ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ وجاء يف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ْفَخَتنْيِ َأْرَبُعوَن، َقاَل: َأْرَبُعوَن َيْوًما؟ َقاَل:  َم-: »َما َبنْيَ النَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َأَبْيُت، َقاَل: َأْرَبُعوَن َشْهًرا؟ َقاَل: َأَبْيُت، َقاَل: َأْرَبُعوَن َسَنًة؟ َقاَل: َأَبْيُت، َقاَل: 
ٌء إاِلَّ  اَمِء َماًء َفَيْنُبُتوَن َكاَم َيْنُبُت الَبْقُل، َلْيَس ِمَن اإِلْنَساِن َشْ ُ ِمَن السَّ »ُثمَّ ُيْنِزُل اهللَّ
ُب اخَلْلُق َيْوَم الِقَياَمِة« رواه  َنِب، َوِمْنُه ُيَركَّ َيْبىَل، إاِلَّ َعْظاًم َواِحًدا َوُهَو َعْجُب الذَّ

البخاري برقم )4935)، ومسلم برقم )٢955(.
أراد اهلل -عز وجل-  فإذا  الفقري  العمود  الذنب عظم يف أسفل  وعجب 
فإذا   ، العباد  أجساد  منه  فتنبت  كالظل  أو  كالطل  مطًرا  ينزل  العباد  خروج 
الصور  يف  بالنفخ  وجل-  -عز  اهلل  أمر  قبورهم  يف  العباد  أجساد  تكاملت 

فتخرج األرواح فتلتقي باألجساد فتعود األرواح إىل أجسادها بإذن اهلل.
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل  وجاء يف الصحيحني َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم -َريِضَ اهللَّ
َوَبْيَنُه  َبْيَنُه  َلْيَس  ُه  َربُّ ُمُه  َأَحٌد إاِلَّ َسُيَكلِّ ِمْنُكْم  » َما  َم-:  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
َم ِمْن َعَمِلِه، َوَيْنُظُر َأْشَأَم ِمْنُه َفَا َيَرى  اٌن، َفَيْنُظُر َأْيَمَن ِمْنُه َفَا َيَرى إاِلَّ َما َقدَّ ُتْرمُجَ
اَر َوَلْو بِِشقِّ  ُقوا النَّ اَر تِْلَقاَء َوْجِهِه، َفاتَّ َم، َوَيْنُظُر َبنْيَ َيَدْيِه َفَا َيَرى إاِلَّ النَّ إاِلَّ َما َقدَّ

مَتَْرٍة« أخرجه البخاري برقم )٧5١٢)، ومسلم برقم )١٠١6(. 
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َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ  ا-  َعْنَهَ  ُ وجاء عند مسلم َعْن َعائَِشَة -َريِضَ اهللَّ
ُغْراًل«  ُعَراًة  ُحَفاًة  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  النَّاُس  َشُ  »ُيْ َيُقوُل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
َجاُل مَجِيًعا َيْنُظُر َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض، َقاَل -َصىلَّ  ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ النَِّساُء َوالرِّ
ْمُر َأَشدُّ ِمْن َأْن َيْنُظَر َبْعُضُهْم إَِل َبْعٍض« أخرجه  َم-: »َيا َعائَِشُة اأْلَ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

مسلم برقم )٢859(.
 ِ اهللَّ َرُسوُل  َخَطَب  َقاَل:  َعْنُهاَم-،   ُ اهللَّ َعبَّاٍس -َريِضَ  اْبِن  َعِن  البخاري  ويف 
ِ ُحَفاًة ُعَراًة  ُشوُروَن إىَِل اهللَّ ا النَّاُس، إِنَُّكْم حَمْ َ َم- َفَقاَل: »َيا َأهيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ا َفاِعِلنَيچ   َل َخْلٍق ُنِعيُدُه، َوْعًدا َعَلْيَنا إِنَّا ُكنَّ ُغْراًل«، ُثمَّ َقاَل: چَكاَم َبَدْأَنا َأوَّ
َيْوَم الِقَياَمِة إِْبَراِهيُم، َأاَل  َل اخَلَائِِق ُيْكَسى  إىَِل آِخِر اآلَيِة، ُثمَّ َقاَل: »َأاَل َوإِنَّ َأوَّ
اَمِل، َفَأُقوُل: َيا َربِّ ُأَصْيَحايِب،  تِي َفُيْؤَخُذ ِبِْم َذاَت الشِّ اُء بِِرَجاٍل ِمْن ُأمَّ ُه ُيَ َوإِنَّ

الُِح: زبۈ     َفُيَقاُل: إِنََّك اَل َتْدِري َما َأْحَدُثوا َبْعَدَك، َفَأُقوُل َكاَم َقاَل الَعْبُد الصَّ
ائ   ى   ېى   ې       ې   ې       ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
يَن َعىَل  ائ           ەئ  ەئ  وئ  رب ]املائدة: ١١٧[ ، َفُيَقاُل: إِنَّ َهُؤاَلِء َلْ َيَزاُلوا ُمْرَتدِّ

َأْعَقاِبِْم ُمْنُذ َفاَرْقَتُهْم« أخرجه البخاري برقم )46٢5(. 
وال يكذب بالبعث إال كافر قال اهلل: چ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ          
ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ائ  ائ    ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  

ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ   چ ]الرعد: 5[.
وقال -عز وجل- چ جت  حت  خت         مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  

يث   چ اإلرساء: 49 [.
 قال اهلل -عز وجل-:  چ   ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  
ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ   
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
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ڃ  ڃ     چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  چ ]اإلرساء: 5٠ - 5٢[.
عدة  �أم  و�ح��د  ميز�ن  �أه��و  �مليز�ن  يف  �لر�جح  �لقول  هو  ما  �س/ 

مو�زين ؟
هو  أم  واحد  ميزان  هو  هل  نَّة  السُّ أهل  بني  حتى  فيها  خمتلف  املسألة  هذه 

موازين.
بعض العلامء يقول هو ميزان واحد ويستدل بأدلة مثل قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص كام 
َم،  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َعِن النَّ جاء عند احلاكم َعْن َسْلاَمَن -َريِضَ اهللَّ
َلَوِسَعْت،  ْرُض  َواأْلَ اَمَواُت  السَّ ِفيِه  ُوِزَن  َفَلْو  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  امْلِيَزاُن  »ُيوَضُع  َقاَل: 
َخْلِقي،  ِمْن  ِشْئُت  مِلَْن  َتَعاَل:   ُ اهللَّ َفَيُقوُل  َهَذا؟  َيِزُن  مِلَْن  َيا َربِّ  امْلََائَِكُة:  َفَتُقوُل 
اُط ِمْثَل َحدَّ  َ َفَتُقوُل امْلََائَِكُة: ُسْبَحاَنَك َما َعَبْدَناَك َحقَّ ِعَباَدتَِك، َوُيوَضُع الرصِّ
امْلُوَسى َفَتُقوُل امْلََائَِكُة: َمْن ُتِيُز َعىَل َهَذا؟ َفَيُقوُل: َمْن ِشْئَت ِمْن َخْلِقي، َفَتُقوُل 

امْلََائَِكُة: ُسْبَحاَنَك َما َعَبْدَناَك َحقَّ ِعَباَدتَِك « .
أخرجه احلاكم يف املستدرك برقم )8٧39)، وصححه األلباين يف الصحيحة 

برقم )94١(.
ومن أهل العلم من يقول هو موازين ويستدل بأدلة منها قول اهلل چ ڤ  
ڃ   ڄ    ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   ڤ      

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ   ڇ  چ ]األنبياء: 4٧ [.
فيفهم من بعض األدلة أهنا موازين لكن قد يكون امليزان العام واحًدا وربام 
تكون هناك موازين توزن فيها أعامل العباد وعىل كل حال فنحن نؤمن بامليزان 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ۇئ   چ   : وجل-  اهلل -عز  قال 
ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  

ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب ىب   چ ]املؤمنون: ١٠٢ - ١٠4 [.
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ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    وجل-:چ  -عز  اهلل  وقال 
ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ  

ڍ  چ ]القارعة: 6 -9  [.
ويل رشيط يف هذه املسألة وبعضه مفرغ مجعت فيه جمموعة من األدلة من 

نَّة الدالة عىل إثبات امليزان. الكتاب والسُّ
چ،  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ     چ  �س/ كيف �جلمع بني قوله تعاىل: 

وقوله: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  ک    چ ؟
بالنسبة ملن يأخذ كتابه بشامله أو من وراء ظهره هذا هو واحد قال عنهم 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې   چ  الكريم  كتابه  العاملني يف  رب 
ې ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ        ۇئ  ۇئ  چ ]احلاقة: ٢5 -٢٧ [.
ژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  ک  ک  ک   گ  گ   چ  ويف قوله عز و جل 

گ  گ  ڳ  ڳ  چ ]االنشقاق: ١٠ - ١٢ [.
فقال بعض أهل العلم إنه يؤتى بكتابه من قبل خلفه ثم يأخذه بشامله وما 
هناك ما يبني هذه املسألة بياًنا واضًحا لكن هناك كالم ألهل العلم وهذا الذي 
أنه يعطى الكتاب من وراء ظهره ثم يأخذه بشامله  أعرفه هذا الذي سيكون 

وهذا عنوان الشقاء .
أسأل اهلل أن جيعلنا ومجيع إخواننا املؤمنني ممن يعطون كتبهم بأيامهنم.
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ال�شفـاعـة

فرنيد  �ل�سفاعة  يف  �لفرق  مذ�هب  �هلل  وفقكم  تعرفون  ���س/ 
ة فيها  ؟ . نَّ تو�سيح مذهب �أهل �ل�سُّ

النبي األمني وعىل آله  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد 
وأصحابه أمجعني وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممًدا 

عبده ورسوله -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- وبعد:
ألن  واملعتزلة  اخلوارج  مثل  الشفاعة  تنكر  الفرق  بعض  أن  املعلوم  فمن 
اخلوارج يعتقدون أن مرتكب الكبرية كافر والكافر ال خيرج من النار أما املعتزلة 
فيقولون مرتكب الكبرية يف الدنيا يف منزلة بني منزلتني فال يقال فيه مؤمن وال 

كافر وأما يف اآلخرة فهم يعتقدون أنه خيلد يف النار وهبذا أنكروا الشفاعة.
نَّة وأحاديث الشفاعة قد بلغت  ومن املعلوم أن الشفاعة ثابتة بالقرآن، والسُّ

حد التواتر.
وللشيخ مقبل بن هادي الوادعي-رمحه اهلل تعاىل - كتاب نفيس يف الشفاعة 
مجع فيه أحاديث كثرية منها الصحيح، ومنها ما يصلح يف الشواهد، واملتابعات، 

ومنها الضعيف.
الكتاب  وقد بني احلكم عىل رجاهلا وحكم عليها -رمحه اهلل تعاىل- فهذا 
كتاب مبارك ويتضح بالقراءة فيه ما فيه من الفائدة يف هذا األمر الذي نحن 
بصدده.  فالشفاعة ثابتة يف كتاب اهلل ويف ُسنَّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص واآليات التي ذكرت 

الشفاعة عىل قسمني:
١ـ آيات نفت الشفاعة.
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٢ ـ آيات أثبتت الشفاعة برشوط، فآيات الشفاعة بقسميها املثبتة، والنافية 

تثبت الشفاعة ولكن برشوط:
وهي إذن اهلل للشافع ورضاه عن الشافع، واملشفوع.

يف  الكفار  حال  يبني  وهو  الكريم  كتابه  يف  وجل-  -عز  اهلل  قال  وهلذا 
ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ       ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   چ  الشفاعة  شأن 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ ]غافر: ١8 [.

 فهذه اآلية تنفي الشفاعة لكن الظاملني هنا هم الكفار اخلارجون من ملة 
اإلسالم.

فهؤالء ليس هلم شفاعة فقد قال اهلل -عز وجل- أيًضا عنهم يف كتابة الكريم 
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ]املدثر: 48 [.

أي: ما تنفع الكفار شفاعة الشافعني لو ُقِدر أن هناك من يشفع هلم كشفاعة 
بِيِّ -َصىلَّ  ُ َعْنُه-، َعِن النَّ إبراهيم ألبيه كام يف البخاري َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
آَزَر  َوْجِه  َوَعىَل  الِقَياَمِة،  َيْوَم  آَزَر  َأَباُه  إِْبَراِهيُم  »َيْلَقى  َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
َفَيُقوُل َأُبوُه: َفالَيْوَم اَل  َأُقْل َلَك اَل َتْعِصنِي،  َأَلْ  َلُه إِْبَراِهيُم:  َفَيُقوُل  ٌة،  ٌة َوَغرَبَ َقَتَ
ِزَينِي َيْوَم ُيْبَعُثوَن، َفَأيُّ  َأْعِصيَك، َفَيُقوُل إِْبَراِهيُم: َيا َربِّ إِنََّك َوَعْدَتنِي َأْن اَل ُتْ
َة َعىَل الَكاِفِريَن،  ْمُت اجَلنَّ ُ َتَعاَل: »إيِنِّ َحرَّ ِخْزٍي َأْخَزى ِمْن َأيِب اأَلْبَعِد؟ َفَيُقوُل اهللَّ
َفَيْنُظُر، َفإَِذا ُهَو بِِذيٍخ ُمْلَتِطٍخ، َفُيْؤَخُذ  َت ِرْجَلْيَك؟  ُثمَّ ُيَقاُل: َيا إِْبَراِهيُم، َما َتْ

بَِقَوائِِمِه َفُيْلَقى ِف النَّاِر« أخرجه البخاري برقم )335٠(.
أي يتحول أبو إبراهيم إىل حيوان فريفع ويلقى يف النار بصورته لِئال يتحرج 

إبراهيم عليه الصالة والسالم.
وهكذا أيًضا نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف أمه كام جاء عند مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ 
َمْن  َوَأْبَكى  َفَبَكى  ِه،  ُأمِّ َقرْبَ  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيُّ -َصىلَّ  النَّ َزاَر  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ
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َأْن  ِف  َواْسَتْأَذْنُتُه  ِل،  ُيْؤَذْن  َفَلْم  َلَا  َأْسَتْغِفَر  َأْن  ِف  َريبِّ  »اْسَتْأَذْنُت  َفَقاَل:  َحْوَلُه، 
برقم  مسلم  امْلَْوَت« أخرجه  ُر  ُتَذكِّ ا  َ َفإِنَّ اْلُقُبوَر  َفُزوُروا  ِل،  َفُأِذَن  َها  َقرْبَ َأُزوَر 

.)9٧6(
ِلِب -َريِضَ  ويف عمه أيًضا كام يف الصحيحني من حديث الَعبَّاِس ْبِن َعْبِد امُلطَّ
َفإِنَُّه  َك،  َأْغَنْيَت َعْن َعمِّ َم-: َما  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-، أنه َقاَل لِلنَّ اهللَّ
َلَكاَن  َأَنا  َوَلْواَل  َناٍر،  ِمْن  »ُهَو ِف َضْحَضاٍح  َقاَل:  َوَيْغَضُب َلَك؟  وُطَك  حَيُ َكاَن 
برقم  ومسلم   (3883( برقم  البخاري  النَّاِر« أخرجه  ِمَن  اأَلْسَفِل  َرِك  الدَّ ِف 

.)٢٠9(
فعلم من هذا أن الكافر ال تنفعه شفاعة الشافعني.

اللهم إال أن شفاعة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص نفعت عمه أبا طالب فأخرجته من قعر 
جهنم إىل ضخضاح من نار أي خففت عنه العذاب ويقول اهلل -عز وجل- يف 

كتابة الكريم: چ ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  
ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   چ] البقرة: 48 [.

 اهلل -عز وجل- يقول: چ ېئ   ىئ  ىئ  ىئ چ  أي: يف حق الكفار فهذه 
ک  گ    گ   گ  گ    ڳ  ڳ   چ  العاملني ويقول:  يقبلها رب  الشفاعة ال 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ   ]البقرة: ١٢3[.

وقال اهلل -عز وجل- كام يف سورة الشعراء يف معرض  كالم أهل النار أهنم 
قالوا: چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ   ۇ   چ  ]الشعراء: ١٠٠ - ١٠١ [.

هكذا ال جيدون من يشفع هلم.
الكريم:   كتابه  يف  ربنا  قال  كام   ، برشوٍط  الشفاعة  اثبتت  آيات  جاءت  ثم 

ەئ   ەئ   ائ   ائ     ى       ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   چۉ  
وئ  وئ چ ]الزخرف: 86 [.
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گ   گ   گ   ک   ک   ک      ک   ڑ   ڑ   چ   : تعاىل  اهلل  ويقول 
چ  ڻ   ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ  

]البقرة: ٢54 [.
فنفى اهلل الشفاعة يف هذه اآلية وأثبتها مرشوطة باإلذن يف اآلية التي بعدها 

فقال:  چ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     

ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی  ی  چ ]البقرة: ٢55 [.
وقال -سبحانه وتعاىل- : چ  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  

مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح   چ ]النجم: ٢6 [.
والرىض  للشافع،  يكون  فاإلذن  والرىض  اإلذن،  مها:  رشطبن  فيها  فذكر 

يكون عن الشافع، واملشفوع له.
وهكذا يقول اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم: چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې    ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  چ 

] األنعام: 5١ [.
فاهلل -عز وجل- هو وحده الذي يملك الشفاعة ويعطيها ملن يشاء -سبحانه 

وتعاىل- كام قال تعاىل: چ گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  
ں   ں  ڻ  ڻ  چ ]الزمر: 44 [.

فالشفاعة يملكها رب العاملني فيأذن ملن يشاء فيها، ومن املعلوم أن اهلل -عز 
وجل- يأذن للمالئكة، والرسل أن يشفعوا كام دلت عىل ذلك األدلة.

ثم يقول بعد ذلك« بقيت شفاعة أرحم الرامحني« فيخرج من يشاء من النار 
كام يف األحاديث الصحيحة.

فلهذا اهلل -عز وجل- يقول يف كتابه الكريم : چ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
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چ  فال يشفع أحد إال بإذن اهلل -سبحانه وتعاىل-، وهكذا يقول  ۋ   ۅۅ  
يف كتابه الكريم چ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ    ائ  

ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ ] الزخرف: 86 [.
املؤمنون  الشفاعة ولكن  اهلل  الذين يدعون من دون  يملك هؤالء  أي: ال 

واملالئكة والرسل.
ذا  يكون  أي  الشفاعة  عىل  قادًرا  الشافع  يكون  أن  الشفاعة:  رشوط  ومن 
مكانة عند اهلل -عز وجل- حتى يأذن له ربه -سبحانه وتعاىل- أن يشفع وأن 
يكون املشفوع له مستحًقا لذلك أي: أن يكون ذا مكنة يستحق أن يشفع له 

غريه.
وقد  تواترت األحاديث الدالة عىل الشفاعة يف ُسنَّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأول 
له  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  فنبينا   ، ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  نبينا  وأوهلم  والرسل،  األنبياء  هم  يشفع  من 
املكانة الُعليا وله القدر املمال -عليه الصالة والسالم- فهو أفضل الرسل بل 
وأفضل اخللق أمجعني ، ومكانته أسمى املكانات يوم القيامة وشفاعته تشمل 
اخلالئق كلها ألن اهلل -عز وجل- وعده أن يعطيه املقام املحمود  وهو املقام 
الذي حيمده فيه مجيع اخلالئق ألنه ال يقوم ذلك املقام  إال هو ملسو هيلع هللا ىلص يف الوقت 
َأيِب  َعْن  الصحيحني  يف  جاء  هلذا  املقام  ذلك  يقوم  أن  غريه  يستطيع  ال  الذي 
َم- ُأيِتَ بَِلْحٍم َفُرِفَع  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل اهللَّ ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
َيْوَم  النَّاِس  ُد  َسيِّ »َأَنا  َقاَل:  ُثمَّ  َشًة،  هَنْ ِمْنَها  َفَنَهَش  ُتْعِجُبُه  َوَكاَنْت  َراُع،  الذِّ إَِلْيِه 
لنَِي َواآلِخِريَن ِف َصِعيٍد  ُ النَّاَس اأَلوَّ َمُع اهللَّ الِقَياَمِة، َوَهْل َتْدُروَن ِممَّ َذلَِك؟ َيْ
ِمَن  النَّاَس  َفَيْبُلُغ  ْمُس،  الشَّ َوَتْدُنو   ، الَبرَصُ َوَيْنُفُذُهُم  اِعي  الدَّ ُيْسِمُعُهُم  َواِحٍد، 
َقْد  َما  َتَرْوَن  َأاَل  النَّاُس:  َفَيُقوُل  َتِمُلوَن،  َيْ َواَل  ُيِطيُقوَن  اَل  َما  َوالَكْرِب  الَغمِّ 
لَِبْعٍض:  النَّاِس  َبْعُض  َفَيُقوُل  َربُِّكْم؟  إَِل  َلُكْم  َيْشَفُع  َمْن  َتْنُظُروَن  َأاَل  َبَلَغُكْم، 
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 ُ ، َخَلَقَك اهللَّ َأُبو الَبَشِ َأْنَت  َلُه:  َفَيُقوُلوَن  َاُم  َفَيْأُتوَن آَدَم َعَلْيِه السَّ َعَلْيُكْم بِآَدَم، 
بَِيِدِه، َوَنَفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه، َوَأَمَر املََائَِكَة َفَسَجُدوا َلَك، اْشَفْع َلَنا إَِل َربَِّك، َأاَل 
َفَيُقوُل آَدُم: إِنَّ َريبِّ َقْد َغِضَب  َبَلَغَنا؟  َقْد  َأاَل َتَرى إَِل َما  ِفيِه،  َتَرى إَِل َما َنْحُن 
َعِن  ايِن  َنَ َقْد  ُه  َوإِنَّ ِمْثَلُه،  َبْعَدُه  َيْغَضَب  َوَلْن  ِمْثَلُه،  َقْبَلُه  َيْغَضْب  َلْ  َغَضًبا  الَيْوَم 
َجَرِة َفَعَصْيُتُه، َنْفِس َنْفِس َنْفِس، اْذَهُبوا إَِل َغرْيِي، اْذَهُبوا إَِل ُنوٍح، َفَيْأُتوَن  الشَّ
 ُ َك اهللَّ ُسِل إَِل َأْهِل اأَلْرِض، َوَقْد َسامَّ ُل الرُّ ُنوًحا َفَيُقوُلوَن: َيا ُنوُح، إِنََّك َأْنَت َأوَّ
َعْبًدا َشُكوًرا، اْشَفْع َلَنا إَِل َربَِّك، َأاَل َتَرى إَِل َما َنْحُن ِفيِه؟ َفَيُقوُل: إِنَّ َريبِّ َعزَّ 
ُه  َوَجلَّ َقْد َغِضَب الَيْوَم َغَضًبا َلْ َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه، َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه، َوإِنَّ
َغرْيِي،  إَِل  اْذَهُبوا  َنْفِس،  َنْفِس  َنْفِس  َقْوِمي،  َعىَل  ا  َدَعْوُتَ َدْعَوٌة  ِل  َكاَنْت  َقْد 
َوَخِليُلُه   ِ َنبِيُّ اهللَّ َأْنَت  إِْبَراِهيُم  َيا  َفَيُقوُلوَن:  إِْبَراِهيَم  َفَيْأُتوَن  إِْبَراِهيَم،  إَِل  اْذَهُبوا 
إِنَّ  َفَيُقوُل َلُم:  ِفيِه،  َنْحُن  َما  َأاَل َتَرى إَِل  َربَِّك  َلَنا إَِل  َأْهِل اأَلْرِض، اْشَفْع  ِمْن 
َريبِّ َقْد َغِضَب الَيْوَم َغَضًبا َلْ َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه، َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه، َوإيِنِّ 
اَن ِف احَلِديِث - َنْفِس َنْفِس  َقْد ُكْنُت َكَذْبُت َثَاَث َكِذَباٍت - َفَذَكَرُهنَّ َأُبو َحيَّ
َنْفِس، اْذَهُبوا إَِل َغرْيِي، اْذَهُبوا إَِل ُموَسى َفَيْأُتوَن، ُموَسى َفَيُقوُلوَن: َيا ُموَسى 
ُ بِِرَساَلتِِه َوبَِكَاِمِه َعىَل النَّاِس، اْشَفْع َلَنا إَِل َربَِّك،  َلَك اهللَّ ِ، َفضَّ َأْنَت َرُسوُل اهللَّ
َأاَل َتَرى إَِل َما َنْحُن ِفيِه؟ َفَيُقوُل: إِنَّ َريبِّ َقْد َغِضَب الَيْوَم َغَضًبا َلْ َيْغَضْب َقْبَلُه 
ِمْثَلُه، َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه، َوإيِنِّ َقْد َقَتْلُت َنْفًسا َلْ ُأوَمْر بَِقْتِلَها، َنْفِس َنْفِس 
َنْفِس، اْذَهُبوا إَِل َغرْيِي، اْذَهُبوا إَِل ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم، َفَيْأُتوَن ِعيَسى، َفَيُقوُلوَن: 
ْمَت النَّاَس  ِ، َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إَِل َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه، َوَكلَّ َيا ِعيَسى َأْنَت َرُسوُل اهللَّ
َفَيُقوُل ِعيَسى: إِنَّ  َأاَل َتَرى إَِل َما َنْحُن ِفيِه؟  َلَنا إَِل َربَِّك  ِف املَْهِد َصبِيًّا، اْشَفْع 
، َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه، َوَلْ  َريبِّ َقْد َغِضَب الَيْوَم َغَضًبا َلْ َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َقطُّ
ًدا  مَّ ٍد، َفَيْأُتوَن ُمَ مَّ َيْذُكْر َذْنًبا، َنْفِس َنْفِس َنْفِس اْذَهُبوا إَِل َغرْيِي اْذَهُبوا إَِل ُمَ



127
َم ِمْن  ُ َلَك َما َتَقدَّ ِ َوَخاتُِم اأَلْنبَِياِء، َوَقْد َغَفَر اهللَّ ُد َأْنَت َرُسوُل اهللَّ مَّ َفَيُقوُلوَن: َيا ُمَ
َت  َر، اْشَفْع َلَنا إَِل َربَِّك َأاَل َتَرى إَِل َما َنْحُن ِفيِه، َفَأْنَطِلُق َفآِت َتْ َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ
َناِء  اِمِدِه َوُحْسِن الثَّ ُ َعيَلَّ ِمْن َمَ ، ُثمَّ َيْفَتُح اهللَّ الَعْرِش، َفَأَقُع َساِجًدا لَِريبِّ َعزَّ َوَجلَّ
ُد اْرَفْع َرْأَسَك َسْل ُتْعَطْه،  مَّ َعَلْيِه َشْيًئا، َلْ َيْفَتْحُه َعىَل َأَحٍد َقْبيِل، ُثمَّ ُيَقاُل: َيا ُمَ
 ، َيا َربِّ تِي  ُأمَّ  ، َيا َربِّ تِي  ُأمَّ  ، َيا َربِّ تِي  ُأمَّ َفَأُقوُل:  َفَأْرَفُع َرْأِس،  ْع  ُتَشفَّ َواْشَفْع 
ِمْن  اأَلْيَمِن  الَباِب  ِمَن  َعَلْيِهْم  ِحَساَب  اَل  َمْن  تَِك  ُأمَّ ِمْن  َأْدِخْل  ُد  مَّ ُمَ َيا  َفُيَقاُل: 
َكاُء النَّاِس ِفياَم ِسَوى َذلَِك ِمَن اأَلْبَواِب، ُثمَّ َقاَل: َوالَِّذي  ِة، َوُهْم ُشَ َأْبَواِب اجَلنَّ
رَيَ - َأْو َكاَم  َة َومِحْ ِة، َكاَم َبنْيَ َمكَّ اَعنْيِ ِمْن َمَصاِريِع اجَلنَّ َنْفِس بَِيِدِه، إِنَّ َما َبنْيَ املرِْصَ

ى -« رواه البخاري برقم )4٧١٢)، ومسلم برقم )١94(. َة َوُبرْصَ َبنْيَ َمكَّ
األمم يف  أن حتبس  عند  للرسول ملسو هيلع هللا ىلص  العظمى  الشفاعة  بني  احلديث  فهذا 
القيامة ويضيق هبم املوقف وحيملون من اهلم والغم ما ال يطيقون  عرصات 
ن يشفع هلم إىل اهلل من أجل أن حياسب اخلالئق  وما ال حيتملون فيبحثون عمَّ

ومن أجل أن يذهب كل فريق إىل منزله فيكون هلا نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 
ُ َعْنُهاَم - َأنَّ  ِ -َريِضَ اهللَّ وهلذا جاء عند اإلمام البخاري َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللَّ
ُهمَّ  اللَّ َداَء:  النِّ َيْسَمُع  ِحنَي  َقاَل  »َمْن  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ َرُسوَل 
ًدا الَوِسيَلَة َوالَفِضيَلَة، َواْبَعْثُه  مَّ َاِة الَقائَِمِة آِت ُمَ ِة، َوالصَّ امَّ ْعَوِة التَّ َربَّ َهِذِه الدَّ
ْت َلُه َشَفاَعتِي َيْوَم الِقَياَمِة« رواه البخاري برقم  ُموًدا الَِّذي َوَعْدَتُه، َحلَّ َمَقاًما َمْ

.)6١4(
أي: أصبح مستحًقا لشفاعة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والشاهد قوله: » َواْبَعْثُه َمَقاًما 
ُموًدا الَِّذي َوَعْدَتُه« سمي باملقام املحمود ألن مجيع اخلالئق حتمده ألنه تعجز  َمْ
أعامل العباد أن تبلغ بأحد منهم تلك املنزلة إال نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص فإنه وحده ينال 
ُ َعْنُه- َقاَل:  تلك املنزلة وهلذا روى مسلم يف صحيحه عن أيب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
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ُل  ُد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأوَّ َم-: »َأَنا َسيِّ َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ٍع« أخرجه مسلم برقم )٢٢٧8 (. ُل ُمَشفَّ ُل َشاِفٍع َوَأوَّ ، َوَأوَّ َمْن َيْنَشقُّ َعْنُه اْلَقرْبُ

فهو أول شافع ملسو هيلع هللا ىلص يشفع للخالئق وأول من يشفعه ربه -سبحانه وتعاىل- 
يف اخلالئق من أجل أن يتميز ملسو هيلع هللا ىلص .

قال:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  حديث  من  الصحيحني  يف  وجاء 
النَّاُس  َماَج  الِقَياَمِة  َيْوُم  َكاَن  »إَِذا  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  ٌد  مَّ حُمَ َثَنا  َحدَّ
َبْعُضُهْم ِف َبْعٍض، َفَيْأُتوَن آَدَم، َفَيُقوُلوَن: اْشَفْع َلَنا إَِل َربَِّك، َفَيُقوُل: َلْسُت َلَا، 
ِن، َفَيْأُتوَن إِْبَراِهيَم، َفَيُقوُل: َلْسُت َلَا،  مْحَ ُه َخِليُل الرَّ َوَلِكْن َعَلْيُكْم بِإِْبَراِهيَم َفإِنَّ
َوَلِكْن  َلَا،  َفَيُقوُل: َلْسُت  َفَيْأُتوَن ُموَسى   ،ِ ُه َكِليُم اهللَّ َفإِنَّ َعَلْيُكْم بُِموَسى  َوَلِكْن 
ِ، َوَكِلَمُتُه، َفَيْأُتوَن ِعيَسى، َفَيُقوُل: َلْسُت َلَا، َوَلِكْن  ُه ُروُح اهللَّ َعَلْيُكْم بِِعيَسى َفإِنَّ
َم-، َفَيْأُتويِن، َفَأُقوُل: َأَنا َلَا، َفَأْسَتْأِذُن َعىَل  ٍد -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعَلْيُكْم بُِمَحمَّ
ُدُه بِتِْلَك املََحاِمِد،  يِن اآلَن، َفَأمْحَ ُضُ ا اَل َتْ ُدُه ِبَ اِمَد َأمْحَ ، َفُيْؤَذُن ِل، َوُيْلِهُمنِي َمَ َريبِّ
ُد اْرَفْع َرْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل ُتْعَط،  مَّ َوَأِخرُّ َلُه َساِجًدا، َفَيُقوُل: َيا ُمَ
تِي، َفَيُقوُل: اْنَطِلْق َفَأْخِرْج ِمْنَها َمْن َكاَن  تِي ُأمَّ ، ُأمَّ ْع، َفَأُقوُل: َيا َربِّ َواْشَفْع ُتَشفَّ
ُدُه بِتِْلَك املََحاِمِد،  ِف َقْلبِِه ِمْثَقاُل َشِعرَيٍة ِمْن إِياَمٍن، َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل، ُثمَّ َأُعوُد، َفَأمْحَ
ُد اْرَفْع َرْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل ُتْعَط،  مَّ ُثمَّ َأِخرُّ َلُه َساِجًدا، َفُيَقاُل: َيا ُمَ
تِي، َفَيُقوُل: اْنَطِلْق َفَأْخِرْج ِمْنَها َمْن َكاَن  تِي ُأمَّ ، ُأمَّ ْع، َفَأُقوُل: َيا َربِّ َواْشَفْع ُتَشفَّ
ٍة - َأْو َخْرَدَلٍة - ِمْن إِياَمٍن َفَأْخِرْجُه، َفَأْنَطِلُق، َفَأْفَعُل، ُثمَّ َأُعوُد  ِف َقْلبِِه ِمْثَقاُل َذرَّ
ُد اْرَفْع َرْأَسَك، َوُقْل  مَّ َيا ُمَ َفَيُقوُل:  َلُه َساِجًدا،  ُدُه بِتِْلَك املََحاِمِد، ُثمَّ َأِخرُّ  َفَأمْحَ
تِي، َفَيُقوُل: اْنَطِلْق  تِي ُأمَّ ْع، َفَأُقوُل: َيا َربِّ ُأمَّ ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل ُتْعَط، َواْشَفْع ُتَشفَّ
ِة َخْرَدٍل ِمْن إِياَمٍن، َفَأْخِرْجُه  َفَأْخِرْج َمْن َكاَن ِف َقْلبِِه َأْدَنى َأْدَنى َأْدَنى ِمْثَقاِل َحبَّ
ُدُه بِتِْلَك املََحاِمِد، ُثمَّ َأِخرُّ  ابَِعَة َفَأمْحَ اِر، َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل« َقاَل: »ُثمَّ َأُعوُد الرَّ ِمَن النَّ
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َواْشَفْع  ُتْعَطْه،  َوَسْل  ُيْسَمْع،  َوُقْل  َرْأَسَك،  اْرَفْع  ُد  مَّ ُمَ َيا  َفُيَقاُل:  َساِجًدا،  َلُه 
ِت َوَجَاِل،  ، َفَيُقوُل: َوِعزَّ ُ ْع، َفَأُقوُل: َيا َربِّ اْئَذْن ِل ِفيَمْن َقاَل: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ ُتَشفَّ
ُ« أخرجه البخاري برقم  ْخِرَجنَّ ِمْنَها َمْن َقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ َوِكرْبَِيائِي َوَعَظَمتِي أَلُ

)٧5١٠)، ومسلم برقم )١93(.
العظمى وهو  الشفاعة  فأعمها، وأشملها  أقسام    وشفاعة حممد ملسو هيلع هللا ىلص عىل 

املقام املحمود، وهي من خصائصه وليست ألحد من الرسل.
ُ َعْنُهاَم- َأنَّ  ِ -َريِضَ اهللَّ وقد جاء يف الصحيحني من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللَّ
ُت  ًسا َلْ ُيْعَطُهنَّ َأَحٌد َقْبيِل: ُنرِصْ َم- َقاَل: »ُأْعِطيُت َخْ بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
ِمْن  َرُجٍل  اَم  َفَأيُّ َوَطُهوًرا،  َمْسِجًدا  اأَلْرُض  ِل  َوُجِعَلْت  َشْهٍر،  َمِسرَيَة  ْعِب  بِالرُّ
َحٍد َقْبيِل، َوُأْعِطيُت  ْت ِل املََغانُِم َوَلْ َتِلَّ أِلَ ، َوُأِحلَّ َاُة َفْلُيَصلِّ تِي َأْدَرَكْتُه الصَّ ُأمَّ
ًة« أخرجه  ًة َوُبِعْثُت إَِل النَّاِس َعامَّ بِيُّ ُيْبَعُث إَِل َقْوِمِه َخاصَّ َفاَعَة، َوَكاَن النَّ الشَّ

البخاري برقم )335) ومسلم برقم )5٢١(.
َفاَعَة« أي: ُخِصْصت هبا واملراد بالشفاعة   فالرسول  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: »َوُأْعِطيُت الشَّ

هنا املقام املحمود.
الذي ال يصل إليه وال يبلغه ملك مقرب وال نبي مرسل فهذه هي الشفاعة 
املقام  هو  وهذا  وسلم-  آله  وعىل  عليه  اهلل  -صىل  حممد  نبينا  هبا  خص  التي 

املحمود.
ومنها أيًضا: شفاعته يف من ال حساب عليهم يدخلون اجلنة كام يف حديث 
ِمْن  َأْدِخْل  ُد  مَّ ُمَ »َيا  يل:  اهلل  فيقول  قال:  السابق  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  هريرة  أيب 
َكاُء  ُشَ َوُهْم  ِة  اجَلنَّ َأْبَواِب  ِمْن  اأَلْيَمِن  الَباِب  ِمَن  َعَلْيِهْم  ِحَساَب  اَل  َمْن  تَِك  ُأمَّ

النَّاِس ِفياَم ِسَوى َذلَِك ِمَن اأَلْبَواِب«  .
ومنها أيًضا: ملن كان يستحق دخول اجلنة بدخول اجلنة كام جاء عند مسلم  
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َم:  ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك -َريِضَ اهللَّ
ٌد،  مَّ اِزُن: َمْن َأْنَت؟ َفَأُقوُل: ُمَ ِة َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْستْفتُِح، َفَيُقوُل اخْلَ نَّ »آِت َباَب اجْلَ

َحٍد َقْبَلَك« رواه مسلم برقم )١9٧(. َفَيُقوُل: بَِك ُأِمْرُت اَل َأْفَتُح أِلَ
ومنها أيًضا: شفاعته صىل اهلل عليه عىل آله وسلم ألناس كانوا يستحقون 

دخول النار فينجيهم اهلل منها.
 ومن شفاعته ملسو هيلع هللا ىلص أنه يشفع لرجال لرتتفع درجاهتم فوق ما يستحقون جاء 
بِيُّ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه-، َقاَل: مَلَّا َفَرَغ النَّ يف الصحيحني َعْن َأيِب ُموَسى -َريِضَ اهللَّ
َم- ِمْن ُحَننْيٍ َبَعَث َأَبا َعاِمٍر َعىَل َجْيٍش إىَِل َأْوَطاٍس، َفَلِقَي ُدَرْيَد ْبَن  َعَلْيِه َوَسلَّ
ُ َأْصَحاَبُه، َقاَل َأُبو ُموَسى: َوَبَعَثنِي َمَع َأيِب َعاِمٍر،  ِة، َفُقتَِل ُدَرْيٌد َوَهَزَم اهللَّ مَّ الصِّ
إَِلْيِه  َفاْنَتَهْيُت  ُرْكَبتِِه،  يِف  َفَأْثَبَتُه  بَِسْهٍم  ُجَشِميٌّ  َرَماُه  ُرْكَبتِِه،  يِف  َعاِمٍر  َأُبو  َفُرِمَي 
َقاتيِِل الَِّذي َرَمايِن،  َفَقاَل: َذاَك  َأيِب ُموَسى  َفَأَشاَر إىَِل  َيا َعمِّ َمْن َرَماَك؟  َفُقْلُت: 
َبْعُتُه َوَجَعْلُت َأُقوُل َلُه: َأاَل َتْسَتْحيِي، َأاَل  ، َفاتَّ َفَقَصْدُت َلُه َفَلِحْقُتُه، َفَلامَّ َرآيِن َوىلَّ
 ُ يِب َعاِمٍر: َقَتَل اهللَّ َفَقَتْلُتُه، ُثمَّ ُقْلُت أِلَ ْيِف  َبَتنْيِ بِالسَّ ، َفاْخَتَلْفَنا رَضْ َتْثُبُت، َفَكفَّ
ْهَم َفَنَزْعُتُه َفَنَزا ِمْنُه املَاُء، َقاَل: َيا اْبَن َأِخي َأْقِرِئ  َصاِحَبَك، َقاَل: َفاْنِزْع َهَذا السَّ
َأُبو  َواْسَتْخَلَفنِي  يِل.  اْسَتْغِفْر  َلُه:  َوُقْل  اَلَم،  السَّ َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيَّ -َصىلَّ  النَّ
بِيِّ -َصىلَّ  َعاِمٍر َعىَل النَّاِس، َفَمكَث َيِسرًيا ُثمَّ َماَت، َفَرَجْعُت َفَدَخْلُت َعىَل النَّ
يِر  ِ ِرَماُل الرسَّ َر  َأثَّ َقْد  ِفَراٌش،  َوَعَلْيِه  ُمْرَمٍل  يٍر  َبْيتِِه َعىَل رَسِ يِف  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
ُتُه بَِخرَبَِنا َوَخرَبِ َأيِب َعاِمٍر، َوَقاَل: ُقْل َلُه اْسَتْغِفْر يِل، َفَدَعا  بَِظْهِرِه َوَجْنَبْيِه، َفَأْخرَبْ
َبَياَض  ُهمَّ اْغِفْر لُِعَبْيٍد َأيِب َعاِمٍر«. َوَرَأْيُت  َفَقاَل: »اللَّ َيَدْيِه  َأ، ُثمَّ َرَفَع  باَِمٍء َفَتَوضَّ
النَّاِس«.  ِمَن  َخْلِقَك  ِمْن  َكثرٍِي  َفْوَق  الِقَياَمِة  َيْوَم  اْجَعْلُه  ُهمَّ  »اللَّ َقاَل:  ُثمَّ  إِْبَطْيِه، 
ِ ْبِن َقْيٍس َذْنَبُه، َوَأْدِخْلُه َيْوَم  ُهمَّ اْغِفْر لَِعْبِد اهللَّ َفُقْلُت: َويِل َفاْسَتْغِفْر، َفَقاَل: »اللَّ
الِقَياَمِة ُمْدَخاًل َكِرياًم« أخرجه البخاري برقم )43٢3) ومسلم برقم )٢498(.
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هلم  يشفع  أن  اهلل  شاء  ملن  يشفع  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  عىل  يدل  احلديث  فهذا 

لريتقوا من منزلة إىل أعىل منها بإذن اهلل -سبحانه وتعاىل-.
وكذلك يشفع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملن دخل النار من أمته فيخرجهم مرة بعد مرة كام 

جاءت األحاديث الكثرية يف ذلك. 
ويشفع ألهل الكبائر كام جاء عند أيب داود، والرتمذي، وأمحد َعْن َأَنِس ْبِن 
ْهِل  َم- َقاَل: »َشَفاَعتِي أِلَ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َعِن النَّ َمالٍِك -َريِضَ اهللَّ
تِي« رواه أبو داود برقم )4٧39)،  والرتمذي برقم )٢435)،  اْلَكَبائِِر ِمْن ُأمَّ

وأمحد برقم )١3٢٢٢)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.
ويشفع لعمه أيب طالب أن خيفف عنه العذاب كام جاء يف الصحيحني من 
اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  لِلنَّ َقاَل  أنه  َعْنُه-،   ُ اهللَّ -َريِضَ  ِلِب  امُلطَّ َعْبِد  ْبِن  الَعبَّاِس  حديث 
َقاَل:  َلَك؟  َوَيْغَضُب  وُطَك  حَيُ َكاَن  ُه  َفإِنَّ َك،  َعْن َعمِّ َأْغَنْيَت  َما  َم-:   َوَسلَّ َعَلْيِه 
َرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر« أخرجه  »ُهَو ِف َضْحَضاٍح ِمْن َناٍر، َوَلْواَل َأَنا َلَكاَن ِف الدَّ

البخاري برقم )3883) ومسلم برقم )٢٠9(.
أنه  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُشْعَبَة  ْبَن  امْلُِغرَيَة  حديث  من  مسلم  األمام  عند  جاء 
َأْهِل  َأْدَنى  َما  ُه،  َربَّ ُموَسى  »َسَأَل  املنرب فقال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  خطب عىل 
َة، َفُيَقاُل َلُه: اْدُخِل  نَّ ِة اجْلَ نَّ ِة َمْنِزَلًة، َقاَل: ُهَو َرُجٌل َيِيُء َبْعَد َما ُأْدِخَل َأْهُل اجْلَ نَّ اجْلَ
ْم، َوَأَخُذوا َأَخَذاِتِْم، َفُيَقاُل  ، َكْيَف َوَقْد َنَزَل النَّاُس َمَناِزَلُ َة، َفَيُقوُل: َأْي َربِّ نَّ اجْلَ
َرِضيُت  َفَيُقوُل:  ْنَيا؟  الدُّ ُمُلوِك  ِمْن  َمِلٍك  ُمْلِك  ِمْثُل  َلَك  َيُكوَن  َأْن  َأَتْرَض  َلُه: 
اِمَسِة: َرِضيُت  اخْلَ َفَقاَل ِف  َوِمْثُلُه،  َوِمْثُلُه  َوِمْثُلُه  َوِمْثُلُه  َذلَِك،  َلَك  َفَيُقوُل:   ، َربِّ
ْت َعْيُنَك،  ُة َأْمَثالِِه، َوَلَك َما اْشَتَهْت َنْفُسَك، َوَلذَّ ، َفَيُقوُل: َهَذا َلَك َوَعَشَ َربِّ
َأَرْدُت  ِذيَن  الَّ ُأوَلئَِك  َقاَل:  َمْنِزَلًة؟  َفَأْعَاُهْم   ، َربِّ َقاَل:   ، َربِّ َرِضيُت  َفَيُقوُل: 
ُطْر  ، َوَلْ َتْسَمْع ُأُذٌن، َوَلْ َيْ َغَرْسُت َكَراَمَتُهْم بَِيِدي، َوَخَتْمُت َعَلْيَها، َفَلْم َتَر َعنْيٌ
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زب ڻ  ڻ  ڻ     : َوَجلَّ َعزَّ  اهللِ  ِكَتاِب  يِف  َوِمْصَداُقُه  َقاَل:   ،» َبَشٍ َقْلِب  َعىَل 
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ            ھ  ھ  رب ]السجدة: ١٧[ اآْلَيَة. 

أخرجه مسلم برقم )١89(.
َقاَل  قال:  َعْنُه-   ُ اهللَّ بن مسعود -َريِضَ   ِ اهللَّ َعْبِد  َعْن  الصحيحني  وجاء يف 
ِمْنَها،  ُخُروًجا  اِر  النَّ َأْهِل  آِخَر  ْعَلُم  أَلَ »إيِنِّ  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ
: اْذَهْب َفاْدُخِل  ُ اِر َكْبًوا، َفَيُقوُل اهللَّ ُرُج ِمَن النَّ ِة ُدُخواًل، َرُجٌل َيْ َوآِخَر َأْهِل اجَلنَّ
ى،  َمْلَ ا  َوَجْدُتَ َربِّ  َيا  َفَيُقوُل:  ِجُع  َفرَيْ ى،  َمْلَ ا  َ َأنَّ إَِلْيِه  ُل  َفُيَخيَّ َفَيْأتِيَها،  َة،  اجَلنَّ
َيا  َفَيُقوُل:  ِجُع  َفرَيْ ى،  ا َمْلَ َ َأنَّ إَِلْيِه  ُل  َفُيَخيَّ َفَيْأتِيَها  َة،  اجَلنَّ َفاْدُخِل  اْذَهْب  َفَيُقوُل: 
َة  َوَعَشَ ْنَيا  الدُّ ِمْثَل  َلَك  َفإِنَّ  َة،  اجَلنَّ َفاْدُخِل  اْذَهْب  َفَيُقوُل:  ى،  َمْلَ ا  َوَجْدُتَ َربِّ 
ْنَيا - َفَيُقوُل: َتْسَخُر ِمنِّي- َأْو: َتْضَحُك  ِة َأْمَثاِل الدُّ َأْمَثاِلَا - َأْو: إِنَّ َلَك ِمْثَل َعَشَ
َم- َضِحَك  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ َرُسوَل  َرَأْيُت  َفَلَقْد  املَِلُك«  َوَأْنَت  ِمنِّي - 
ِة َمْنِزَلًة« أخرجه البخاري  َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه، َوَكاَن َيُقوُل: »َذاَك َأْدَنى َأْهِل اجَلنَّ

برقم)65٧١) ومسلم برقم )١85(.
النار، وفيه رد عىل اخلوارج واملعتزلة  هذا دليل عىل خروج املوحدين من 

الذين ينكرون خروج املوحدين من النار.
وقد جاءت أحاديث كثرية فيها شفاعة الرسل واملالئكة واملؤمنني وقد جاء 
ُ َعْنُه- َأنَّ َناًسا يِف َزَمِن َرُسوِل اهللِ  ْدِريِّ -َريِضَ اهللَّ عند مسلم َعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُ
اْلِقَياَمِة؟ َقاَل  َيْوَم  َنا  َربَّ َيا َرُسوَل اهللِ، َهْل َنَرى  َم- َقاُلوا:  َعَلْيِه َوَسلَّ -َصىلَّ اهلُل 
ْمِس  وَن ِف ُرْؤَيِة الشَّ َم-: »َنَعْم« َقاَل: »َهْل ُتَضارُّ َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
وَن ِف ُرْؤَيِة اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر  ِهرَيِة َصْحًوا َلْيَس َمَعَها َسَحاٌب؟ َوَهْل ُتَضارُّ بِالظَّ
وَن ِف ُرْؤَيِة  َصْحًوا َلْيَس ِفيَها َسَحاٌب؟« َقاُلوا: اَل َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: »َما ُتَضارُّ
ا، إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة  وَن ِف ُرْؤَيِة َأَحِدِهَ اهللِ َتَباَرَك َوَتَعاَل َيْوَم اْلِقَياَمِة إاِلَّ َكاَم ُتَضارُّ
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ٍة َما َكاَنْت َتْعُبُد، َفَا َيْبَقى َأَحٌد َكاَن َيْعُبُد َغرْيَ اهللِ ُسْبَحاَنُه  بِْع ُكلُّ ُأمَّ ٌن لَِيتَّ َن ُمَؤذِّ َأذَّ
َكاَن  َمْن  إاِلَّ  َيْبَق  َلْ  إَِذا  َحتَّى  اِر،  النَّ ِف  َيَتَساَقُطوَن  إاِلَّ  ْنَصاِب  َواأْلَ ْصَناِم  اأْلَ ِمَن 
ْم: َما ُكْنُتْم  ِ َأْهِل اْلِكَتاِب، َفُيْدَعى اْلَيُهوُد، َفُيَقاُل َلُ َيْعُبُد اهلَل ِمْن َبرٍّ َوَفاِجٍر َوُغربَّ
َذ اهلُل ِمْن َصاِحَبٍة  َ َفُيَقاُل: َكَذْبُتْم َما اتَّ َنْعُبُد ُعَزْيَر اْبَن اهللِ،  ا  َتْعُبُدوَن؟ َقاُلوا: ُكنَّ
َنا، َفاْسِقَنا، َفُيَشاُر إَِلْيِهْم َأاَل َتِرُدوَن؟  َواَل َوَلٍد، َفاَمَذا َتْبُغوَن؟ َقاُلوا: َعِطْشَنا َيا َربَّ
اِر، ُثمَّ  ِطُم َبْعُضَها َبْعًضا، َفَيَتَساَقُطوَن ِف النَّ اٌب َيْ ا َسَ َ اِر َكَأنَّ وَن إَِل النَّ َفُيْحَشُ
ا َنْعُبُد امْلَِسيَح اْبَن اهللِ،  ْم: َما ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن؟ َقاُلوا: ُكنَّ ُيْدَعى النََّصاَرى، َفُيَقاُل َلُ
َتْبُغوَن؟  َماَذا  ْم:  َلُ َفُيَقاُل  َوَلٍد،  َواَل  َصاِحَبٍة  ِمْن  اهلُل  َذ  َ اتَّ َما  َكَذْبُتْم  ْم،  َلُ َفُيَقاُل 
وَن إَِل  َنا، َفاْسِقَنا، َقاَل: َفُيَشاُر إَِلْيِهْم َأاَل َتِرُدوَن؟ َفُيْحَشُ َفَيُقوُلوَن: َعِطْشَنا َيا َربَّ
َيْبَق  َلْ  إَِذا  َحتَّى  اِر  النَّ ِف  َفَيَتَساَقُطوَن  َبْعًضا،  َبْعُضَها  ِطُم  َيْ اٌب  َسَ ا  َ َكَأنَّ َم  َجَهنَّ
َوَتَعاَل  ُسْبَحاَنُه  اْلَعامَلنَِي  َربُّ  َأَتاُهْم  َوَفاِجٍر  َبرٍّ  ِمْن  َتَعاَل  اهلَل  َيْعُبُد  َكاَن  َمْن  إاِلَّ 
َكاَنْت  َما  ٍة  ُأمَّ ُكلُّ  َتْتَبُع  َتْنَتِظُروَن؟  َفاَم  َقاَل:  ِفيَها  َرَأْوُه  تِي  الَّ ِمَن  ُصوَرٍة  َأْدَنى  ِف 
َوَلْ ُنَصاِحْبُهْم،  إَِلْيِهْم،  ا  َأْفَقَر َما ُكنَّ ْنَيا  َفاَرْقَنا النَّاَس ِف الدُّ َنا،  َربَّ َيا  َتْعُبُد، َقاُلوا: 
َتنْيِ َأْو َثَاًثا،  ُك بِاهللِ َشْيًئا َمرَّ ُكْم، َفَيُقوُلوَن: َنُعوُذ بِاهللِ ِمْنَك اَل ُنْشِ َفَيُقوُل: َأَنا َربُّ
ا؟  ِبَ َفَتْعِرُفوَنُه  آَيٌة  َوَبْيَنُه  َبْيَنُكْم  َفَيُقوُل: َهْل  َيْنَقِلَب،  َأْن  َلَيَكاُد  َبْعَضُهْم  إِنَّ  َحتَّى 
ِ ِمْن تِْلَقاِء َنْفِسِه  َفَيُقوُلوَن: َنَعْم، َفُيْكَشُف َعْن َساٍق َفَا َيْبَقى َمْن َكاَن َيْسُجُد هلِلَّ
اهلُل  َجَعَل  إاِلَّ  َوِرَياًء  َقاًء  اتِّ َيْسُجُد  َكاَن  َمْن  َيْبَقى  َواَل  ُجوِد،  بِالسُّ َلُه  اهلُل  َأِذَن  إاِلَّ 
اَم َأَراَد َأْن َيْسُجَد َخرَّ َعىَل َقَفاُه، ُثمَّ َيْرَفُعوَن ُرُءوَسُهْم َوَقْد  َظْهَرُه َطَبَقًة َواِحَدًة، ُكلَّ
َنا،  ُكْم، َفَيُقوُلوَن: َأْنَت َربُّ ٍة، َفَقاَل: َأَنا َربُّ َل َمرَّ تِي َرَأْوُه ِفيَها َأوَّ َل ِف ُصوَرتِِه الَّ وَّ َتَ
ْم«  َسلِّ ْم،  َسلِّ اللُهمَّ  َوَيُقوُلوَن:  َفاَعُة،  الشَّ َوَتِلُّ  َم،  َجَهنَّ َعىَل  اجْلِْسُ  ُب  ُيْضَ ُثمَّ 
ٌة، ِفيِه َخَطاِطيُف َوَكَالِيُب  ؟ َقاَل: »َدْحٌض َمِزلَّ ِقيَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َوَما اجْلِرْسُ
َكَطْرِف  امْلُْؤِمُنوَن  َفَيُمرُّ  ْعَداُن،  السَّ َلَا  ُيَقاُل  ُشَوْيَكٌة  ِفيَها  بَِنْجٍد  َتُكوُن  َوَحَسٌك 
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ٌم،  َكاِب، َفَناٍج ُمَسلَّ ْيِل َوالرِّ رْيِ، َوَكَأَجاِويِد اخْلَ يِح، َوَكالطَّ ِق، َوَكالرِّ ، َوَكاْلرَبْ اْلَعنْيِ
اِر،  َم، َحتَّى إَِذا َخَلَص امْلُْؤِمُنوَن ِمَن النَّ ُدوٌش ُمْرَسٌل، َوَمْكُدوٌس ِف َناِر َجَهنَّ َوَمْ
قِّ ِمَن  ِف اْستِْقَصاِء احْلَ  ِ َفَوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه، َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد بَِأَشدَّ ُمَناَشَدًة هلِلَّ
َنا َكاُنوا َيُصوُموَن  اِر، َيُقوُلوَن: َربَّ ِذيَن ِف النَّ ِ َيْوَم اْلِقَياَمِة إِلِْخَواِنُِم الَّ امْلُْؤِمننَِي هلِلَّ
ُم ُصَوُرُهْم َعىَل  ْم: َأْخِرُجوا َمْن َعَرْفُتْم، َفُتَحرَّ وَن، َفُيَقاُل َلُ جُّ وَن َوَيُ َمَعَنا َوُيَصلُّ
اُر إَِل نِْصِف َساَقْيِه، َوإَِل ُرْكَبَتْيِه، ُثمَّ  اِر، َفُيْخِرُجوَن َخْلًقا َكثرًِيا َقِد َأَخَذِت النَّ النَّ
َنا َما َبِقَي ِفيَها َأَحٌد ِمَّْن َأَمْرَتَنا بِِه، َفَيُقوُل: اْرِجُعوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِف  َيُقوُلوَن: َربَّ
َنا َلْ  َقْلبِِه ِمْثَقاَل ِديَناٍر ِمْن َخرْيٍ َفَأْخِرُجوُه، َفُيْخِرُجوَن َخْلًقا َكثرًِيا، ُثمَّ َيُقوُلوَن: َربَّ
َنَذْر ِفيَها َأَحًدا ِمَّْن َأَمْرَتَنا، ُثمَّ َيُقوُل: اْرِجُعوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِف َقْلبِِه ِمْثَقاَل نِْصِف 
َنا َلْ َنَذْر ِفيَها  ِديَناٍر ِمْن َخرْيٍ َفَأْخِرُجوُه، َفُيْخِرُجوَن َخْلًقا َكثرًِيا، ُثمَّ َيُقوُلوَن: َربَّ
َخرْيٍ  ِمْن  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َقْلبِِه  ِف  َوَجْدُتْم  َفَمْن  اْرِجُعوا  َيُقوُل:  ُثمَّ  َأَحًدا،  َأَمْرَتَنا  ِمَّْن 
ا«، َوَكاَن َأُبو  َنا َلْ َنَذْر ِفيَها َخرْيً َفَأْخِرُجوُه، َفُيْخِرُجوَن َخْلًقا َكثرًِيا ُثمَّ َيُقوُلوَن: َربَّ
ِديِث َفاْقَرُءوا إِْن  َذا احْلَ ُقويِن ِبَ ُ َعْنُه- َيُقوُل: إِْن َلْ ُتَصدِّ ْدِريُّ -َريِضَ اهللَّ َسِعيٍد اخْلُ

ِشْئُتْم: زب ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
: َشَفَعِت امْلََائَِكُة،  ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  رب ]النساء: 4٠[، َفَيُقوُل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ
امِحِنَي، َفَيْقبُِض َقْبَضًة ِمَن  وَن، َوَشَفَع امْلُْؤِمُنوَن، َوَلْ َيْبَق إاِلَّ َأْرَحُم الرَّ بِيُّ َوَشَفَع النَّ
ِف  ٍر  َنَ ِف  َفُيْلِقيِهْم  اًم،  مُحَ َعاُدوا  َقْد  َقطُّ  ا  َخرْيً َيْعَمُلوا  َلْ  َقْوًما  ِمْنَها  َفُيْخِرُج  اِر،  النَّ
َأاَل  ْيِل،  ُة ِف مَحِيِل السَّ بَّ ُرُج احْلِ َفَيْخُرُجوَن َكاَم َتْ َياِة،  ُر احْلَ َنَ َلُه:  ُيَقاُل  ِة  نَّ َأْفَواِه اجْلَ
 ، ْمِس ُأَصْيِفُر َوُأَخْيِضُ َجِر، َما َيُكوُن إَِل الشَّ َجِر، َأْو إَِل الشَّ ا َتُكوُن إَِل احْلَ َتَرْوَنَ
ُكْنَت  َكَأنََّك  اهللِ،  َرُسوَل  َيا  َفَقاُلوا:  َأْبَيَض؟«  َيُكوُن  لِّ  الظِّ إَِل  ِمْنَها  َيُكوُن  َوَما 
ِة  نَّ َواتُِم، َيْعِرُفُهْم َأْهُل اجْلَ ْؤُلِؤ ِف ِرَقاِبُِم اخْلَ َتْرَعى بِاْلَباِدَيِة، َقاَل: »َفَيْخُرُجوَن َكاللُّ
ُموُه،  َة بَِغرْيِ َعَمٍل َعِمُلوُه، َواَل َخرْيٍ َقدَّ نَّ ِذيَن َأْدَخَلُهُم اهلُل اجْلَ الَّ َهُؤاَلِء ُعَتَقاُء اهللِ 
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َنا، َأْعَطْيَتَنا َما َلْ ُتْعِط  َة َفاَم َرَأْيُتُموُه َفُهَو َلُكْم، َفَيُقوُلوَن: َربَّ نَّ ُثمَّ َيُقوُل: اْدُخُلوا اجْلَ
َأيُّ  َنا،  َربَّ َيا  َفَيُقوُلوَن:  َهَذا،  ِمْن  َأْفَضُل  ِعْنِدي  َلُكْم  َفَيُقوُل:  اْلَعامَلنَِي،  ِمَن  َأَحًدا 
َأَبًدا« أخرجه  َبْعَدُه  ٍء َأْفَضُل ِمْن َهَذا؟ َفَيُقوُل: ِرَضاَي، َفَا َأْسَخُط َعَلْيُكْم  َشْ

مسلم برقم )١83(.
  وقد جاءت أحاديث كثرية تبني أن املؤمنني يشفعون يوم القيامة جاء عند 
ْرَداِء بَِأْنَجاٍد ِمْن ِعْنِدِه،  اإلمام مسلم َأنَّ َعْبَد امْلَِلِك ْبَن َمْرَواَن، َبَعَث إىَِل ُأمِّ الدَّ
ُه َأْبَطَأ َعَلْيِه،  ْيِل، َفَدَعا َخاِدَمُه، َفَكَأنَّ َفَلامَّ َأْن َكاَن َذاَت َلْيَلٍة، َقاَم َعْبُد امْلَِلِك ِمَن اللَّ
ِحنَي  َخاِدَمَك  َلَعْنَت  ْيَلَة،  اللَّ َسِمْعُتَك  ْرَداِء:  الدَّ ُأمُّ  َلُه  َقاَلْت  َأْصَبَح  َفَلامَّ  َفَلَعَنُه، 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َيُقوُل:  ْرَداِء  الدَّ َأَبا  َسِمْعُت  َفَقاَلْت:  َدَعْوَتُه، 
اْلِقَياَمِة« أخرجه مسلم  َيْوَم  ُشَهَداَء،  َواَل  ُشَفَعاَء  اُنوَن  عَّ اللَّ َيُكوُن  »اَل  َم-:  َوَسلَّ

برقم )٢598(.
فهذا احلديث مفهومه أنه من مل يكن كذلك فسيكون شهيًدا وشفيًعا بإذن 
املؤمنني  أن  عىل  داللة  اخلري  هذا  من  بحرماهنم  هؤالء  عاقب  اهلل  ألن  اهلل، 

الصاحلني يكونون شفعاء بإذن اهلل.
ُ َعْنُه- َقاَل: ُقْلَنا  وجاء أيًضا عند البخاري َعْن َأيِب َسِعيٍد اخُلْدِريِّ -َريِضَ اهللَّ
ْمِس  َنا َيْوَم الِقَياَمِة؟ َقاَل: »َهْل ُتَضاُروَن ِف ُرْؤَيِة الشَّ ِ َهْل َنَرى َربَّ َيا َرُسوَل اهللَّ
َوالَقَمِر إَِذا َكاَنْت َصْحًوا؟«، ُقْلَنا: اَل، َقاَل: »َفإِنَُّكْم اَل ُتَضاُروَن ِف ُرْؤَيِة َربُِّكْم 
َيْوَمئٍِذ، إاِلَّ َكاَم ُتَضاُروَن ِف ُرْؤَيتِِهاَم« ُثمَّ َقاَل: »ُيَناِدي ُمَناٍد: لَِيْذَهْب ُكلُّ َقْوٍم إَِل َما 
ِليِب َمَع َصِليبِِهْم، َوَأْصَحاُب اأَلْوَثاِن َمَع  َكاُنوا َيْعُبُدوَن، َفَيْذَهُب َأْصَحاُب الصَّ
َ، ِمْن َبرٍّ َأْو  ٍة َمَع آِلَتِِهْم، َحتَّى َيْبَقى َمْن َكاَن َيْعُبُد اهللَّ َأْوَثاِنِْم، َوَأْصَحاُب ُكلِّ آِلَ
اٌب، َفُيَقاُل  ا َسَ َ َم ُتْعَرُض َكَأنَّ اٌت ِمْن َأْهِل الِكَتاِب، ُثمَّ ُيْؤَتى بَِجَهنَّ َ َفاِجٍر، َوُغربَّ
 ِ ِ، َفُيَقاُل: َكَذْبُتْم  َلْ َيُكْن هلِلَّ ا َنْعُبُد ُعَزْيَر اْبَن اهللَّ لِْلَيُهوِد: َما ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن؟ َقاُلوا: ُكنَّ
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ُبوا، َفَيَتَساَقُطوَن  َصاِحَبٌة َواَل َوَلٌد، َفاَم ُتِريُدوَن؟ َقاُلوا: ُنِريُد َأْن َتْسِقَيَنا، َفُيَقاُل: اْشَ
ا َنْعُبُد املَِسيَح اْبَن  َم، ُثمَّ ُيَقاُل لِلنََّصاَرى: َما ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن؟ َفَيُقوُلوَن: ُكنَّ ِف َجَهنَّ
ِ َصاِحَبٌة، َواَل َوَلٌد، َفاَم ُتِريُدوَن؟ َفَيُقوُلوَن: ُنِريُد َأْن  ِ، َفُيَقاُل: َكَذْبُتْم، َلْ َيُكْن هلِلَّ اهللَّ
َ ِمْن َبرٍّ  َم، َحتَّى َيْبَقى َمْن َكاَن َيْعُبُد اهللَّ ُبوا َفَيَتَساَقُطوَن ِف َجَهنَّ َتْسِقَيَنا، َفُيَقاُل: اْشَ
بُِسُكْم َوَقْد َذَهَب النَّاُس؟ َفَيُقوُلوَن: َفاَرْقَناُهْم، َوَنْحُن  ْم: َما َيْ َأْو َفاِجٍر، َفُيَقاُل َلُ
ا إَِلْيِه الَيْوَم، َوإِنَّا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي: لَِيْلَحْق ُكلُّ َقْوٍم باَِم َكاُنوا َيْعُبُدوَن،  َأْحَوُج ِمنَّ
َل  تِي َرَأْوُه ِفيَها َأوَّ اُر ِف ُصوَرٍة َغرْيِ ُصوَرتِِه الَّ َنا، َقاَل: َفَيْأتِيِهُم اجَلبَّ اَم َنْنَتِظُر َربَّ َوإِنَّ
َفَيُقوُل:  اأَلْنبَِياُء،  إاِلَّ  ُمُه  ُيَكلِّ َفَا  َنا،  َربُّ َأْنَت  َفَيُقوُلوَن:  ُكْم،  َربُّ َأَنا  َفَيُقوُل:  ٍة،  َمرَّ
اُق، َفَيْكِشُف َعْن َساِقِه، َفَيْسُجُد َلُه  َهْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُه آَيٌة َتْعِرُفوَنُه؟ َفَيُقوُلوَن: السَّ
ِ ِرَياًء َوُسْمَعًة، َفَيْذَهُب َكْياَم َيْسُجَد، َفَيُعوُد  ُكلُّ ُمْؤِمٍن، َوَيْبَقى َمْن َكاَن َيْسُجُد هلِلَّ
ْسِ َفُيْجَعُل َبنْيَ َظْهَرْي َجَهنََّم«، ُقْلَنا: َيا َرُسوَل  َظْهُرُه َطَبًقا َواِحًدا، ُثمَّ ُيْؤَتى بِاجْلَ
َوَحَسَكٌة  َوَكَالِيُب،  َخَطاِطيُف  َعَلْيِه  ٌة،  َمِزلَّ »َمْدَحَضٌة  َقاَل:  ؟  اجَلْسُ َوَما   ،ِ اهللَّ
َعَلْيَها  امُلْؤِمُن  ْعَداُن،  السَّ َلَا:  ُيَقاُل  بَِنْجٍد،  َتُكوُن  ُعَقْيَفاُء،  َشْوَكٌة  َلَا  ُمَفْلَطَحٌة 
َوَناٍج  ٌم،  ُمَسلَّ َفَناٍج  َكاِب،  َوالرِّ اخَلْيِل  َوَكَأَجاِويِد  يِح،  َوَكالرِّ ِق  َوَكاْلرَبْ ْرِف  َكالطَّ
َأْنُتْم  َفاَم  َيُمرَّ آِخُرُهْم ُيْسَحُب َسْحًبا،  َم، َحتَّى  َناِر َجَهنَّ ُدوٌش، َوَمْكُدوٌس ِف  َمْ
ْم  ُ اِر، َوإَِذا َرَأْوا َأنَّ َ َلُكْم ِمَن امُلْؤِمِن َيْوَمئٍِذ لِْلَجبَّ ، َقْد َتَبنيَّ بَِأَشدَّ ِل ُمَناَشَدًة ِف احَلقِّ
وَن َمَعَنا، َوَيُصوُموَن  َنا إِْخَواُنَنا، َكاُنوا ُيَصلُّ َربَّ َيُقوُلوَن:  َقْد َنَجْوا، ِف إِْخَواِنِْم، 
ُ َتَعاَل: اْذَهُبوا، َفَمْن َوَجْدُتْم ِف َقْلبِِه ِمْثَقاَل ِديَناٍر  َمَعَنا، َوَيْعَمُلوَن َمَعَنا، َفَيُقوُل اهللَّ
ْم َوَبْعُضُهْم َقْد َغاَب  اِر، َفَيْأُتوَنُ ُ ُصَوَرُهْم َعىَل النَّ ُم اهللَّ رِّ ِمْن إِياَمٍن َفَأْخِرُجوُه، َوُيَ
َيُعوُدوَن،  ُثمَّ  َعَرُفوا،  َمْن  َفُيْخِرُجوَن  َساَقْيِه،  َأْنَصاِف  َوإَِل  َقَدِمِه،  إَِل  اِر  النَّ ِف 
َفَيُقوُل: اْذَهُبوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِف َقْلبِِه ِمْثَقاَل نِْصِف ِديَناٍر َفَأْخِرُجوُه، َفُيْخِرُجوَن 
ٍة ِمْن إِياَمٍن  َمْن َعَرُفوا، ُثمَّ َيُعوُدوَن، َفَيُقوُل: اْذَهُبوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِف َقْلبِِه ِمْثَقاَل َذرَّ
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َفاْقَرُءوا:  ُقويِن  ُتَصدِّ َلْ  َفإِْن  َسِعيٍد:  َأُبو  َقاَل  َعَرُفوا«  َمْن  َفُيْخِرُجوَن  َفَأْخِرُجوُه، 
  ،]4٠ ]النساء:  رب  ڇ      ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ    ڃ    ڃ   ڃ   زب 
َفَيْقبُِض  َشَفاَعتِي،  َبِقَيْت  اُر:  اجَلبَّ َفَيُقوُل  َوامُلْؤِمُنوَن،  َواملاََلئَِكُة  وَن  بِيُّ النَّ َفَيْشَفُع 
ِة، ُيَقاُل  ٍر بَِأْفَواِه اجَلنَّ اِر، َفُيْخِرُج َأْقَواًما َقْد اْمُتِحُشوا، َفُيْلَقْوَن يِف هَنَ َقْبَضًة ِمَن النَّ
ْيِل، َقْد َرَأْيُتُموَها  ُة يِف مَحِيِل السَّ َلُه: َماُء احَلَياِة، َفَيْنُبُتوَن يِف َحاَفَتْيِه َكاَم َتْنُبُت احِلبَّ
 ، ْمِس ِمْنَها َكاَن َأْخرَضَ َجَرِة، َفاَم َكاَن إىَِل الشَّ ْخَرِة، َوإىَِل َجانِِب الشَّ إىَِل َجانِِب الصَّ
ْؤُلُؤ، َفُيْجَعُل يِف ِرَقاهِبُِم  ُم اللُّ ُ لِّ َكاَن َأْبَيَض، َفَيْخُرُجوَن َكَأهنَّ َوَما َكاَن ِمْنَها إىَِل الظِّ
َأْدَخَلُهُم  ِن،  مْحَ الرَّ ُعَتَقاُء  َهُؤاَلِء  ِة:  اجَلنَّ َأْهُل  َفَيُقوُل  َة،  اجَلنَّ َفَيْدُخُلوَن  اخَلَواتِيُم، 
ْم: َلُكْم َما َرَأْيُتْم َوِمْثَلُه َمَعُه«  ُموُه، َفُيَقاُل هَلُ َة بَِغرْيِ َعَمٍل َعِمُلوُه، َواَل َخرْيٍ َقدَّ اجَلنَّ

أخرجه البخاري برقم )٧439(.
داللة عىل أن املؤمنني يشفعون إلخواهنم بإذن اهلل وتتفاوت شفاعة املؤمنني 
من واحد إىل آخر بحسب منازهلم ومستوياهتم وبحسب علو درجاهتم عند اهلل 
ْدَعاِء -َريِضَ  ِ ْبِن َأيِب اجْلَ فقد جاء عند الرتمذي، وابن ماجه، وأمحد َعْن َعْبِد اهللَّ
َة  َم- َيُقوُل: »َيْدُخُل اجَلنَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنُه- قال: َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ اهللَّ
َقاَل:  ِسَواَك؟   ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  ِقيَل:  مَتِيٍم«،  َبنِي  ِمْن  َأْكَثُر  تِي  ُأمَّ ِمْن  َرُجٍل  بَِشَفاَعِة 
وأمحد   ،(43١6( برقم  ماجه  وابن   ،(٢438( برقم  الرتمذي  رواه  »ِسَواَي« 

برقم )١585٧)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.  
َكِرَب  َمْعِدي  ْبِن  املِْقَداِم  َعْن  الرتمذي  رواه  ما  الشهداء  شأن  يف  جاء  وقد 
ِهيِد ِعْنَد  َم-: »لِلشَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنُه-َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ -َريِضَ اهللَّ
اُر ِمْن َعَذاِب  ِة، َوُيَ ِل َدْفَعٍة، َوَيَرى َمْقَعَدُه ِمَن اجَلنَّ ِ ِستُّ ِخَصاٍل: ُيْغَفُر َلُه ِف َأوَّ اهللَّ
ِمْنَها  الَياُقوَتُة  الَوَقاِر،  َتاُج  َرْأِسِه  َعىَل  َوُيوَضُع  اأَلْكرَبِ،  الَفَزِع  ِمَن  َوَيْأَمُن  الَقرْبِ، 
ُع  ُج اْثَنَتنْيِ َوَسْبِعنَي َزْوَجًة ِمَن احُلوِر الِعنِي، َوُيَشفَّ ْنَيا َوَما ِفيَها، َوُيَزوَّ َخرْيٌ ِمَن الدُّ



138
َأَقاِربِِه« أخرجه الرتمذي برقم )١663)، وصححه األلباين يف  ِف َسْبِعنَي ِمْن 

تصحيح ُسنن الرتمذي.  
املؤمنون  كان  وإذا  للمؤمنني  الشفاعة  إثبات  عىل  دليل  احلديث  فهذا 

سيشفعون فغريهم من األنبياء والرسل أوىل.
وقد بني النبي ملسو هيلع هللا ىلص لنا أن شفاعته تشمل مجيع املسلمني مهام عظمت ذنوهبم 
ُ َعْنُه- َعِن  جاء عند أيب داود، والرتمذي، وأمحد َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك -َريِضَ اهللَّ
رواه  تِي«  ُأمَّ ِمْن  اْلَكَبائِِر  ْهِل  أِلَ »َشَفاَعتِي  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيِّ -َصىلَّ  النَّ
أبو داود برقم )4٧39)،  والرتمذي برقم )٢435)، وأمحد برقم )١3٢٢٢)، 

وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.
ُ َعْنُه- َقاَل:  ْشَعِريِّ -َريِضَ اهللَّ وجاء عند ابن ماجه، وأمحد َعْن َأيِب ُموَسى اأْلَ
َفاَعِة، َوَبنْيَ َأْن َيْدُخَل  ُت َبنْيَ الشَّ ْ َم-: »ُخريِّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ا لِْلُمتَِّقنَي؟ اَل،  ا َأَعمُّ َوَأْكَفى، َأُتَرْوَنَ َ نَّ َفاَعَة، أِلَ ُت الشَّ َة، َفاْخَتْ نَّ تِي اجْلَ نِْصُف ُأمَّ
ثنَِي« أخرجه ابن ماجه برقم )43١١)، وأمحد  ائنَِي امْلَُتَلوِّ طَّ َها لِْلُمْذنِبنَِي، اخْلَ َوَلِكنَّ

برقم )545٢)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه. 
ْبِن  َعْوِف  َعْن  الرتمذي، وابن ماجه، وأمحد، واللفظ للرتمذي  وجاء عند 
َم:  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ َمالٍِك اأَلْشَجِعيِّ -َريِضَ اهللَّ
َفاَعِة،  َة َوَبنْيَ الشَّ تِي اجَلنَّ يِن َبنْيَ َأْن ُيْدِخَل نِْصَف ُأمَّ َ »َأَتايِن آٍت ِمْن ِعْنِد َريبِّ َفَخريَّ
برقم  الرتمذي  رواه  َشْيًئا«   ِ بِاهللَّ ُك  ُيْشِ اَل  َماَت  مِلَْن  َوِهَي  َفاَعَة،  الشَّ ُت  َفاْخَتْ
وصححه   ،(١96١8( برقم  وأمحد   ،(43١٧( برقم  ماجه  وابن   ،(٢44١(

األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي. 
  أي: ومن كان مرتكًبا للكبائر والذنوب فستناله شفاعة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مادام 
أنه مات عىل توحيد اهلل رب العاملني وقد جاء يف الصحيحني عن َمْعَبد ْبن ِهاَلٍل 
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ِة َفَذَهْبَنا إىَِل َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َوَذَهْبَنا  الَعَنِزي، َقاَل: اْجَتَمْعَنا َناٌس ِمْن َأْهِل الَبرْصَ
ِه َفَواَفْقَناُه  َفاَعِة، َفإَِذا ُهَو يِف َقرْصِ َمَعَنا بَِثابٍِت الُبَنايِنِّ إَِلْيِه َيْسَأُلُه َلَنا َعْن َحِديِث الشَّ
َحى، َفاْسَتْأَذنَّا، َفَأِذَن َلَنا َوُهَو َقاِعٌد َعىَل ِفَراِشِه، َفُقْلَنا لَِثابٍِت: اَل َتْسَأْلُه  ُيَصيلِّ الضُّ
َزَة َهُؤاَلِء إِْخَواُنَك ِمْن َأْهِل  َفاَعِة، َفَقاَل: َيا َأَبا مَحْ َل ِمْن َحِديِث الشَّ ٍء َأوَّ َعْن يَشْ
ٌد -َصىلَّ اهلُل  مَّ َثَنا حُمَ َفاَعِة، َفَقاَل: َحدَّ ِة َجاُءوَك َيْسَأُلوَنَك َعْن َحِديِث الشَّ الَبرْصَ
َم- َقاَل: »إَِذا َكاَن َيْوُم الِقَياَمِة َماَج النَّاُس َبْعُضُهْم  ِف َبْعٍض، َفَيْأُتوَن  َعَلْيِه َوَسلَّ
ُه  آَدَم، َفَيُقوُلوَن: اْشَفْع َلَنا إَِل َربَِّك، َفَيُقوُل: َلْسُت َلَا، َوَلِكْن َعَلْيُكْم بِإِْبَراِهيَم َفإِنَّ
ُه  َفإِنَّ َعَلْيُكْم بُِموَسى  َوَلِكْن  َلَا،  َفَيُقوُل: َلْسُت  إِْبَراِهيَم،  َفَيْأُتوَن  ِن،  مْحَ َخِليُل الرَّ
 ،ِ ُه ُروُح اهللَّ ِ، َفَيْأُتوَن ُموَسى َفَيُقوُل: َلْسُت َلَا، َوَلِكْن َعَلْيُكْم بِِعيَسى َفإِنَّ َكِليُم اهللَّ
ٍد -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  َوَكِلَمُتُه، َفَيْأُتوَن ِعيَسى، َفَيُقوُل: َلْسُت َلَا، َوَلِكْن َعَلْيُكْم بُِمَحمَّ
اِمَد  ، َفُيْؤَذُن ِل، َوُيْلِهُمنِي َمَ َم-، َفَيْأُتويِن، َفَأُقوُل: َأَنا َلَا، َفَأْسَتْأِذُن َعىَل َريبِّ َوَسلَّ
َيا  َفَيُقوُل:  َلُه َساِجًدا،  ُدُه بِتِْلَك املََحاِمِد، َوَأِخرُّ  َفَأمْحَ يِن اآلَن،  ُضُ ا اَل َتْ ُدُه ِبَ َأمْحَ
 ، ْع، َفَأُقوُل: َيا َربِّ ُد اْرَفْع َرْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل ُتْعَط، َواْشَفْع ُتَشفَّ مَّ ُمَ
تِي، َفَيُقوُل: اْنَطِلْق َفَأْخِرْج ِمْنَها َمْن َكاَن ِف َقْلبِِه ِمْثَقاُل َشِعرَيٍة ِمْن إِياَمٍن،  تِي ُأمَّ ُأمَّ
َفُيَقاُل: َيا  ُدُه بِتِْلَك املََحاِمِد، ُثمَّ َأِخرُّ َلُه َساِجًدا،  َفَأمْحَ َفَأْفَعُل، ُثمَّ َأُعوُد،  َفَأْنَطِلُق 
 ، ْع، َفَأُقوُل: َيا َربِّ ُد اْرَفْع َرْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل ُتْعَط، َواْشَفْع ُتَشفَّ مَّ ُمَ
ٍة -َأْو َخْرَدَلٍة-  تِي، َفَيُقوُل: اْنَطِلْق َفَأْخِرْج ِمْنَها َمْن َكاَن ِف َقْلبِِه ِمْثَقاُل َذرَّ تِي ُأمَّ ُأمَّ
ُدُه بِتِْلَك املََحاِمِد، ُثمَّ َأِخرُّ َلُه  ِمْن إِياَمٍن َفَأْخِرْجُه، َفَأْنَطِلُق، َفَأْفَعُل، ُثمَّ َأُعوُد َفَأمْحَ
َواْشَفْع  ُتْعَط،  َوَسْل  َلَك،  ُيْسَمْع  َوُقْل  َرْأَسَك،  اْرَفْع  ُد  مَّ ُمَ َيا  َفَيُقوُل:  َساِجًدا، 
تِي، َفَيُقوُل: اْنَطِلْق َفَأْخِرْج َمْن َكاَن ِف َقْلبِِه َأْدَنى  تِي ُأمَّ ْع، َفَأُقوُل: َيا َربِّ ُأمَّ ُتَشفَّ
اِر، َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل« َفَلامَّ  ِة َخْرَدٍل ِمْن إِياَمٍن، َفَأْخِرْجُه ِمَن النَّ َأْدَنى َأْدَنى ِمْثَقاِل َحبَّ
ُمَتَواٍر ِف  َوُهَو  بِاحَلَسِن  َمَرْرَنا  َلْو  َأْصَحابَِنا:  لَِبْعِض  ُقْلُت  َأَنٍس  ِعْنِد  ِمْن  َخَرْجَنا 
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َفَأِذَن  َعَلْيِه،  ْمَنا  َفَسلَّ َفَأَتْيَناُه  َمالٍِك،  ْبُن  َأَنُس  َثَنا  باَِم َحدَّ ْثَناُه  َفَحدَّ َأيِب َخِليَفَة  َمْنِزِل 
َلَنا َفُقْلَنا َلُه: َيا َأَبا َسِعيٍد، ِجْئَناَك ِمْن ِعْنِد َأِخيَك َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َفَلْم َنَر ِمْثَل َما 
ْثَناُه بِاحَلِديِث، َفاْنَتَهى إَِل َهَذا املَْوِضِع، َفَقاَل:  َفاَعِة، َفَقاَل: ِهيْه َفَحدَّ َثَنا ِف الشَّ َحدَّ
يَن َسَنًة َفَا  َثنِي َوُهَو مَجِيٌع ُمْنُذ ِعْشِ ِهيْه، َفُقْلَنا َلْ َيِزْد َلَنا َعىَل َهَذا، َفَقاَل: َلَقْد َحدَّ
ْثَنا َفَضِحَك، َوَقاَل: ُخِلَق  ِكُلوا، ُقْلَنا: َيا َأَبا َسِعيٍد َفَحدِّ َأْدِري َأَنِسَ َأْم َكِرَه َأْن َتتَّ
َثُكْم بِِه، َقاَل:  َثنِي َكاَم َحدَّ َثُكْم َحدَّ اإِلْنَساُن َعُجواًل َما َذَكْرُتُه إاِلَّ َوَأَنا ُأِريُد َأْن ُأَحدِّ
ُد اْرَفْع  مَّ ُدُه بِتِْلَك املََحاِمِد، ُثمَّ َأِخرُّ َلُه َساِجًدا، َفُيَقاُل: َيا ُمَ ابَِعَة َفَأمْحَ »ُثمَّ َأُعوُد الرَّ
ْع، َفَأُقوُل: َيا َربِّ اْئَذْن ِل ِفيَمْن  َرْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع، َوَسْل ُتْعَطْه، َواْشَفْع ُتَشفَّ
ْخِرَجنَّ ِمْنَها  ِت َوَجَاِل، َوِكرْبَِيائِي َوَعَظَمتِي أَلُ ، َفَيُقوُل: َوِعزَّ ُ َقاَل: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ
ُ« أخرجه البخاري برقم )٧5١٠)، ومسلم برقم )١93(. َمْن َقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ

نَّة واجلامعة أن مرتكب الكبرية التي ال خترجه من اإلسالم  فمعتقد أهل السُّ
وهي مادون الكفر والرشك حتت مشيئة اهلل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فإذا 

عذبه سيخرج من النار بإذن اهلل قال اهلل تعاىل: چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    
ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ  چ 

]النساء: 48[.
فمنهم من يغفر اهلل هلم وال يدخلون النار ومنهم من يدخلون النار وخيرجهم 

رب العاملني برمحته ثم بشفاعة الشافعني بفضله ومنته.
فليحرص كل مسلم عىل األسباب التي ُيرجى أن ينال هبا الشفاعة.

الشفاعات  فمن  ذلك  يف  الواردة  األمثلة  بعض  نرضب  املثال  سبيل  فعىل 
التي حتصل للمؤمنني شفاعة األطفال الصغار الذين يموتون قبل احلنث فقد 
ُ َعْنُه-:  يِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ اَن، َقاَل: ُقْلُت أِلَ جاء عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب َحسَّ
َم-  َعَلْيِه َوَسلَّ ثِي َعْن َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل  دِّ حُمَ َأْنَت  َفاَم  اْبَناِن،  يِلَ  َقْد َماَت  ُه  إِنَّ
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َدَعاِميُص  »ِصَغاُرُهْم  َنَعْم،  َقاَل:  َقاَل:  َمْوَتاَنا؟  َعْن  َأْنُفَسَنا  بِِه  ُتَطيُِّب  بَِحِديٍث 
ى َأَحُدُهْم َأَباُه - َأْو َقاَل َأَبَوْيِه -، َفَيْأُخُذ بَِثْوبِِه - َأْو َقاَل بَِيِدِه -، َكاَم  ِة َيَتَلقَّ نَّ اجْلَ
آُخُذ َأَنا بَِصنَِفِة َثْوبَِك َهَذا، َفَا َيَتَناَهى - َأْو َقاَل َفَا َيْنَتِهي - َحتَّى ُيْدِخَلُه اهلُل 

نََّة« أخرجه مسلم برقم )٢635(. َوَأَباُه اجْلَ
َعِن  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  وأمحد  النسائي،  اإلمام  عند  وجاء 
َم- َقاَل: »َما ِمْن ُمْسِلَمنْيِ َيُموُت َبْيَنُهاَم َثَاَثُة َأْواَلٍد  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
ْم:  َلُ »ُيَقاُل  َقاَل:  َة«،  نَّ اجْلَ اُهُم  إِيَّ تِِه  َرمْحَ بَِفْضِل   ُ اهللَّ َأْدَخَلُهاَم  إاِلَّ  احْلِْنَث  َيْبُلُغوا  َلْ 
َة َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم«  نَّ َة، َفَيُقوُلوَن: َحتَّى َيْدُخَل آَباُؤَنا، َفُيَقاُل: اْدُخُلوا اجْلَ نَّ اْدُخُلوا اجْلَ
أخرجه النسائي برقم )١8٧6)، وأمحد برقم )١٠6٢٢)، وصححه األلباين يف 

تصحيح ُسنن النسائي.
َة، َعْن َأبِيِه  وهكذا جاء عند النسائي، واللفظ له، وأمحد  َعْن ُمَعاِوَية ْبن ُقرَّ
َلُه  اْبٌن  َوَمَعُه  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيَّ -َصىلَّ  النَّ َأَتى  َرُجاًل  َأنَّ  َعْنُه-،   ُ اهللَّ -َريِضَ 
ُه، َفاَمَت، َفَفَقَدُه، َفَسَأَل َعْنُه، َفَقاَل:  ُ َكاَم ُأِحبُّ ُه؟« َفَقاَل: َأَحبََّك اهللَّ َفَقاَل َلُه: »َأُتِبُّ
ِة إاِلَّ َوَجْدَتُه ِعْنَدُه َيْسَعى َيْفَتُح َلَك؟«  نَّ َك َأْن اَل َتْأِتَ َباًبا ِمْن َأْبَواِب اجْلَ »َما َيُسُّ
النسائي برقم )١8٧٠)، وأمحد برقم )١5595)، وصححه األلباين يف  رواه 

تصحيح ُسنن النسائي.
َم- َوَمَعُه  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ وجاء عند أمحد بلفظ: َأنَّ َرُجاًل َكاَن َيْأيِت النَّ
 ،ِ ُه؟« َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ َم-: »َأُتِبُّ بِّي -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اْبٌن َلُه، َفَقاَل َلُه: النَّ
َم-، َفَقاَل »َما َفَعَل اْبُن  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُه، َفَفَقَدُه النَّ ُ َكاَم ُأِحبُّ َأَحبََّك اهللَّ
بِيِه:  َم- أِلَ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِ، َماَت، َفَقاَل النَّ ُفَاٍن؟« َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللَّ
ِة، إاِلَّ َوَجْدَتُه َيْنَتِظُرَك؟« َفَقاَل َرُجٌل: َيا  نَّ »َأَما ُتِبُّ َأْن اَل َتْأِتَ َباًبا ِمْن َأْبَواِب اجْلَ

ُكْم«. َنا؟ َقاَل: »َبْل لُِكلِّ ًة َأْم لُِكلِّ ِ، َأَلُه َخاصَّ َرُسوَل اهللَّ



142
واحلديث صححه شيخنا مقبل بن هادي الو ادعي -رمحه اهلل تعاىل- كام يف 

كتابه الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني.
ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ  وجاء يف صحيح مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
تِي، إاِلَّ  ا َأَحٌد ِمْن ُأمَّ ِتَ َواِء امْلَِديَنِة َوِشدَّ َم- َقاَل: »اَل َيْصرِبُ َعىَل أَلْ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ُكْنُت َلُه َشِفيًعا َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْو َشِهيًدا«  أخرجه مسلم برقم  )١3٧8(.
وهلذا أهل العلم يعدون من أسباب الشفاعة البقاء يف املدينة والصرب عىل 

ألواءها ويعدون من أسباب  الشفاعة املوت باملدينة.
ومن أسباب الشفاعة قراءة القرآن الكريم فقد جاء عند اإلمام مسلم عن 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ اْلَباِهيِل-َريِضَ  ُأَماَمَة  أيب 
ْصَحابِِه، اْقَرُءوا  ُه َيْأِت َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا أِلَ َم-، َيُقوُل: »اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َفإِنَّ َوَسلَّ
اَم َغاَمَمَتاِن، َأْو  ُ اَم َتْأتَِياِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَأنَّ ُ ْهَراَوْيِن اْلَبَقَرَة، َوُسوَرَة آِل ِعْمَراَن، َفإِنَّ الزَّ
اِن َعْن َأْصَحاِباَِم، اْقَرُءوا  اجَّ ، ُتَ اَم ِفْرَقاِن ِمْن َطرْيٍ َصَوافَّ ُ اَم َغَياَيَتاِن، َأْو َكَأنَّ ُ َكَأنَّ
ٌة، َواَل َتْسَتِطيُعَها اْلَبَطَلُة« أخرجه  ُسوَرَة اْلَبَقَرِة، َفإِنَّ َأْخَذَها َبَرَكٌة، َوَتْرَكَها َحْسَ

مسلم برقم )8٠4(.
َسِمْعُت  قال:   ، اْلِكاَليِبَّ َسْمَعان  ْبَن  اس  النَّوَّ َعْن  مسلم  صحيح  يف  وهكذا 
ِذيَن  َم-، َيُقوُل: »ُيْؤَتى بِاْلُقْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهِلِه الَّ بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
اهللِ  َرُسوُل  اَم  هَلُ َب  َورَضَ ِعْمَراَن«،  َوآُل  اْلَبَقَرِة،  ُسوَرُة  َتْقُدُمُه  بِِه  َيْعَمُلوَن  َكاُنوا 
اَم َغاَمَمَتاِن، َأْو  ُ َم- َثاَلَثَة َأْمَثاٍل َما َنِسيُتُهنَّ َبْعُد، َقاَل: »َكَأنَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َعْن  اِن  اجَّ ُتَ  ، َصَوافَّ َطرْيٍ  ِمْن  ِحْزَقاِن  اَم  ُ َكَأنَّ َأْو  ٌق،  َشْ َبْيَنُهاَم  َسْوَداَواِن  َتاِن  ُظلَّ

َصاِحبِِهاَم« أخرجه مسلم برقم )8٠5 (.
وهكذا أيًضا جاء عند اإلمام أمحد والطرباين وابن حبان واحلاكم وابن أيب 
َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِ ْبِن َعْمٍرو: َأنَّ َرُسوَل اهللَّ الدنياء وغريهم َعْن َعْبِد اهللَّ
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، َمَنْعُتُه  َياُم: َأْي َربِّ َياُم َواْلُقْرآُن َيْشَفَعاِن لِْلَعْبِد َيْوَم اْلِقَياَمِة، َيُقوُل الصِّ َقاَل: »الصِّ
ْيِل،  بِاللَّ ْوَم  النَّ َمَنْعُتُه  اْلُقْرآُن:  َوَيُقوُل  ِفيِه،  ْعنِي  َفَشفِّ َهاِر،  بِالنَّ َهَواِت  َوالشَّ َعاَم  الطَّ
َعاِن« أخرجه اإلمام أمحد برقم )66٢6) واحلاكم  »َفُيَشفَّ َقاَل:  ِفيِه«،  ْعنِي  َفَشفِّ

برقم )٢٠36)، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم )388٢(.
ويف احلديث داللة عىل أن اهلل جيسد األعامل، فالقرآن يشفع ألهله، والصيام 
حيرص  وهلذا  القيامة  يوم  ألهلها  تشفع  األعامل  فهذه  اهلل  بإذن  ألهله  يشفع 
املؤمن أن يكون كثري التالوة للقرآن وحياول أن حيفظ القرآن كله إن استطاع 
وأن يكثر من تالوته يف الليل والنهار وأن يكثر من القيام به يف الليل فيصيل ما 

تيرس له فإنه يكون سبًبا للشفاعة له.
ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل  وقد جاء عند  الطرباين يف الكبري َعْن َعْبِد اهللِ 
ٌق، َمْن َجَعَلُه  ٌع، َوَماِحٌل ُمَصدِّ َم-: »اْلُقْرآُن َشاِفٌع ُمَشفَّ اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِة، َوَمْن َجَعَلُه َخْلَفُه َساَقُه إَِل النَّاِر« رواه الطرباين يف األوسط  نَّ َأَماَمُه قاَدُه إَِل اجْلَ

برقم )8655)، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )٢٠١9(.
فهذا احلديث دليل عىل أن القرآن يشفع لصاحبه بإذن اهلل فمن جعله منهًجا 
له يف حياته وسار حتت ظل أحكامه وعمل هبا قاده إىل جنة اهلل رب العاملني 
ومن هجره تالوة وعقيدة وعبادة وعماًل فإنه يكون سبًبا يف دخوله النار عياًذا 

باهلل -سبحانه وتعاىل-.
وهكذا جاءت أحاديث كثرية تدل عىل أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ ِعْنَد  َجالًِسا  ُكْنُت  َقاَل:  ُبَرْيَدَة،  َعْن  أمحد  عند  جاء  فقد 
ٌة،  ُموا ُسوَرَة اْلَبَقَرِة؛ َفإِنَّ َأْخَذَها َبَرَكٌة َوَتْرَكَها َحْسَ َم- َفَسِمْعُتُه َيُقوُل: »َتَعلَّ َوَسلَّ
ُموا ُسوَرَة اْلَبَقَرِة،  َواَل َيْسَتِطيُعَها اْلَبَطَلُة«. َقاَل: ُثمَّ َسَكَت َساَعًة، ُثمَّ َقاَل: »َتَعلَّ
َأْو  َغاَمَمَتاِن  اَم  ُ َكَأنَّ اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َصاِحَبُهاَم  ِن  ُيِظاَّ ْهَراَواِن  الزَّ اَم  ُ َفإِنَّ ِعْمَراَن؛  َوآِل 
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، َوإِنَّ اْلُقْرآَن َيْلَقى َصاِحَبُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِحنَي  َغَياَيَتاِن َأْو ِفْرَقاِن ِمْن َطرْيٍ َصَوافَّ
اِحِب. َفَيُقوُل َلُه: َهْل َتْعِرُفنِي؟ َفَيُقوُل: َما َأْعِرُفَك  ُجِل الشَّ ُه َكالرَّ َيْنَشقُّ َعْنُه َقرْبُ
َوإِنَّ  َلْيَلَك،  َوَأْسَهْرُت  اْلََواِجِر  ِف  َأْظَمْأُتَك  الَِّذي  اْلُقْرآُن  َصاِحُبَك  َأَنا  َفَيُقوُل: 
اَرٍة َفُيْعَطى امْلُْلَك بَِيِمينِِه،  اَرتِِه، َوإِنََّك اْلَيْوَم ِمْن َوَراِء ُكلِّ ِتَ ُكلَّ َتاِجٍر ِمْن َوَراِء ِتَ
ُم  َتنْيِ اَل ُيَقوَّ ْلَد بِِشاَملِِه، َوُيوَضُع َعىَل َرْأِسِه َتاُج اْلَوَقاِر، َوُيْكَسى َوالَِداُه ُحلَّ َواخْلُ
ْنَيا َفَيُقواَلِن: بَِم ُكِسيَنا َهَذا؟ َفُيَقاُل: بَِأْخِذ َوَلِدُكاَم اْلُقْرآَن. ُثمَّ ُيَقاُل  اَم َأْهُل الدُّ َلُ
َكاَن،  ا  َيْقَرُأ، َهذًّ َداَم  َما  َفُهَو ِف ُصُعوٍد  َوُغَرِفَها،  ِة  نَّ اجْلَ َدَرِج  َواْصَعْد ِف  اْقَرْأ  َلُه: 
َأْو َتْرتِيًا« رواه أمحد برقم )٢٢95٠)، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم 

.)٢8٢9(
الرتمذي  عند  جاء  بل  لصاحبه  يشفع  القرآن  أن  عىل  دليل  احلديث  فهذا 
»َيِيُء  َقاَل:  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ بِيِّ َصىلَّ  النَّ َعِن  َعْنُه-   ُ اهللَّ ُهَرْيَرَة -َريِضَ  َأيِب  َعْن 
ِه، َفُيْلَبُس َتاَج الَكَراَمِة، ُثمَّ َيُقوُل: َيا َربِّ  الُقْرآُن َيْوَم الِقَياَمِة َفَيُقوُل: َيا َربِّ َحلِّ
َض َعْنُه، َفُيَقاُل َلُه:  َة الَكَراَمِة، ُثمَّ َيُقوُل: َيا َربِّ اْرَض َعْنُه، َفرَيْ ِزْدُه، َفُيْلَبُس ُحلَّ
اْقَرْأ َواْرَق، َوُيَزاُد بُِكلِّ آَيٍة َحَسَنًة« أخرجه الرتمذي برقم  )٢9١5) ، وحسنه 

األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
وقد جاءت أحاديث كثرية تدل عىل هذا وشفاعة املؤمنني إلخواهنم دليل 
عىل قيمة األخوة وعىل أنه جيب أن نحرص عىل األخوة اإليامنية فهي نافعة يف 

الدنيا واآلخرة بإذن اهلل وقد قال اهلل -تعاىل- : چ ڱ  ڱ   ں  
ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ ]الزخرف: 6٧[.

رب  اهلل  بإذن  الدنيا  يف  هبا  ويعيشون  حمبتهم  وختلد  حمبتهم  تبقى  فاملتقون 
العاملني وقد أطلنا يف هذا السؤال ألمهيته يف املجتمع، ووجود من ينكر الشفاعة 

وإخراج املؤمنني من النار. 
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نسأل اهلل -سبحانه وتعاىل- أن يشفع فينا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ونسأل اهلل أن جيعلنا 
ممن يشفعون لغريهم إنه أرحم الرامحني ولقد برش اهلل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أنه سريضيه 

يف أمته بإذن اهلل. 
ُ َعْنُهاَم-  جاء عند اإلمام مسلم َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص-َريِضَ اهللَّ

َم-: َتاَل َقْوَل اهللِ َعزَّ َوَجلَّ يِف إِْبَراِهيَم: زب ڦ   بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َأنَّ النَّ
ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  رب ]إبراهيم: 36[ اآْلَيَة، َوَقاَل 

ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ       ۈئ   ۆئۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   زب  اَلُم-:  السَّ -َعَلْيِه  ِعيَسى 
تِي«،  ُأمَّ تِي  ُأمَّ »اللُهمَّ  َوَقاَل:  َيَدْيِه  َفَرَفَع   ، ]املائدة: ١١8[  ىئ   ىئ  ىئ  رب 
َك َأْعَلُم، َفَسْلُه َما  ٍد، َوَربُّ مَّ : »َيا ِجرْبِيُل اْذَهْب إَِل ُمَ َوَبَكى، َفَقاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ
ُه َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  اَلُم، َفَسَأَلُه َفَأْخرَبَ اَلُة َوالسَّ ُيْبِكيَك؟« َفَأَتاُه ِجرْبِيُل َعَلْيِه الصَّ
ٍد،  مَّ َم- باَِم َقاَل، َوُهَو َأْعَلُم، َفَقاَل اهلُل: »َيا ِجرْبِيُل، اْذَهْب إَِل ُمَ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

تَِك، َواَل َنُسوُءَك« أخرجه مسلم برقم )٢٠٢(. َفُقْل: إِنَّا َسُنْرِضيَك ِف ُأمَّ
ومن فضل اهلل -عز وجل- عىل هذه األمة ما جاء يف الصحيحني َعْن َأيِب 
َم- َقاَل: »لُِكلِّ َنبِيٍّ  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل اهللَّ ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
اآلِخَرِة«  ِف  تِي  مَّ أِلُ َشَفاَعًة  َدْعَوِت  َأْخَتبَِئ  َأْن  َوُأِريُد  ا،  ِبَ َيْدُعو  ُمْسَتَجاَبٌة  َدْعَوٌة 

أخرجه البخاري برقم )5945) ومسلم برقم )٢٠٠(.
 ُ وقد جاء يف بعض الروايات كام جاء عند مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
َم-: »لُِكلِّ َنبِيٍّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة،  َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َفِهَي  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  تِي  مَّ أِلُ َشَفاَعًة  َدْعَوِت  اْخَتَبْأُت  َوإيِنِّ  َدْعَوَتُه،  َنبِيٍّ  َل ُكلُّ  َفَتَعجَّ
برقم  َشْيًئا« أخرجه مسلم  بِاهللِ  ُك  ُيْشِ اَل  تِي  ُأمَّ ِمْن  َماَت  َمْن  اهلُل  َشاَء  إِْن  َنائَِلٌة 

.)١99(
وقد وعد اهلل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص كام جاء عند الرتمذي وغريه عن أيب ُأَماَمَة -َريِضَ 



146
َم- َيُقوُل: »َوَعَديِن َريبِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنُه- قال: َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ اهللَّ
تِي َسْبِعنَي َأْلًفا اَل ِحَساَب َعَلْيِهْم َواَل َعَذاَب َمَع ُكلِّ َأْلٍف  َة ِمْن ُأمَّ َأْن ُيْدِخَل اجَلنَّ
 ،(٢43٧( برقم  الرتمذي  َحَثَياتِِه« أخرجه  ِمْن  َحَثَياٍت  َوَثَاُث  َأْلًفا  َسْبُعوَن 

وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
َعَلْيَنا  َخَرَج  َقاَل:  َعْنُهاَم-   ُ اهللَّ َعبَّاٍس -َريِضَ  اْبِن  َعِن  وجاء يف الصحيحني 
َيُمرُّ  َفَجَعَل  اأُلَمُم،  َعيَلَّ  »ُعِرَضْت  َفَقاَل:  َيْوًما  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ
بِيُّ َلْيَس َمَعُه  ْهُط، َوالنَّ بِيُّ َمَعُه الرَّ ُجَاِن، َوالنَّ بِيُّ َمَعُه الرَّ ُجُل، َوالنَّ بِيُّ َمَعُه الرَّ النَّ
َهَذا  َفِقيَل:  تِي،  ُأمَّ َتُكوَن  َأْن  َفَرَجْوُت  اأُلُفَق،  َسدَّ  َكثرًِيا  َسَواًدا  َوَرَأْيُت  َأَحٌد، 
ُموَسى َوَقْوُمُه، ُثمَّ ِقيَل ِل: اْنُظْر، َفَرَأْيُت َسَواًدا َكثرًِيا َسدَّ اأُلُفَق، َفِقيَل ِل: اْنُظْر 
ُتَك، َوَمَع َهُؤاَلِء  َهَكَذا َوَهَكَذا، َفَرَأْيُت َسَواًدا َكثرًِيا َسدَّ اأُلُفَق، َفِقيَل: َهُؤاَلِء ُأمَّ
َفَتَذاَكَر  ْم،  َلُ  ْ ُيَبنيَّ َوَلْ  النَّاُس  َق  َفَتَفرَّ ِحَساٍب«  بَِغرْيِ  َة  اجَلنَّ َيْدُخُلوَن  َأْلًفا  َسْبُعوَن 
ِك،  ْ الشِّ ِف  َفُولِْدَنا  َنْحُن  ا  َأمَّ َفَقاُلوا:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َأْصَحاُب 
بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ِ َوَرُسولِِه، َوَلِكْن َهُؤاَلِء ُهْم َأْبَناُؤَنا، َفَبَلَغ النَّ ا بِاهللَّ ا آَمنَّ َوَلِكنَّ
ِْم  ُقوَن، َواَل َيْكَتُووَن، َوَعىَل َربِّ وَن، َواَل َيْسَتْ ُ ِذيَن اَل َيَتَطريَّ َم- َفَقاَل: »ُهُم الَّ َوَسلَّ
ِ؟ َقاَل: »َنَعْم«  َصٍن َفَقاَل: َأِمْنُهْم  َأَنا َيا َرُسوَل اهللَّ اَشُة ْبُن حِمْ ُلوَن« َفَقاَم ُعكَّ َيَتَوكَّ
ا ُعَكاَشُة« أخرجه البخاري برقم  َفَقاَم آَخُر َفَقاَل: َأِمْنُهْم َأَنا؟ َفَقاَل: »َسَبَقَك ِبَ

)5٧5٢) ومسلم برقم )٢٢٠(.
وهذه من شفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألمته إذ أنه يشفع هلؤالء حتى يدخلوا اجلنة  بغري 

حساب وال عذاب نسأل اهلل أن جيعلنا منهم إنه أرحم الرامحني.
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امليزان، واحلو�ض، وال�شراط 

�س/ ما هو �لقول �لر�جح يف �مليز�ن �أهو ميز�ن و�حد �أم عدة مو�زين ؟
هو  أم  واحد  ميزان  هو  هل  نَّة  السُّ أهل  بني  حتى  فيها  خمتلف  املسألة  هذه 

موازين.
بعض العلامء يقول هو ميزان واحد ويستدل بأدلة مثل قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص كام جاء 
َم-، َقاَل: »ُيوَضُع امْلِيَزاُن  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ عند احلاكم َعْن َسْلاَمَن َعِن النَّ
ْرُض َلَوِسَعْت، َفَتُقوُل امْلََائَِكُة: َيا َربِّ  اَمَواُت َواأْلَ َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَلْو ُوِزَن ِفيِه السَّ
ُ َتَعاَل: مِلَْن ِشْئُت ِمْن َخْلِقي، َفَتُقوُل امْلََائَِكُة: ُسْبَحاَنَك  مِلَْن َيِزُن َهَذا؟ َفَيُقوُل اهللَّ
امْلََائَِكُة:  َفَتُقوُل  امْلُوَسى  َحدَّ  ِمْثَل  اُط  َ الرصِّ َوُيوَضُع  ِعَباَدتَِك،  َحقَّ  َعَبْدَناَك  َما 
َمْن ُتِيُز َعىَل َهَذا؟ َفَيُقوُل: َمْن ِشْئَت ِمْن َخْلِقي، َفَتُقوُل امْلََائَِكُة: ُسْبَحاَنَك َما 
َعَبْدَناَك َحقَّ ِعَباَدتَِك « . أخرجه احلاكم يف املستدرك برقم )8٧39)، وصححه 

األلباين يف الصحيحة برقم )94١(.
ومن أهل العلم من يقول هو موازين ويستدل بأدلة منها قول اهلل: چ ڤ  
ڃ   ڄ    ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   ڤ      

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ   ڇ  چ ]األنبياء: 4٧ [.
فيفهم من بعض األدلة أهنا موازين لكن قد يكون امليزان العام واحًدا وربام 
تكون هناك موازين توزن فيها أعامل العباد وعىل كل حال فنحن نؤمن بامليزان 

ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   چ  وجل-  -عز  اهلل  قال 
ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  

ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب              ىب   چ ]املؤمنون: ١٠٢ - ١٠4[.
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ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    چ   : وجل-  اهلل-عز  وقال 
ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ  

ڍ  چ  ]القارعة: 6 -9 [.
ويل رشيط يف هذه املسألة وبعضه مفرغ مجعت فيه جمموعة من األدلة من 

نَّة الدالة عىل إثبات امليزان. الكتاب والسُّ
�س/ جاءت بع�س �لأدلة تبني �أن �لذي يوزن هي �لأعمال وبع�س 
�لأدلة تبني �أن �لذي يوزن هو �ل�سخ�س نف�سه فما هو �لقول �لر�جح 

لديكم يف هذه �مل�ساألة ؟.
الذي يظهر من خالل األدلة ـ أن األعامل توزن وأن الشخص قد يوزن ملا 
ِ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه- َعْن َرُسوِل اهللَّ جاء يف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
 ِ ِمنُي َيْوَم الِقَياَمِة، اَل َيِزُن ِعْنَد اهللَّ ُجُل الَعِظيُم السَّ ُه َلَيْأِت الرَّ َم- َقاَل: »إِنَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َجَناَح َبُعوَضٍة، َوَقاَل: اْقَرُءوا، زب ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ    رب ]الكهف: ١٠5[» 

أخرجه البخاري برقم )4٧٢9)، ومسلم برقم )٢٧85(.
َتنِي ِسَواًكا  ُه َكاَن جَيْ ُ َعْنُه- َأنَّ وجاء عند اإلمام أمحد َعِن اْبِن َمْسُعوٍد -َريِضَ اهللَّ
يُح َتْكَفُؤُه، َفَضِحَك اْلَقْوُم ِمْنُه،  ، َفَجَعَلِت الرِّ اَقنْيِ َراِك، َوَكاَن َدِقيَق السَّ ِمَن اأْلَ
 ،ِ َم-: »ِممَّ َتْضَحُكوَن؟« َقاُلوا: َيا َنبِيَّ اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ
اَم َأْثَقُل ِف امْلِيَزاِن ِمْن ُأُحٍد« أخرجه  ِة َساَقْيِه، َفَقاَل: »َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه، َلُ ِمْن ِدقَّ
اإلمام أمحد برقم )399١ )، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )٢٧5٠(.

 أما مسألة وزن األعامل فهذا أمر مقطوع فيه ألن اآليات القرآنية دالة عىل 
ذلك وألن هناك أحاديث كثرية تدل عىل ذلك منها حديث صاحب البطاقة كام 
ُ َعْنُهاَم- قال: َقاَل َرُسوُل  ِ ْبَن َعْمٍرو -َريِضَ اهللَّ جاء عند ابن ماجه َعِن َعْبَد اهللَّ
تِي َيْوَم اْلِقَياَمِة َعىَل ُرُءوِس  َم-: »ُيَصاُح بَِرُجٍل ِمْن ُأمَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
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 ُ َيُقوُل اهللَّ ، ُثمَّ  اْلَبرَصِ ، ُكلُّ ِسِجلٍّ َمدَّ  َلُه تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن ِسِجاًّ َفُيْنَشُ  َائِِق،  اخْلَ
، َفَيُقوُل: َأَظَلَمْتَك َكَتَبتِي  : َهْل ُتْنِكُر ِمْن َهَذا َشْيًئا؟ َفَيُقوُل: اَل، َيا َربِّ َعزَّ َوَجلَّ
ُجُل، َفَيُقوُل:  اِفُظوَن؟ َفَيُقوُل: اَل، ُثمَّ َيُقوُل: َأَلَك ُعْذٌر، َأَلَك َحَسَنٌة؟ َفُيَهاُب الرَّ احْلَ
َلُه  َفُتْخَرُج  اْلَيْوَم،  ُه اَل ُظْلَم َعَلْيَك  َوإِنَّ َفَيُقوُل: َبىَل، إِنَّ َلَك ِعْنَدَنا َحَسَناٍت،  اَل، 
َفَيُقوُل:  َقاَل:  َوَرُسوُلُه،  َعْبُدُه  ًدا  مَّ ُمَ َوَأنَّ   ، ُ اهللَّ إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َأْن  َأْشَهُد  ِفيَها:  بَِطاَقٌة 
َفُتوَضُع  ُتْظَلُم،  اَل  إِنََّك  َفَيُقوُل:  ِت؟  ِجاَّ السِّ َهِذِه  َمَع  اْلبَِطاَقُة،  َهِذِه  َما  َربِّ  َيا 
ُت، َوَثُقَلِت اْلبَِطاَقُة َقاَل  ِجاَّ ٍة، َفَطاَشِت السِّ ٍة، َواْلبَِطاَقُة ِف ِكفَّ ُت ِف ِكفَّ ِجاَّ السِّ
ْقَعِة: بَِطاَقًة« أخرجه ابن  ْقَعُة، َوَأْهُل ِمرْصَ َيُقوُلوَن لِلرُّ أحد الرواة: »اْلبَِطاَقُة: الرُّ

ماجه  برقم )43٠٠)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه.
وغريها من األحاديث و أما وزن اإلنسان نفسه ففي احلديثني املذكورين 

سابًقا إشارة إىل ذلك لكن األهم يف األمر هو وزن األعامل.
وهل  ؟  ة  نَّ �ل�سُّ يف  و�ل�سر�ط  و�مليز�ن،  �سفات �حلو�س،  هي  ما  �س/ 

تعلمون ترتيًبا لوقوعها ؟.
نَّة أن ترتيبها هكذا: الذي يظهر من خالل النصوص الواردة يف السُّ

أواًل: احلوض .
ثانًيا: امليزان .

 ثالًثا: الرصاط .
 هذا الذي أفهمه من خالل ترتيب النصوص الواردة من كتاب اهلل وُسنَّة 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
َأَنِس  َعْن  الرتمذي  اإلمام  عد  جاء  ما  العلم  أهل  بعض  عىل  أشكل  ولقد 
َأْن  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ -َصىلَّ  بِيَّ  النَّ َسَأْلُت  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  َمالٍِك  ْبِن 
ِ َفَأْيَن َأْطُلُبَك؟  َيْشَفَع يِل َيْوَم الِقَياَمِة، َفَقاَل: »َأَنا َفاِعٌل« َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ
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َعىَل  َأْلَقَك  مَلْ  َفإِْن  ُقْلُت:  َقاَل:  اِط«.  َ الرصِّ َعىَل  َتْطُلُبنِي  َما  َل  َأوَّ »اْطُلْبنِي  َقاَل:   ،
اِط؟ َقاَل: »َفاْطُلْبنِي ِعْنَد املِيَزاِن«. ُقْلُت: َفإِْن مَلْ َأْلَقَك  ِعْنَد املِيَزاِن؟ َقاَل:  َ الرصِّ
»َفاْطُلْبنِي ِعْنَد احَلْوِض َفإيِنِّ اَل ُأْخِطُئ َهِذِه الثََّاَث املََواِطَن« أخرجه الرتمذي 

برقم )٢433)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
ووجه اإلشكال أنه قدم ذكر احلوض عىل امليزان، والرصاط، وال نعلم أحًدا 
قال هبذا. أي: أن احلوض بعد الرصاط إال إذا كان حوًضا آخر يرد الناس عليه 

فاهلل أعلم. 
فالظاهر أن الرتتيب هكذا أواًل احلوض ثم امليزان ثم الرصاط ألننا لو قلنا 
إن احلوض بعد الرصاط ملا صد عنه أحد ألنه ال يتجاوز الرصاط إال من ال 

عذاب عليه.
وألن بعد الرصاط ال يبقى إال القصاص بني املؤمنني يف مظامل كانت بينهم 
رضب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وألن  نَّة.  السُّ يف  ذلك  جاء  كام  اجلنة  يدخلون  ذلك  بعد  ثم 

ْوِض«. ألصحابه موعًدا عىل احلوض فقال هلم: »أنا َفَرُطُكْم عىل احْلَ
الذي سيكون عىل حوضه  أنه سيسبق أصحابه واللقاء  فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص بني 
ُ َعْنُه- قال:  ِ بن مسعود -َريِضَ اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص وهلذا جاء يف الصحيحني عن َعْبد اهللَّ
َفَعنَّ إَِلَّ ِرَجاٌل  َم-: »َأَنا َفَرُطُكْم َعىَل احَلْوِض، َلرُيْ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل النَّ
َأْصَحايِب،  َربِّ  َأْي  َفَأُقوُل:  ُدويِن،  اْخُتِلُجوا  ْم  َناِوَلُ أِلُ َأْهَوْيُت  إَِذا  َحتَّى  ِمْنُكْم، 
َبْعَدَك» أخرجه البخاري برقم )٧٠49)، ومسلم  َأْحَدُثوا  َما  َتْدِري  َيُقوُل: اَل 

برقم )٢٢9٧(.
 ِ اهللَّ َرُسوَل  َأنَّ  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  َمالٍِك  ْبن  َأَنس  عن  الصحيحني  يف  وجاء 
َم- َقاَل: »إِنَّ َقْدَر َحْوِض َكاَم َبنْيَ َأْيَلَة َوَصْنَعاَء ِمَن الَيَمِن،  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
برقم )658٠)،  البخاري  اَمِء« أخرجه  السَّ ُنُجوِم  َكَعَدِد  اأَلَباِريِق  ِمَن  ِفيِه  َوإِنَّ 
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ومسلم برقم )٢3٠3(.  

أِنَّ َرُسوَل  ُ َعْنُهاَم-  ْبِن ُعَمَر -َريِضَ اهللَّ  ِ َعْبِد اهللَّ وجاء عند اإلمام أمحد َعْن 
ْلِج،  َن َأْبَرُد ِمَن الثَّ َم- َقاَل: »َحْوِض َكاَم َبنْيَ َعَدَن َوَعامَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
َب  اَمِء، َمْن َشِ َوَأْحىَل ِمَن اْلَعَسِل، َوَأْطَيُب ِرًيا ِمَن امْلِْسِك، َأْكَواُبُه ِمْثُل ُنُجوِم السَّ
ُل النَّاِس َعَلْيِه ُوُروًدا َصَعالِيُك امْلَُهاِجِريَن« َقاَل  َبًة َلْ َيْظَمْأ َبْعَدَها َأَبًدا، َأوَّ ِمْنُه َشْ
ُوُجوُهُهْم،  ِحَبُة  الشَّ ُرُءوُسُهْم،  ِعَثُة  »الشَّ َقاَل:  ِ؟  اهللَّ َرُسوَل  َيا  ُهْم  َوَمْن  َقائٌِل: 
ُيْعُطوَن ُكلَّ  ِذيَن  الَّ اَمِت  امْلَُتَنعِّ َيْنِكُحوَن  َواَل  َدُد،  السُّ ُم  َلُ ُيْفَتُح  اَل  ْم،  ثَِياُبُ نَِسُة  الدَّ
 ،(6١6٢( برقم  أمحد  اإلمام  ْم« أخرجه  َلُ الَِّذي  َيْأُخُذوَن  َواَل  َعَلْيِهْم،  الَِّذي 

وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه برقم )36١6(.
ون عن   وقد جاءت أحاديث كثرية تبني أن عدًدا كثرًيا من املسلمني ُيَصدُّ
حوض رسول اهلل -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- كام جاء يف الصحيحني عن 
أنس وسهل بن سعد وأيب سعيد اخلدري -M - ويف صحيح مسلم عن 

.M أيب هريرة وعن جمموعة من الصحابة
وقد بني النبي ملسو هيلع هللا ىلص صفات حوضه ومساحته.

ُ َعْنُهاَم- قال: َقاَل  ِ ْبُن َعْمٍرو -َريِضَ اهللَّ فقد جاء يف الصحيحني َعِن َعْبد اهللَّ
َبِن،  َأْبَيُض ِمَن اللَّ »َحْوِض َمِسرَيُة َشْهٍر، َماُؤُه  َم-:  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
َب ِمْنَها َفَا َيْظَمُأ َأَبًدا«   اَمِء، َمْن َشِ َوِرُيُه َأْطَيُب ِمَن املِْسِك، َوِكيَزاُنُه َكُنُجوِم السَّ

أخرجه البخاري برقم )65٧9)، ومسلم برقم )٢٢9٢(. 
اهللِ  َرُسوِل  َعْنُه-َعْن   ُ اهللَّ َسُمَرَة -َريِضَ  ْبِن  َجابِِر  َعْن  عند مسلم  وقد جاء 
ْوِض، َوإِنَّ ُبْعَد َما َبنْيَ  َم- َقاَل: »َأاَل إيِنِّ َفَرٌط َلُكْم َعىَل احْلَ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
برقم  مسلم  ُجوُم« أخرجه  النُّ ِفيِه  َباِريَق  اأْلَ َكَأنَّ  َوَأْيَلَة،  َصْنَعاَء  َبنْيَ  َكاَم  َطَرَفْيِه 

.)٢3٠5(
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، َقاَل: َبَعَث إيَِلَّ ُعَمُر ْبُن  ٍم احَلَبيِشِّ  وجاء عند الرتمذي، وأمحد َعْن َأيِب َسالَّ
َعْبِد الَعِزيِز َفُحِمْلُت َعىَل الرَبِيِد، َقاَل: َفَلامَّ َدَخَل َعَلْيِه َقاَل: َيا َأِمرَي امُلْؤِمننَِي َلَقْد 
ٍم َما َأَرْدُت َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َوَلِكْن َبَلَغنِي  َشقَّ َعىَل َمْرَكبِي الرَبِيُد، َفَقاَل: َيا َأَبا َسالَّ
َعَلْيِه   ُ اهللَّ -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َعِن  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  َثْوَباَن  َعْن  ُثُه،  دِّ حُتَ َحِديٌث  َعْنَك 
َثْوَباُن،  َثنِي  ٍم، َحدَّ َأُبو َسالَّ ُتَشاِفَهنِي بِِه، َقاَل  َأْن  َفَأْحَبْبُت  َم - يِف احَلْوِض  َوَسلَّ
َن الَبْلَقاِء،  َم-، َقاَل: »َحْوِض ِمْن َعَدَن إَِل َعامَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ بِيِّ -َصىلَّ اهللَّ َعِن النَّ
اَمِء، َمْن  َبِن َوَأْحىَل ِمَن الَعَسِل، َوَأْكَواُبُه َعَدُد ُنُجوِم السَّ َماُؤُه َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن اللَّ
ُل النَّاِس ُوُروًدا َعَلْيِه ُفَقَراُء امُلَهاِجِريَن،  َبًة َلْ َيْظَمْأ َبْعَدَها َأَبًدا، َأوَّ َب ِمْنُه َشْ َشِ
ُم َأْبَواُب  اَمِت َواَل ُتْفَتُح َلُ ِذيَن اَل َيْنِكُحوَن امُلَتَنعِّ ْنُس ثَِياًبا الَّ ْعُث ُرُءوًسا، الدُّ الشُّ
َدِد« أخرجه الرتمذي برقم )٢444)، وأمحد برقم )٢٢١56)، وصححه  السُّ

األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
أكثر«، وبعضها«  »أو  اَمِء«، وجاء يف بعضها:  السَّ َكُنُجوِم  »َوِكيَزاُنُه  وقوله: 
من  صافية  تكون  التي  أي:  الصحو«  املظلمة  الليلة  يف  السامء  نجوم  كعدد 

السحب.
بِيِّ  ُ َعْنُهاَم -، َعِن النَّ ِ بن عباس -َريِضَ اهللَّ وجاء يف الصحيحني َعْن َعْبِد اهللَّ
َفَعنَّ َمِعي ِرَجاٌل  َم- َقاَل: »َأَنا َفَرُطُكْم َعىَل احَلْوِض، َوَلرُيْ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َما  َتْدِري  اَل  إِنََّك  َفُيَقاُل:  َأْصَحايِب،  َربِّ  َيا  َفَأُقوُل:  ُدويِن،  َلُيْخَتَلُجنَّ  ُثمَّ  ِمْنُكْم 

َأْحَدُثوا َبْعَدَك« رواه البخاري برقم )65٧6)، مسلم برقم )٢٢9٧(.
وقد بني أهل العلم معنى قوله -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- أصحايب 
من  مسلم  عند  كام  أصيحايب«  »أصيحايب  الروايات:  بعض  ويف  أصحايب«، 
َم- َقاَل:  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َأنَّ النَّ حديث َأَنس ْبن َمالٍِك -َريِضَ اهللَّ
ْوَض ِرَجاٌل ِمَّْن َصاَحَبنِي، َحتَّى إَِذا َرَأْيُتُهْم َوُرِفُعوا إَِلَّ اْخُتِلُجوا  »َلرَيَِدنَّ َعيَلَّ احْلَ
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َما  َتْدِري  اَل  إِنََّك  ِل:  َفَلُيَقاَلنَّ  ُأَصْيَحايِب،  ُأَصْيَحايِب،  َربِّ  َأْي   : ُقوَلنَّ َفَلَ ُدويِن، 

َأْحَدُثوا َبْعَدَك« أخرجه مسلم برقم )6٢١١(.
من  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  يظنهم  كان  الذين  املنافقني  من  هم  العلامء  بعض  قال 
أصحابه فظهر حاهلم عند احلوض، والذين ارتدوا بعده -صىل اهلل عليه وعىل 

آله وسلم- وهو ال يعلم.
ُ َعْنُه-  وقد جاء عند اإلمام البخاري -رمحه اهلل-  َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
َم- َقاَل: »َبْيَنا َأَنا َقائٌِم إَِذا ُزْمَرٌة، َحتَّى إَِذا َعَرْفُتُهْم  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعِن النَّ
 ،ِ َواهللَّ اِر  النَّ إَِل  َقاَل:  َأْيَن؟  َفُقْلُت:   ، َهُلمَّ َفَقاَل:  َوَبْينِِهْم،  َبْينِي  ِمْن  َرُجٌل  َخَرَج 
وا َبْعَدَك َعىَل َأْدَباِرِهْم الَقْهَقَرى. ُثمَّ إَِذا ُزْمَرٌة،  ُم اْرَتدُّ ُ ْم؟ َقاَل: إِنَّ ُقْلُت: َوَما َشْأُنُ
، ُقْلُت َأْيَن؟ َقاَل: إَِل  َحتَّى إَِذا َعَرْفُتُهْم َخَرَج َرُجٌل ِمْن َبْينِي َوَبْينِِهْم، َفَقاَل: َهُلمَّ
وا َبْعَدَك َعىَل َأْدَباِرِهْم الَقْهَقَرى، َفَا  ُم اْرَتدُّ ُ ْم؟ َقاَل: إِنَّ ِ، ُقْلُت: َما َشْأُنُ اِر َواهللَّ النَّ

َعِم« أخرجه البخاري برقم )658٧(. ِل النَّ ُلُص ِمْنُهْم إاِلَّ ِمْثُل َهَ ُأَراُه َيْ
كثرة  عىل  داللة  صاحبها  حواها  ما  مقابل  النعم  من  الضالة  بمسافة  أي 

اهلالكني يوم القيامة من أمة حممد -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم-.
أحاديث  يف  بني  قد  وسلم-  آله  وعىل  عليه  اهلل  -صىل  والرسول  ال  كيف 
كثرية أن أعداًدا هائلة سيصدون عن حوضه فقد جاء عند اإلمام أمحد َعْن َجابِِر 
َم- َقاَل لَِكْعِب  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُهاَم - َأنَّ النَّ ِ -َريِضَ اهللَّ ْبِن َعْبِد اهللَّ
َقاَل:  َفَهاِء؟،  السُّ إَِماَرُة  َوَما  َقاَل:  َفَهاِء«،  السُّ إَِماَرِة  ِمْن   ُ اهللَّ »َأَعاَذَك  ُعْجَرَة:  ْبِن 
َقُهْم  َفَمْن َصدَّ تِي،  بُِسنَّ وَن  َيْسَتنُّ َواَل  ْديِي،  ِبَ َيْقَتُدوَن  اَل  َبْعِدي،  َيُكوُنوَن  »ُأَمَراُء 
َيِرُدوا  َواَل  ِمْنُهْم،  َوَلْسُت  ِمنِّي،  َلْيُسوا  َفُأوَلئَِك  ُظْلِمِهْم،  َعىَل  ْم  َوَأَعاَنُ بَِكِذِبِْم، 
ِمنِّي  َفُأوَلئَِك  ُظْلِمِهْم،  ُيِعْنُهْم َعىَل  َوَلْ  بَِكِذِبِْم،  ْقُهْم  ُيَصدِّ َلْ  َوَمْن  َعيَلَّ َحْوِض، 
َدَقُة  ٌة، َوالصَّ ْوُم ُجنَّ َوَأَنا ِمْنُهْم، َوَسرَيُِدوا َعيَلَّ َحْوِض. َيا َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة، الصَّ
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ُه اَل  َاُة ُقْرَباٌن - َأْو َقاَل: ُبْرَهاٌن - َيا َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة، إِنَّ ِطيَئَة، َوالصَّ ُتْطِفُئ اخْلَ
النَّاُس  ُعْجَرَة،  ْبَن  َكْعُب  َيا  بِِه.  َأْوَل  اُر،  النَّ ُسْحٍت  ِمْن  َنَبَت  ٌم  حَلْ َة  نَّ اجْلَ َيْدُخُل 
َغاِدَياِن: َفُمْبَتاٌع َنْفَسُه َفُمْعتُِقَها، َوَبائٌِع َنْفَسُه َفُموبُِقَها« أخرجه اإلمام أمحد برقم 
)١444١)، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه برقم 

.)٢٢4٢(
وقد جاء هذا احلديث بعدة ألفاظ متقاربة.

بل نؤمن أن لكل نبي حوًضا فقد جاء عند اإلمام الرتمذي َعْن َسُمَرَة -َريِضَ 
َم- : »إِنَّ لُِكلِّ َنبِيٍّ َحْوًضا  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ اهللَّ
َأْكَثَرُهْم َواِرَدًة« أخرجه  َأْن َأُكوَن  َأْرُجو  َأْكَثُر َواِرَدًة، َوإيِنِّ  ْم  ُ َيَتَباَهْوَن َأيُّ ْم  ُ َوإِنَّ

الرتمذي برقم )٢443)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
آله  عليه وعىل  اهلل  -صىل  حممد  نبينا  ولكن حوض  أحواض  فاألنبياء هلم 

وسلم- هو أكرب األحواض وأعظم األحواض بإذن اهلل سبحانه.
أن  عازب  بن  عتبه  حديث  من  غريه  أو  أمحد  اإلمام  عند  أيًضا  جاء  وقد   
أعرايب أتى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فقال له ما هذا احلوض الذي حتدثنا عنه ، فقال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال : » حوض كام بني أيله وعدن قال ماءه أبيض أحىل من العسل وأبرد 

من الثلج « .
َم-  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ بِيِّ -َصىلَّ اهللَّ وقد جاء عند الرتمذي وأمحد َعْن َثْوَباَن، َعِن النَّ
َبِن َوَأْحىَل ِمَن  َن الَبْلَقاِء، َماُؤُه َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن اللَّ َقاَل: »َحْوِض ِمْن َعَدَن إَِل َعامَّ
َأَبًدا،  َبْعَدَها  َيْظَمْأ  َلْ  َبًة  ِمْنُه َشْ َب  َمْن َشِ اَمِء،  السَّ ُنُجوِم  َعَدُد  َوَأْكَواُبُه  الَعَسِل، 
ِذيَن اَل  ْنُس ثَِياًبا الَّ ْعُث ُرُءوًسا، الدُّ ُل النَّاِس ُوُروًدا َعَلْيِه ُفَقَراُء امُلَهاِجِريَن، الشُّ َأوَّ
َدِد«أخرجه الرتمذي برقم )٢444)،  ُم َأْبَواُب السُّ اَمِت َواَل ُتْفَتُح َلُ َيْنِكُحوَن امُلَتَنعِّ

وأمحد برقم )٢٢١56)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
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نَّة يعتربون من أسعد الناس فقد جاء  وأهل اليمن املتمسكون بالكتاب والسُّ
َم-  ُ َعْنُه- َأنَّ َنبِيَّ اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ عند اإلمام مسلم َعْن َثْوَباَن -َريِضَ اهللَّ
ُب بَِعَصاَي َحتَّى َيْرَفضَّ  ْهِل اْلَيَمِن َأْضِ َقاَل: »إيِنِّ َلبُِعْقِر َحْوِض َأُذوُد النَّاَس أِلَ
ابِِه َفَقاَل:  َن« َوُسئَِل َعْن رَشَ َعَلْيِهْم«. َفُسئَِل َعْن َعْرِضِه َفَقاَل: »ِمْن َمَقاِمي إَِل َعامَّ
ِة،  نَّ انِِه ِمَن اجْلَ َبِن، َوَأْحىَل ِمَن اْلَعَسِل، َيُغتُّ ِفيِه ِميَزاَباِن َيُمدَّ »َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن اللَّ

ا ِمْن َذَهٍب، َواآْلَخُر ِمْن َوِرٍق« أخرجه مسلم برقم )٢3٠١(. َأَحُدُهَ
َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه-   ُ ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ َأيِب  َعْن  وجاء عند اإلمام مسلم 
ْوَض، َوَأَنا َأُذوُد النَّاَس َعْنُه، َكاَم  تِي احْلَ َم-: »َتِرُد َعيَلَّ ُأمَّ اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُجِل َعْن إِبِِلِه« َقاُلوا َيا َنبِيَّ اهللِ َأَتْعِرُفَنا؟ َقاَل: »َنَعْم َلُكْم ِسياَم  ُجُل إِبَِل الرَّ َيُذوُد الرَّ
نَّ َعنِّي  ِلنَي ِمْن آَثاِر اْلُوُضوِء، َوَلُيَصدَّ جَّ ا ُمَ َحٍد َغرْيُِكْم َتِرُدوَن َعيَلَّ ُغرًّ َلْيَسْت أِلَ
َطائَِفٌة ِمْنُكْم َفَا َيِصُلوَن، َفَأُقوُل: َيا َربِّ َهُؤاَلِء ِمْن َأْصَحايِب. َفُيِجيُبنِي َمَلٌك، 

َفَيُقوُل: َوَهْل َتْدِري َما َأْحَدُثوا َبْعَدَك؟» أخرجه مسلم برقم )٢4٧(.
الرشب من حوضه،  يمنعهم  من  أي:  األمم عن حوضه  يذود  فالرسول 
احلوض  وأحاديث  ملسو هيلع هللا ىلص  أمته  ترشب  أن  أجل  من  حوضه  عىل  الورود  ومن 

متواترة وكثرية جًدا.
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه-، َعِن النَّ وجاء يف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ِة، َوِمْنرَبِي َعىَل  َم- َقاَل: »َما َبنْيَ َبْيتِي َوِمْنرَبِي َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض اجَلنَّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َحْوِض« أخرجه البخاري برقم )١١96) ومسلم برقم )١39١(.
 هكذا قال الرسول -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم-.

والشاهد أن الرسول يذكر احلوض واحلوض كام سمعتم مسرية شهر وكام 
»من مكة إل  الَبْلَقاِء«، ولفظ:  َن  َعامَّ إَِل  َعَدَن  ِمْن  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »َحْوِض  قال 

هجر «، وقد جاء يف حديث آخر  »كام بني عامن إل احلجر األسود «.
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وجاء يف حديث آخر» كام بني عامن إل الكعبة« وكل هذه األحاديث دالة 

عىل حوض رسول اهلل -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم-.
يرشب  وأن  حممد  أمة  من  الصاحلون  يرشب  أن  احلوض  من  واملقصود 
الصاحلون من األمم من أحواض أنبيائهم من أجل أن يغنيهم ذلك حتى ال 
يؤثر عليهم العطش ألنه من رشب رشبة ال يظمأ بعدها أبًدا بإذن اهلل -سبحانه 

وتعاىل-.
وهلذا أهيا األخوة إن أردنا أن نرد حوض نبينا حممد -صىل اهلل عليه وعىل 
نَّة وأن نلزم منهج السلف الصالح  آله وسلم- فعلينا أن نتمسك بالكتاب والسُّ

الذين هم الصحابة ومن سار عىل هدهيم ألهنم هم أول من يرد احلوض .
-عز  اهلل  فضل  من  وهذا  كثري  منه  الشاربني  أن  عىل  يدل  احلوض  وسعة 
وجل- وألن هذه األمة كثرية وألن الصاحلني كثري فلهذا جعل اهلل حوض نبينا 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص واسع األرجاء كثري الرشاب ال ينقطع رشابه بل  ويمده بميزابني من 
اجلنة ال ينقص فالناس يرشبون ويردون عليه وهو ال يزال يرفض عىل األمة 
بالرشاب الذي ال يظمأ بعده أحد أبًدا بإذن  اهلل سبحانه لكن البدع واملخالفات 

هذه تكون سبًبا لصد أهلها عن الورود إىل احلوض.
َخَطَب  َقاَل:  َعْنُهاَم-،   ُ اهللَّ -َريِضَ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  الصحيحني  فقد جاء يف 
ُشوُروَن إَِل  ا النَّاُس، إِنَُّكْم َمْ َ َم- َفَقاَل: »َيا َأيُّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوُل اهللَّ

ِ ُحَفاًة ُعَراًة ُغْراًل«، ُثمَّ َقاَل: زب  ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ   اهللَّ
َل  ڃ  ڃ             چ   چ  رب ]األنبياء: ١٠4[ إىَِل آِخِر اآلَيِة، ُثمَّ َقاَل: »َأاَل َوإِنَّ َأوَّ
تِي َفُيْؤَخُذ ِبِْم  اُء بِِرَجاٍل ِمْن ُأمَّ ُه ُيَ اخَلَائِِق ُيْكَسى َيْوَم الِقَياَمِة إِْبَراِهيُم، َأاَل َوإِنَّ
اَمِل، َفَأُقوُل: َيا َربِّ ُأَصْيَحايِب، َفُيَقاُل: إِنََّك اَل َتْدِري َما َأْحَدُثوا َبْعَدَك،  َذاَت الشِّ

الُِح: زب  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ   َفَأُقوُل َكاَم َقاَل الَعْبُد الصَّ
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ې      ې  ې      ېى  ى  ائ  ائ           ەئ  ەئ  وئ  رب ]املائدة: ١١٧[ َفُيَقاُل: 
يَن َعىَل َأْعَقاِبِْم ُمْنُذ َفاَرْقَتُهْم« أخرجه البخاري برقم  َيَزاُلوا ُمْرَتدِّ َلْ  إِنَّ َهُؤاَلِء 

)46٢5) ومسلم برقم )٢86٠(.
َسِمْعُت  قال:  َعْنُه-   ُ اهللَّ َسْعٍد -َريِضَ  ْبَن  َسْهَل  َعْن  أيًضا  الصحيحني  ويف 
َوَرَدُه  َفَمْن  احَلْوِض،  َعىَل  َفَرُطُكْم  »َأَنا  َيُقوُل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيَّ -َصىلَّ  النَّ
َب ِمْنُه َلْ َيْظَمْأ َبْعَدُه َأَبًدا، َلرَيُِد َعيَلَّ َأْقَواٌم َأْعِرُفُهْم َوَيْعِرُفويِن،  َب ِمْنُه، َوَمْن َشِ َشِ
اُل َبْينِي َوَبْيَنُهْم أخرجه البخاري برقم )٧٠5٠) ومسلم برقم )٢٢9٠(. ُثمَّ ُيَ

فأكثر من يصد عن حوض نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص هم أهل البدع واحلكام الظلمة 
ومن تابعهم كام جاءت بذلك النصوص هلذا جيب عىل املسلمني أن يتمسكوا 
نَّة وأن يسريوا عىل طريق الصحابة M من أجل أن يضمنوا  بالكتاب والسُّ

الورود عىل حوض نبينا حممد -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم-.
أنه  واجلامعة  نَّة  السُّ أهل  فمذهب  فيه،  الناس  اختلف  فقد  امليزان  أما 
وهذا  العدل  عن  كناية  هو  وقالت  ذلك  فأنكرت  املعتزلة  أما  حقيقي  ميزان 
ليس بصحيح بل نحن نؤمن بامليزان كام رصح بذلك القرآن وكام جاءت به 
آله وسلم- وال جيوز  اهلل عليه وعىل  النبي -صىل  الصحيحة عن  األحاديث 
وبام  العربية  باللغة  املسلمني  خياطب  القرآن  ألن  ظاهرها  عن  األدلة  رصف 
يفهمون من ظاهره وهذه أمور غيبية نؤمن هبا عىل ظاهرها وال جيوز تأويلها 

إال بنص جاء عن املعصوم ملسو هيلع هللا ىلص.
نَّة هل هو ميزان واحد أم هي موازين ؟، وهل توزن  وقد اختلف أهل السُّ

األعامل فقط أم أهنا توزن األعامل والناس والصحف أيًضا ؟.
فهذه مسألة خمتلف فيها مع اإلعتقاد أن امليزان حقيقي.

ومن األدلة عىل أنه أكثر من ميزان قول اهلل تعاىل: چ ڤ  ڤ      ڤ  
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ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ      

چ  چچ  چ  ڇ   ڇ   ڇ  چ ]األنبياء: 4٧[.
يوم  املوازين  يضع  أنه  وتعاىل-  -سبحانه  اهلل  بني  الكريمة  اآلية  هذه  ففي 
موازين   أهنا  ظاهرها  عىل  اآلية  هذه  نَّة  السُّ أهل  من  كثري  أخذ  ولقد  القيامة، 

ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   ڤ       ڤ   چ  اهلل  قال  كام  واحد  ميزان  وليس 
ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   

ڇ   ڇ  چ ]األنبياء: 4٧ [.
وبعض العلامء يقول هو ميزان واحد واستدل بام جاء عند احلاكم َعْن َسْلاَمَن 
َم-، َقاَل: »ُيوَضُع امْلِيَزاُن َيْوَم  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َعِن النَّ -َريِضَ اهللَّ
ْرُض َلَوِسَعْت، َفَتُقوُل امْلََائَِكُة: َيا َربِّ مِلَْن  اَمَواُت َواأْلَ اْلِقَياَمِة َفَلْو ُوِزَن ِفيِه السَّ
ُ َتَعاَل: مِلَْن ِشْئُت ِمْن َخْلِقي، َفَتُقوُل امْلََائَِكُة: ُسْبَحاَنَك َما  َيِزُن َهَذا؟ َفَيُقوُل اهللَّ
َمْن  امْلََائَِكُة:  َفَتُقوُل  امْلُوَسى  ِمْثَل َحدَّ  اُط  َ َوُيوَضُع الرصِّ ِعَباَدتَِك،  َعَبْدَناَك َحقَّ 
ُتِيُز َعىَل َهَذا؟ َفَيُقوُل: َمْن ِشْئَت ِمْن َخْلِقي، َفتُقوُل: ُسْبَحاَنَك َما َعَبْدَناَك َحقَّ 
أخرجه احلاكم يف املستدرك برقم )8٧39)، وصححه األلباين يف  ِعَباَدتَِك«. 

الصحية برقم )94١(.
 وهذا احلديث يدل عىل عظمة امليزان.

كفة  يف  السبع  واألرضون  السبع  الساموات  وضعت  فلو  كفته  سعة  وعىل 
واحدة لوسعتهام وهذا دليل أن للميزان كفتني وأن له لساًنا كام هو الظاهر يف 
أمر امليزان ومع ِعَظِم هذا امليزان وِكرَبِ حجمه توزن فيه مثقال احلبة اخلردل من 

اخلري أو الرش كام قال اهلل چ ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ   

ڇ  چ ]األنبياء: 4٧[.
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ۇئ  ۆئ   چ  الكريم:  كتابه  ربنا يف  قاله  ما  امليزان  إثبات  األدلة عىل  ومن 
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  
ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب              
ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ٱ   ىب   
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  

ٹ  ڤ  چ ]املؤمنون: ١٠٢ - ١٠٧ [.
فيه  توزن  حقيقي  ميزان  وأنه  امليزان  ثبوت  عىل  داللة  اآليات  هذه  ففي 
احلسنات والسيئات وتوزن فيه األعامل ألن اهلل قال چ ۇئ  ۆئ  ۆئ چ 

أي: موازين حسناته. چ ۈئ  ۈئ  ېئ چ .
ىئ   چ  حسناته.  موازين  خفت  أي:  چ   ىئ  ىئ   ېئ    چ   

ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  چ .
يف  جاء  فقد  امليزان  وسلم-  آله  وعىل  عليه  اهلل  -صىل  النبي  يبني  وهكذا 
اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ ُهَرْيَرَة -َريِضَ  َأيِب  َعْن  الصحيحني 
إَِل  َحبِيَبَتاِن  املِيَزاِن،  ِف  َثِقيَلَتاِن  َساِن،  اللِّ َعىَل  َخِفيَفَتاِن  »َكِلَمَتاِن  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه 
برقم  البخاري  الَعِظيِم« أخرجه   ِ اهللَّ ُسْبَحاَن  َوبَِحْمِدِه،   ِ اهللَّ ُسْبَحاَن  ِن،  مْحَ الرَّ

)668٢)، ومسلم برقم )٢694(. 
فالرسول يبني أن هذا الكالم يثقل يف ميزان العبد يوم القيامة داللة عىل أن 

األعامل توزن بميزان حقيقي.
نؤمن  توزن ولكننا  أن  بأن هذه األشياء ال يمكن  امليزان  واستدل منكروا 
يوم  أحجاًما  لألعامل  جيعل  وجل-  -عز  اهلل  أن  ونعلم  النصوص  بظواهر 
القيامة وقد بني النبي -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- أن األعامل جتسد بإذن 
ُ َعْنُه- يف حديث  اِء ْبِن َعاِزٍب -َريِضَ اهللَّ اهلل كام جاء عند اإلمام أمحد َعِن اْلرَبَ
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َياِب، َطيُِّب  طويل وفيه َقاَل: »َوَيْأتِيِهـ  أي املؤمنـ  َرُجٌل َحَسُن اْلَوْجِه، َحَسُن الثِّ
َلُه:  َفَيُقوُل  ُتوَعُد،  ُكْنَت  الَِّذي  َيْوُمَك  َهَذا  َك،  َيُسُّ بِالَِّذي  َأْبِشْ  َفَيُقوُل:  يِح،  الرِّ
الُِح...« وقال  رْيِ، َفَيُقوُل: َأَنا َعَمُلَك الصَّ َمْن َأْنَت؟ َفَوْجُهَك اْلَوْجُه َيِيُء بِاخْلَ
يِح، َفَيُقوُل:  َياِب، ُمْنتُِن الرِّ ف حق الكافر: »َوَيْأتِيِه َرُجٌل َقبِيُح اْلَوْجِه، َقبِيُح الثِّ
َأْبِشْ بِالَِّذي َيُسوُءَك، َهَذا َيْوُمَك الَِّذي ُكْنَت ُتوَعُد، َفَيُقوُل: َمْن َأْنَت؟ َفَوْجُهَك 
برقم  أمحد  اإلمام  أخرجه  بِيُث«  اخْلَ َعَمُلَك  َأَنا  َفَيُقوُل:   ، ِّ بِالشَّ َيِيُء  اْلَوْجُه 
)١8534)، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )3558(. 

داللة عىل أن اهلل جيسد األعامل كام يريد وكام يشاء.
َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ اْلَباِهيِل-َريِضَ  ُأَماَمَة  أيب  عن  مسلم  عند  أيًضا  جاء  وكام 
َيْأِت  ُه  َفإِنَّ اْلُقْرآَن  »اْقَرُءوا  َيُقوُل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ  َسِمْعُت 
ِعْمَراَن،  آِل  َوُسوَرَة  اْلَبَقَرَة،  ْهَراَوْيِن  الزَّ اْقَرُءوا  ْصَحابِِه،  أِلَ َشِفيًعا  اْلِقَياَمِة  َيْوَم 
ِفْرَقاِن ِمْن  اَم  ُ َأْو َكَأنَّ اَم َغَياَيَتاِن،  ُ َأْو َكَأنَّ اَم َغاَمَمَتاِن،  ُ اْلِقَياَمِة َكَأنَّ َيْوَم  َتْأتَِياِن  اَم  ُ َفإِنَّ
َبَرَكٌة،  َأْخَذَها  َفإِنَّ  اْلَبَقَرِة،  ُسوَرَة  اْقَرُءوا  َأْصَحاِباَِم،  َعْن  اِن  اجَّ ُتَ  ، َطرْيٍ َصَوافَّ

ٌة، َواَل َتْسَتِطيُعَها اْلَبَطَلُة« أخرجه مسلم برقم )8٠4 (. َوَتْرَكَها َحْسَ
، َيُقوُل: َسِمْعُت  اس ْبن َسْمَعاَن اْلِكاَليِبَّ وكام جاء عند اإلمام مسلم َعْن النَّوَّ
ِذيَن  َم-، َيُقوُل: »ُيْؤَتى بِاْلُقْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهِلِه الَّ بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
اهللِ  َرُسوُل  اَم  هَلُ َب  َورَضَ ِعْمَراَن«،  َوآُل  اْلَبَقَرِة،  ُسوَرُة  َتْقُدُمُه  بِِه  َيْعَمُلوَن  َكاُنوا 
اَم َغاَمَمَتاِن، َأْو  ُ َم- َثاَلَثَة َأْمَثاٍل َما َنِسيُتُهنَّ َبْعُد، َقاَل: »َكَأنَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َعْن  اِن  اجَّ ُتَ  ، َصَوافَّ َطرْيٍ  ِمْن  ِحْزَقاِن  اَم  ُ َكَأنَّ َأْو  ٌق،  َشْ َبْيَنُهاَم  َسْوَداَواِن  َتاِن  ُظلَّ

َصاِحبِِهاَم« أخرجه مسلم برقم )8٠5(.
وكذلك جاء عند اإلمام أمحد والطرباين وابن حبان واحلاكم وابن أيب الدنيا 
ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُ َعْنُهاَم-َأنَّ َرُسوَل اهللَّ ِ ْبِن َعْمٍرو-َريِضَ اهللَّ وغريهم َعْن َعْبِد اهللَّ
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َأْي  َياُم:  َيُقوُل الصِّ اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  لِْلَعْبِد  َيْشَفَعاِن  َواْلُقْرآُن  َياُم  »الصِّ َقاَل:  َم-  َوَسلَّ
ْوَم  ْعنِي ِفيِه، َوَيُقوُل اْلُقْرآُن: َمَنْعُتُه النَّ َهاِر، َفَشفِّ َهَواِت بِالنَّ َعاَم َوالشَّ ، َمَنْعُتُه الطَّ َربِّ
 )66٢6( برقم  أمحد  اإلمام  َعاِن« أخرجه  »َفُيَشفَّ َقاَل:  ِفيِه«،  ْعنِي  َفَشفِّ ْيِل،  بِاللَّ
واحلاكم برقم )٢٠36)، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم )388٢(.

ُكْنُت  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُبَرْيَدَة  َعْن  أمحد  اإلمام  عند  جاء  ما  وكذلك 
ُموا ُسوَرَة اْلَبَقَرِة؛  َم- َفَسِمْعُتُه َيُقوُل: »َتَعلَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َجالًِسا ِعْنَد النَّ
ٌة، َواَل َيْسَتِطيُعَها اْلَبَطَلُة«. َقاَل: ُثمَّ َسَكَت َساَعًة،  َفإِنَّ َأْخَذَها َبَرَكٌة َوَتْرَكَها َحْسَ
ِن َصاِحَبُهاَم  ْهَراَواِن ُيِظاَّ اَم الزَّ ُ ُموا ُسوَرَة اْلَبَقَرِة، َوآِل ِعْمَراَن؛ َفإِنَّ ُثمَّ َقاَل: »َتَعلَّ
اْلُقْرآَن  َوإِنَّ   ، َصَوافَّ َطرْيٍ  ِمْن  ِفْرَقاِن  َأْو  َغَياَيَتاِن  َأْو  َغاَمَمَتاِن  اَم  ُ َكَأنَّ اْلِقَياَمِة  َيْوَم 
َلُه:  َفَيُقوُل  اِحِب.  الشَّ ُجِل  َكالرَّ ُه  َقرْبُ َعْنُه  َيْنَشقُّ  ِحنَي  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َصاِحَبُه  َيْلَقى 
َهْل َتْعِرُفنِي؟ َفَيُقوُل: َما َأْعِرُفَك َفَيُقوُل: َأَنا َصاِحُبَك اْلُقْرآُن الَِّذي َأْظَمْأُتَك ِف 
اَرتِِه، َوإِنََّك اْلَيْوَم ِمْن َوَراِء  اْلََواِجِر َوَأْسَهْرُت َلْيَلَك، َوإِنَّ ُكلَّ َتاِجٍر ِمْن َوَراِء ِتَ
ْلَد بِِشاَملِِه، َوُيوَضُع َعىَل َرْأِسِه َتاُج اْلَوَقاِر،  اَرٍة َفُيْعَطى امْلُْلَك بَِيِمينِِه، َواخْلُ ُكلِّ ِتَ
ْنَيا َفَيُقواَلِن: بَِم ُكِسيَنا َهَذا؟ َفُيَقاُل:  اَم َأْهُل الدُّ ُم َلُ َتنْيِ اَل ُيَقوَّ َوُيْكَسى َوالَِداُه ُحلَّ
ِف  َفُهَو  َوُغَرِفَها،  ِة  نَّ اجْلَ َدَرِج  ِف  َواْصَعْد  اْقَرْأ  َلُه:  ُيَقاُل  ُثمَّ  اْلُقْرآَن.  َوَلِدُكاَم  بَِأْخِذ 
ا َكاَن، َأْو َتْرتِيًا« أخرجه اإلمام أمحد برقم )٢٢95٠)،  ُصُعوٍد َما َداَم َيْقَرُأ، َهذًّ

وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )٢8٢9(.
واألحاديث الدالة عىل أن األعامل جتسد كثرية وهي تبني أن اهلل جيسدها كام 

يريد.
ومن األدلة عىل امليزان وعىل وزن األعامل ما رواه مسلم يف صحيحه َعْن َأيِب 
َم:  ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْشَعِريِّ -َريِضَ اهللَّ َمالٍِك اأْلَ
ِن  ِ مَتَْلَ ْمُد هلِلَّ ِ مَتَْلُ امْلِيَزاَن ، َوُسْبَحاَن اهللِ َواحْلَ ْمُد هلِلَّ ُهوُر َشْطُر اإْلِياَمِن ، َواحْلَ »الطُّ
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رْبُ  َدَقُة ُبْرَهاٌن َوالصَّ َاُة ُنوٌر، َوالصَّ ْرِض، َوالصَّ اَمَواِت َواأْلَ - َأْو مَتَْلُ - َما َبنْيَ السَّ
ٌة َلَك َأْو َعَلْيَك، ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو َفَبايٌِع َنْفَسُه َفُمْعتُِقَها َأْو  ِضَياٌء، َواْلُقْرآُن ُحجَّ

ُموبُِقَها« أخرجه مسلم برقم )٢٢3(.
 فهذا دليل عىل أن األعامل توزن وسواء كانت هذه األعامل ذات أحجام أم 
ال كاإلستغفار، والتسبيح، والتحميد، وغريها فإهنا توزن بإذن اهلل -سبحانه 
جاء  ما  ذلك  عىل  يدل  ومما  يشاء  كام  جيسدها  وجل-  -عز  اهلل  ألن  وتعاىل- 
-َصىلَّ  بِيَّ  النَّ َسِمْعُت  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  ْرَداِء  الدَّ َأيِب  َعْن  الرتمذي  عند 
ٍء ُيوَضُع ِف املِيَزاِن َأْثَقُل ِمْن ُحْسِن اخُلُلِق،  َم- َيُقوُل: »َما ِمْن َشْ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
َاِة« أخرجه  َوالصَّ ْوِم  الصَّ َصاِحِب  َدَرَجَة  بِِه  َلَيْبُلُغ  اخُلُلِق  ُحْسِن  َصاِحَب  َوإِنَّ 

الرتمذي برقم )٢٠٠3)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
أي ما هناك يشء أثقل  من حسن اخللق.

ومن املعلوم أن حسن اخللق هو الكالم احلسن واالبتسامة يف وجه املسلم 
وحسن املعاملة والكرم وكرم الرضيبة وسعة الصدر  وهذه كلها جيسدها اهلل  
بأمره كام يشاء وكيف يشاء وجيعل هلا أحجاًما فتثقل ميزان صاحبها بإذن اهلل 

رب العاملني.
ومن األدلة عىل إثبات امليزان ما جاء عند الرتمذي وأمحد ، َعْن َعائَِشَة-َريِضَ 
َم َفَقاَل: َيا َرُسوَل  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ بِيِّ َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنَها - َأنَّ َرُجاًل َقَعَد َبنْيَ َيَدِي النَّ اهللَّ
ْم  هُبُ َوَأرْضِ َوَأْشُتُمُهْم  َوَيْعُصوَننِي،  وُنوَننِي  َوخَيُ ُبوَننِي  ُيَكذِّ مَمُْلوِكنَي  يِل  إِنَّ   ،ِ اهللَّ
اُهْم،  ُبوَك َوِعَقاُبَك إِيَّ َسُب َما َخاُنوَك َوَعَصْوَك َوَكذَّ َفَكْيَف َأَنا ِمْنُهْم؟ َقاَل: »ُيْ
َكاَن  َوإِْن  َعَلْيَك،  َواَل  َلَك  اَل  َكَفاًفا،  َكاَن  ُذُنوِبِْم  بَِقْدِر  اُهْم  إِيَّ ِعَقاُبَك  َكاَن  َفإِْن 
اُهْم َفْوَق ُذُنوِبِْم  اُهْم ُدوَن ُذُنوِبِْم َكاَن َفْضًا َلَك، َوإِْن َكاَن ِعَقاُبَك إِيَّ ِعَقاُبَك إِيَّ
َفَقاَل  تُِف،  َوهَيْ َيْبِكي  َفَجَعَل  ُجُل  الرَّ ى  َفَتَنحَّ َقاَل:  الَفْضُل«.  ِمْنَك  ْم  َلُ اْقُتصَّ 
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زب ڤ  ڤ      ڤ    ِ َم: »َأَما َتْقَرُأ ِكَتاَب اهللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصىلَّ اهللَّ َرُسوُل اهللَّ
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ      
 ِ ُجُل: َواهللَّ چ  چچ  چ  ڇ   ڇ   ڇ  رب ]األنبياء: 4٧[ اآلَيَة«. َفَقاَل الرَّ
َأْحَراٌر  ْم  ُ َأهنَّ ُأْشِهُدَك  ُمَفاَرَقتِِهْم،  ِمْن  ا  َخرْيً َشْيًئا  ْم  َوهَلُ يِل  َأِجُد  َما   ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا 
ُهْم أخرجه الرتمذي برقم )3١65) وأمحد برقم )٢64٠١)، وقال األلباين  ُكلُّ

يف تصحيح ُسنن الرتمذي: صحيح اإلسناد.
فامليزان يوزن به كل شيئ حتى أعامل الكفار لكن أعامل الكفار جيعلها اهلل 

تذهب هباًء منثوًرا كام قال اهلل -عز وجل-: چ ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ  چ  چ  چ ] الفرقان: ٢3 [.

ې  ې  ې           ېى   ى   چ   :  وكام قال اهلل -عز وجل- 
ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ      ۇئۇئ   وئ     وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ         

ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   چ ] إبراهيم: ١8 [.
وكام قال اهلل -عز وجل- : چ ڃ  ڃ  ڃ   ڃ چ       چ  
ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   چ   چ  
ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    
ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  

ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ  چ ] النور: 39 - 4٠  [.
 فالكفار وإن وزنت أعامهلم إال أن اهلل جيعلها هباء منثوًرا ألهنا ال وزن هلا 

وال قيمة كام قال اهلل : چ ۀ  ہ  ہ             ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  چ ] الكهف: ١٠5  [.

ُ َعْنُه-،  ومما يدل عىل امليزان ما جاء يف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ِمنُي  ُجُل الَعِظيُم السَّ ُه َلَيْأِت الرَّ َم- َقاَل: »إِنَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َرُسوِل اهللَّ
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َجَناَح َبُعوَضٍة، َوَقاَل: اْقَرُءوا، زب    ھ  ے  ے  ۓ    ِ َيِزُن ِعْنَد اهللَّ َيْوَم الِقَياَمِة، اَل 
ۓ   ڭ  ڭ  رب ]الكهف: ١٠5[» أخرجه البخاري برقم )4٧٢9)، ومسلم 

برقم )٢٧85(.
  وهبذا احلديث ذهب بعض أهل العلم إىل أن األجساد توزن فتثقل باألعامل 

الصاحلة وختف.
ٍم،  ومن األدلة عىل إثبات امليزان ما جاء عند اإلمام أمحد وغريه َعْن َأيِب َسالَّ
ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  َم-، َأنَّ َرُسوَل اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َمْوىًل لَِرُسوِل اهللَّ
 ، ُ َأْكرَبُ ، َواهللَّ ُ ْمٍس، َما َأْثَقَلُهنَّ ِف امْلِيَزاِن: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ َم-: َقاَل: »َبٍخ َبٍخ خِلَ َوَسلَّ
الُِح ُيَتَوفَّ َفَيْحَتِسُبُه َوالُِدُه« َوَقاَل: »َبٍخ َبٍخ  ِ، َواْلَوَلُد الصَّ ْمُد هلِلَّ ِ، َواحْلَ َوُسْبَحاَن اهللَّ
ِة  نَّ ِ، َواْلَيْوِم اآْلِخِر، َوبِاجْلَ َة: ُيْؤِمُن بِاهللَّ نَّ ، َدَخَل اجْلَ َ ُمْسَتْيِقًنا ِبِنَّ ْمٍس َمْن َلِقَي اهللَّ خِلَ
اِر، َوبِاْلَبْعِث َبْعَد امْلَْوِت، َواحْلَِساِب« أخرجه اإلمام أمحد برقم )١8٠٧6)،  َوالنَّ

وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )١٢٠4(. 
وهذا مما يدل عىل إثبات امليزان يوم القيامة ما جاء عند أمحد َعِن اْبِن َمْسُعوٍد 
 ، اَقنْيِ السَّ َدِقيَق  َوَكاَن  َراِك،  اأْلَ ِمَن  ِسَواًكا  َتنِي  جَيْ َكاَن  ُه  َأنَّ َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ 
َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ َرُسوُل  َفَقاَل  ِمْنُه،  اْلَقْوُم  َفَضِحَك  َتْكَفُؤُه،  يُح  الرِّ َفَجَعَلِت 
»َوالَِّذي  َفَقاَل:  ِة َساَقْيِه،  ِدقَّ ِمْن   ،ِ َنبِيَّ اهللَّ َيا  َقاُلوا:  َم-: »ِممَّ َتْضَحُكوَن؟«  َوَسلَّ
اَم َأْثَقُل ِف امْلِيَزاِن ِمْن ُأُحٍد« أخرجه اإلمام أمحد برقم )399١)،  َنْفِس بَِيِدِه، َلُ

وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )٢٧5٠(.
ِ ْبن َعْمٍرو-َريِضَ  و مما يدل عىل امليزان ما جاء عند ابن ماجه َعْن َأيِب َعْبد اهللَّ
َم-: »ُيَصاُح بَِرُجٍل ِمْن  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُهاَم - ، قال: َقاَل َرُسوُل اهللَّ اهللَّ
ُكلُّ   ، ِسِجاًّ َوتِْسُعوَن  تِْسَعٌة  َلُه  َفُيْنَشُ  َائِِق،  اخْلَ ُرُءوِس  َعىَل  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  تِي  ُأمَّ
: َهْل ُتْنِكُر ِمْن َهَذا َشْيًئا؟ َفَيُقوُل: اَل،  ُ َعزَّ َوَجلَّ ، ُثمَّ َيُقوُل اهللَّ ِسِجلٍّ َمدَّ اْلَبرَصِ



165
َأَلَك ُعْذٌر،  َيُقوُل:  َفَيُقوُل: اَل، ُثمَّ  اِفُظوَن؟  َكَتَبتِي احْلَ َأَظَلَمْتَك  َفَيُقوُل:   ، َيا َربِّ
ُجُل، َفَيُقوُل: اَل، َفَيُقوُل: َبىَل، إِنَّ َلَك ِعْنَدَنا َحَسَناٍت،  َأَلَك َحَسَنٌة؟ َفُيَهاُب الرَّ
، َوَأنَّ  ُ َلُه بَِطاَقٌة ِفيَها: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ ُه اَل ُظْلَم َعَلْيَك اْلَيْوَم، َفُتْخَرُج  َوإِنَّ
ِت؟  ِجاَّ ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َقاَل: َفَيُقوُل: َيا َربِّ َما َهِذِه اْلبَِطاَقُة، َمَع َهِذِه السِّ مَّ ُمَ
ٍة، َفَطاَشِت  ٍة، َواْلبَِطاَقُة ِف ِكفَّ ُت ِف ِكفَّ ِجاَّ ُتْظَلُم، َفُتوَضُع السِّ إِنََّك اَل  َفَيُقوُل: 
وصححه   ،(43٠٠( برقم  ماجه  ابن  اْلبَِطاَقُة« أخرجه  َوَثُقَلِت  ُت،  ِجاَّ السِّ

األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه .
اهلل -عز  التي خيرج  الكتب  توزن وهي  الصحف  أن  يدل عىل  مما    وهذا 

ڻ   ں    ں    چ  الكريم  كتابه  يف  ربنا  عنها  قال  التي  للعبد  وجل- 
ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے            

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  چ ]اإلرساء: ١3 - ١4[ .
و هذه النصوص تبني أن األعامل توزن وعىل أن الناس يوزنون وعىل أن 
الصحف توزن وقد كان عمر I يقول يف خطبته: »حاسبوا أنفسكم قبل 
أن حتاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض األكرب يوم تعرضون 

ال خيفى منكم خافية« أخرجه ابن أيب شيبة برقم )34459(.
واألدلة كثرية عىل ثبوت امليزان، ونسأل اهلل أن هيدينا الطريق السوي.

والرصاط حقيقي كام جاء يف األحاديث الصحيحة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو 
جرس ممدود عىل متن جهنم يعرب منه املؤمنون إىل اجلنة.

وهنا تنبيه: ينبغي أن يعلم أن الرصاط ال يرضب إال بعد دخول الكفار إىل 
النار.

َعْن  الصحيحني  يف  جاء  وهلذا  جًدا  كثرية  الرصاط  شأن  يف  واألحاديث 
َنا َيْوَم  ِ، َهْل َنَرى َربَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل ُأَناٌس: َيا َرُسوَل اهللَّ َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
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َيا  اَل  َقاُلوا:  َسَحاٌب«  ا  ُدوَنَ َلْيَس  ْمِس  الشَّ ِف  وَن  ُتَضارُّ »َهْل  َفَقاَل:  الِقَياَمِة؟ 
وَن ِف الَقَمِر َلْيَلَة الَبْدِر َلْيَس ُدوَنُه َسَحاٌب« َقاُلوا:  ِ، َقاَل: »َهْل ُتَضارُّ َرُسوَل اهللَّ
النَّاَس،   ُ اهللَّ َمُع  َيْ َكَذلَِك،  الِقَياَمِة  َيْوَم  َتَرْوَنُه  »َفإِنَُّكْم  َقاَل:   ،ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  اَل 
ْمَس، َوَيْتَبُع َمْن َكاَن  بِْعُه، َفَيْتَبُع َمْن َكاَن َيْعُبُد الشَّ َفَيُقوُل: َمْن َكاَن َيْعُبُد َشْيًئا َفْلَيتَّ
ُة ِفيَها ُمَناِفُقوَها،  َواِغيَت، َوَتْبَقى َهِذِه اأُلمَّ َيْعُبُد الَقَمَر، َوَيْتَبُع َمْن َكاَن َيْعُبُد الطَّ
 ِ ُكْم، َفَيُقوُلوَن: َنُعوُذ بِاهللَّ تِي َيْعِرُفوَن، َفَيُقوُل: َأَنا َربُّ وَرِة الَّ ُ ِف َغرْيِ الصُّ َفَيْأتِيِهُم اهللَّ
وَرِة  ُ ِف الصُّ َنا َعَرْفَناُه، َفَيْأتِيِهُم اهللَّ َنا، َفإَِذا َأَتاَنا َربُّ ِمْنَك، َهَذا َمَكاُنَنا َحتَّى َيْأتَِيَنا َربُّ
ُب ِجْسُ  َنا َفَيْتَبُعوَنُه، َوُيْضَ ُكْم، َفَيُقوُلوَن: َأْنَت َربُّ تِي َيْعِرُفوَن، َفَيُقوُل: َأَنا َربُّ الَّ
َل َمْن ُيِيُز، َوُدَعاُء  َم-: »َفَأُكوُن َأوَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َجَهنََّم« َقاَل َرُسوُل اهللَّ
َرَأْيُتْم  َأَما  ْعَداِن،  السَّ َشْوِك  ِمْثُل  َوبِِه َكالِيُب  ْم.  َسلِّ ْم  َسلِّ ُهمَّ  اللَّ َيْوَمئٍِذ:  ُسِل  الرُّ
ْعَداِن، َغرْيَ  ا ِمْثُل َشْوِك السَّ َ ِ، َقاَل: »َفإِنَّ ْعَداِن؟« َقاُلوا: َبىَل َيا َرُسوَل اهللَّ َشْوَك السَّ
، َفَتْخَطُف النَّاَس بَِأْعاَمِلِْم، ِمْنُهُم امُلوَبُق بَِعَمِلِه،  ُ ا اَل َيْعَلُم َقْدَر ِعَظِمَها إاِلَّ اهللَّ َ َأنَّ
َأْن  َوَأَراَد  ِعَباِدِه،  َبنْيَ  الَقَضاِء  ِمَن   ُ اهللَّ َفَرَغ  إَِذا  َحتَّى  َيْنُجو  ُثمَّ  امُلَخْرَدُل،  َوِمْنُهُم 
، َأَمَر املَائَِكَة  ُ ِرَج، ِمَّْن َكاَن َيْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ اِر َمْن َأَراَد َأْن ُيْ ِرَج ِمَن النَّ ُيْ
اِر َأْن َتْأُكَل ِمَن  ُ َعىَل النَّ َم اهللَّ ُجوِد، َوَحرَّ ْم بَِعاَمِة آَثاِر السُّ ِرُجوُهْم، َفَيْعِرُفوَنُ َأْن ُيْ
ْم َقْد اْمُتِحُشوا، َفُيَصبُّ َعَلْيِهْم َماٌء ُيَقاُل َلُه َماُء  ُجوِد، َفُيْخِرُجوَنُ اْبِن آَدَم َأَثَر السُّ
ْيِل، َوَيْبَقى َرُجٌل ِمْنُهْم ُمْقبٌِل بَِوْجِهِه َعىَل  ِة ِف مَحِيِل السَّ احَلَياِة، َفَيْنُبُتوَن َنَباَت احِلبَّ
ْف َوْجِهي َعِن  ، َقْد َقَشَبنِي ِرُيَها، َوَأْحَرَقنِي َذَكاُؤَها، َفاْصِ اِر، َفَيُقوُل: َيا َربِّ النَّ
ُه، َفَيُقوُل: اَل  َك إِْن َأْعَطْيُتَك َأْن َتْسَأَلنِي َغرْيَ َ، َفَيُقوُل: َلَعلَّ اِر، َفا َيَزاُل َيْدُعو اهللَّ النَّ
اِر، ُثمَّ َيُقوُل َبْعَد َذلَِك: َيا َربِّ  ُف َوْجَهُه َعِن النَّ ُه، َفَيرْصِ تَِك اَل َأْسَأُلَك َغرْيَ َوِعزَّ
ُه، َوْيَلَك اْبَن  ِة، َفَيُقوُل: َأَلْيَس َقْد َزَعْمَت َأْن اَل َتْسَأَلنِي َغرْيَ ْبنِي إَِل َباِب اجَلنَّ َقرِّ
ُه،  َتْسَأُلنِي َغرْيَ َذلَِك  َأْعَطْيُتَك  إِْن  َلَعيلِّ  َفَيُقوُل:  َيْدُعو،  َيَزاُل  َفَا  َأْغَدَرَك،  َما  آَدَم 
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َ ِمْن ُعُهوٍد َوَمَواثِيَق َأْن اَل َيْسَأَلُه  ُه، َفُيْعِطي اهللَّ تَِك اَل َأْسَأُلَك َغرْيَ َفَيُقوُل: اَل َوِعزَّ
ُ َأْن َيْسُكَت، ُثمَّ  ِة، َفإَِذا َرَأى َما ِفيَها َسَكَت َما َشاَء اهللَّ ُبُه إَِل َباِب اجَلنَّ ُه، َفُيَقرِّ َغرْيَ
ُه،  َغرْيَ َتْسَأَلنِي  اَل  َأْن  َزَعْمَت  َقْد  َأَوَلْيَس  َيُقوُل:  ُثمَّ  َة،  اجَلنَّ َأْدِخْلنِي  َربِّ  َيُقوُل: 
َعْلنِي َأْشَقى َخْلِقَك، َفَا َيَزاُل   َوْيَلَك َيا اْبَن آَدَم َما َأْغَدَرَك، َفَيُقوُل: َيا َربِّ اَل َتْ
ِفيَها  َدَخَل  َفإَِذا  ِفيَها،  ُخوِل  بِالدُّ َلُه  َأِذَن  ِمْنُه  َضِحَك  َفإَِذا  َيْضَحَك،  َحتَّى  َيْدُعو 
َتْنَقِطَع  َفَيَتَمنَّى، َحتَّى  مَتَنَّ ِمْن َكَذا،  َلُه:  ُيَقاُل  ُثمَّ  َفَيَتَمنَّى،  مَتَنَّ ِمْن َكَذا،  َلُه:  ِقيَل 
البخاري برقم )65٧3)،  َمَعُه« أخرجه  َوِمْثُلُه  َلَك  َهَذا  َلُه:  َفَيُقوُل   ، اأَلَمايِنُّ بِِه 

ومسلم برقم )١8٢) وهذا لفظ البخاري. 
فهذا احلديث يبني أن اجلرس ينصب عىل متن جهنم وأنه ليس للمسلمني 
طريق يعربون منه إىل اجلنة إال من هذا الطريق وهذا هو معنى اآلية الكريمة: 

چ ک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  چ ]مريم: ٧١ [.
وقد اختلف أهل العلم يف جرس جهنم وهو الرصاط هل هو واسع أم أنه 
ضيق فهناك أدلة تشري إىل سعته وهناك أدلة فيها اإلشارة إىل أنه ضيق وأنه كحد 
السيف وهذه األدلة كلها صحيحة واهلل أعلم بحقيقة األمر هل سيكون واسًعا 
أم أنه ضيق وهناك رصاط آخر يتسع الناس ويقيلون عليه وقد استدل من قال 
ُ َعْنُه- َمْوىَل َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ  بسعته  بام يف صحيح مسلم َأنَّ َثْوَباَن -َريِضَ اهللَّ
َم- َفَجاَء  َم- َقاَل: ُكْنُت َقائاًِم ِعْنَد َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُع  ُيرْصَ َكاَد  َدْفَعًة  َفَدَفْعُتُه  ُد  مَّ حُمَ َيا  َعَلْيَك  اَلُم  السَّ َفَقاَل:  اْلَيُهوِد  َأْحَباِر  ِمْن  ِحرْبٌ 
اَم  إِنَّ  : اْلَيُهوِديُّ َفَقاَل  اهللِ،  َرُسوَل  َيا  َتُقوُل  َأاَل  َفُقْلُت:  َتْدَفُعنِي؟  مِلَ  َفَقاَل:  ِمْنَها 
َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  َفَقاَل  َأْهُلُه.  بِِه  ُه  َسامَّ الَِّذي  بِاْسِمِه  َنْدُعوُه 
: ِجْئُت َأْسَأُلَك، َفَقاَل َلُه  يِن بِِه َأْهيِل«، َفَقاَل اْلَيُهوِديُّ ٌد الَِّذي َسامَّ مَّ »إِنَّ اْسِمي ُمَ
ْثُتَك؟« َقاَل: َأْسَمُع  ٌء إِْن َحدَّ َم-: »َأَيْنَفُعَك َشْ َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
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َم- بُِعوٍد َمَعُه، َفَقاَل: »َسْل« َفَقاَل  ، َفَنَكَت َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ بُِأُذيَنَّ
اَمَواُت؟ َفَقاَل  ْرِض َوالسَّ ْرُض َغرْيَ اأْلَ ُل اأْلَ : َأْيَن َيُكوُن النَّاُس َيْوَم ُتَبدَّ اْلَيُهوِديُّ
ُل  « َقاَل: َفَمْن َأوَّ ْلَمِة ُدوَن اجْلِْسِ َم-: »ُهْم ِف الظُّ َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َفُتُهْم ِحنَي َيْدُخُلوَن  : َفاَم حُتْ النَّاِس إَِجاَزًة؟ َقاَل: »ُفَقَراُء امْلَُهاِجِريَن« َقاَل اْلَيُهوِديُّ
ْم  وِن«، َقاَل: َفاَم ِغَذاُؤُهْم َعىَل إِْثِرَها؟ َقاَل: »ُيْنَحُر َلُ َة؟ َقاَل: »ِزَياَدُة َكبِِد النُّ نَّ اجْلَ
ْم َعَلْيِه؟ َقاَل: »ِمْن َعنْيٍ  اهُبُ ِة الَِّذي َكاَن َيْأُكُل ِمْن َأْطَراِفَها« َقاَل: َفاَم رَشَ نَّ َثْوُر اجْلَ
ٍء اَل َيْعَلُمُه  ى َسْلَسبِيًا« َقاَل: َصَدْقَت. َقاَل: َوِجْئُت َأْسَأُلَك َعْن يَشْ ِفيَها ُتَسمَّ
ْثُتَك؟«  ْرِض إاِلَّ َنبِيٌّ َأْو َرُجٌل َأْو َرُجاَلِن. َقاَل: »َيْنَفُعَك إِْن َحدَّ َأَحٌد ِمْن َأْهِل اأْلَ
َأْبَيُض،  ُجِل  الرَّ »َماُء  َقاَل:  اْلَوَلِد؟  َعِن  َأْسَأُلَك  ِجْئُت  َقاَل:   . بُِأُذيَنَّ َأْسَمُع  َقاَل: 
اهللِ،  بِإِْذِن  َأْذَكَرا  امْلَْرَأِة،  َمنِيَّ  ُجِل  الرَّ َمنِيُّ  َفَعَا  اْجَتَمَعا،  َفإَِذا  َأْصَفُر،  امْلَْرَأِة  َوَماُء 
َصَدْقَت،  َلَقْد   : اْلَيُهوِديُّ َقاَل  اهللِ«.  بِإِْذِن  آَنَثا  ُجِل،  الرَّ َمنِيَّ  امْلَْرَأِة  َمنِيُّ  َعَا  َوإَِذا 
َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َفَقاَل  َفَذَهَب.  َف  اْنرَصَ ُثمَّ   ، َلَنبِيٌّ َوإِنََّك 
ٍء ِمْنُه، َحتَّى َأَتايِنَ اهلُل بِِه«  »َلَقْد َسَأَلنِي َهَذا َعِن الَِّذي َسَأَلنِي َعْنُه، َوَما ِل ِعْلٌم بَِشْ

أخرجه مسلم برقم )3١5(.
وهناك أحاديث تؤيد هذا ومنها ما جاء عند اإلمام أمحد عن أيب َبْكَرَة -َريِضَ 
اِط  َ َمُل النَّاُس َعىَل الرصِّ َم- َقاَل: »ُيْ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-، َعِن النَّ اهللَّ
اِر«، َقاَل: »َفُيْنِجي  اِط َتَقاُدَع اْلَفَراِش ِف النَّ َ َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفَتَقاَدُع ِبِْم َجَنَبَتا الرصِّ
َهَداِء َأْن َيْشَفُعوا  بِيِّنَي َوالشُّ تِِه َمْن َيَشاُء«، َقاَل: »ُثمَّ ُيْؤَذُن لِْلَمَائَِكِة َوالنَّ ُ بَِرمْحَ اهللَّ
أخرجه  ِرُجوَن«  َوُيْ َوَيْشَفُعوَن،  ِرُجوَن  َوُيْ َوَيْشَفُعوَن،  ِرُجوَن  َوُيْ َفَيْشَفُعوَن، 
وصححه   ،(83٧( برقم  نَّة  السُّ يف  عاصم  أيب  وابن   ،(٢٠44٠( برقم  أمحد 

نَّة البن أيب عاصم. األلباين يف تصحيح السُّ
 هذا دليل عىل أنه ربام يسقط من الرصاط أكثر ممن ينجو ألنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
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اِط َتَقاُدَع اْلَفَراِش« أي: يسقط بعضهم فوق بعض إىل  َ » ََتَقاَدُع ِبِْم َجَنَبَتا الرصِّ

النار عياًذا باهلل.
ومن املعلوم أن الذين يدخلون النار من املؤمنني أكثر ممن ينجون واألدلة 
وأمحد،  ماجه،  وابن  والرتمذي،  داود،  أيب  عند  جاء  ما  منها  كثرية  هذا  عىل 
 ِ ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ واللفظ البن ماجه َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك -َريِضَ اهللَّ
َقْت َعىَل إِْحَدى َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة،  ائِيَل اْفَتَ َم-: »إِنَّ َبنِي إِْسَ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َوِهَي:  َواِحَدًة  إاِلَّ  اِر،  النَّ ِف  َها  ُكلُّ ِفْرَقًة،  َوَسْبِعنَي  ثِْنَتنْيِ  َعىَل  َسَتْفَتُِق  تِي  ُأمَّ َوإِنَّ 
اَمَعُة« رواه أبو داود برقم )4596)، والرتمذي برقم )٢64٠)، وابن ماجه  اجْلَ
برقم )3993)، وأمحد برقم )١٢٢٠8)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن 

ابن ماجه. 
 ودخول هذه الفرق النار يكون بتساقطها من اجلرس، ومن املعلوم أن اهلل 
-عز وجل- جيعل ظلمة شديدة عند جرس جهنم والناس يمرون عىل الرصاط 
َمْسُعوٍد  ْبِن   ِ اهللَّ َعْبِد  َعْن  احلاكم  عند  جاء  فقد  نور  من  اهلل  أعطاهم  ما  بقدر 
 ُ اهللَّ َمُع  »َيْ َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  َأنَّ  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ 
ا النَّاُس َأَلْ َتْرَضْوا ِمْن َربُِّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم  َ النَّاَس َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُيَناِدي ُمَناٍد: َيا َأيُّ
َأَلْيَس   ، َوَيَتَولَّ ْنَيا  الدُّ ِف  َيْعُبُد  َكاَن  َما  إِْنَساٍن  ُكلُّ  ُيَواِلَ  َأْن  َوَرَزَقُكْم  َرُكْم  َوَصوَّ
َكاَن  َما  إَِل  ِمْنُكْم  إِْنَساٍن  ُكلُّ  َفَيْنَطِلُق  َقاَل:  َبىَل،  َقاُلوا:  َربُِّكْم؟  ِمْن  َعْدٌل  َذلَِك 
ُل مِلَْن َكاَن َيْعُبُد  ْنَيا، َوَقاَل: ُيَمثَّ ْم َما َكاُنوا َيْعُبُدوَن ِف الدُّ ُل َلُ ْنَيا َوُيَمثَّ َيَتَولَّ ِف الدُّ
َل  ُيَمثَّ َحتَّى  ُعَزْيٍر،  َشْيَطاُن  ُعَزْيًرا  َيْعُبُد  َكاَن  مِلَْن  ُل  َوُيَمثَّ ِعيَسى،  َشْيَطاُن  ِعيَسى 
ْم: َما َلُكْم اَل  َجُر، َوَيْبَقى َأْهُل اإْلِْسَاِم ُجُثوًما َفَيُقوُل َلُ َجُر َواْلُعوُد َواحْلَ ُم الشَّ َلُ
َتْنَطِلُقوَن َكاَم اْنَطَلَق النَّاُس؟ َفَيُقوُلوَن: إِنَّ َلَنا َربًّا َما َرَأْيَناُه َبْعُد، َقاَل: َفَيُقوُل: َفبَِم 
َتْعِرُفوَن َربَُّكْم إِْن َرَأْيُتُموُه؟ َقاُلوا: َبْيَنَنا َوَبْيَنُه َعَاَمٌة إِْن َرَأْيَناُه َعَرْفَناُه، َقاَل: َوَما 
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َق  اُق، َفُيْكَشُف َعْن َساٍق، َقاَل: َفَيْحنِي ُكلُّ َمْن َكاَن لَِظْهٍر َطبَّ ِهَي؟ َقاُلوا: السَّ
ُجوَد َفَا َيْسَتِطيُعوَن،  َساِجًدا َوَيْبَقى َقْوٌم ُظُهوُرُهْم َكَصَياِص اْلَبَقِر ُيِريُدوَن السُّ
َفُعوَن ُرُءوَسُهْم َفُيْعَطْوَن ُنوَرُهْم َعىَل َقْدٍر َأْعاَمِلِْم، َفِمْنُهْم  َقاَل: ُثمَّ ُيْؤَمُروَن َفرَيْ
َبِل َبنْيَ َيَدْيِه، َوِمْنُهْم َمْن ُيْعَطى ُنوَرُه ُدوَن َذلَِك، َوِمْنُهْم  َمْن ُيْعَطى ُنوَرُه ِمْثَل اجْلَ
َيُكوَن  َحتَّى  َذلَِك  ُدوَن  ُيْعَطى  َمْن  َوِمْنُهْم  بَِيِمينِِه،  ْخَلِة  النَّ ِمْثَل  ُنوَرُه  ُيْعَطى  َمْن 
َم  َقدَّ َأَضاَء  َفإَِذا  ًة  َمرَّ َوُيْطِفُئ  ًة  َمرَّ ُيِضُء  َقَدِمِه  اِم  إِْبَ َعىَل  ُنوَرُه  ُيْعَطى  َذلَِك  آِخُر 
َدْحٌض  ْيِف  السَّ َكَحدِّ  اُط  َ َوالرصِّ اِط،  َ الرصِّ َعىَل  وَن  َفَيُمرُّ َقاَم،  ُطِفَئ  َوإَِذا  َقَدَمُه، 
ٌة، َقاَل: َفُيَقاُل اْنُجوا َعىَل َقْدِر ُنوِرُكْم َفِمْنُهْم َمْن َيُمرُّ َكاْنِقَضاِض اْلَكْوَكِب،  َمِزلَّ
ْحِل  يِح، َوِمْنُهْم َمْن َيُمرُّ َكَشدِّ الرَّ ْرِف، َوِمْنُهْم َمْن َيُمرُّ َكالرِّ َوِمْنُهْم َمْن َيُمرُّ َكالطَّ
رُّ  اِم َقَدِمِه َيُ وَن َعىَل َقْدِر َأْعاَمِلِْم، َحتَّى َيُمرَّ الَِّذي ُنوُرُه َعىَل إِْبَ َوَيْرُمُل َرَمًا َفَيُمرُّ
اُر، َقاَل: َفَيْخُلُصوَن  ُق ِرْجًا َفُتِصيُب َجَوانَِبُه النَّ رُّ ِرْجًا َوُيَعلِّ ُق َيًدا َوَيُ َيًدا َوُيَعلِّ
 ُ اَنا ِمْنَك َبْعَد إِْذ َرَأْيَناَك، َفَقْد َأْعَطاَنا اهللَّ ِ الَِّذي َنجَّ ْمُد هلِلَّ َفإَِذا َخَلُصوا، َقاُلوا: احْلَ
ِة َوُهَو ُمْصَفٌق َمْنِزاًل ِف  نَّ َما َلْ ُيْعِط َأَحًدا، َفَيْنَطِلُقوَن إَِل َضْحَضاٍح ِعْنَد َباِب اجْلَ
َة  نَّ اجْلَ َتْسَأُلويِن  ْم:  َلُ َفَيُقوُل  َقاَل:  امْلَْنِزَل،  َذلَِك  َأْعِطَنا  َنا  َربَّ َفَيُقوُلوَن:  ِة،  نَّ اجْلَ َأْدَنى 
اِر، َهَذا اْلَباُب اَل َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها، َفَيُقوُل  َوُهَو ُمْصَفٌق َوَقْد َأْنَجْيُتُكْم ِمَن النَّ
تَِك اَل َنْسَأُلَك  ُه، َقاَل: َفَيُقوُل: اَل َوِعزَّ ُكْم إِْن ُأْعِطيُتُموُه َأْن َتْسَأُلويِن َغرْيَ ْم: َلَعلَّ َلُ
ْم َأَماَم َذلَِك َمْنِزٌل آَخُر  َفُع َلُ ُه َوَأيُّ َمْنِزٍل َيُكوُن َأْحَسَن ِمْنُه، َقاَل: َفُيْعَطْوُه َفرُيْ َغرْيَ
ُكْم  َلَعلَّ ْم:  َلُ َفَيُقوُل  َقاَل:  َرَأْوُه،  الَِّذي  ِعْنَد  ُحْلٌم  َذلَِك  َقْبَل  ُأْعَطْوُه  الَِّذي  َكَأنَّ 
َوَأيُّ  ُه  َغرْيَ َنْسَأُلَك  اَل  تَِك  َوِعزَّ اَل  َفَيُقوُلوَن:  ُه،  َغرْيَ َتْسَأُلويِن  َأْن  ُأْعِطيُتُموُه  إِْن 
ْم، َما َلُكْم اَل َتْسَأُلويِن؟  َمْنِزٍل َأْحَسُن ِمْنُه؟ َفُيْعَطْوُه ُثمَّ َيْسُكُتوَن، َقاَل: َفُيَقاُل َلُ
ْم: َأَلْ َتْرَضْوا إِْن َأْعَطْيُتُكْم  َنا َقْد َسَأْلَنا َحتَّى اْسَتْحَيْيَنا، َقاَل: َفَيُقوُل َلُ َفَيُقوُلوَن: َربَّ
َة َأْضَعاِفَها« أخرجه  احلاكم يف  ْنَيا ُمْنُذ َيْوِم َخَلْقُتَها إَِل َيْوِم َأْفَنْيُتَها َوَعَشَ ِمْثَل الدُّ
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الرتغيب والرتهيب  برقم )8٧5١)، وصححه األلباين يف صحيح  املستدرك 

برقم )359١(.
  وهذا احلديث يدل عىل شدة املوقف عند املرور عىل الرصاط.

َقاَل  َقااَل:  َعْنُهاَم-   ُ ُهَرْيَرَة، وُحَذْيَفَة -َريِضَ اهللَّ َأيِب   ويف صحيح مسلم َعْن 
َفَيُقوُم  النَّاَس،  َوَتَعاَل  َتَباَرَك  اهلُل  َمُع  »َيْ َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل 
َة،  نَّ ُة، َفَيْأُتوَن آَدَم، َفَيُقوُلوَن: َيا َأَباَنا، اْسَتْفتِْح َلَنا اجْلَ نَّ ُم اجْلَ امْلُْؤِمُنوَن َحتَّى ُتْزَلَف َلُ
ِة إاِلَّ َخِطيَئُة َأبِيُكْم آَدَم، َلْسُت بَِصاِحِب َذلَِك،  نَّ َفَيُقوُل: َوَهْل َأْخَرَجُكْم ِمَن اجْلَ
بَِصاِحِب  َلْسُت  إِْبَراِهيُم:  »َفَيُقوُل  َقاَل:  اهللِ«،  َخِليِل  إِْبَراِهيَم  اْبنِي  إَِل  اْذَهُبوا 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  ُموَسى  إَِل  اْعِمُدوا  َوَراَء،  َوَراَء  ِمْن  َخِليًا  ُكْنُت  اَم  إِنَّ َذلَِك، 
َم-، َفَيُقوُل:  َمُه اهلُل َتْكِلياًم، َفَيْأُتوَن ُموَسى -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َم- الَِّذي َكلَّ َوَسلَّ
َلْسُت بَِصاِحِب َذلَِك، اْذَهُبوا إَِل ِعيَسى َكِلَمِة اهللِ َوُروِحِه، َفَيُقوُل ِعيَسى -َصىلَّ 
َم،  ًدا -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ مَّ َم-: َلْسُت بَِصاِحِب َذلَِك، َفَيْأُتوَن ُمَ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
اِط َيِميًنا َوِشاَماًل،  َ ِحُم، َفَتُقوَماِن َجَنَبَتِي الرصِّ َماَنُة َوالرَّ َفَيُقوُم َفُيْؤَذُن َلُه، َوُتْرَسُل اأْلَ
َقاَل:  ِق؟  اْلرَبْ ٍء َكَمرِّ  ي َأيُّ يَشْ َأْنَت َوُأمِّ بَِأيِب  ُقْلُت:  َقاَل:  ِق«  ُلُكْم َكاْلرَبْ َأوَّ َفَيُمرُّ 
َكَمرِّ  ُثمَّ  يِح،  الرِّ َكَمرِّ  ُثمَّ  ؟  َعنْيٍ َطْرَفِة  ِف  َوَيْرِجُع  َيُمرُّ  َكْيَف  ِق  اْلرَبْ إَِل  َتَرْوا  »َأَلْ 
اِط َيُقوُل: َربِّ  َ ُكْم َقائٌِم َعىَل الرصِّ ْم َوَنبِيُّ ِري ِبِْم َأْعاَمُلُ َجاِل، َتْ رْيِ، َوَشدِّ الرِّ الطَّ
رْيَ إاِلَّ  ُجُل َفَا َيْسَتِطيُع السَّ ْم، َحتَّى َتْعِجَز َأْعاَمُل اْلِعَباِد، َحتَّى َيِيَء الرَّ ْم َسلِّ َسلِّ
َقٌة َمْأُموَرٌة بَِأْخِذ َمِن ُاِمَرْت بِِه،  اِط َكَالِيُب ُمَعلَّ َ َزْحًفا«، َقاَل: »َوِف َحاَفَتِي الرصِّ
َم  اِر، َوالَِّذي َنْفُس َأيِب ُهَرْيَرَة بَِيِدِه إِنَّ َقْعَر َجَهنَّ َفَمْخُدوٌش َناٍج، َوَمْكُدوٌس ِف النَّ

َلَسْبُعوَن َخِريًفا« أخرجه مسلم برقم )١95(. 
يِف  َناًسا  َأنَّ  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  ْدِريِّ  اخْلُ َسِعيٍد  َأيِب  َعْن  مسلم  صحيح  ويف   
َنا َيْوَم  َم- َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، َهْل َنَرى َربَّ َزَمِن َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
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وَن  »َنَعْم« َقاَل: »َهْل ُتَضارُّ َم-:  َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل  اْلِقَياَمِة؟ 
وَن ِف ُرْؤَيِة  ِهرَيِة َصْحًوا َلْيَس َمَعَها َسَحاٌب؟ َوَهْل ُتَضارُّ ْمِس بِالظَّ ِف ُرْؤَيِة الشَّ
اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر َصْحًوا َلْيَس ِفيَها َسَحاٌب؟« َقاُلوا: اَل َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: »َما 
ا،  وَن ِف ُرْؤَيِة َأَحِدِهَ وَن ِف ُرْؤَيِة اهللِ َتَباَرَك َوَتَعاَل َيْوَم اْلِقَياَمِة إاِلَّ َكاَم ُتَضارُّ ُتَضارُّ
ٍة َما َكاَنْت َتْعُبُد، َفَا َيْبَقى َأَحٌد َكاَن  بِْع ُكلُّ ُأمَّ ٌن لَِيتَّ َن ُمَؤذِّ إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َأذَّ
اِر، َحتَّى إَِذا  ْنَصاِب إاِلَّ َيَتَساَقُطوَن ِف النَّ ْصَناِم َواأْلَ َيْعُبُد َغرْيَ اهللِ ُسْبَحاَنُه ِمَن اأْلَ
ِ َأْهِل اْلِكَتاِب، َفُيْدَعى اْلَيُهوُد،  َلْ َيْبَق إاِلَّ َمْن َكاَن َيْعُبُد اهلَل  ِمْن َبرٍّ َوَفاِجٍر َوُغربَّ
َما  َكَذْبُتْم  َفُيَقاُل:  اْبَن اهللِ،  ُعَزْيَر  َنْعُبُد  ا  ُكنَّ َقاُلوا:  َتْعُبُدوَن؟  ُكْنُتْم  َما  ْم:  َلُ َفُيَقاُل 
َفاْسِقَنا،  َنا،  َربَّ َيا  َعِطْشَنا  َقاُلوا:  َتْبُغوَن؟  َفاَمَذا  َوَلٍد،  َواَل  َصاِحَبٍة  ِمْن  اهلُل  َذ  َ اتَّ
ِطُم َبْعُضَها َبْعًضا،  اٌب َيْ ا َسَ َ اِر َكَأنَّ وَن إَِل النَّ َفُيَشاُر إَِلْيِهْم َأاَل َتِرُدوَن؟ َفُيْحَشُ
ْم: َما ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن؟ َقاُلوا:  اِر، ُثمَّ ُيْدَعى النََّصاَرى، َفُيَقاُل َلُ َفَيَتَساَقُطوَن ِف النَّ
َوَلٍد،  َواَل  َصاِحَبٍة  ِمْن  اهلُل  َذ  َ اتَّ َما  َكَذْبُتْم  ْم،  َلُ َفُيَقاُل  اهللِ،  اْبَن  امْلَِسيَح  َنْعُبُد  ا  ُكنَّ
َنا، َفاْسِقَنا، َقاَل: َفُيَشاُر إَِلْيِهْم َأاَل  ْم: َماَذا َتْبُغوَن؟ َفَيُقوُلوَن: َعِطْشَنا َيا َربَّ َفُيَقاُل َلُ
ِطُم َبْعُضَها َبْعًضا، َفَيَتَساَقُطوَن ِف  اٌب َيْ ا َسَ َ َم َكَأنَّ وَن إَِل َجَهنَّ َتِرُدوَن؟ َفُيْحَشُ
اِر َحتَّى إَِذا َلْ َيْبَق إاِلَّ َمْن َكاَن َيْعُبُد اهلَل َتَعاَل ِمْن َبرٍّ َوَفاِجٍر َأَتاُهْم َربُّ اْلَعامَلنَِي  النَّ
تِي َرَأْوُه ِفيَها َقاَل: َفاَم َتْنَتِظُروَن؟ َتْتَبُع ُكلُّ  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَل ِف َأْدَنى ُصوَرٍة ِمَن الَّ
ا إَِلْيِهْم، َوَلْ  ْنَيا َأْفَقَر َما ُكنَّ َنا، َفاَرْقَنا النَّاَس ِف الدُّ ٍة َما َكاَنْت َتْعُبُد، َقاُلوا: َيا َربَّ ُأمَّ
َتنْيِ  ُك بِاهللِ َشْيًئا َمرَّ ُكْم، َفَيُقوُلوَن: َنُعوُذ بِاهللِ ِمْنَك اَل ُنْشِ ُنَصاِحْبُهْم، َفَيُقوُل: َأَنا َربُّ
َأْو َثَاًثا، َحتَّى إِنَّ َبْعَضُهْم َلَيَكاُد َأْن َيْنَقِلَب، َفَيُقوُل: َهْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُه آَيٌة َفَتْعِرُفوَنُه 
ِمْن تِْلَقاِء   ِ َيْبَقى َمْن َكاَن َيْسُجُد هلِلَّ ا؟ َفَيُقوُلوَن: َنَعْم، َفُيْكَشُف َعْن َساٍق َفَا  ِبَ
َقاًء َوِرَياًء إاِلَّ َجَعَل اهلُل   ُجوِد، َواَل َيْبَقى َمْن َكاَن َيْسُجُد اتِّ َنْفِسِه إاِلَّ َأِذَن اهلُل َلُه بِالسُّ
اَم َأَراَد َأْن َيْسُجَد َخرَّ َعىَل َقَفاُه، ُثمَّ َيْرَفُعوَن ُرُءوَسُهْم َوَقْد  َظْهَرُه َطَبَقًة َواِحَدًة، ُكلَّ
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َنا،  ُكْم، َفَيُقوُلوَن: َأْنَت َربُّ ٍة، َفَقاَل: َأَنا َربُّ َل َمرَّ تِي َرَأْوُه ِفيَها َأوَّ َل ِف ُصوَرتِِه الَّ وَّ َتَ
ْم«  َسلِّ ْم،  َسلِّ اللُهمَّ  َوَيُقوُلوَن:  َفاَعُة،  الشَّ َوَتِلُّ  َم،  َجَهنَّ َعىَل  اجْلِْسُ  ُب  ُيْضَ ُثمَّ 
ٌة، ِفيِه َخَطاِطيُف َوَكَالِيُب  ؟ َقاَل: »َدْحٌض َمِزلَّ ِقيَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َوَما اجْلِرْسُ
َكَطْرِف  امْلُْؤِمُنوَن  َفَيُمرُّ  ْعَداُن،  السَّ َلَا  ُيَقاُل  ُشَوْيَكٌة  ِفيَها  بَِنْجٍد  َتُكوُن  َوَحَسٌك 
ٌم،  َكاِب، َفَناٍج ُمَسلَّ ْيِل َوالرِّ رْيِ، َوَكَأَجاِويِد اخْلَ يِح، َوَكالطَّ ِق، َوَكالرِّ ، َوَكاْلرَبْ اْلَعنْيِ
اِر،  َم، َحتَّى إَِذا َخَلَص امْلُْؤِمُنوَن ِمَن النَّ ُدوٌش ُمْرَسٌل، َوَمْكُدوٌس ِف َناِر َجَهنَّ َوَمْ
قِّ ِمَن  ِف اْستِْقَصاِء احْلَ  ِ َفَوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه، َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد بَِأَشدَّ ُمَناَشَدًة هلِلَّ
َنا َكاُنوا َيُصوُموَن  اِر، َيُقوُلوَن: َربَّ ِذيَن ِف النَّ ِ َيْوَم اْلِقَياَمِة إِلِْخَواِنُِم الَّ امْلُْؤِمننَِي هلِلَّ
ُم ُصَوُرُهْم َعىَل  ْم: َأْخِرُجوا َمْن َعَرْفُتْم، َفُتَحرَّ وَن، َفُيَقاُل َلُ جُّ وَن َوَيُ َمَعَنا َوُيَصلُّ
اُر إَِل نِْصِف َساَقْيِه، َوإَِل ُرْكَبَتْيِه، ُثمَّ  اِر، َفُيْخِرُجوَن َخْلًقا َكثرًِيا َقِد َأَخَذِت النَّ النَّ
َنا َما َبِقَي ِفيَها َأَحٌد ِمَّْن َأَمْرَتَنا بِِه، َفَيُقوُل: اْرِجُعوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِف  َيُقوُلوَن: َربَّ
َنا َلْ  َقْلبِِه ِمْثَقاَل ِديَناٍر ِمْن َخرْيٍ َفَأْخِرُجوُه، َفُيْخِرُجوَن َخْلًقا َكثرًِيا، ُثمَّ َيُقوُلوَن: َربَّ
َنَذْر ِفيَها َأَحًدا ِمَّْن َأَمْرَتَنا، ُثمَّ َيُقوُل: اْرِجُعوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِف َقْلبِِه ِمْثَقاَل نِْصِف 
َنا َلْ َنَذْر ِفيَها  ِديَناٍر ِمْن َخرْيٍ َفَأْخِرُجوُه، َفُيْخِرُجوَن َخْلًقا َكثرًِيا، ُثمَّ َيُقوُلوَن: َربَّ
َخرْيٍ  ِمْن  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َقْلبِِه  ِف  َوَجْدُتْم  َفَمْن  اْرِجُعوا  َيُقوُل:  ُثمَّ  َأَحًدا،  َأَمْرَتَنا  ِمَّْن 

ا« . َنا َلْ َنَذْر ِفيَها َخرْيً َفَأْخِرُجوُه، َفُيْخِرُجوَن َخْلًقا َكثرًِيا ُثمَّ َيُقوُلوَن: َربَّ
ِديِث  َذا احْلَ ُقويِن هِبَ ُ َعْنُه- َيُقوُل: إِْن مَلْ ُتَصدِّ -َريِضَ اهللَّ ْدِريُّ  َوَكاَن َأُبو َسِعيٍد اخْلُ

َفاْقَرُءوا إِْن ِشْئُتْم: زب ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
: َشَفَعِت  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  رب ]النساء: 4٠[، َفَيُقوُل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ
امِحِنَي، َفَيْقبُِض  وَن، َوَشَفَع امْلُْؤِمُنوَن، َوَلْ َيْبَق إاِلَّ َأْرَحُم الرَّ بِيُّ امْلََائَِكُة، َوَشَفَع النَّ
َفُيْلِقيِهْم  اًم،  ا َقطُّ َقْد َعاُدوا مُحَ َيْعَمُلوا َخرْيً َلْ  َقْوًما  ِمْنَها  َفُيْخِرُج  اِر،  َقْبَضًة ِمَن النَّ
مَحِيِل  ِف  ُة  بَّ احْلِ ُرُج  َتْ َكاَم  َفَيْخُرُجوَن  َياِة،  احْلَ ُر  َنَ َلُه:  ُيَقاُل  ِة  نَّ اجْلَ َأْفَواِه  ِف  ٍر  َنَ ِف 
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ْمِس ُأَصْيِفُر  َجِر، َما َيُكوُن إَِل الشَّ َجِر، َأْو إَِل الشَّ ا َتُكوُن إَِل احْلَ ْيِل، َأاَل َتَرْوَنَ السَّ
لِّ َيُكوُن َأْبَيَض؟« َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، َكَأنََّك  ، َوَما َيُكوُن ِمْنَها إَِل الظِّ َوُأَخْيِضُ
َيْعِرُفُهْم  َواتُِم،  اخْلَ ِرَقاِبُِم  ِف  ْؤُلِؤ  َكاللُّ »َفَيْخُرُجوَن  َقاَل:  بِاْلَباِدَيِة،  َتْرَعى  ُكْنَت 
َة بَِغرْيِ َعَمٍل َعِمُلوُه، َواَل َخرْيٍ  نَّ ِذيَن َأْدَخَلُهُم اهلُل اجْلَ ِة َهُؤاَلِء ُعَتَقاُء اهللِ الَّ نَّ َأْهُل اجْلَ
َنا، َأْعَطْيَتَنا َما  َة َفاَم َرَأْيُتُموُه َفُهَو َلُكْم، َفَيُقوُلوَن: َربَّ نَّ ُموُه، ُثمَّ َيُقوُل: اْدُخُلوا اجْلَ َقدَّ
َنا،  َلْ ُتْعِط َأَحًدا ِمَن اْلَعامَلنَِي، َفَيُقوُل: َلُكْم ِعْنِدي َأْفَضُل ِمْن َهَذا، َفَيُقوُلوَن: َيا َربَّ
ٍء َأْفَضُل ِمْن َهَذا؟ َفَيُقوُل: ِرَضاَي، َفَا َأْسَخُط َعَلْيُكْم َبْعَدُه َأَبًدا« َفُيَقاُل  َأيُّ َشْ

ْم: »َلُكْم َما َرَأْيُتْم َوِمْثُلُه َمَعُه« أخرجه مسلم برقم )١83(. َلُ
النَّاِر« أي: خيلصون من الرصاط  ِمَن  امْلُْؤِمُنوَن  »إَِذا َخَلَص  والشاهد قوله: 
جهنم  شاطئ  من  ألنه  جًدا  كبرية  مسافة  الرصاط  وهذا  النار  من  وينجون 
كام   - النـار  ومساحة   ، اجلنة  ييل  الذي  الشاطئ  إىل  القيامه  عرصة  ييل  الذي 
َعْن  هو معلوم- مساحة واسعة ال يعلم عظمتها إال اهلل جاء يف الصحيحني 
َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه-،   ُ اهللَّ -َريِضَ  َسِعيٍد  َأيِب 
ْيَك َوَسْعَدْيَك َواخَلرْيُ ِف َيَدْيَك، َقاَل: َيُقوُل: َأْخِرْج  : َيا آَدُم، َفَيُقوُل: َلبَّ ُ »َيُقوُل اهللَّ
اِر، َقاَل: َوَما َبْعُث النَّاِر؟ َقاَل: ِمْن ُكلِّ َأْلٍف تِْسَع ِماَئٍة َوتِْسَعًة َوتِْسِعنَي،  َبْعَث النَّ

ِغرُي زب    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   َفَذاَك ِحنَي َيِشيُب الصَّ
َذلَِك  َنا  َأيُّ  ،ِ َيا َرُسوَل اهللَّ َفَقاُلوا:  َعَلْيِهْم  َذلَِك  َفاْشَتدَّ   » ڦ  ڦ  ڦ     رب 
وا، َفإِنَّ ِمْن َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج َأْلًفا َوِمْنُكْم َرُجٌل« ُثمَّ َقاَل:  ُجُل؟ َقاَل: »َأْبِشُ الرَّ
 َ َأْن َتُكوُنوا ُثُلَث َأْهِل اجَلنَِّة« َقاَل: َفَحِمْدَنا اهللَّ ْطَمُع  »َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه، إيِنِّ أَلَ
ِة، إِنَّ  ْطَمُع َأْن َتُكوُنوا َشْطَر َأْهِل اجَلنَّ َنا، ُثمَّ َقاَل: »َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه، إيِنِّ أَلَ ْ َوَكربَّ
ْقَمِة ِف ِذَراِع  ْوِر اأَلْسَوِد، َأِو الرَّ َعَرِة الَبْيَضاِء ِف ِجْلِد الثَّ َمَثَلُكْم ِف اأُلَمِم َكَمَثِل الشَّ

احِلاَمِر« أخرجه البخاري برقم )653٠) ومسلم برقم )٢٢٢(.
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ُ َعْنُه-، َقاَل:  ومما يدل عىل سعتها ما جاء عند مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة-َريِضَ اهللَّ
ُس اْلَكاِفِر، َأْو َناُب اْلَكاِفِر، ِمْثُل  َم-: »ِضْ َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ُأُحٍد َوِغَلُظ ِجْلِدِه َمِسرَيُة َثَاٍث« أخرجه مسلم برقم )٢85١(.
فإذا كان الواحد من هؤالء غلظ جلده مسرية ثالثة أيام فكيف مساحتها 
وفيها مئات بل وآالف املليارات وطول مساحتها يدل عىل طول الرصاط وال 
يثبت عليه إال من ثبته اهلل -سبحانه وتعاىل- ففي ذلك اليوم تزل أقدام الكثري 
الزنا، وهذا بسبب  من عصاة املسلمني بسبب الذنوب واملعايص هذا بسبب 
قتل  بسبب  وهذا  الوالدين،  عقوق  بسبب  وهذا  اخلمر،  بسبب  وهذا  الربا، 
النفس التي حرم اهلل، وهذا بسبب البدع، وهذا بسبب الرسقة، وهذا بسبب 
التي  هي  العباد  ذنوب  فهذه  الرشوة،  بسبب  وهذا  اهلل،  أنزل  ما  بغري  احلكم 
النار -عياًذا باهلل - وهذا  جتعل األقدام تزل من عىل الرصاط وهتوي هبم يف 
أن  إما  العبد  ألن  وأشدها  احلساب  ساحة  يف  املواقف  أصعب  يعترب  املوقف 
ينجو وإما أن هيلك ويسقط يف النار والرصاط مرتفع ال يعلم بارتفاعه إال اهلل 
وقد جاء عن بعضهم أنه قال: ارتفاعه مسافة ثالثة آالف َسَنة، وهبوطه مسافة 

ثالثة آالف َسَنة واهلل أعلم بصحة هذا القول.
عىل  يمشون  والناس  شديدة  والظلمة  طويلة  فاملساحة  حال  كل  وعىل 

الرصاط عىل حسب ما يعطون من النور وقد قال ربنا يف كتابه الكريم چ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  چ]احلديد: ١٢[.
أن  مع  اليوم  ذلك  يف  أنوارهم  يعطون  املؤمنني  أن  يبني  وجل-  -عز  فاهلل 
الرصاط ينصب واملنافقون خمتلطون باملؤمنني، ولكن عند أن يعطي اهلل -عز 
وجل-  -عز  اهلل  يعطي  عمله  بحسب  واحد  وكل  أنوارهم  املؤمنني  وجل- 
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-عز  اهلل  أعطاهم  بام  املؤمنون  يسبقهم  ثم  فيمشون  ضئيلًة  أنواًرا  للمنافقني 
وجل- من أنوار فام يشعر املنافقون إال وقد انطفئت أنوارهم، فأعيوا، وحتريوا، 

ٹ   ومل يستطيعوا امليض فعند ذلك ينادون  املؤمنني قال اهلل -عز وجل-: چ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  
ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ      
ک   ک   ک   ڑ        ڑ        ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  
چ  ھ   ھ           ھ   ہھ   ہ   ہہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ں     

]احلديد: ١3 - ١5 [.
فإذا رأى املؤمنون حال املنافقني الذين انطفأت أنوارهم خافوا عىل أنوارهم 
وقالوا: چ ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ 
]التحريم: 8 [. أي: يدعون اهلل أن يبقي هلم أنوارهم حتى يمضوا وحتى يعربوا 
أن تعرب عىل الرصاط والنار من حتتك وحولك كالليب  ، عند  عىل الرصاط 
وخطاطيف عىل الرصاط وأنت ختاف إن سقطت ليس لك مكان تسقط عليه 

إال النار عياًذا باهلل.
فلهذا ينبغي أن نحذر وأن نعمل األعامل الصاحلة وأن نترضع بني يدي اهلل 
الرصاط  الدنيا عىل  ثبت يف  الرصاط وهلذا من  أقدامنا عىل  يثبت  أن  سبحانه 
املستقيم ثبته اهلل -عز وجل- عىل الرصاط الذي عىل متن جهنم ألن الثبات 
نَّة وعىل الدين هو الثبات عىل الرصاط واهلل -عز  يف الدنيا عىل الكتاب والسُّ

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   چ   : الكريم  كتابه  يقول يف  وجل- 
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ڑ  چ ]األنعام: ١53 [.
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يقرأوا يف كل ركعة من  أن  أمرنا وأمر كل  مسلم ومسلمة  وألمهية األمر 
ركعات صالهتم سورة الفاحتة وفيها چ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ ]الفاحتة: 
6 [.  هذا الدعاء من املؤمنني املستمر يف كل ركعة يدل عىل أمهيته فمن ثبته اهلل 

عىل الرصاط يف الدنيا كان رسيع امليض عىل الرصاط.
وكام ذكرنا أن الناس عىل حسب أعامهلم، وإخالصهم وعىل حسب متسكهم 
بالدين وبعدهم عن املعايص والذنوب يثبتون عىل الرصاط ويمشون عليه فكل 
من كان صاحلَا تقًيا كانت رسعته أعظم  ، وكل من كان بطيًئا يف سريه إىل اهلل 

عىل الرصاط  يف الدنيا كان بطيًئا عىل الرصاط يف سريه يف اآلخرة . 
وهلذا جيب عىل كل مؤمن ومؤمنة أن يؤمنوا هبذا الرصاط عىل حقيقته ال كام 
النصوص  املعتزلة وغريها فهم رصفوا  الضالة مثل  الطوائُف  رصفت األدلَة 
نَّة واجلامعة أن الرصاط حقيقي وأن املؤمنني  عن ظاهرها فلهذا معتقد أهل السُّ
يكون  من  ومنهم  يسقط  من  ومنهم  ينجو  من  فمنهم  الرصاط  عىل  يمضون 
رسيًعا يف سريه ومنهم من يكن بطيًئا وذلك عىل حسب صالحهم واستقامتهم  

نسأل اهلل أن يثبتنا عىل الرصاط املستقيم. 
�س/ جز�كم �هلل خرًي� ورفع �هلل درجاتكم يف �لدنيا و�لآخرة ما 

ة و�جلماعة يف روؤية �هلل يف �لآخرة ؟      نَّ هي عقيدة �أهل �ل�سُّ
ويتمتعون  القيامة،  يوم  رهبم  يرون  املؤمنني  أن  واجلامعة  نَّة  السُّ أهل  يعتقد 
برؤيته ومل يعط أهل اجلنة شيًئا ألذ من النظر إىل رهبم كام جاء يف صحيح مسلم 
َم- َقاَل: »إَِذا َدَخَل  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َعِن النَّ َعْن ُصَهْيٍب -َريِضَ اهللَّ
َة، َقاَل: َيُقوُل اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَل: ُتِريُدوَن َشْيًئا َأِزيُدُكْم؟ َفَيُقوُلوَن: َأَلْ  نَّ ِة اجْلَ نَّ َأْهُل اجْلَ
َفاَم  َفَيْكِشُف احْلَِجاَب،  َنا ِمَن النَّاِر؟ َقاَل:  َة، َوُتَنجِّ نَّ اجْلَ ُتْدِخْلَنا  َأَلْ  ُتَبيِّْض ُوُجوَهَنا؟ 
« أخرجه مسلم برقم )١8١(. ِْم َعزَّ َوَجلَّ َظِر إَِل َربِّ ُأْعُطوا َشْيًئا َأَحبَّ إَِلْيِهْم ِمَن النَّ
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نَّة ، قال ربنا يف كتابه الكريم:  فرؤية اهلل لعباده املؤمنني ثابتة يف القرآن والسُّ

چ پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ القيامة: ٢٢ - ٢3[.
فاهلل -عز وجل- يبني أن وجوًها وهي وجوه املؤمنني الصاحلني مجيلة يوم 

القيامة بيضاء ناصعة وأهنا تنظر إىل رهبا -سبحانه وتعاىل-.
وقال اهلل -عز وجل- يف شأن موسى عليه الصالة والسالم: چ ے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    
ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  
ىئ   ىئ   ېئ       ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ    وئ  

ىئ  ی   چ ]األعراف: ١43[.
ففي هذه اآلية يبني اهلل -عز وجل- سؤال موسى له  چ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
سبحانه  لرهبم  املؤمنني  رؤية  جواز  عىل  دل  موسى  فسؤال  چ  ی    ۆۈ     
وذلك أن موسى عليه الصالة والسالم سأل شيًئا جائًزا ولو كان ممنوًعا لنهاه 
اهلل -عز وجل- عن هذا السؤال كام هنى نوًحا عليه الصالة والسالم عندما 
قال چ حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   چ 

]هود: 45 [.
فاهلل -عز وجل- عاتب نوًحا عليه الصالة والسالم عىل سؤاله هذا فقال له  

چ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  
ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ ]هود: 45 - 46 [.

عاتبه عىل هذا السؤال ولو كان هذا السؤال الذي سأل موسى ربه ممنوًعا 
العتاب لكان أوىل وأحرى من  العاملني عليه ألنه لو كان يستحق  لعاتبه رب 
عتابه نوًحا عىل سؤاله ألن هذا يف مسألة من مسائل العقيدة وهي مسألة رؤية 
أن  لك  ياموسى ال حيل لك سؤايل وال جيوز  له  يقل  مل  فلهذا  لرهبم  املؤمنني 
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ال  اخللقي  تركيبك  ألن  أي:  چ  ۋ   ٴۇ   چ  قال:  وإنام  السؤال  هذا  تسألني 

ۉ   ۅ     ۅ     ۋ   چ    : فقال  العاملني  رب  أرشده  ثم  إيلَّ  النظر  يتحمل 
وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى   ېى   ې   ې   ې     ۉ  
وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  

یچ ]األعراف: ١43[.
-سبحانه  رهبم  يرون  املؤمنني  أن  علم  قد  والسالم  الصالة  عليه  فموسى 
وتعاىل- وإال مل يسأله هذا السؤال ولكن اهلل -عز وجل- جعل رؤية املؤمنني 
ُ َعْنُه- َأنَُّه  اِمِت -َريِضَ اهللَّ له يف اآلخرة كام جاء   عند أمحد َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
اِل  جَّ ْثُتُكْم َعِن الدَّ َم- َقاَل: »إيِنِّ َقْد َحدَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل: إِنَّ َرُسوَل اهللَّ
اِل َرُجٌل َقِصرٌي َأْفَحُج، َجْعٌد َأْعَوُر،  جَّ َحتَّى َخِشيُت َأْن اَل َتْعِقُلوا. إِنَّ َمِسيَح الدَّ
َمْطُموُس اْلَعنْيِ َلْيَس بَِناتَِئٍة َواَل َحْجَراَء، َفإِْن َأْلَبَس َعَلْيُكْم، َفاْعَلُموا َأنَّ َربَُّكْم 
برقم  أمحد  اإلمام  مَتُوُتوا« أخرجه  َحتَّى  َربَُّكْم  َتَرْوَن  َلْن  َوَأنَُّكْم  بَِأْعَوَر،  َلْيَس 

)٢٢٧64)، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم )٢459(.
أن  عىل  دليل  احلديث  فهذا  املوت  بعد  بل  املوت  قبل  ربكم  ترون  ال  أي 
املؤمنني يرون اهلل -عز وجل- ولكن هذا بعد مراحل الدنيا ألن تركيبهم يف 

الدنيا ال يتحمل رؤية رب العاملني -سبحانه وتعاىل- فموسى قال : چ    ۇ  
ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  

ې   ېى     ی   چ ]األعراف: ١43[.
أي ال تستطيع أن تراين ألن تركيبك اخللقي ال يتحمل هذا ومل يقل له ال 

حيل لك أن تراين 
اهلل  رؤية  يتحمل  أن  يستطيع  ال  القوي  الصم  اجلبل  أن  هذا  عىل  والدليل 
فكيف بحالك يا موسى وأنت ضعيف يف تركيبك اخللقي وهذا دليل عىل أن 
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املؤمنني يرون اهلل -سبحانه وتعاىل-، ثم يقال: إذا كان من املمكن أن اهلل -عز 
وهم  اجلبل  من  أفضل  هم  ملن  يتجىل  أن  ممنوًعا  فليس  للجبل  يتجىل  وجل- 

رسله وأوليائه وأصفيائه.
للرؤية عىل عدم حتمل موسى  اجلبل  بعدم حتمل  العاملني  استدل رب  ثم   
متر  وهلذا  قوًيا  تركيًبا  فيكون  اآلخرة  يف  اخللق  تركيب  وأما  الدنيا  يف  لرؤيته 
الناس  ثابتون فاهلل -عز وجل- قادر أن خيلق  مراحل اآلخرة وهم مع ذلك 
وهو  اهلل  رؤية  يتحملون  القيامة  يوم  قوًيا  خلًقا  سيخلقهم  هو  بل  آخر  خلًقا 
ُيَثبت اجلبل وأن جيعل يف اجلبل ثباًتا لرؤيته ولكن أراد  سبحانه قادر عىل أن 
الدنيا ال  الدنيا وتركيبه يف  اهلل -سبحانه وتعاىل- أن يبني ملوسى أن خلقه يف 

يتحمل هذه الرؤية كام أن هذا اجلبل القوي ال يتحمل ذلك.
  : اهلل -عز وجل-  قول  القيامة  يوم  اهلل - عز وجل-  رؤية  يدل عىل  ومما 
چ  ڤ  ڦ  ڦ    ٹ  ڤڤ  ڤ   ٹ   ٹ    ٹ    ٿ   چ 

]األنعام: ١٠3[.
اإلحاطة  هو  واإلدراك  الرؤية،  ينف  ومل  اإلدراك  نفى  وجل-  -عز  فاهلل 

بالشيئ فكأن املعنى: چ ٿ  ٹ   چ أي: بل تراه.
ٱ  ٻ   چ  ويدل عىل ذلك قول اهلل -عز وجل- يف شأن موسى وقومه 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڦ            ڤ   ڤ       ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ        ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  

ڦ      ڦ   چ ]الشعراء: 6١ - 63 [.
أي: فلام رأى بعضهم بعًضا قالوا: چ پ  پ  چ أي: إنا ملحاط بنا فقال 
موسى:  چ ڀ چ ال يمكن أن حياط بكم فقوله: چ ٿ  ٹ   ٹ   چ  

أي: ال حتيط به األبصار.
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ومن األدلة يف القرآن الكريم عىل رؤية اهلل -عز وجل- قول اهلل -سبحانه 

چ حئ   مئ  ىئ   يئ  جب    حب  خب   مب  ىب        يب  جت  حت    وتعاىل- 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  

ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ]يونس: ٢5 - ٢6 [.
فرسها كثري من أهل العلم أن احلسنى هي اجلنة وأن الزيادة هي رؤية اهلل 
-عز وجل- بل قد جاءت رواية ملسلم يف حديث صهيب تفرس الزيادة بأهنا 

رؤية اهلل -عز وجل-.
چ  ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ   اهلل -عز وجل-: چ  ومنها قول 

]املطففني: ١5 [.
قال الربيع بن سليامن: حرضت الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: 
ما تقول يف قول اهلل -عز وجل-: چ ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  چ قال: 
ملا أن حجب هؤالء يف السخط كان يف هذا دليل عىل أن أولياء اهلل يرونه يف 
الرىض، قال الربيع: قلت يا أبا عبد اهلل وبه تقول ؟ قال: وبه أدين اهلل، ولو مل 

يوقن حممد بن إدريس أنه يرى اهلل ملا عبده.
معرض  يف  هذا  ذكر  اهلل  ألن  اهلل  يرون  املؤمنني  أن  عىل  دليل  اآلية  فهذه 
عقوبته للكفار ولو كان هذا األمر يشمل الكفار واملؤمنني ملا كان هذا عذاًبا 
عىل الكفار ولكنه خاص هبم ألن النظر إىل وجه اهلل متعة عظيمة ولذة عظيمة 

خاصة بأهل اإليامن.
 .  ] ]ق: 35  چ  حس  خس  مس  حص  مص  جض   چ  أيًضا قول اهلل:  ومن األدلة 

جاء عن عيل، وأنس أن املزيد هو النظر إىل وجه اهلل.
وقد جاءت أحاديث كثرية يف هذا الباب فقد ذكر ابن الوزير أن أحاديث 
املسانيد،  يف  وبقيتها  الصحيحني،  يف  عرش  ثالثة  حديًثا  ثامنني  قرابة  الرؤية 
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والُسنن أي: أهنا متواتره، ومنها:  

ُه َقاَل:  ُ َعْنُه-  َأنَّ اِمِت -َريِضَ اهللَّ ما جاء عند اإلمام أمحد َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
اِل  جَّ الدَّ َعِن  ْثُتُكْم  َحدَّ َقْد  »إيِنِّ  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  إِنَّ 
اِل َرُجٌل َقِصرٌي َأْفَحُج، َجْعٌد َأْعَوُر،  جَّ َحتَّى َخِشيُت َأْن اَل َتْعِقُلوا. إِنَّ َمِسيَح الدَّ
َمْطُموُس اْلَعنْيِ َلْيَس بَِناتَِئٍة َواَل َحْجَراَء، َفإِْن َأْلَبَس َعَلْيُكْم، َقاَل َيِزيُد: َربَُّكْم، 
مَتُوُتوا« أخرجه  َحتَّى  َربَُّكْم  َتَرْوَن  َلْن  َوَأنَُّكْم  بَِأْعَوَر،  َلْيَس  َربَُّكْم  َأنَّ  َفاْعَلُموا 
برقم  اجلامع  صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،(٢٢٧64( برقم  أمحد  اإلمام 
)٢459). أي موعد الرؤية بعد املوت أما قبل املوت فال يمكن أن أحًدا يرى 

ربه -سبحانه وتعاىل- .
 ،- َعْنُهاَم   ُ اهللَّ -َريِضَ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعْن  وأمحد  الرتمذي،  عند  جاء  ما  الثاين: 
ِف  َوَتَعاَل  َتَباَرَك  َريبِّ  ْيَلَة  اللَّ »َأَتايِن  َم:  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل: 
َتِصُم  ُد َهْل َتْدِري ِفيَم َيْ مَّ َأْحَسِن ُصوَرٍة، - َقاَل َأْحَسُبُه ِف امْلََناِم - َفَقاَل: َيا ُمَ
َوَجْدُت  َحتَّى  َكتَِفيَّ  َبنْيَ  َيَدُه  »َفَوَضَع  َقاَل:  اَل«،  »ُقْلُت:  َقاَل:  اأَلْعىَل؟«  املََلُ 
اَمَواِت َوَما ِف اأَلْرِض،  « َأْو َقاَل: »ِف َنْحِري، َفَعِلْمُت َما ِف السَّ َبْرَدَها َبنْيَ َثْدَييَّ
اَراِت،  َنَعْم، ِف الَكفَّ َتِصُم املََلُ اأَلْعىَل؟ ُقْلُت:  ِفيَم َيْ ُد، َهْل َتْدِري  مَّ َيا ُمَ َقاَل: 
اَمَعاِت،  ْقَداِم إَِل اجْلَ َاِة، َوامْلَْشُ َعىَل اأْلَ اَراُت امُلْكُث ِف املََساِجِد َبْعَد الصَّ َوالَكفَّ
َوإِْسَباُغ الُوُضوِء ِف املََكاِرِه، َوَمْن َفَعَل َذلَِك َعاَش بَِخرْيٍ َوَماَت بَِخرْيٍ، َوَكاَن ِمْن 
ُهمَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك ِفْعَل  ْيَت َفُقْل: اللَّ ُد، إَِذا َصلَّ مَّ ُه، َوَقاَل: َيا ُمَ َخِطيَئتِِه َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ
اِت، َوَتْرَك امُلْنَكَراِت، َوُحبَّ املََساِكنِي، َوإَِذا َأَرْدَت بِِعَباِدَك ِفْتَنًة َفاْقبِْضنِي  اخَلرْيَ
َاُة  َوالصَّ َعاِم،  الطَّ َوإِْطَعاُم  َاِم،  السَّ إِْفَشاُء  َرَجاُت  َوالدَّ َقاَل:  َمْفُتوٍن،  َغرْيَ  إَِلْيَك 
 ،(3484( برقم  وأمحد   ،(3٢33( برقم  الرتمذي  نَِياٌم« رواه  َوالنَّاُس  ْيِل  بِاللَّ

وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
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فهذه الرؤية رؤية منامية، وليست يف اليقظة كام بينتها بعض ألفاظ احلديث، 
وكذلك جاءت األدلة عىل أن املؤمنني يرون اهلل منها ما جاء يف الصحيحني 
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُ َعْنُه-: َأنَّ ُأَناًسا يِف َزَمِن النَّ َعْن َأيِب َسِعيٍد اخُلْدِريِّ -َريِضَ اهللَّ
بِيُّ -َصىلَّ اهلُل  َنا َيْوَم الِقَياَمِة؟، َقاَل النَّ ِ َهْل َنَرى َربَّ َم- َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللَّ َوَسلَّ
ِهرَيِة َضْوٌء َلْيَس ِفيَها  ْمِس بِالظَّ وَن ِف ُرْؤَيِة الشَّ َم-  »َنَعْم، َهْل ُتَضارُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
وَن ِف ُرْؤَيِة الَقَمِر َلْيَلَة الَبْدِر َضْوٌء َلْيَس  َسَحاٌب«، َقاُلوا: اَل، َقاَل »َوَهْل ُتَضارُّ
َم-: »َما ُتَضاُروَن ِف  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِفيَها َسَحاٌب؟«، َقاُلوا: اَل، َقاَل النَّ
ا...احلديث«  َأَحِدِهَ ُرْؤَيِة  ِف  ُتَضاُروَن  َكاَم  إاِلَّ  الِقَياَمِة،  َيْوَم  َوَجلَّ  َعزَّ   ِ اهللَّ ُرْؤَيِة 

أخرجه البخاري برقم )458١) ومسلم برقم )١83(.
أي ليس يف رؤيته مشقة، وال رضر، وال تعب، وال حتتاجون إىل زحام، وال 
تضايق بل ترونه كام ترون الشمس يف وسط النهار والقمر ليلة البدر، وهذا 

تشبيه للرؤية بالرؤية ال للمرئي باملرئي.
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل ُأَناٌس:  وهلذا جاء يف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ْمِس َلْيَس  وَن ِف الشَّ َنا َيْوَم الِقَياَمِة؟ َفَقاَل: »َهْل ُتَضارُّ ِ، َهْل َنَرى َربَّ َيا َرُسوَل اهللَّ
وَن ِف الَقَمِر َلْيَلَة الَبْدِر  ِ، َقاَل: »َهْل ُتَضارُّ ا َسَحاٌب« َقاُلوا: اَل َيا َرُسوَل اهللَّ ُدوَنَ
ِ، َقاَل: »َفإِنَُّكْم َتَرْوَنُه َيْوَم الِقَياَمِة ...  َلْيَس ُدوَنُه َسَحاٌب« َقاُلوا: اَل َيا َرُسوَل اهللَّ
احلديث« أخرجه البخاري برقم )65٧3)، ومسلم برقم )١8٢) وهذا لفظ 

البخاري. 
ُ َعْنُهاَم-  ِ -َريِضَ اهللَّ وهكذا أيًضا جاء يف الصحيحني َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد اهللَّ
َم-، َفَنَظَر إىَِل الَقَمِر َلْيَلًة - َيْعنِي الَبْدَر  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ا ِعْنَد النَّ َقاَل: ُكنَّ
وَن يِف ُرْؤَيتِِه، َفإِِن  ْوَن َربَُّكْم، َكاَم َتَرْوَن َهَذا الَقَمَر، اَل ُتَضامُّ - َفَقاَل: »إِنَُّكْم َسرَتَ
ا َفاْفَعُلوا« ُثمَّ  ْمِس َوَقْبَل ُغُروهِبَ اْسَتَطْعُتْم َأْن اَل ُتْغَلُبوا َعىَل َصاَلٍة َقْبَل ُطُلوِع الشَّ
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َقَرَأ: زب چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  رب     . رواه البخاري برقم )554)، ومسلم برقم )633(.

َوَقْبَل  ْمِس  الشَّ ُطُلوِع  َقْبَل  َصَاٍة  َعىَل  ُتْغَلُبوا  اَل  َأْن  اْسَتَطْعُتْم  »َفإِِن  وقوله: 
ا َفاْفَعُلوا« إشارة أنه كلام كان حمافًظا عىل الصلوات يف أوقاهتا كلام كان  ُغُروِبَ
أقرب إىل اهلل يوم القيامة وأرفع من غريه يوم القيامة كيف وقد قال اهلل -عز 

وجل- : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  
ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  چ 

]املؤمنون: ١ - ١١ [.
والفردوس أعىل درج اجلنة وسقفها عرش الرمحن داللة عىل قرهبم من اهلل 
رب العاملني فلهذا كل ما كان الشخص حمافًظا عىل الصلوات يف أوقاهتا كلام 

كان قريًبا من اهلل سبحانه وقريًبا من رؤيته. 
بِيِّ  النَّ َعِن  َعْنُه-   ُ اهللَّ ُصَهْيٍب  -َريِضَ  َعْن  اإلمام مسلم  ما جاء عند  ومنها 
َة، َقاَل: َيُقوُل اهلُل َتَباَرَك  نَّ ِة اجْلَ نَّ َم- َقاَل: »إَِذا َدَخَل َأْهُل اجْلَ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َة،  نَّ َوَتَعاَل: ُتِريُدوَن َشْيًئا َأِزيُدُكْم؟ َفَيُقوُلوَن: َأَلْ ُتَبيِّْض ُوُجوَهَنا؟ َأَلْ ُتْدِخْلَنا اجْلَ
َظِر  َنا ِمَن النَّاِر؟ َقاَل: َفَيْكِشُف احْلَِجاَب، َفاَم ُأْعُطوا َشْيًئا َأَحبَّ إَِلْيِهْم ِمَن النَّ َوُتَنجِّ

« أخرجه مسلم برقم )١8١(.   ِْم َعزَّ َوَجلَّ إَِل َربِّ
ِ -َصىلَّ  ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل اهللَّ ْبِن َمالٍِك  -َريِضَ اهللَّ َأَنِس  وعند أيب يعىل َعْن 
َسْوَداُء،  ُنْكَتٌة  ِفيَها  اْلَبْيَضاِء  امْلِْرآِة  بِِمْثِل  ِجرْبِيُل  »َأَتايِن  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
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تَِك،  مَّ َوأِلُ َلَك  ِعيًدا   ُ اهللَّ َجَعَلَها  ُمَعُة،  اجْلُ َهِذِه  َقاَل:  َهِذِه؟  َما  ِجرْبِيُل:  َيا  ُقْلُت: 
ا إاِلَّ  َ ِفيَها َخرْيً َفَأْنُتْم َقْبَل اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى، ِفيَها َساَعٌة اَل ُيَواِفُقَها َعْبٌد َيْسَأُل اهللَّ
ْوَداُء؟ َقاَل: َهَذا َيْوُم اْلِقَياَمِة، َتُقوُم  ْكَتُة السَّ اُه«، َقاَل: »ُقْلُت: َما َهِذِه النُّ َأْعَطاُه إِيَّ
ُمَعِة، َوَنْحُن َنْدُعوُه ِعْنَدَنا امْلَِزيَد«، َقاَل: »ُقْلُت: َما َيْوُم امْلَِزيِد؟ َقاَل:  ِف َيْوِم اجْلُ
َفإَِذا  ْبَيِض،  اأْلَ امْلِْسِك  ِمَن  ُكْثَباًنا  ِفيِه  َوَجَعَل  َأْفَيَح،  َواِدًيا  ِة  نَّ اجْلَ ِف  َجَعَل   َ اهللَّ إِنَّ 
ْنبَِياِء، َوَكَراِسُّ  ُ ِفيِه، َفُوِضَعْت ِفيِه َمَنابُِر ِمْن َذَهٍب لِْلَ ُمَعِة َيْنِزُل اهللَّ َكاَن َيْوُم اجْلُ
ُدوُه«، َقاَل:  َ َوَمَّ وُر اْلِعنُي ِمَن اْلُغَرِف َفَحِمُدوا اهللَّ َهَداِء، َوَيْنِزْلَن احْلُ ِمْن ُدرٍّ لِلشُّ
َفُيْطَعُموَن،  َأْطِعُموا ِعَباِدي،  َفُيْكَسْوَن، َوَيُقوُل:  : اْكُسوا ِعَباِدي،  ُ َيُقوُل اهللَّ »ُثمَّ 
ُبوَن، ُثمَّ َيُقوُل: َماَذا  ُبوا ِعَباِدي َفُيَطيَّ َوَيُقوُل: اْسُقوا ِعَباِدي، َفُيْسَقْوَن، َوَيُقوُل: َطيَّ
َيْأُمُرُهْم  َنا ِرْضَواَنَك«، َقاَل: »َيُقوُل: َرِضيُت َعْنُكْم، ُثمَّ  ُتِريُدوَن؟ َفَيُقوُلوَن: َربِّ
اَء، َوِمْن َياُقوَتٍة  َدٍة َخْضَ وُر اْلِعنُي اْلُغَرَف، َوِهَي ِمْن ُزُمرُّ َفَيْنَطِلُقوَن، َوَتْصَعُد احْلُ
الرتغيب  صحيح  يف  األلبان  وقال   .(4٢٢8( برقم  يعىل  أبو  َراَء« أخرجه  مَحْ

والرتهيب: حسن لغريه برقم )3٧6١(.
فهذا دليل عىل رؤية املؤمنني لرهبم -سبحانه وتعاىل- ومن األدلة عىل رؤية 

املؤمنني لرهبم سبحانه األدلة التي فيها إثبات اللقاء مثل قوله تعاىل: چ يئ   جب      
حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متىت  يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  

جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس   چ ]الكهف: ١١٠ [.
بِيِّ -َصىلَّ  ُ َعْنُه- َعِن النَّ وما جاء يف الصحيحني َعْن َأيِب ُموَسى -َريِضَ اهللَّ
 ِ ُ لَِقاَءُه، َوَمْن َكِرَه لَِقاَء اهللَّ ِ َأَحبَّ اهللَّ َم- َقاَل: »َمْن َأَحبَّ لَِقاَء اهللَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ُ لَِقاَءُه« رواه البخاري برقم )65٠8)، ومسلم برقم )65٠8(. َكِرَه اهللَّ
واللقاء يلزم منه الرؤية ما داما يريان. 

ومنها قوله تعاىل: چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ ]يس: 58[.
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أي: أنه يكلمهم وخياطبهم وهذا يدل عىل اللقاء.

فنسأل اهلل أن جيعلنا ممن يتمتع بالنظر إىل وجهه.
ُ َعْنُه-، َعْن َأبِيِه، َقاَل:  ائِِب  -َريِضَ اهللَّ فقد جاء عند النسائي َعْن َعَطاُء ْبُن السَّ
ْفَت َأْو  ُر ْبُن َيارِسٍ َصاَلًة، َفَأْوَجَز ِفيَها، َفَقاَل َلُه َبْعُض اْلَقْوِم: َلَقْد َخفَّ َصىلَّ بَِنا َعامَّ
ا َعىَل َذلَِك، َفَقْد َدَعْوُت ِفيَها بَِدَعَواٍت َسِمْعُتُهنَّ ِمْن  اَلَة، َفَقاَل: َأمَّ َأْوَجْزَت الصَّ
َم-، َفَلامَّ َقاَم َتبَِعُه َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم ُهَو ُأيَبٌّ َغرْيَ  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوِل اهللَّ
ُهمَّ بِِعْلِمَك  َعاِء، ُثمَّ َجاَء َفَأْخرَبَ بِِه اْلَقْوَم: »اللَّ ُه َكَنى َعْن َنْفِسِه، َفَسَأَلُه َعِن الدُّ َأنَّ
نِي إَِذا َعِلْمَت  ا ِل، َوَتَوفَّ َياَة َخرْيً ْلِق، َأْحيِنِي َما َعِلْمَت احْلَ اْلَغْيَب، َوُقْدَرتَِك َعىَل اخْلَ
َكِلَمَة  َوَأْسَأُلَك  َهاَدِة،  َوالشَّ اْلَغْيِب  ِف  َخْشَيَتَك  َوَأْسَأُلَك  ُهمَّ  اللَّ ِل،  ا  َخرْيً اْلَوَفاَة 
َضا َواْلَغَضِب، َوَأْسَأُلَك اْلَقْصَد ِف اْلَفْقِر َواْلِغَنى، َوَأْسَأُلَك َنِعياًم اَل  قِّ ِف الرِّ احْلَ
َضاَء َبْعَد اْلَقَضاِء، َوَأْسَأُلَك َبْرَد  َة َعنْيٍ اَل َتْنَقِطُع، َوَأْسَأُلَك الرِّ َيْنَفُد، َوَأْسَأُلَك ُقرَّ
ْوَق إَِل لَِقائَِك ِف َغرْيِ  َظِر إَِل َوْجِهَك، َوالشَّ َة النَّ اْلَعْيِش َبْعَد امْلَْوِت، َوَأْسَأُلَك َلذَّ
ا بِِزيَنِة اإْلِياَمِن، َواْجَعْلَنا ُهَداًة ُمْهَتِديَن»  نَّ ُهمَّ َزيِّ ٍة، اللَّ ٍة، َواَل ِفْتَنٍة ُمِضلَّ اَء ُمِضَّ َضَّ

رواه النسائي برقم )١3٠5)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن النسائي.
إىل  النظر  لذة  يرزقنا  أن  اهلل  نسأل  اهلل كام دعا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ندعو  فنحن 

وجهه.
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اجلنـة والنـار

�س/ ما قولكم يف �جلنة و�لنار هل تفنيان �أم ل ؟
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:

اجلواب: ال، فاألدلة تقتيض أن أهل اجلنة خيلدون يف اجلنة وال خيرجون منها 
أبد اآلبدين كام قال اهلل عزوجل چ ائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ      ىئ  چ ]هود: ١٠٧[ .
فاجلنة خالدة ال تفنى أبد اآلبدين وهي دار املتقني ودار املؤمنني الصاحلني 
وكذلك النار ال تفنى لكن خيرج منها من كان موحًدا وخيلد فيها من كان كافًرا 
خارًجا عن ملة اإلسالم فمن كان من املسلمني وقد ارتكب بعض الكبائر فإنه 
وإن دخل النار خيرج منها وإن طالت مدة بقاءه فيها و أما من مات عىل الكفر 

أو الرشك فإنه خيلد يف النار أبد اآلبدين فاجلنة خالدة ال تفنى والنار كذلك.
�س/ قول �هلل : چ ک  ک  گ   گگ   ڱ  چ ]مريم: ٧١[  ما معنى 

�لورود يف هذه �لآية ؟ .
هذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم فمن أهل العلم من يرى أن الورود 
هو الدخول ومن أهل العلم من يرى أن الورود هو العبور عىل الرصاط وهو 
الذي متيل نفيس إليه ألن الرصاط جرس عىل جهنم من عرب عليه كأنه قد ورد 
النار ألن النار من حتته كام جاءت يف ذلك األدلة فالذي يظهر واهلل أعلم أن 
الصحيح يف هذه املسألة أن الورود هو العبور وهلذا جاء عند اإلمام أمحد َعْن 
َم-: »إيِنِّ  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنَها- َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللَّ َحْفَصَة -َريِضَ اهللَّ
َقاَلْت:  َدْيبَِيَة«  َواحْلُ َبْدًرا،  َشِهَد  َأَحٌد   ، ُ اهللَّ َشاَء  إِْن  اَر،  النَّ َيْدُخَل  اَل  َأْن  ْرُجو  أَلَ
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ُ َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل: چ ک  ک  گ   گگ     چ ]مريم: ٧١[  ؟  َفُقْلُت َأَلْيَس اهللَّ
َقاَلْت: َفَسِمَعْتُه َيُقوُل: چ ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ     چ  
]مريم: ٧٢[. أخرجه اإلمام أمحد برقم )٢644٠)، وصححه األلباين يف اجلامع 

الصحيح برقم )٢48٢(.
إشارة إىل أن الورود هنا هو العبور عىل الرصاط واهلل أعلم ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

نفى أن يدخل النار هؤالء أي: الدخول املعلوم. 
ُ َعْنَها- أن اهلل -عز وجل- يقول : چ ڱ  ڱ   ثم بني حلفصة -َريِضَ اهللَّ

ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  چ ]مريم: ٧٢[ . 
أي أن الورود هنا هو العبور عىل الرصاط هذا يف شأن املؤمنني ، أما الكفار 

فالورود يف حقهم هو دخول النار ،  واهلل أعلم.
ڍ        ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ  قوله:  يف  ب��الأع��ر�ف  �مل��ر�د  ما  �س/ 
چ  ک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ  

]األعراف: ٤٦ [ ؟
بعض أهل العلم فرس األعراف بجبل بني اجلنة والنار وأن هناك من املسلمني 
من حيبس عىل هذا اجلبل فال يدخل اجلنة وال يدخل النار قال بعض العلامء هؤالء 
هم الذين استشهدوا يف سبيل اهلل وكانوا عاقني آلبائهم وأمهاهتم منعتهم الشهادة 
آخر  لكن يف  اجلنة  اآلباء واألمهات من دخول  النار ومنعهم عقوق  من دخول 

األمر سيدخلون اجلنة بإذن اهلل سبحانه وهناك أقوال أخرى وهذا من أقرهبا.
ة تبني �أن �لنار لها �سبعة �أبو�ب،  نَّ �س/ جاءت �أدلة من �لقر�آن، و�ل�سُّ
و�أن �جلنة لها ثمانية �أبو�ب فهل معنى هذ� �حل�سر، �أم �أن �لكل منها 

�أبو�ًبا �أخرى ؟.
چ ھ  ھ  ھ  ے  ے   ذلك  يف  القرآن  رصح  فقد   النار  أبواب  أما 
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ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ ]احلجر: 43 - 44[.

 فالظاهر من النصوص أن للنار سبعة أبواب وهي عىل مشارف النار منها 
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   چ  وجل-:  -عز  اهلل  قال  كام  الداخلون  يدخل 
گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈڈ   ڎ  
گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  چ ]الزمر: ٧١ - ٧٢[.
 فهذه األبواب السبعة هي التي يدخل منها من يستحق دخول النار وهي 
النار لكن ال يعلم بعظمها وسعتها إال اهلل  األبواب التي تكون عىل مشارف 

-سبحانه وتعاىل-.
و أما مسألة هل هناك أبواب داخل جهنم ألن جهنم دركات وألن جهنم 

أقسام ال يعلم هبا إال اهلل ؟ هذا مرده إىل اهلل -سبحانه وتعاىل-. 
وأما أبواب اجلنة فهي ثامنية كام جاءت بذلك األحاديث فقد جاء عند مسلم 
َفَجاَءْت  اإْلِبِِل  ِرَعاَيُة  َعَلْيَنا  َكاَنْت  َقاَل:   ، َعْنُه-   ُ اهللَّ َعاِمٍر-َريِضَ  ْبِن  ُعْقَبَة  َعْن 
ُث  دِّ َم- َقائاًِم حُيَ ْحُتَها بَِعيِشٍّ َفَأْدَرْكُت َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َنْوَبتِي َفَروَّ
َيُقوُم  ُثمَّ  ُوُضوَءُه،  َفُيْحِسُن  ُأ  َيَتَوضَّ ُمْسِلٍم  ِمْن  »َما  َقْولِِه:  ِمْن  َفَأْدَرْكُت  النَّاَس 
َفُقْلُت:  َقاَل  ُة«  نَّ اجْلَ َلُه  َوَجَبْت  إاِلَّ  َوَوْجِهِه،  بَِقْلبِِه  َعَلْيِهاَم  ُمْقبٌِل   ، َرْكَعَتنْيِ َفُيَصيلِّ 
تِي َقْبَلَها َأْجَوُد َفَنَظْرُت َفإَِذا ُعَمُر َقاَل:  َما َأْجَوَد َهِذِه َفإَِذا َقائٌِل َبنْيَ َيَديَّ َيُقوُل: الَّ
ُأ َفُيْبِلُغ - َأْو َفُيْسبُِغ -  إيِنِّ َقْد َرَأْيُتَك ِجْئَت آنًِفا، َقاَل: »َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َيَتَوضَّ
ًدا َعْبُد اهللِ َوَرُسوُلُه إاِلَّ ُفتَِحْت  مَّ اْلَوُضوَء ُثمَّ َيُقوُل: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوَأنَّ ُمَ

ا َشاَء«. أخرجه مسلم برقم ) ٢34(. َ اَمنَِيُة َيْدُخُل ِمْن َأيِّ ِة الثَّ نَّ َلُه َأْبَواُب اجْلَ
ا  َ َأيِّ ِمْن  َيْدُخُل  اَمنَِيُة  الثَّ ِة  نَّ اجْلَ َأْبَواُب  َلُه  »ُفتَِحْت  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  فهذا 
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َشاَء« يدل عىل أنه ليس هلا أبواب سوى هذه وهي التي يدخل منها أهل اجلنة 
ِ، ُنوِدَي  وهي التي أشار إليها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله : » َمْن َأْنَفَق َزْوَجنْيِ ِف َسبِيِل اهللَّ
ِمْن  ُدِعَي  َاِة  الصَّ َأْهِل  ِمْن  َكاَن  َفَمْن   ، َخرْيٌ َهَذا   ِ اهللَّ َعْبَد  َيا  ِة:  اجَلنَّ َأْبَواِب  ِمْن 
ِمْن  َكاَن  َوَمْن  اجِلَهاِد،  َباِب  ِمْن  ُدِعَي  اجِلَهاِد  َأْهِل  ِمْن  َكاَن  َوَمْن  َاِة،  الصَّ َباِب 
َباِب  ِمْن  ُدِعَي  َدَقِة  الصَّ َأْهِل  ِمْن  َكاَن  َوَمْن  اِن،  يَّ الرَّ َباِب  ِمْن  ُدِعَي  َياِم  الصِّ َأْهِل 
ِ َما َعىَل  ي َيا َرُسوَل اهللَّ ُ َعْنُه-: بَِأيِب َأْنَت َوُأمِّ َدَقِة«، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر -َرِضَ اهللَّ الصَّ
اأَلْبَواِب  تِْلَك  ِمْن  َأَحٌد  ُيْدَعى  َفَهْل  وَرٍة،  َضُ ِمْن  اأَلْبَواِب  تِْلَك  ِمْن  ُدِعَي  َمْن 
برقم )١89٧)،  البخاري  ِمْنُهْم« أخرجه  َتُكوَن  َأْن  َوَأْرُجو  »َنَعْم  َقاَل:  َها،  ُكلِّ

ُ َعْنُه-. ومسلم برقم ) )١٠٢٧َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
املراد  وإنام  ال،  سواها،  أبواب  اجلنة  داخل  يوجد  ال  أنه  هذا  معنى  وليس 
األبواب التي يدخل منها املؤمنون إىل اجلنة وهي متفاوته من ناحية السعة فقد 
، َقاَل: َخَطَبَنا ُعْتَبُة ْبُن َغْزَواَن، َفَحِمَد  جاء عند مسلم َعْن َخالِِد ْبِن ُعَمرْيٍ اْلَعَدِويِّ
اَء، َومَلْ  ٍم َوَولَّْت َحذَّ ْنَيا َقْد آَذَنْت برَِصْ ا َبْعُد، »َفإِنَّ الدُّ اهلَل َوَأْثَنى َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل: َأمَّ
ا َصاِحُبَها، َوإِنَُّكْم ُمْنَتِقُلوَن ِمْنَها إىَِل  َ َيْبَق ِمْنَها إاِلَّ ُصَباَبٌة َكُصَباَبِة اإْلَِناِء، َيَتَصاهبُّ
َجَر ُيْلَقى  ُه َقْد ُذِكَر َلَنا َأنَّ احْلَ تُِكْم، َفإِنَّ َداٍر اَل َزَواَل هَلَا، َفاْنَتِقُلوا بَِخرْيِ َما بَِحرْضَ
 ، نَّ َلُتْمأَلَ َوَواهللِ  َقْعًرا،  هَلَا  ُيْدِرُك  اَل  َعاًما،  َسْبِعنَي  ِفيَها  َفَيْهِوي  َم،  َجَهنَّ َشَفِة  ِمْن 
ِة َمِسرَيُة َأْرَبِعنَي  نَّ اَعنْيِ ِمْن َمَصاِريِع اجْلَ َأَفَعِجْبُتْم؟ َوَلَقْد ُذِكَر َلَنا َأنَّ َما َبنْيَ ِمرْصَ
َحاِم، َوَلَقْد َرَأْيُتنِي َسابَِع َسْبَعٍة َمَع  َسَنًة، َوَلَيْأتنَِيَّ َعَلْيَها َيْوٌم َوُهَو َكِظيٌظ ِمَن الزِّ
َجِر، َحتَّى َقِرَحْت  َم-، َما َلَنا َطَعاٌم إاِلَّ َوَرُق الشَّ َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َزْرُت بِنِْصِفَها  َبْينِي َوَبنْيَ َسْعِد ْبِن َمالٍِك، َفاتَّ ُبْرَدًة َفَشَقْقُتَها  َأْشَداُقَنا، َفاْلَتَقْطُت 
ِمَن  ِمرْصٍ  َعىَل  َأِمرًيا  َأْصَبَح  إاِلَّ  َأَحٌد  ا  ِمنَّ اْلَيْوَم  َأْصَبَح  َفاَم  بِنِْصِفَها،  َسْعٌد  َزَر  َواتَّ
ا  َ َوإهِنَّ َصِغرًيا،  اهللِ  َوِعْنَد  َعِظياًم،  َنْفيِس  يِف  َأُكوَن  َأْن  بِاهللِ  َأُعوُذ  َوإيِنِّ  ْمَصاِر،  اأْلَ
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وَن  َفَسَتْخرُبُ ُمْلًكا،  َعاِقَبتَِها  آِخُر  َيُكوَن  َحتَّى  َتَناَسَخْت،  إاِلَّ  َقطُّ  ٌة  ُنُبوَّ َتُكْن  مَلْ 

َمَراَء َبْعَدَنا« أخرجه  مسلم برقم )٢96٧(. ُبوَن اأْلُ رِّ َوجُتَ
َرُسوَل  َأنَّ  َعْنُه-:   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  حديث  من  الصحيحني  يف  وجاء 
اَعنْيِ  املرِْصَ َبنْيَ  َما  إِنَّ  بَِيِدِه،  َنْفِس  َوالَِّذي   « َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ
ى -« أخرجه  َة َوُبرْصَ رَيَ - َأْو َكاَم َبنْيَ َمكَّ َة َومِحْ ِة، َكاَم َبنْيَ َمكَّ ِمْن َمَصاِريِع اجَلنَّ

البخاري برقم )4٧١٢)، ومسلم برقم )١94(.
 ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه-،   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  البخاري  يف  وجاء 
َاَة، َوَصاَم َرَمَضاَن  ِ َوبَِرُسولِِه، َوَأَقاَم الصَّ َم-: »َمْن آَمَن بِاهللَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
تِي ُولَِد  ِ َأْو َجَلَس ِف َأْرِضِه الَّ َة، َجاَهَد ِف َسبِيِل اهللَّ ِ َأْن ُيْدِخَلُه اجَلنَّ ا َعىَل اهللَّ َكاَن َحقًّ
ِة ِماَئَة َدَرَجٍة،  ُ النَّاَس؟ َقاَل: »إِنَّ ِف اجَلنَّ ِ، َأَفَا ُنَبشِّ ِفيَها«، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللَّ
اَمِء َواأَلْرِض،  َرَجَتنْيِ َكاَم َبنْيَ السَّ ِ، َما َبنْيَ الدَّ ُ لِْلُمَجاِهِديَن ِف َسبِيِل اهللَّ َها اهللَّ َأَعدَّ
ِة - ُأَراُه - َفْوَقُه  ِة َوَأْعىَل اجَلنَّ ُه َأْوَسُط اجَلنَّ َ، َفاْسَأُلوُه الِفْرَدْوَس، َفإِنَّ َفإَِذا َسَأْلُتُم اهللَّ

اُر اجَلنَِّة« أخرجه البخاري برقم )٢٧9٠(. ُر َأْنَ ِن، َوِمْنُه َتَفجَّ مْحَ َعْرُش الرَّ
َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ َجَبٍل-َريِضَ  ْبَن  ُمَعاَذ  حديث  ماجه من  ابن  عند  وقد جاء 
ُكلُّ  َدَرَجٍة،  ِماَئُة  ُة  نَّ »اجْلَ َيُقوُل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  َسِمْعُت 
َأْوَسَطَها  َوإِنَّ  اْلِفْرَدْوُس،  َأْعَاَها  َوإِنَّ  ْرِض،  َواأْلَ اَمِء  السَّ َبنْيَ  َما  ِمْنَها  َدَرَجٍة 
َسَأْلُتُم  َما  َفإَِذا  ِة،  نَّ اجْلَ اُر  َأْنَ ُر  ُتَفجَّ ِمْنَها  اْلِفْرَدْوِس،  اْلَعْرَش َعىَل  َوإِنَّ  اْلِفْرَدْوُس، 
َ َفَسُلوُه اْلِفْرَدْوَس« أخرجه ابن ماجه برقم )433١)، و صححه األلباين يف  اهللَّ

تصحيح ُسنن ابن ماجه.  
وال شك أن ما من درجة إال وهي بحاجة إىل أبواب فتوجد أبواب أخرى 

داخل اجلنة كام قال اهلل -عز وجل- : چ ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ          ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   گڳ   گ  
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ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  چ ]الرعد: ٢3 - ٢4[.
وأما األبواب الثامنية التي يدخل منها أهل اجلنة ، كام قال اهلل-عز وجل:  

ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چ 
چ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   

]الزمر: ٧3 [.
من  أول  فهو  له  فتفتح  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  يستفتح  حتى  تفتح  ال  مغلقة  فهي 

يستفتحها وأمته أول من يدخلها كام جاءت بذلك األدلة.
يف  يخلد  هل  �لكبرية  مرتكب  يف  ة  نَّ �ل�سُّ �أهل  عقيدة  هي  ما  �س/ 

�لنار �أم هو حتت �مل�سيئة ؟ .
مرتكب الكبرية عىل قسمني ألن من الكبائر ما خترج من ملة اإلسالم ومنها 
ما ال خترج عن ملة اإلسالم فإذا كانت الكبرية من الكبائر التي خترج عن ملة 
اإلسالم ومات فاعلها دون توبة فهذا ال شك أنه خالد يف النار ألنه مات عىل 

الكفر ألن اهلل -عز وجل- يقول يف كتابه الكريم : چ ۅ  ۉ  ۉ        ې  
ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  

ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   چ ]آل عمران: 9١  [.
چ ې  ې  ې         ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
چ  ی   ىئ    ىئ   ىئ     ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    

]البقرة: ١6١ - ١6٢ [.
وأما من كان مرتكًبا لبعض الكبائر التي ال خترج فاعلها عن ملة اإلسالم 
فهذا الصنف عىل قسمني إن كان يعلم أنه قد وقع يف ذنب ويعتقد أهنا معصية 
عىص اهلل -عز وجل- هبا ومات عىل ذلك فهو حتت مشيئة  اهلل  - عز وجل- 

إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ، كام قال اهلل -عز وجل-: چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   
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ڭ       ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ     ہ   ہ  
ۇ   ۇ  چ ]النساء: 48 [.

أي: مادون الرشك والكفر چ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے چ  ]النساء: 48 [
غفر  شاء  وإن  عذبه  اهلل  شاء  إن  وتعاىل-  -سبحانه  اهلل  مشيئة  حتت  فهذا 
له وحديث البطاقة يدل عىل ذلك وإذا عذبه اهلل هبذه الكبرية فإنه خيرجه كام 

جاءت األدلة املتواترة.
نَّة  وإن كان مستحاًل هلا فهذا يعترب كافًرا ألنه كفر بنصوص الكتاب والسُّ
الدالة عىل حتريم هذه الكبرية مثل الزنا والرسقة واخلمر والربا وقتل النفس 
التي حرم اهلل، و غريها فيخلد يف النار ال الرتكابه الكبرية وإنام لكفره بنصوص 

نَّة. الكتاب والسُّ
�أولد  م�سري  يف  �لر�جح  �لقول  هو  ما  خ��رًي�  �هلل  كم  ج��ز�  ���س/ 

�مل�سركني يوم �لقيامة ؟.
أوالد املرشكني اختلف يف شأهنم أهل العلم فهناك أحاديث تدل عىل أهنم 
َعْنَها-،   ُ امْلُْؤِمننَِي -َريِضَ اهللَّ ُأمِّ  َعائَِشَة  النار كام جاء عند اإلمام مسلم َعْن  يف 
ِة، َفَقاَل َرُسوُل  نَّ ، َفُقْلُت: ُطوَبى َلُه ُعْصُفوٌر ِمْن َعَصاِفرِي اجْلَ َ َصبِيٌّ َقاَلْت: ُتُويفِّ
اَر، َفَخَلَق  َة َوَخَلَق النَّ نَّ َم-: »َأَو اَل َتْدِريَن َأنَّ اهلَل َخَلَق اجْلَ اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ِذِه َأْهًا َوِلَِذِه َأْهًا« رواه مسلم برقم )٢66٢(. ِلَ
 ،ِ ُ َعْنَها- َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ و جاء عند أيب داود َعْن َعائَِشَة-َريِضَ اهللَّ
ِ باَِل َعَمٍل؟ َقاَل:  َذَراِريُّ امْلُْؤِمننَِي؟ َفَقاَل: »ُهْم ِمْن آَبائِِهْم« َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ
ِكنَي؟ َقاَل: »ِمْن  ِ َفَذَراِريُّ امْلُرْشِ ُ َأْعَلُم باَِم َكاُنوا َعاِمِلنَي« ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ »اهللَّ
ُ َأْعَلُم باَِم َكاُنوا َعاِمِلنَي« رواه أبو داود برقم  آَبائِِهْم« ُقْلُت: باَِل َعَمٍل؟ َقاَل: »اهللَّ

)4٧١٢)، وصححه األلباين 
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وهناك أحاديث ُأخرى تبني أهنم ناجون من عذاب اهلل مثل حديث َسُمَرُة 
ُ َعْنُه- يف شأن عذاب القرب، ويف آخره قال عليه الصالة  ْبِن ُجْنُدٍب -َريِضَ اهللَّ
ُه إِْبَراِهيُم -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ْوَضِة َفإِنَّ ِويُل الَِّذي ِف الرَّ ُجُل الطَّ ا الرَّ والسالم: »َوَأمَّ
ِذيَن َحْوَلُه َفُكلُّ َمْوُلوٍد َماَت َعىَل الِفْطَرِة« َقاَل: َفَقاَل  ا الِوْلَداُن الَّ َم-، َوَأمَّ َوَسلَّ
ِ -َصىلَّ اهلُل  ِكنَي؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ ِ، َوَأْواَلُد امُلرْشِ َبْعُض امُلْسِلِمنَي: َيا َرُسوَل اهللَّ

ِكنَي« رواه البخاري برقم )٧٠4٧(. َم-: »َوَأْواَلُد امُلْشِ َعَلْيِه َوَسلَّ
فهذا احلديث يدل عىل أن أوالد املرشكني قد ينجون من عذاب اهلل ، وهكذا 
قول اهلل -عز وجل- : چ ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  چ ]اإلرساء: 

.]١5
ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   وجل-: چ  -عز  اهلل  وقول 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ ]النساء: ١65[.
وغريها من األدلة.

فهذه املسألة فيها خالف واألوىل أن نكل أمرهم إىل رب العاملني ـ سبحانه 
ـ واهلل أحكم احلاكمني فاألحاديث حمتملة بعضها تبني أهنم ينجون ألهنم ما 
عملوا رًشا، وبعضها تبني أهنم يتبعون آباءهم هذا يف اآلخرة أما يف الدنيا فهم 

يتبعون آباءهم يف احلكم واملعاملة كام جاءت بذلك األدلة. 
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ف�شـائل ال�شـحابـة واآل البيـت

ة يف �أ�سحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص ؟ نَّ �س/ ما هي عقيدة �أهل �ل�سُّ
عقيدتنا يف الصحابة -M- أهنم خري الناس بعد األنبياء والرسل، وأن 
نَّة عىل مدحهم  اهلل قد أعلن رضاه عنهم، وقد تطافة األدلة من الكتاب والسُّ

ک   چ   كتابه  يف  قال  وجل-  -عز  اهلل  قال  مجيًعا  عدول  أهنم  عليهم  والثناء 
ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ ]الفتح: ١8[.
ی   ىئی   ىئ       ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   چ  تعاىل:  اهلل  وقال 
خت   حت   يبجت   ىب   مب   خب   جبحب    يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی  

مت  ىت  يت  چ  ]احلديد: ١٠ [.
الذنوب، فقد جاء  النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن سبهم، فسبهم كبرية من كبائر  وقد هنى 
بِيُّ  ُ َعْنُه-، َقاَل: َقاَل النَّ عند البخاري، ومسلم َعْن َأيِب َسِعيٍد اخُلْدِريِّ -َريِضَ اهللَّ
وا َأْصَحايِب، َفَلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َأْنَفَق ِمْثَل ُأُحٍد،  َم-: »اَل َتُسبُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َذَهًبا َما َبَلَغ ُمدَّ َأَحِدِهْم، َواَل َنِصيَفُه« أخرجه البخاري برقم )36٧3)، ومسلم 

برقم )٢54٠(. 
 فنحن نحب الصحابة ونواليهم بل ونعتقد أن املنهج الذي ساروا عليه هو 
اإلسالم الذي وجب عىل كل مسلم أن يسري عليه وأن اهلل -عز وجل- يقول 

ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   چ  الكريم  كتابه  يف 
ک  ک  کگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  چ ]البقرة: ١3٧[.

وقال اهلل -عز وجل-: چ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
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چ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  
]النساء: ١١5 [.

والشاهد قوله: چ ڃ  ڃ   ڃ  چ چ أي: غري سبيل الصحابة.
ڀڀ    ڀ   پ        پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ   چ  اهلل:  وقال 
ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ ]الفتح: ٢9 [.
وقال اهلل -عز وجل-:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   
ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ ]التوبة: 

.] ١٠٠
وأتباًعا  وأنصاًرا  مهاجرين  جعلهم  أقسام  ثالثة  املسلمني  جعل  فاهلل 
للمهاجرين واألنصار فنحن لسنا من املهاجرين ولسنا من األنصار فالواجب 
املهاجرين واألنصار وهذه اآلية دالة  أتباع  الثالثة وهم  الطائفة  أن نكون من 

عىل وجوب اتباع املهاجرين واألنصار.
فيجب عىل كل مسلم جاء من بعدهم أن يقتفي أثرهم وأن يسلك طريقهم 
وال جيوز لنا أن نخالفهم يف اجلملة وأما يف التفاصيل فقد حيصل من بعضهم 
بعض االجتهادات قد يصيب فيها وقد خيطئ كام هو معلوم فلسنا  ملزمني أن 
نتبع شخًصا بعينه لكن جيب أن نتبعهم من حيث اجلملة، وكام سمعتم جيب 
أن نحب الصحابة M ونعتقد عدالتهم ومن األدلة عىل عدالة الصحابة 

شيئان: 
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نَّة عليهم. أواًل: الثناء املوجود يف الكتاب والسُّ

ثانًيا: أهنم اختلفوا يف بعض املسائل حتى حصل بينهم ما حصل ومع ذلك 
مل نعلم أن أحًدا انتحل حديًثا عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حل دم اآلخر فام سمعنا 
عن عيل I أنه انتحل حديًثا ليذم به معاوية ومن معه وما سمعنا معاوية 

.M أيًضا انتحل حديًثا ليذم علًيا ومن معه داللة عل عدالتهم
ۇ   ۇ   ڭ   چ  فقال:  الكريم  كتابه  يف  ذلك  إىل  اهلل  أشار  وقد 
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      

ې  چ ]الواقعة: ١٠ - ١4 [.
 فدل عىل أن أكثر من يرتقي إىل الدرجات العال وهم املقربون من أوائل 
اْلَكْعَبِة،  َربِّ  َعْبِد  ْبِن  ِن  مْحَ الرَّ َعْبِد  َعْن  اإلمام مسلم  فقد جاء عند  األمة  هذه 
ُ َعْنُه- َقاَل: َدَخْلُت امْلَْسِجَد َفإَِذا َعْبُد اهللِ ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َجالٌِس  -َريِضَ اهللَّ
َمَع  ا  ُكنَّ َفَقاَل:  إَِلْيِه،  َفَجَلْسُت  َفَأَتْيُتُهْم  َعَلْيِه،  َتِمُعوَن  جُمْ َوالنَّاُس  اْلَكْعَبِة،  يِف ِظلِّ 
ا َمْن ُيْصِلُح ِخَباَءُه،  َم- يِف َسَفٍر، َفَنَزْلَنا َمْنِزاًل َفِمنَّ َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
-َصىلَّ  اهللِ  َرُسوِل  ُمَناِدي  َناَدى  إِْذ  ِه،  َجرَشِ يِف  ُهَو  َمْن  ا  َوِمنَّ َيْنَتِضُل،  َمْن  ا  َوِمنَّ
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوِل  إىَِل  َفاْجَتَمْعَنا  َجاِمَعًة،  اَلَة  الصَّ َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
َتُه َعىَل َخرْيِ َما  ا َعَلْيِه َأْن َيُدلَّ ُأمَّ ُه َلْ َيُكْن َنبِيٌّ َقْبيِل إاِلَّ َكاَن َحقًّ َم-، َفَقاَل: »إِنَّ َوَسلَّ
ِلَا،  َتُكْم َهِذِه ُجِعَل َعاِفَيُتَها ِف َأوَّ ْم، َوإِنَّ ُأمَّ ْم، َوُيْنِذَرُهْم َشَّ َما َيْعَلُمُه َلُ َيْعَلُمُه َلُ
َبْعًضا،  َبْعُضَها  ُق  قِّ َفرُيَ ِفْتَنٌة  َوَتِيُء  ا،  ُتْنِكُروَنَ َوُأُموٌر  َبَاٌء،  آِخَرَها  َوَسُيِصيُب 
َفَيُقوُل  اْلِفْتَنُة،  َوَتِيُء  َتْنَكِشُف  ُثمَّ  ُمْهِلَكتِي،  َهِذِه  امْلُْؤِمُن:  َفَيُقوُل  اْلِفْتَنُة  َوَتِيُء 
ُتُه  َة، َفْلَتْأتِِه َمنِيَّ نَّ اِر، َوُيْدَخَل اجْلَ امْلُْؤِمُن: َهِذِه َهِذِه، َفَمْن َأَحبَّ َأْن ُيَزْحَزَح َعِن النَّ
َوُهَو ُيْؤِمُن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر، َوْلَيْأِت إَِل النَّاِس الَِّذي ُيِبُّ َأْن ُيْؤَتى إَِلْيِه، َوَمْن 
آَخُر  َفإِْن َجاَء  اْسَتَطاَع،  إِِن  َفْلُيِطْعُه  َقْلبِِه،  َوَثَمَرَة  َيِدِه،  َفَأْعَطاُه َصْفَقَة  إَِماًما  َباَيَع 



198
ُبوا ُعُنَق اآْلَخِر«، َفَدَنْوُت ِمْنُه، َفُقْلُت َلُه: َأْنُشُدَك اهلَل آْنَت َسِمْعَت  ُيَناِزُعُه َفاْضِ
بَِيَدْيِه،  َوَقْلبِِه  ُأُذَنْيِه،  إَِل  َفَأْهَوى  َم-؟  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوِل  ِمْن  َهَذا 
َك ُمَعاِوَيُة، َيْأُمُرَنا  َوَقاَل: »َسِمَعْتُه ُأُذَناَي، َوَوَعاُه َقْلبِي«، َفُقْلُت َلُه: َهَذا اْبُن َعمِّ

َبْيَنَنا بِاْلَباِطِل، َوَنْقُتَل َأْنُفَسَنا، َواهلُل َيُقوُل: زب ٹ  ڤ      َأْن َنْأُكَل َأْمَواَلَنا 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  
]النساء:  رب  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ          ڇ   چ   چچ    چ   ڃ   ڃڃ   ڃ  
٢9[ َقاَل: َفَسَكَت َساَعًة، ُثمَّ َقاَل: »َأِطْعُه ِف َطاَعِة اهللِ، َواْعِصِه ِف َمْعِصَيِة اهللِ«. 

أخرجه مسلم برقم )١844(. 
ِلَا« . َتُكْم َهِذِه ُجِعَل َعاِفَيُتَها ِف َأوَّ فالشاهد قوله: »َوإِنَّ ُأمَّ

.M فعافية هذه األمة يف أوهلا أي: يف الصحابة
ونعتقد أهنم قد أدوا ما عليهم وقد جاهدوا يف اهلل -سبحانه وتعاىل- حق 
جهاده وقاموا بام ينبغي عليهم وما بلغ اإلسالم مشارق األرض ومغارهبا إال 

.M بجهودهم التي بذلوها
وهلذا ال جيوز ألحد أن ينتقصهم أو خيوض يف اخلالف الذي جرى بينهم 
فهم جمتهدون واملجتهد إذا أصاب  له أجران وإذا أخطأ له أجر فنحن نعتقد 
يف  طعن  فمن  فيهم  الطعن  وُيَكفُّ  ونواليهم  سمعتم  كام  ونحبهم  هذا  فيهم 
فمن  باجلنة  الذين برشوا  فهو عىل خطر عظيم خاصة  وإال  له  فيبني  بعضهم 
طعن يف واحد منهم فقد رد نصوص النبي ملسو هيلع هللا ىلص الدالة عىل صالحهم وتقواهم 
وعىل أهنم من أهل اجلنة وأما من طعن فيهم باجلملة أو تكلم عىل الصحابة 
نَّة  نَّة يعترب كافًرا ألنه رد نصوص القرآن والسُّ مجًعا فهذا عند الكثري من أهل السُّ
الدالة عىل عدالتهم وفضلهم، ومن طعن يف واحد منهم فهو يعترب فاسًقا ألن 
برقم  البخاري  أخرجه  ُكْفٌر«  َوِقَتاُلُه  ُفُسوٌق  امْلُْسِلِم  »ِسَباُب  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
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ُ َعْنُه-. )48)، ومسلم برقم )64)، َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َمْسُعوٍد -َريِضَ اهللَّ

فالواجب عىل األمة أن حتبهم، وأن تدافع عنهم، وأن تكف عنهم كام تكف 
عن اإلسالم.

�س/ بارك �هلل فيكم ن�سمع كثرًي� عن �لع�سرة �ملب�سرين باجلنة، 
ة ؟ . نَّ فمن هوؤلء �لع�سرة ؟ وما هي ف�سائلهم يف �ل�سُّ

 ، جملًدا �ضخًما   M لل�ضحابة  ال�ضيخ- حفظه اهلل - قد جعل   : تنبيه 
بيت  �آل  ف�سائل  فيه  ذكر  وهكذ�   ،  M ال�ضحابة  ف�ضائل  فيه  ذكر 

�لنبوة M ، ذكر هذا عند قوله تعاىل : چ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ  چ ] الفتح:٢9[ .

النبي األمني  وعىل آله  احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد 
وأصحابه أمجعني أما بعد:

فقد برش النبي ملسو هيلع هللا ىلص أناًسا كثريين باجلنة، ومنهم عىل سبيل املثال: ثابت بن 
 ُ قيس بن الشامس I فقد جاء عند مسلم َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك -َريِضَ اهللَّ

ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   زب  اآْلَيُة:  َهِذِه  َنَزَلْت  مَلَّا  َقاَل  َعْنُه- 
ہ  ہ     رب ]احلجرات: ٢[ إىَِل آِخِر اآْلَيِة، َجَلَس َثابُِت ْبُن َقْيٍس -َريِضَ 
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  اِر، َواْحَتَبَس َعِن النَّ ُ َعْنُه- يِف َبْيتِِه، َوَقاَل: َأَنا ِمْن َأْهِل النَّ اهللَّ
َأَبا  »َيا  َفَقاَل:  ُمَعاٍذ،  ْبَن  َسْعَد  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ َفَسَأَل  َم-،  َوَسلَّ
اِري، َوَما َعِلْمُت َلُه بَِشْكَوى،  ُه جَلَ َعْمٍرو، َما َشْأُن َثابٍِت؟ اْشَتَكى؟« َقاَل َسْعٌد: إِنَّ
َم-، َفَقاَل َثابٌِت:  َقاَل: َفَأَتاُه َسْعٌد، َفَذَكَر َلُه َقْوَل َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َأْرَفِعُكْم َصْوًتا َعىَل َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ  ِمْن  َعِلْمُتْم َأينِّ  َوَلَقْد  اآْلَيُة،  َهِذِه  ُأْنِزَلْت 
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  اِر، َفَذَكَر َذلَِك َسْعٌد لِلنَّ َفَأَنا ِمْن َأْهِل النَّ َم-،  اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِة«  نَّ اجْلَ َأْهِل  ِمْن  ُهَو  »َبْل  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َفَقاَل  َم-،  َوَسلَّ
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رواه مسلم برقم )١١9(.

َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َعِن  َعْنُه-   ُ اهللَّ َأَنٍس-َريِضَ  َعْن  مسلم  عند  وجاء   
َهِذِه  َقاُلوا:  َهَذا؟  َمْن  َفُقْلُت:  َخْشَفًة،  َفَسِمْعُت  َة  نَّ اجْلَ »َدَخْلُت  َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ

اْلُغَمْيَصاُء بِْنُت ِمْلَحاَن ُأمُّ َأَنِس ْبِن َمالٍِك« رواه مسلم برقم )٢456(.
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  وجاء عند مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة-َريِضَ اهللَّ
ْثنِي بَِأْرَجى َعَمٍل َعِمْلَتُه،  َم- لِباَِلٍل: »ِعْنَد َصَاِة اْلَغَداِة  َيا بَِاُل َحدِّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِة«  نَّ ْيَلَة َخْشَف َنْعَلْيَك َبنْيَ َيَديَّ ِف اجْلَ ِعْنَدَك ِف اإْلِْسَاِم َمْنَفَعًة، َفإيِنِّ َسِمْعُت اللَّ
ُر  َأَتَطهَّ اَل  ِمْن َأينِّ  َمْنَفَعًة،  ِعْنِدي  َأْرَجى  اإْلِْسَاِم  َعِمْلُت َعَمًا ِف  َما  بَِاٌل:  َقاَل 
ُهوِر، َما َكَتَب اهلُل  ْيُت بَِذلَِك الطُّ اٍر، إاِلَّ َصلَّ ا، ِف َساَعٍة ِمْن َلْيٍل َواَل َنَ ُطُهوًرا َتامًّ

« أخرجه مسلم برقم )٢458(.  َ ِل َأْن ُأَصيلِّ
وغريهم كثري، ولكن ُخصَّ هؤاالء، واشتهروا بـ« العرشة املبرشين باجلنة«، 

وسبب ذلك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص برشهم باجلنة يف جملس واحد.
ُ َعْنُه- َقاَل:  ِن ْبِن َعْوٍف-َريِضَ اهللَّ مْحَ جاء عند الرتمذي، وغريه َعْن َعْبِد الرَّ
ِة، َوُعْثاَمُن  ِة، َوُعَمُر ِف اجَلنَّ َم: »َأُبو َبْكٍر ِف اجَلنَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصىلَّ اهللَّ َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ْبُن  ِن  مْحَ الرَّ َوَعْبُد  ِة،  اجَلنَّ ِف  َبرْيُ  َوالزُّ ِة  اجَلنَّ ِف  َوَطْلَحُة  ِة،  اجَلنَّ ِف  َوَعيِلٌّ  ِة،  اجَلنَّ ِف 
اِح ِف اجَلنَِّة«  ِة، َوَأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اجَلرَّ ِة، َوَسِعيٌد ِف اجَلنَّ ِة، َوَسْعٌد ِف اجَلنَّ َعْوٍف ِف اجَلنَّ
أخرجه الرتمذي برقم )3٧4٧)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.

وهؤالء العرشة هم من السابقني يف اإلسالم وأسبقهم إىل اإلسالم أبو بكر 
ثم عيل فأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق I وأول من أسلم 

   I  من الصبيان عيل
وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثامن، ثم عيل، وهكذا بقية العرشة وفضائلهم 
كثرية، وأكثرها كان يف فضائل أيب بكر  وعمر وعثامن وعيل M،  وهذه 
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 .I بعض فضائل الصديق
بِيُّ  ُ َعْنُه- َقاَل: َخَطَب النَّ -َريِضَ اهللَّ جاء عند البخاري َعْن َأيِب َسِعيٍد اخُلْدِريِّ
ْنَيا َوَبنْيَ َما ِعْنَدُه َفاْخَتاَر  َ َعْبًدا َبنْيَ الدُّ َ َخريَّ َم- َفَقاَل: »إِنَّ اهللَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُ َعْنُه-، َفُقْلُت يِف َنْفيِس َما ُيْبِكي  يُق -َريِضَ اهللَّ دِّ ِ«، َفَبَكى َأُبو َبْكٍر الصِّ َما ِعْنَد اهللَّ
ْنَيا َوَبنْيَ َما ِعْنَدُه، َفاْخَتاَر َما ِعْنَد  َ َعْبًدا َبنْيَ الدُّ ُ َخريَّ ْيَخ؟ ، إِْن َيُكِن اهللَّ َهَذا الشَّ
َم- ُهَو الَعْبَد، َوَكاَن َأُبو َبْكٍر َأْعَلَمَنا،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِ، َفَكاَن َرُسوُل اهللَّ اهللَّ
َقاَل: »َيا َأَبا َبْكٍر اَل َتْبِك، إِنَّ َأَمنَّ النَّاِس َعيَلَّ ِف ُصْحَبتِِه َوَمالِِه َأُبو َبْكٍر، َوَلْو ُكْنُت 
ُتُه، اَل َيْبَقنَيَّ  ُة اإِلْسَاِم َوَمَودَّ ْذُت َأَبا َبْكٍر، َوَلِكْن ُأُخوَّ َ تِي اَلتَّ ُمتَِّخًذا َخِليًا ِمْن ُأمَّ

، إاِلَّ َباُب َأيِب َبْكٍر« أخرجه البخاري برقم )466(. ِف املَْسِجِد َباٌب إاِلَّ ُسدَّ
َنْفِسِه َوَمالِِه ِمْن َأيِب  َلْيَس ِمَن النَّاِس َأَحٌد َأَمنَّ َعيَلَّ ِف  ُه  »إِنَّ وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
ْذُت َأَبا َبْكٍر َخِليًا،  َ بْكِر ْبِن َأيِب ُقَحاَفَة، َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا ِمَن النَّاِس َخِليًا اَلتَّ
وا َعنِّي ُكلَّ َخْوَخٍة ِف َهَذا املَْسِجِد، َغرْيَ َخْوَخِة  ُة اإِلْسَاِم َأْفَضُل، ُسدُّ َوَلِكْن ُخلَّ
اْبِن  َعِن   ،(٢38٢( برقم  ومسلم  برقم)46٧)،  البخاري  َبْكٍر« أخرجه  َأيِب 

ُ َعْنُهاَم-. َعبَّاٍس ٍ-َريِضَ اهللَّ
فأبو بكر أنفق ماله عىل رسول ملسو هيلع هللا ىلص.

ُ َعْنُهاَم- َقاَلْت:  وهلذا جاء عند اإلمام أمحد َعْن َأْساَمَء بِْنِت َأيِب َبْكٍر-َريِضَ اهللَّ
َم-، َوَخَرَج َمَعُه َأُبو َبْكٍر، اْحَتَمَل َأُبو  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ »مَلَّا َخَرَج َرُسوُل اهللَّ
َة آاَلِف ِدْرَهٍم«. َقاَلْت: »َواْنَطَلَق  َسَة آاَلِف ِدْرَهٍم، َأْو ِستَّ ُه َمَعُه: مَخْ َبْكٍر َماَلُه ُكلَّ
 ِ ُه، َفَقاَل: َواهللَّ ي َأُبو ُقَحاَفَة َوَقْد َذَهَب َبرَصُ ا َمَعُه«. َقاَلْت: »َفَدَخَل َعَلْيَنا َجدِّ هِبَ
َلَنا  َتَرَك  َقْد  ُه  إِنَّ َأَبْه،  َيا  ُقْلُت: َكالَّ  َقاَلْت:  َنْفِسِه،  َمَع  باَِملِِه  َفَجَعُكْم  َقْد  َراُه  أَلَ إيِنِّ 
ِة اْلَبْيِت، َكاَن َأيِب َيَضُع  ا َكثرًِيا«. َقاَلْت: »َفَأَخْذُت َأْحَجاًرا، َفَوَضْعُتَها يِف ُكوَّ َخرْيً
ِفيَها َماَلُه، ُثمَّ َوَضْعُت َعَلْيَها َثْوًبا، ُثمَّ َأَخْذُت بَِيِدِه، َفُقْلُت: َيا َأَبْه، َضْع َيَدَك َعىَل 
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َهَذا امْلَاِل«. َقاَلْت: »َفَوَضَع َيَدُه َعَلْيِه، َفَقاَل: اَل َبْأَس، إِْن َكاَن َقْد َتَرَك َلُكْم َهَذا، 
ِ َما َتَرَك َلَنا َشْيًئا، َوَلِكنِّي َقْد  َفَقْد َأْحَسَن، َويِف َهَذا َلُكْم َباَلٌغ«. َقاَلْت: »َواَل َواهللَّ
ْيَخ بَِذلَِك« رواه اإلمام أمحد يف مسنده برقم  )٢695٧(. َأَرْدُت َأْن ُأْسِكَن الشَّ

كثرًيا  ينفق  دائاًم  وكان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عىل  كله  ماله  انفق   I بكر  أبو 
َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  اِب،  طَّ اخْلَ ْبن  ُعَمر  َعْن  والرتمذي  داود،  أيب  عند  جاء  فقد 
َق، َفَواَفَق َذلَِك  َم- َيْوًما َأْن َنَتَصدَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ قال: »َأَمَرَنا َرُسوُل اهللَّ
َيْوًما، َفِجْئُت بِنِْصِف َمايِل،  َبْكٍر إِْن َسَبْقُتُه  َأَبا  َأْسبُِق  اْلَيْوَم  َفُقْلُت:  َمااًل ِعْنِدي، 
ْهِلَك؟«، ُقْلُت: ِمْثَلُه،  َم-: »َما َأْبَقْيَت أِلَ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ
ِ -َصىلَّ  ُ َعْنُه- بُِكلِّ َما ِعْنَدُه، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللَّ َقاَل: َوَأَتى َأُبو َبْكٍر -َريِضَ اهللَّ
ُقْلُت:  َوَرُسوَلُه،   َ ُم اهللَّ هَلُ َأْبَقْيُت  َقاَل:  ْهِلَك؟«  أِلَ َأْبَقْيَت  »َما  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
برقم  الرتمذي  و   ،(١6٧8( برقم  داود  أبو  رواه  َأَبًدا.  ٍء  يَشْ إىَِل  ُأَسابُِقَك  اَل 

)36٧5)، وحسنه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود. 
َأيِب  َعْن  الصحيحني  مراًرا يف  باجلنة  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  I برشه رسول  بكر  أبو 
َم- َدَخَل َحائًِطا َوَأَمَريِن  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-، َأنَّ النَّ ُموَسى -َريِضَ اهللَّ
نَِّة«، َفإَِذا َأُبو  ُه بِاجْلَ ْ بِِحْفِظ َباِب احَلائِِط، َفَجاَء َرُجٌل َيْسَتْأِذُن، َفَقاَل: »اْئَذْن َلُه َوَبشِّ
نَِّة«، َفإَِذا ُعَمُر، ُثمَّ َجاَء  ُه بِاجْلَ ْ َبْكٍر ُثمَّ ، َجاَء آَخُر َيْسَتْأِذُن، َفَقاَل: »اْئَذْن َلُه َوَبشِّ
ِة َعىَل َبْلَوى َسُتِصيُبُه«  نَّ ُه بِاجْلَ ْ آَخُر َيْسَتْأِذُن َفَسَكَت ُهَنْيَهًة ُثمَّ َقاَل: »اْئَذْن َلُه َوَبشِّ

أخرجه البخاري برقم )3695)، ومسلم برقم )٢4٠3(.
وهكذا جاءت األحاديث الكثرية يف فضائله.

ُ َعْنُه- َأنَّ اْمَرَأًة َسَأَلْت َرُسوَل  جاء عند مسلم َعْن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍمٍ  -َريِضَ اهللَّ
َرُسوَل  َيا  َفَقاَلْت:  إَِلْيِه،  َتْرِجَع  َأْن  َفَأَمَرَها  َشْيًئا،  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ 
ا َتْعنِي امْلَْوَت - َقاَل: »َفإِْن َلْ  َ اهللِ َأَرَأْيَت إِْن ِجْئُت َفَلْم َأِجْدَك؟ - َقاَل َأيِب: َكَأهنَّ
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َتِِدينِي َفْأِت َأَبا َبْكٍر« رواه البخاري برقم )3659) ، ومسلم برقم )٢386(.

قال بعض العلامء: هذا فيه إشارة إىل خالفة أيب بكر فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص أمرها إذا 
.I رجعت بعد موته أن تأيت أبا بكر

ومن األدلة التي تشري إىل خالفته ما جاء يف الصحيحني وغريمها عن َعائَِشَة 
َم- َمَرَضُه  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنَها-، َقاَلْت: مَلَّا َمِرَض َرُسوُل اهللَّ -َريِضَ اهللَّ
َن َفَقاَل: »ُمُروا َأَبا َبْكٍر َفْلُيَصلِّ بِالنَّاِس«  اَلُة، َفُأذِّ ِت الصَّ الَِّذي َماَت ِفيِه، َفَحرَضَ
َ بِالنَّاِس،  َفِقيَل َلُه: إِنَّ َأَبا َبْكٍر َرُجٌل َأِسيٌف إَِذا َقاَم يِف َمَقاِمَك مَلْ َيْسَتِطْع َأْن ُيَصيلِّ
الَِثَة، َفَقاَل: »إِنَُّكنَّ َصَواِحُب ُيوُسَف ُمُروا َأَبا َبْكٍر  َوَأَعاَد َفَأَعاُدوا َلُه، َفَأَعاَد الثَّ
َم-  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفْلُيَصلِّ بِالنَّاِس«، َفَخَرَج َأُبو َبْكٍر َفَصىلَّ َفَوَجَد النَّ
اِن ِمَن الَوَجِع،  طَّ ، َكَأينِّ َأْنُظُر ِرْجَلْيِه خَتُ اَدى َبنْيَ َرُجَلنْيِ ًة، َفَخَرَج هُيَ ِمْن َنْفِسِه ِخفَّ
َم- َأْن َمَكاَنَك،  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َر، َفَأْوَمَأ إَِلْيِه النَّ َفَأَراَد َأُبو َبْكٍر َأْن َيَتَأخَّ
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ َوَكاَن  ْعَمِش:  لأِْلَ ِقيَل  َجْنبِِه،  إىَِل  َجَلَس  َحتَّى  بِِه  ُأيِتَ  ُثمَّ 
وَن بَِصاَلِة َأيِب َبْكٍر، َفَقاَل:  َم- ُيَصيلِّ َوَأُبوَبْكٍر ُيَصيلِّ بَِصاَلتِِه، َوالنَّاُس ُيَصلُّ َوَسلَّ

بَِرْأِسِه َنَعْم . أخرجه البخاري برقم )664)، ومسلم برقم   )4١8(.
منزلته  ولتعرف  قدره  ليعرف  بالناس  ليصيل  بكٍر  أبا  أمر  ملسو هيلع هللا ىلص  فالرسول 

وليعرف أنه أفضل الصحابة.
ُ َعْنُه-، َقاَل: َسِمْعُت  ومما يشري إىل الفته أيًضا حديث أيب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
َم-، َيُقوُل: »َبْيَنا َأَنا َنائٌِم َرَأْيُتنِي َعىَل َقِليٍب َعَلْيَها َدْلٌو،  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
، َوِف  ا َذُنوًبا َأْو َذُنوَبنْيِ ، ُثمَّ َأَخَذَها اْبُن َأيِب ُقَحاَفَة َفَنَزَع ِبَ ُ َفَنَزْعُت ِمْنَها َما َشاَء اهللَّ
اِب  اْبُن اخَلطَّ َفَأَخَذَها  َغْرًبا،  اْسَتَحاَلْت  ُثمَّ  َلُه َضْعَفُه،  َيْغِفُر   ُ َواهللَّ َنْزِعِه َضْعٌف، 
َب النَّاُس بَِعَطٍن«  أخرجه  ا ِمَن النَّاِس َيْنِزُع َنْزَع ُعَمَر، َحتَّى َضَ َفَلْم َأَر َعْبَقِريًّ

البخاري برقم )3664)، ومسلم برقم )٢39٢(.
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وهذا فيه إشارة إىل أن املال كان قلياًل يف زمن أيب بكر I ألن أبا بكر 
I قاتل املرتدين حتى ردهم إىل اإلسالم ثم بدأ يفتح الفتوحات ودخل 
يف بالد فارس وأطراف الروم ولكن عاجلته املنية ومل يلبث إال نحًوا من سنتني 

.I وشهرين أو يزيد قلياًل ثم مات
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    حقه:  چ  يف  وجل-  -عز  اهلل  أنزل  وقد 
ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  

ڦ  ڦ      ڦ   چ ]الليل: ١٧ - ٢١ [.
.I فعامة املفرسين يذكروهنا  يف أيب بكر

أبو بكر I أحق الناس بقول اهلل -عز  وجل- : چ ڱ   ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ ]املائدة: 54 [.
 هذه يف أيب بكر فهو الذي قاتل املرتدين حتى ردهم إىل اإلسالم.

أبو بكر I رشفه اهلل -عز وجل- بمصاهرة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد تزوج 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعائشة بنت أيب بكر L وكانت أحب نسائه إليه بعد خدجية 

J ، فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان حيب أبا بكر حًبا عظياًم.
وقد كان عيل I يعرف مكانة أيب بكر الصديق ومنزلته.

َأيُّ  يِب  أِلَ ُقْلُت  َقاَل:  ِة،  احَلَنِفيَّ اْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعْن  البخاري  اإلمام  عند  جاء  فقد 
َم-؟ َقاَل: »َأُبو َبْكٍر«، ُقْلُت: ُثمَّ  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّاِس َخرْيٌ َبْعَد َرُسوِل اهللَّ
َمْن؟ َقاَل: »ُثمَّ ُعَمُر«، َوَخِشيُت َأْن َيُقوَل ُعْثاَمُن، ُقْلُت: ُثمَّ َأْنَت؟ َقاَل: »َما َأَنا 

إاِلَّ َرُجٌل ِمَن امُلْسِلِمنَي« أخرجه البخاري برقم )36٧١(.
بِيِّ -َصىلَّ  ُ َعْنُه-َعِن النَّ -َريِضَ اهللَّ بل جاء عند الرتمذي، وابن ماجه َعْن َعيِلٍّ
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لنَِي  اأَلوَّ ِمَن  ِة  اجَلنَّ َأْهِل  ُكُهوِل  َدا  َسيِّ َوُعَمُر  َبْكٍر  »َأُبو  َقاَل:   - َم  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ
برقم  الرتمذي  «أخرجه  َعيِلُّ َيا  ا  ُهَ رِبْ ُتْ َوامُلْرَسِلنَي،اَل  بِيِّنَي  النَّ َخَا  َما  َواآلِخِريَن 
)3666)، وابن ماجه برقم )95)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي. 
َزَمِن  ِف  ا  »ُكنَّ َقاَل:   ، َعْنُهاَم-   ُ ُعَمَر -َريِضَ اهللَّ اْبِن  َعِن  البخاري  وجاء عند 
ُعْثاَمَن،  ُثمَّ  ُعَمَر،  ُثمَّ  َأَحًدا،  َبْكٍر  بَِأيِب  َنْعِدُل  اَل  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ
َبْيَنُهْم« أخرجه  ُنَفاِضُل  اَل  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َأْصَحاَب  ُك  َنْتُ ُثمَّ 

البخاري برقم )369٧(.
وهذا دليٌل عىل أنه قد علم عند الصحابة أن أفضل الناس بعد رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص أبو بكر ومن بعده عمر ومن بعده عثامن.
ُ َعْنُه-، َأنَّ َرُسوَل  وجاء أيًضا يف الصحيحني َعْن عمرو بن العاص -َريِضَ اهللَّ
اَلِسِل، َقاَل: َفَأَتْيُتُه َفُقْلُت:  َم- َبَعَثه َعىَل َجْيِش َذاِت السُّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
َجاِل؟ َقاَل: »َأُبوَها« ُقْلُت:  َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: »َعائَِشُة« ُقْلُت: ِمَن الرِّ
َعَلنِي يِف آِخِرِهْم« أخرجه  اَفَة َأْن جَيْ ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: »ُعَمُر« َفَعدَّ ِرَجااًل، َفَسَكتُّ خَمَ

البخاري برقم )4358)، ومسلم برقم )٢384(.
بِيُّ  ُ َعْنُه-، َقاَل: َصِعَد النَّ وجاء عند البخاري َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك -َريِضَ اهللَّ
َم- إىَِل ُأُحٍد َوَمَعُه َأُبو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثاَمُن، َفَرَجَف هِبِْم،  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َشِهيَداِن«  َأْو  يٌق،  ِصدِّ َأْو   ، َنبِيٌّ إاِلَّ  َعَلْيَك  َفاَم  ُأُحُد  »اْثُبْت  َقاَل:  بِِرْجِلِه،  َبُه  َفرَضَ

أخرجه البخاري برقم )3483(.
.L  يعني نفسه، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثامن

َأنَّ َرُسوَل اهللِ  َعْنُه-   ُ ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ َأيِب  َعْن  أيًضا عند مسلم   وقد جاء 
 ، َم-، َكاَن َعىَل ِحَراٍء ُهَو َوَأُبو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثاَمُن، َوَعيِلٌّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم:  ْخَرُة، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ-َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َكِت الصَّ ، َفَتَحرَّ َبرْيُ َوَطْلَحُة، َوالزُّ
يٌق، َأْو َشِهيٌد« أخرجه  مسلم برقم )٢4١٧(. ، َأْو ِصدِّ »اْهَدْأ َفاَم َعَلْيَك إاِلَّ َنبِيٌّ
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 شهد هبا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعمر وعثامن وعيل وطلحة والزبري.

ُ َعْنَها- َقاَلْت: َقاَل يِل َرُسوُل  بل جاء عند مسلم أيًضا َعْن َعائَِشَة -َريِضَ اهللَّ
َم-: يِف َمَرِضِه » اْدِعي ِل َأَبا َبْكٍر، َأَباِك، َوَأَخاِك، َحتَّى  اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
اهلُل  َوَيْأَبى  َأْوَل،  َأَنا  َقائٌِل:  َوَيُقوُل  ُمَتَمنٍّ  َيَتَمنَّى  َأْن  َأَخاُف  َفإيِنِّ  ِكَتاًبا،  َأْكُتَب 

َوامْلُْؤِمُنوَن إاِلَّ َأَبا َبْكٍر« أخرجه مسلم برقم )٢38٧(.
اهلل  ويأبى  أحق  هو  قائل  يقول  أو  أحق  أنه  متمن  يتمنى  أن  أخاف  أي 

واملؤمنون إال أبا بكر وفعاًل أبا اهلل واملؤمنون إال أبا بكر.
ُ َعْنُه- َقاَل: مَلَّا  ِ ْبِن َمْسُعوٍد-َريِضَ اهللَّ وجاء عند النسائي، وأمحد َعْن َعْبِد اهللَّ
ا َأِمرٌي َوِمْنُكْم َأِمرٌي.  ْنَصاُر: ِمنَّ َم- َقاَلِت اأْلَ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُقبَِض َرُسوُل اهللَّ
َم- َقْد  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَأَتاُهْم ُعَمُر َفَقاَل: »َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اهللَّ
َم َأَبا َبْكٍر؟« َقاُلوا َنُعوُذ  ُكْم َتِطيُب َنْفُسُه َأْن َيَتَقدَّ َ بِالنَّاِس، َفَأيُّ َأَمَر َأَبا َبْكٍر َأْن ُيَصيلِّ
َم َأَبا َبْكٍر أخرجه النسائي برقم )٧٧٧)، وأمحد برقم)١33)، وقال  ِ َأْن َنَتَقدَّ بِاهللَّ

األلباين يف تصحيح ُسنن النسائي: حسن اإلسناد.
ُلنِي َعىَل َأيِب َبْكٍر   بل لقد توافرت األخبار عن عيل قال: اَل َأِجُد َأَحًدا ُيَفضِّ
نَّة البن أيب عاصم رقم )١٢١9)،  امْلُْفرَتِي. السُّ َوُعَمَر، إاِلَّ َوَجَلْدُتُه َجْلَد َحدِّ 

وكنز العامل برقم )36١٠٢(.
.L فضل أيب بكر وفضل عمر I هكذا يعرف عيل 

َعْنُه- كثرية جًدا فقد جاء يف الصحيحني   ُ وهكذا فضائل عمر -َريِضَ اهللَّ
َم- َقاَل: »َبْيَنا  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِ ْبِن ُعَمَر َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ َعْن َعْبِد اهللَّ
ُرُج ِف َأْظَفاِري، ُثمَّ  يَّ َيْ َرى الرِّ ْبُت َحتَّى إيِنِّ أَلَ َأَنا َنائٌِم، ُأتِيُت بَِقَدِح َلَبٍن، َفَشِ
ِ؟ َقاَل: »الِعْلَم«  ْلَتُه َيا َرُسوَل اهللَّ اِب« َقاُلوا: َفاَم َأوَّ َأْعَطْيُت َفْضيِل ُعَمَر ْبَن اخَلطَّ

أخرجه البخاري برقم )8٢)، ومسلم برقم )٢39١(.



207
ُ َعْنُه- الذي قال عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص كام يف الصحيحني من حديث  عمر -َريِضَ اهللَّ
ِ -َصىلَّ  ُ َعْنُه- َقاَل: اْسَتْأَذَن ُعَمُر َعىَل َرُسوِل اهللَّ اٍص-َريِضَ اهللَّ َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّ
 ، نَّ ْمَنُه َوَيْسَتْكثِْرَنُه، َعالَِيًة َأْصَواهُتُ َم- َوِعْنَدُه نَِساٌء ِمْن ُقَرْيٍش ُيَكلِّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َلُه  َفَأِذَن  احِلَجاَب،  َيْبَتِدْرَن  ُقْمَن  ُعَمُر  اْسَتْأَذَن  َفَلامَّ 
َأْضَحَك  ُعَمُر:  َفَقاَل  َيْضَحُك،  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ َوَرُسوُل  َم-  َوَسلَّ
ِت ُكنَّ ِعْنِدي، َفَلامَّ َسِمْعَن  ِ، َقاَل: »َعِجْبُت ِمْن َهُؤاَلِء الاَّ ُ ِسنََّك َيا َرُسوَل اهللَّ اهللَّ
ْبَن،  هَيَ َأْن  َأَحقَّ  ُكْنَت   ِ َيا َرُسوَل اهللَّ َفَأْنَت  َقاَل ُعَمُر:  اْبَتَدْرَن احِلَجاَب«  َصْوَتَك 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  ْبَن  هَتَ َواَل  ْبَننِي  َأهَتَ  ، َأْنُفِسِهنَّ اِت  َعُدوَّ َأْي  َقاَل:  ُثمَّ 
َم-،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َم-؟ ُقْلَن: َنَعْم، َأْنَت َأَفظُّ َوَأْغَلُظ ِمْن َرُسوِل اهللَّ َوَسلَّ
ْيَطاُن  َم-: »َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه، َما َلِقَيَك الشَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل َرُسوُل اهللَّ
َك« أخرجه البخاري برقم )3٢94)،  َغرْيَ َفجِّ ا  إاِلَّ َسَلَك َفجًّ ا  َقطُّ َسالًِكا َفجًّ

ومسلم برقم )٢396(.
ُ َعْنُه-، َقاَل: »َما ِزْلَنا  ِ ْبِن َمْسُعوٍد -َريِضَ اهللَّ وجاء عند البخاري َعْن َعْبِد اهللَّ

ًة ُمْنُذ َأْسَلَم ُعَمُر« أخرجه البخاري برقم )3863(. َأِعزَّ
إىل  ظاهرين  وخرجوا  إسالمهم،  الصحابة  أظهر   I عمر  أسلم  فلام 

املسجد احلرام أمام املرشكني.
وهذا حتقيق لدعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص كام جاء عند الرتمذي، وأمحد َعْن اْبِن ُعَمَر، 
ُهمَّ َأِعزَّ اإِلْسَاَم بَِأَحبِّ َهَذْيِن  َم - َقاَل: »اللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ َأنَّ َرُسوَل اهللَّ
ُعَمُر.  إَِلْيِه  ُهاَم  َأَحبَّ َوَكاَن  َقاَل:  اِب«  ْبِن اخَلطَّ بُِعَمَر  َأْو  بَِأيِب َجْهٍل  إَِلْيَك  ُجَلنْيِ  الرَّ
قي  األلباين  وصححه   (5696( برقم  وأمحد   ،(368١( برقم  الرتمذي  رواه 

تصحيح ُسنن الرتمذي.
فهدى اهلل عمر Iونرص اهلل -عز وجل- به اإلسالم.
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ُه َقْد َكاَن  عمر I الذي قال عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يبني بعض فضائله: » إِنَّ
ُه ُعَمُر ْبُن  تِي َهِذِه ِمْنُهْم َفإِنَّ ُه إِْن َكاَن ِف ُأمَّ ُثوَن، َوإِنَّ دَّ ِفياَم َمَض َقْبَلُكْم ِمَن اأُلَمِم ُمَ

 I. اِب« أخرجه البخاري برقم )3469)، عن أيب هريرة اخَلطَّ
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل  وهلذا جاء يف البخاري وغريه َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك-َريِضَ اهللَّ
َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت  َثاَلٍث:  يِف  َريبِّ  َعْنُه-،»َواَفْقُت   ُ اهللَّ -َريِضَ  اِب  اخَلطَّ ْبُن  ُعَمُر 

ې    ې  ې   ۉ   زب   َفَنَزَلْت:   ، ُمَصىلًّ إِْبَراِهيَم  َمَقاِم  ِمْن  ْذَنا  َ اختَّ َلِو   ،ِ اهللَّ
ِ، َلْو َأَمْرَت نَِساَءَك َأْن  ېى رب ]البقرة: ١٢5[ َوآَيُة احِلَجاِب، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ
بِيِّ  ُمُهنَّ الرَبُّ َوالَفاِجُر، َفَنَزَلْت آَيُة احِلَجاِب، َواْجَتَمَع نَِساُء النَّ ُه ُيَكلِّ َتِجْبَن، َفإِنَّ حَيْ

: زب ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ِة َعَلْيِه، َفُقْلُت هَلُنَّ َم- يِف الَغرْيَ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ھ   ے   ے  ۓ رب، َفَنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة« أخرجه البخاري برقم )4٠٢(.
ُ َعْنُه- ومما يدل عىل هذا أيًضا ما جاء عند البخاري َعِن اْبِن ُعَمَر -َريِضَ اهللَّ

 ِ ِ إىَِل َرُسوِل اهللَّ ِ ْبُن َعْبِد اهللَّ ، َجاَء اْبُنُه َعْبُد اهللَّ ِ ْبُن ُأيَبٍّ َ َعْبُد اهللَّ ُه َقاَل: مَلَّا ُتُويفِّ َما، َأنَّ
َنُه ِفيِه، ُثمَّ َقاَم ُيَصيلِّ َعَلْيِه  َم- َفَأْعَطاُه َقِميَصُه، َوَأَمَرُه َأْن ُيَكفِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُ َأْن  اَك اهللَّ اِب بَِثْوبِِه، َفَقاَل: ُتَصيلِّ َعَلْيِه َوُهَو ُمَناِفٌق، َوَقْد هَنَ َفَأَخَذ ُعَمُر ْبُن اخَلطَّ

ُ - َفَقاَل: زب ٱ    ٻ  ٻ    يِن اهللَّ ُ - َأْو َأْخرَبَ يِن اهللَّ َ ْم؟ َقاَل: »إِنَّاَم َخريَّ َتْسَتْغِفَر هَلُ
]التوبة: 8٠[  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺٺ  رب 
َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَقاَل َسَأِزيُدُه َعىَل َسْبِعنَي« َقاَل: َفَصىلَّ َعَلْيِه َرُسوُل اهللَّ

زب ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    َعَلْيِه:   ُ اهللَّ َأْنَزَل  ُثمَّ  َمَعُه،  ْيَنا  َوَصلَّ
ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  رب ]التوبة: 84[. 

أخرجه البخاري برقم )46٧٢(.
وعندما استشار النبي ملسو هيلع هللا ىلص أبا بكر وعمر يف شأن ارسى بدر فقد جاء عند 
ِ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه-َما، َقاَل: اْسَتَشاَر َرُسوُل اهللَّ احلاكم َعِن اْبِن ُعَمَر -َريِضَ اهللَّ
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َساَرى َأَبا َبْكٍر َفَقاَل: َقْوُمَك َوَعِشرَيُتَك َفَخلِّ َسبِيَلُهْم.  َم- يِف اأْلُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َم  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفاْسَتَشاَر ُعَمُر َفَقاَل: اْقُتْلُهْم. َقاَل: َفَفَداُهْم َرُسوُل اهللَّ
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ    ۈ  ۈ   زب  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ اهللَّ َفَأْنَزَل 
ېې    رب ]األنفال: 6٧[ إىَِل َقْولِِه زب ی  ی     ی  جئ  حئمئ  رب ]األنفال: 
ِف  ُيِصيَبَنا  َأْن  َقاَل:»َكاَد  ُعَمَر  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ َفَلِقَي  َقاَل:   ]69
اإلرواء  األلباين يف  برقم )3٢٧٠)، وصححه  احلاكم  أخرجه  َبَاٌء«  ِخَاِفَك 

برقم )١٢١8(.
عمر I الذي قال فيه عيل كام جاء يف الصحيحني َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة، 
َيْدُعوَن  النَّاُس،  َفُه  َفَتَكنَّ يِرِه  رَسِ َعىَل  ُعَمُر  ُوِضَع  َيُقوُل:  َعبَّاٍس،  اْبَن  َسِمَع  ُه  َأنَّ
وَن َقْبَل َأْن ُيْرَفَع َوَأَنا ِفيِهْم، َفَلْم َيُرْعنِي إاِلَّ َرُجٌل آِخٌذ َمْنِكبِي، َفإَِذا َعيِلُّ ْبُن  َوُيَصلُّ
َ بِِمْثِل  ْفَت َأَحًدا َأَحبَّ إيَِلَّ َأْن َأْلَقى اهللَّ َم َعىَل ُعَمَر، َوَقاَل: َما َخلَّ حَّ َأيِب َطالٍِب َفرَتَ
ُ َمَع َصاِحَبْيَك، َوَحِسْبُت إيِنِّ  َعَلَك اهللَّ ُظنُّ َأْن جَيْ ِ إِْن ُكْنُت أَلَ َعَمِلِه ِمْنَك، َواْيُم اهللَّ
َم- َيُقوُل: »َذَهْبُت َأَنا َوَأُبو َبْكٍر،  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُكْنُت َكثرًِيا َأْسَمُع النَّ
َوُعَمُر، َوَدَخْلُت َأَنا َوَأُبو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوَخَرْجُت َأَنا َوَأُبو َبْكٍر، َوُعَمُر« أخرجه 

البخاري برقم )3685) ومسلم برقم )٢389(.
  عمر I الفاروق الذي بسببه فرق اهلل -عز وجل- بني احلق والباطل 
أي نرص اهلل -عز وجل- به اإلسالم ، وبرشه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة مراًرا فقد 
َأنَُّه  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  اأَلْشَعِرّي  ُموَسى  أيب  َعْن  ومسلم  البخاري  عند  جاء 
َم-،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْلَزَمنَّ َرُسوَل اهللَّ َأ يِف َبْيتِِه، ُثمَّ َخَرَج، َفُقْلُت: أَلَ َتَوضَّ
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُكوَننَّ َمَعُه َيْوِمي َهَذا، َقاَل: َفَجاَء املَْسِجَد َفَسَأَل َعِن النَّ َوأَلَ
َه َها ُهَنا، َفَخَرْجُت َعىَل إِْثِرِه َأْسَأُل َعْنُه َحتَّى َدَخَل  َم-، َفَقاُلوا: َخَرَج َوَوجَّ َوَسلَّ
ِ -َصىلَّ  ا ِمْن َجِريٍد َحتَّى َقىَض َرُسوُل اهللَّ بِْئَر َأِريٍس، َفَجَلْسُت ِعْنَد الَباِب، َوَباهُبَ
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َأِريٍس  بِْئِر  َعىَل  َجالٌِس  ُهَو  َفإَِذا  إَِلْيِه  َفُقْمُت  َأ،  َفَتَوضَّ َحاَجَتُه  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
ْفُت  ْمُت َعَلْيِه ُثمَّ اْنرَصَ ا يِف البِْئِر، َفَسلَّ مُهَ َها، َوَكَشَف َعْن َساَقْيِه َوَدالَّ َط ُقفَّ َوَتَوسَّ
َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اَب َرُسوِل اهللَّ ُكوَننَّ َبوَّ َفَجَلْسُت ِعْنَد الَباِب، َفُقْلُت أَلَ
الَيْوَم، َفَجاَء َأُبو َبْكٍر َفَدَفَع الَباَب، َفُقْلُت: َمْن َهَذا؟ َفَقاَل: َأُبو َبْكٍر، َفُقْلُت: َعىَل 
»اْئَذْن  َفَقاَل:  َيْسَتْأِذُن؟  َبْكٍر  َأُبو  َهَذا   ،ِ َيا َرُسوَل اهللَّ َفُقْلُت:  َذَهْبُت،  ُثمَّ  ِرْسِلَك 
-َصىلَّ   ِ اهللَّ َوَرُسوُل  اْدُخْل،  َبْكٍر:  يِب  أِلَ ُقْلُت  َحتَّى  َفَأْقَبْلُت  نَِّة«.  بِاجْلَ ُه  ْ َوَبشِّ َلُه 
 ِ َيِمنِي َرُسوِل اهللَّ َفَجَلَس َعْن  َبْكٍر  َأُبو  َفَدَخَل  ِة،  نَّ بِاجْلَ َك  ُ ُيَبرشِّ َم-  َعَلْيِه َوَسلَّ اهلُل 
بِيُّ  النَّ َصَنَع  َكاَم  البِْئِر  يِف  ِرْجَلْيِه  َوَدىلَّ   ، الُقفِّ يِف  َمَعُه  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
َم-، َوَكَشَف َعْن َساَقْيِه، ُثمَّ َرَجْعُت َفَجَلْسُت، َوَقْد َتَرْكُت  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ا - ُيِريُد َأَخاُه - َيْأِت بِِه،  ُ بُِفاَلٍن َخرْيً ُأ َوَيْلَحُقنِي، َفُقْلُت: إِْن ُيِرِد اهللَّ َأِخي َيَتَوضَّ
اِب، َفُقْلُت َعىَل  ُك الَباَب، َفُقْلُت: َمْن َهَذا؟ َفَقاَل: ُعَمُر ْبُن اخَلطَّ رِّ َفإَِذا إِْنَساٌن حُيَ
ْمُت َعَلْيِه، َفُقْلُت:  َم- َفَسلَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِرْسِلَك، ُثمَّ ِجْئُت إىَِل َرُسوِل اهللَّ
نَِّة«، َفِجْئُت َفُقْلُت:  ُه بِاجْلَ ْ اِب َيْسَتْأِذُن؟ َفَقاَل: »اْئَذْن َلُه َوَبشِّ َهَذا ُعَمُر ْبُن اخَلطَّ
ِة، َفَدَخَل َفَجَلَس َمَع  نَّ َم- بِاجْلَ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َك َرُسوُل اهللَّ َ اْدُخْل، َوَبرشَّ
َم- يِف الُقفِّ َعْن َيَساِرِه، َوَدىلَّ ِرْجَلْيِه يِف البِْئِر،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوِل اهللَّ
ُك  رِّ ا َيْأِت بِِه، َفَجاَء إِْنَساٌن حُيَ ُ بُِفاَلٍن َخرْيً ُثمَّ َرَجْعُت َفَجَلْسُت، َفُقْلُت: إِْن ُيِرِد اهللَّ
َفُقْلُت: َعىَل ِرْسِلَك، َفِجْئُت  اَن،  ْبُن َعفَّ َفَقاَل: ُعْثاَمُن  َفُقْلُت: َمْن َهَذا؟  الَباَب، 
ِة،  نَّ ُه بِاجْلَ ْ ُتُه، َفَقاَل: »اْئَذْن َلُه َوَبشِّ َم- َفَأْخرَبْ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ إىَِل َرُسوِل اهللَّ
اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َك  َ َوَبرشَّ اْدُخْل،  َلُه:  َفُقْلُت  َفِجْئُتُه  ُتِصيُبُه«  َبْلَوى  َعىَل 
َقْد ُمِلَئ َفَجَلَس  َبْلَوى ُتِصيُبَك، َفَدَخَل َفَوَجَد الُقفَّ  ِة َعىَل  نَّ َم- بِاجْلَ َعَلْيِه َوَسلَّ
ْلُتَها  ِ، َقاَل َسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب »َفَأوَّ يُك ْبُن َعْبِد اهللَّ قِّ اآلَخِر َقاَل رَشِ ِوَجاَهُه ِمَن الشَّ

ُقُبوَرُهْم« أخرجه البخاري برقم )36٧4) ومسلم برقم )٢4٠3(.
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بِيِّ  ُ َعْنُه-، َقاَل: ُكْنُت َمَع النَّ وجاء عند البخاري َعْن َأيِب ُموَسى -َريِضَ اهللَّ
َفاْسَتْفَتَح،  َرُجٌل  َفَجاَء  املَِديَنِة  ِحيَطاِن  ِمْن  َحائٍِط  يِف  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
نَِّة« َفَفَتْحُت َلُه، َفإَِذا  ُه بِاجْلَ ْ َم-: »اْفَتْح َلُه َوَبشِّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَقاَل النَّ
َجاَء  ُثمَّ   ،َ اهللَّ َفَحِمَد  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ َقاَل  باَِم  ُتُه  ْ َفَبرشَّ َبْكٍر،  َأُبو 
نَِّة«،  ُه بِاجْلَ ْ َم-: »اْفَتْح َلُه َوَبشِّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُجٌل َفاْسَتْفَتَح، َفَقاَل النَّ
َم-، َفَحِمَد  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُتُه باَِم َقاَل النَّ َفَفَتْحُت َلُه َفإَِذا ُهَو ُعَمُر، َفَأْخرَبْ
ِة، َعىَل َبْلَوى ُتِصيُبُه«، َفإَِذا  نَّ ُه بِاجْلَ ْ َ، ُثمَّ اْسَتْفَتَح َرُجٌل، َفَقاَل يِل: »اْفَتْح َلُه َوَبشِّ اهللَّ
َ، ُثمَّ َقاَل:  َم- َفَحِمَد اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُتُه باَِم َقاَل َرُسوُل اهللَّ ُعْثاَمُن، َفَأْخرَبْ

ُ امُلْسَتَعاُن. أخرجه البخاري برقم )3693(. اهللَّ
بِيِّ  ُ َعْنُه- َعِن النَّ -َريِضَ اهللَّ وهكذا جاء عند الرتمذي، وابن ماجه َعْن َعيِلٍّ
لنَِي  ِة ِمَن اأَلوَّ َدا ُكُهوِل َأْهِل اجَلنَّ َم- َقاَل: »َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َسيِّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ -َصىلَّ اهللَّ
الرتمذي  « أخرجه  َعيِلُّ َيا  ا  ُهَ رِبْ ُتْ اَل  َوامُلْرَسِلنَي،  بِيِّنَي  النَّ َخَا  َما  َواآلِخِريَن 
برقم )3666)، وابن ماجه برقم )95)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن 

الرتمذي.  
وكان I مشهوًرا بالعدل كام جاء عند البخاري َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن، 
اٍم بِامْلَِديَنِة،  ُ َعْنُه-، َقْبَل َأْن ُيَصاَب بَِأيَّ اِب -َريِضَ اهللَّ َقاَل: َرَأْيُت ُعَمَر ْبَن اخَلطَّ
اَفاِن  َأخَتَ َفَعْلُتاَم،  »َكْيَف  َقاَل:  ُحَنْيٍف،  ْبِن  َوُعْثاَمَن  الَياَمِن،  ْبِن  ُحَذْيَفَة  َعىَل  َوَقَف 
َما  ُمِطيَقٌة،  َلُه  ِهَي  َأْمًرا  ْلَناَها  مَحَّ َقااَل:  ُتِطيُق؟  َما اَل  ْلُتاَم اأَلْرَض  مَحَّ َقْد  َتُكوَنا  َأْن 
َقااَل:  َقاَل:  ُتِطيُق،  اَل  َما  اأَلْرَض  ْلُتاَم  مَحَّ َتُكوَنا  َأْن  اْنُظَرا  َقاَل:  َفْضٍل،  َكبرُِي  ِفيَها 
َتْجَن إىَِل َرُجٍل  َدَعنَّ َأَراِمَل َأْهِل الِعَراِق اَل حَيْ ، أَلَ ُ َمنِي اهللَّ اَل، َفَقاَل ُعَمُر: َلئِْن َسلَّ
َبْعِدي َأَبًدا، َقاَل: َفاَم َأَتْت َعَلْيِه إاِلَّ َرابَِعٌة  َحتَّى ُأِصيَب، َقاَل: إيِنِّ َلَقائٌِم َما َبْينِي 
َقاَل:   ، نْيِ فَّ الصَّ َبنْيَ  َمرَّ  إَِذا  َوَكاَن  ُأِصيَب،  َغَداَة  َعبَّاٍس  ْبُن   ِ اهللَّ َعْبُد  إاِلَّ  َوَبْيَنُه، 
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َأِو  ُيوُسَف،  ُسوَرَة  َقَرَأ  اَم  َوُربَّ  ، َ َفَكربَّ َم  َتَقدَّ َخَلاًل  ِفيِهنَّ  َيَر  مَلْ  إَِذا  َحتَّى  اْسَتُووا، 
 َ َتِمَع النَّاُس، َفاَم ُهَو إاِلَّ َأْن َكربَّ ْكَعِة اأُلوىَل َحتَّى جَيْ النَّْحَل، َأْو َنْحَو َذلَِك، يِف الرَّ
نٍي  َفَسِمْعُتُه َيُقوُل: َقَتَلنِي - َأْو َأَكَلنِي - الَكْلُب، ِحنَي َطَعَنُه، َفَطاَر الِعْلُج بِِسكِّ
َثاَلَثَة  َطَعَن  َحتَّى  َطَعَنُه،  إاِلَّ  ِشاَماًل  َواَل  َيِميًنا  َأَحٍد  َعىَل  َيُمرُّ  اَل   ، َطَرَفنْيِ َذاِت 
َعَلْيِه  َطَرَح  امُلْسِلِمنَي  ِمَن  َرُجٌل  َذلَِك  َرَأى  َفَلامَّ  َسْبَعٌة،  ِمْنُهْم  َماَت  َعرَشَ َرُجاًل، 
ِن ْبِن  مْحَ ُه َمْأُخوٌذ َنَحَر َنْفَسُه، َوَتَناَوَل ُعَمُر َيَد َعْبِد الرَّ ُبْرُنًسا، َفَلامَّ َظنَّ الِعْلُج َأنَّ
ْم  ُ َفإهِنَّ َنَواِحي املَْسِجِد  ا  َفَقْد َرَأى الَِّذي َأَرى، َوَأمَّ َييِل ُعَمَر  َمُه، َفَمْن  َفَقدَّ َعْوٍف 
ِ ُسْبَحاَن  ْم َقْد َفَقُدوا َصْوَت ُعَمَر، َوُهْم َيُقوُلوَن: ُسْبَحاَن اهللَّ ُ اَل َيْدُروَن، َغرْيَ َأهنَّ
ُفوا َقاَل: َيا اْبَن َعبَّاٍس، اْنُظْر  ِن َصاَلًة َخِفيَفًة، َفَلامَّ اْنرَصَ مْحَ ِ، َفَصىلَّ هِبِْم َعْبُد الرَّ اهللَّ
َنُع؟ َقاَل: َنَعْم،  َمْن َقَتَلنِي، َفَجاَل َساَعًة ُثمَّ َجاَء َفَقاَل: ُغاَلُم امُلِغرَيِة، َقاَل: الصَّ
َعْل ِميَتتِي بَِيِد َرُجٍل  ِ الَِّذي مَلْ جَيْ ، َلَقْد َأَمْرُت بِِه َمْعُروًفا، احَلْمُد هلِلَّ ُ َقاَل: َقاَتَلُه اهللَّ
اِن َأْن َتْكُثَر الُعُلوُج بِامْلَِديَنِة، - َوَكاَن  ِعي اإِلْساَلَم، َقْد ُكْنَت َأْنَت َوَأُبوَك حُتِبَّ َيدَّ
َقاَل:  َقَتْلَنا؟  ِشْئَت  إِْن  َأْي:  َفَعْلُت،  ِشْئَت  إِْن  َفَقاَل:   - َرِقيًقا  َأْكَثَرُهْم  الَعبَّاُس 
َفاْحُتِمَل  ُكْم.  َحجَّ وا  َوَحجُّ ِقْبَلَتُكْم،  ْوا  َوَصلَّ بِِلَسانُِكْم،  ُموا  َتَكلَّ َما  َبْعَد  َكَذْبَت 
إىَِل َبْيتِِه َفاْنَطَلْقَنا َمَعُه، َوَكَأنَّ النَّاَس مَلْ ُتِصْبُهْم ُمِصيَبٌة َقْبَل َيْوَمئٍِذ، َفَقائٌِل َيُقوُل: 
َبُه، َفَخَرَج ِمْن َجْوِفِه، ُثمَّ ُأيِتَ  اَل َبْأَس، َوَقائٌِل َيُقوُل: َأَخاُف َعَلْيِه، َفُأيِتَ بَِنبِيٍذ َفرَشِ
ُه َميٌِّت، َفَدَخْلَنا َعَلْيِه، َوَجاَء النَّاُس،  َبُه َفَخَرَج ِمْن ُجْرِحِه، َفَعِلُموا َأنَّ بَِلَبٍن َفرَشِ
ى  بُِبرْشَ امُلْؤِمننَِي  َأِمرَي  َيا  َأْبرِشْ  َفَقاَل:   ، َشابٌّ َرُجٌل  َوَجاَء  َعَلْيِه،  ُيْثُنوَن  َفَجَعُلوا 
َم-، َوَقَدٍم يِف اإِلْساَلِم َما  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َلَك، ِمْن ُصْحَبِة َرُسوِل اهللَّ اهللَّ
َقْد َعِلْمَت، ُثمَّ َولِيَت َفَعَدْلَت، ُثمَّ َشَهاَدٌة، َقاَل: َوِدْدُت َأنَّ َذلَِك َكَفاٌف اَل َعيَلَّ 
وا َعيَلَّ الُغاَلَم، َقاَل: َيا اْبَن  َأْدَبَر إَِذا إَِزاُرُه َيَمسُّ اأَلْرَض، َقاَل: ُردُّ َواَل يِل، َفَلامَّ 
اْنُظْر  ُعَمَر،  ْبَن   ِ اهللَّ َعْبَد  َيا  لَِربَِّك  َوَأْتَقى  لَِثْوبَِك،  َأْبَقى  ُه  َفإِنَّ َثْوَبَك،  اْرَفْع  َأِخي 



213
َنْحَوُه، َقاَل: إِْن َوَف  َأْو  َأْلًفا  َوَثاَمننَِي  ًة  َفَوَجُدوُه ِستَّ ْيِن، َفَحَسُبوُه  َما َعيَلَّ ِمَن الدَّ
مَلْ  َفإِْن  َكْعٍب،  ْبِن  َعِديِّ  َبنِي  يِف  َفَسْل  َوإاِلَّ  َأْمَواهِلِْم،  ِمْن  ِه  َفَأدِّ ُعَمَر  آِل  َماُل  َلُه، 
ْم َفَسْل يِف ُقَرْيٍش، َواَل َتْعُدُهْم إىَِل َغرْيِِهْم، َفَأدِّ َعنِّي َهَذا املَاَل اْنَطِلْق  َتِف َأْمَواهُلُ
اَلَم، َواَل َتُقْل َأِمرُي امُلْؤِمننَِي،  إىَِل َعائَِشَة ُأمِّ امُلْؤِمننَِي، َفُقْل: َيْقَرُأ َعَلْيِك ُعَمُر السَّ
ُيْدَفَن  َأْن  اِب  اخَلطَّ ْبُن  ُعَمُر  َيْسَتْأِذُن  َوُقْل:  َأِمرًيا،  لِْلُمْؤِمننَِي  الَيْوَم  َلْسُت  َفإيِنِّ 
َفَقاَل:  َتْبِكي،  َقاِعَدًة  َفَوَجَدَها  َعَلْيَها،  َدَخَل  ُثمَّ  َواْسَتْأَذَن،  َم  َفَسلَّ َصاِحَبْيِه،  َمَع 
اَلَم، َوَيْسَتْأِذُن َأْن ُيْدَفَن َمَع َصاِحَبْيِه، َفَقاَلْت:  اِب السَّ َيْقَرُأ َعَلْيِك ُعَمُر ْبُن اخَلطَّ
 ِ وثَِرنَّ بِِه الَيْوَم َعىَل َنْفيِس، َفَلامَّ َأْقَبَل، ِقيَل: َهَذا َعْبُد اهللَّ ُكْنُت ُأِريُدُه لَِنْفيِس، َوأَلُ
َقاَل:  َلَدْيَك؟  َما  َفَقاَل:  إَِلْيِه،  َرُجٌل  َفَأْسَنَدُه  اْرَفُعويِن،  َقاَل:  َجاَء،  َقْد  ُعَمَر،  ْبُن 
ٍء َأَهمُّ إيَِلَّ ِمْن  ِ، َما َكاَن ِمْن يَشْ الَِّذي حُتِبُّ َيا َأِمرَي امُلْؤِمننَِي َأِذَنْت، َقاَل: احَلْمُد هلِلَّ
اِب، َفإِْن  ْم، َفُقْل: َيْسَتْأِذُن ُعَمُر ْبُن اخَلطَّ َذلَِك، َفإَِذا َأَنا َقَضْيُت َفامْحُِلويِن، ُثمَّ َسلِّ
ويِن إىَِل َمَقابِِر امُلْسِلِمنَي، َوَجاَءْت ُأمُّ امُلْؤِمننَِي  ْتنِي ُردُّ َأِذَنْت يِل َفَأْدِخُلويِن، َوإِْن َردَّ
ِعْنَدُه  َفَبَكْت  َعَلْيِه،  ْت  َفَوجَلَ ُقْمَنا،  َرَأْيَناَها  َفَلامَّ  َمَعَها،  َتِسرُي  َوالنَِّساُء  َحْفَصُة 
اِخِل،  الدَّ ِمَن  ُبَكاَءَها  َفَسِمْعَنا  ْم،  هَلُ َداِخاًل  ْت  َفَوجَلَ َجاُل،  الرِّ َواْسَتْأَذَن  َساَعًة، 
َذا اأَلْمِر ِمْن  َفَقاُلوا: َأْوِص َيا َأِمرَي امُلْؤِمننَِي اْسَتْخِلْف، َقاَل: َما َأِجُد َأَحًدا َأَحقَّ هِبَ
َم- َوُهَو  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َ َرُسوُل اهللَّ ِذيَن ُتُويفِّ ْهِط، الَّ َفِر، َأِو الرَّ َهُؤاَلِء النَّ
ِن،  مْحَ ، َوَطْلَحَة، َوَسْعًدا، َوَعْبَد الرَّ َبرْيَ ا، َوُعْثاَمَن، َوالزُّ ى َعِليًّ َعْنُهْم َراٍض، َفَسمَّ
ْعِزَيِة  التَّ َكَهْيَئِة   - ٌء  يَشْ اأَلْمِر  ِمَن  َلُه  َوَلْيَس  ُعَمَر،  ْبُن   ِ اهللَّ َعْبُد  َيْشَهُدُكْم  َوَقاَل: 
َر، َفإيِنِّ  ُأمِّ ُكْم َما  َأيُّ بِِه  َفْلَيْسَتِعْن  َفُهَو َذاَك، َوإاِلَّ  َلُه - َفإِْن َأَصاَبِت اإِلْمَرُة َسْعًدا 
بِامْلَُهاِجِريَن  َبْعِدي،  ِمْن  اخَلِليَفَة  ُأويِص  َوَقاَل:  ِخَياَنٍة،  َواَل  َعْجٍز،  َعْن  َأْعِزْلُه  مَلْ 
ا،  ْم ُحْرَمَتُهْم، َوُأوِصيِه بِاأَلْنَصاِر َخرْيً َفَظ هَلُ ُهْم، َوحَيْ ْم َحقَّ لنَِي، َأْن َيْعِرَف هَلُ اأَلوَّ
ِسنِِهْم، َوَأْن ُيْعَفى  زب ې  ې  ى  ى  ائ  ائ رب، َأْن ُيْقَبَل ِمْن حُمْ
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ْم ِرْدُء اإِلْساَلِم، َوُجَباُة املَاِل،  ُ ا، َفإهِنَّ َعْن ُمِسيئِِهْم، َوُأوِصيِه بَِأْهِل اأَلْمَصاِر َخرْيً
، َوَأْن اَل ُيْؤَخَذ ِمْنُهْم إاِلَّ َفْضُلُهْم َعْن ِرَضاُهْم. َوُأوِصيِه بِاأَلْعَراِب  َوَغْيُظ الَعُدوِّ
ُة اإِلْساَلِم، َأْن ُيْؤَخَذ ِمْن َحَوايِش َأْمَواهِلِْم، َوُيَردَّ  ْم َأْصُل الَعَرِب، َوَمادَّ ُ ا، َفإهِنَّ َخرْيً
َم- َأْن ُيوَف  ِة َرُسولِِه -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِ، َوِذمَّ ِة اهللَّ َعىَل ُفَقَرائِِهْم، َوُأوِصيِه بِِذمَّ
ُفوا إاِلَّ َطاَقَتُهْم، َفَلامَّ ُقبَِض َخَرْجَنا  ْم بَِعْهِدِهْم، َوَأْن ُيَقاَتَل ِمْن َوَرائِِهْم، َواَل ُيَكلَّ هَلُ
اِب،  اخَلطَّ ْبُن  ُعَمُر  َيْسَتْأِذُن  َقاَل:  ُعَمَر،  ْبُن   ِ اهللَّ َعْبُد  َم  َفَسلَّ َنْميِش،  َفاْنَطَلْقَنا  بِِه، 
َقاَلْت: َأْدِخُلوُه، َفُأْدِخَل، َفُوِضَع ُهَنالَِك َمَع َصاِحَبْيِه، َفَلامَّ ُفِرَغ ِمْن َدْفنِِه اْجَتَمَع 
 : َبرْيُ ِن: اْجَعُلوا َأْمَرُكْم إىَِل َثاَلَثٍة ِمْنُكْم، َفَقاَل الزُّ مْحَ ْهُط، َفَقاَل َعْبُد الرَّ َهُؤاَلِء الرَّ
، َفَقاَل َطْلَحُة: َقْد َجَعْلُت َأْمِري إىَِل ُعْثاَمَن، َوَقاَل َسْعٌد:  َقْد َجَعْلُت َأْمِري إىَِل َعيِلٍّ
َأ ِمْن َهَذا  ُكاَم َترَبَّ ِن: َأيُّ مْحَ ِن ْبِن َعْوٍف، َفَقاَل َعْبُد الرَّ مْحَ َقْد َجَعْلُت َأْمِري إىَِل َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه َواإِلْساَلُم، َلَيْنُظَرنَّ َأْفَضَلُهْم يِف َنْفِسِه؟ َفُأْسِكَت  اأَلْمِر، َفَنْجَعُلُه إَِلْيِه َواهللَّ
َأْفَضِلُكْم  َعْن  آُل  َأْن اَل  َعيَلَّ   ُ إيَِلَّ َواهللَّ َأَفَتْجَعُلوَنُه  ِن:  مْحَ الرَّ َعْبُد  َفَقاَل  ْيَخاِن،  الشَّ
َعَلْيِه  ِ -َصىلَّ اهلُل  َقَراَبٌة ِمْن َرُسوِل اهللَّ َلَك  َفَقاَل:  ا  َأَحِدمِهَ بَِيِد  َفَأَخَذ  َنَعْم،  َقااَل: 
 ، َلَتْعِدَلنَّ ْرُتَك  َأمَّ َلئِْن  َعَلْيَك   ُ َفاهللَّ َعِلْمَت،  َقْد  َما  اإِلْساَلِم  يِف  َوالَقَدُم  َم-  َوَسلَّ
َذلَِك،  ِمْثَل  َلُه  َفَقاَل  بِاآْلَخِر  َخاَل  ُثمَّ   ، َوَلُتِطيَعنَّ  ، َلَتْسَمَعنَّ ُعْثاَمَن  ْرُت  َأمَّ َوَلئِْن 
اِر  ، َوَوَلَج َأْهُل الدَّ َفَلامَّ َأَخَذ املِيَثاَق َقاَل: اْرَفْع َيَدَك َيا ُعْثاَمُن َفَباَيَعُه، َفَباَيَع َلُه َعيِلٌّ

َفَباَيُعوُه« أخرجه البخاري برقم )3٧٠٠(.
َدَعنَّ َأَراِمَل َأْهِل الِعَراِق اَل   عمر Iقبل موته بلياٍل معدودة يقول: »أَلَ

َتْجَن إىَِل َرُجٍل َبْعِدي َأَبًدا«. حَيْ
عمر الذي كان دائاًم يتحسس أحوال املسلمني، ويتفقدهم، ويتفقد فقرائهم 
ُيَسجل  ومن  يبدأ  بمن  الصحابة  استشار  للمسلمني  الديوان  وضع  وعندما 
بآل  وبدأ  فأبى  املؤمنني  أمري  يا  باسمك  ابدأ  املسلمون:  له  فقال  األول  اسمه 
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد جاء عن الشعبي قال ملا افتتح عمر العراق والشام وجبى 
العطاء  أفرض  أن  قد رأيت  إين   : فقال  اخلراج مجع أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ألهله فقالوا نعم رأيت الرأي يا أمري املؤمنني قال فبمن أبدأ قالوا بنفسك قال 
ال ولكني أضع نفيس حيث وضعها اهلل وأبدأ بآل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ففعل فكتب 
عائشة أم املؤمنني يرمحها اهلل يف اثني عرش ألفا وكتب سائر أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يف عرشة آالف وفرض لعيل بن أيب طالب يف مخسة آالف وفرض مثل ذلك 
ملن شهد بدًرا من بني هاشم   ،) انظر كتاب فتوح البلدان )صـ 43١) ط دار 

ومكتبة اهلالل- بريوت. 
 ويف هذا دليل عىل حبه ألهل البيت وعىل حبه لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهلذا جاء 
ُ َعْنُهاَم-، َقاَل: ُثمَّ َمىَض َرُسوُل  عند الطرباين يف الكبري َعِن اْبِن َعبَّاٍس-َريِضَ اهللَّ
ْم-، َواْسَتْخَلَف َعىَل امْلَِديَنِة َأَبا ُرْهٍم ُكْلُثوَم ْبَن ُحَصنْيٍ  اهللِ -َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
، َوَخَرَج لَِعرْشٍ َمَضنْيَ ِمْن َرَمَضاَن، »َفَصاَم َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلل َعَلْيِه  اْلِغَفاِريَّ
ْم-، َوَصاَم النَّاُس َمَعُه َحتَّى إَِذا َكاَن بِاْلَكِديِد َما َبنْيَ ُعْسَفاَن َوَأَمَج َأْفَطَر«،  َوَسلَّ
ِة آاَلٍف ِمَن امْلُْسِلِمنَي ِمْن ُمَزْيَنَة َوُسَلْيٍم،  ْهَراِن يِف َعرَشَ ُثمَّ َمىَض َحتَّى َنَزَل َمرَّ الظَّ
ْم-  َويِف ُكلِّ اْلَقَبائِِل َعَدٌد َوإِْساَلٌم، َوَأْوَعَب َمَع َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْف ِمْنُهْم َأَحٌد، َفَلامَّ َنَزَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلل  ْنَصاُر، َفَلْم َيَتَخلَّ وامْلَُهاِجُروَن َواأْلَ
َعْن  َيْأهِتِْم  َفَلْم  ُقَرْيٍش،  َعْن  ْخَباُر  اأْلَ َعِمَيِت  َوَقْد  ْهَراِن،  الظَّ -بَِمرِّ  ْم  َوَسلَّ َعَلْيِه 
يِف  َخَرَج  َفاِعٌل،  ُهَو  َما  َيْدُروَن  َواَل   ، ْم -َخرَبٌ َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلل  َرُسوِل اهللِ- َصىلَّ 
ُسوَن  ْيَلِة َأُبو ُسْفَياَن ْبُن َحْرٍب، َوَحِكيُم ْبُن ِحَزاٍم، َوُبَدْيُل ْبُن َوْرَقاَء َيَتَحسَّ تِْلَك اللَّ
ِلِب  ا، َأْو َيْسَمُعوَن بِِه، َوَقْد َكاَن اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد امْلُطَّ َوَيْنَتِظُروَن َهْل جَيُِدوَن َخرَبً
ِريِق، َوَقْد َكاَن َأُبو ُسْفَياَن ْبُن  ْم- بَِبْعِض الطَّ َأَتى َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
َة ْبِن امْلُِغرَيِة َقْد َلِقَيا َرُسوَل اهللِ َصىلَّ  ِلِب، َوَعْبُد اهللِ ْبُن َأيِب ُأَميَّ اِرِث ْبِن َعْبِد امْلُطَّ احْلَ
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َمْتُه ُأمُّ َسَلَمَة  ُخوَل َعَلْيِه، َفَكلَّ َة َوامْلَِديَنِة، َفاْلَتَمَسا الدُّ ْم، ِفياَم َبنْيَ َمكَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
تَِك َوِصْهُرَك. َقاَل: »اَل َحاَجَة  َك َواْبُن َعمَّ ِفيِهاَم، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ، اْبُن َعمِّ
تِي َوِصْهِري، َفُهَو الَِّذي َقاَل  ا اْبُن َعمَّ ي َفَهَتَك ِعْريِض، َوَأمَّ ا اْبُن َعمِّ يِل هِباَِم، َأمَّ
َة َما َقاَل«. َفَلامَّ َأْخَرَج إَِلْيِهاَم بَِذلَِك، َوَمَع َأيِب ُسْفَياَن ُبَنيٌّ َلُه، َفَقاَل: َواهللِ  يِل بَِمكَّ
ْرِض َحتَّى َنُموَت َعَطًشا  َلَيْأَذَننَّ يِل َأْو آَلُخَذنَّ بَِيِد اْبَنيَّ َهَذا، ُثمَّ َلَنْذَهَبنَّ يِف اأْلَ
اْم  اْم، ُثمَّ َأِذَن هَلُ ْم- َرقَّ هَلُ َوُجوًعا، َفَلامَّ َبَلَغ َذلَِك َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْهَراِن َقاَل  ْم -بَِمرِّ الظَّ َفَدَخاَل َوَأْسَلاَم، َفَلامَّ َنَزَل َرُسوُل اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْم -  اْلَعبَّاُس: َواَصَباَح ُقَرْيٍش، َواهللِ َلئِْن َدَخَل َرُسوُل اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْهِر َقاَل: َفَجَلْسُت َعىَل  ُه هَلَاَلُك ُقَرْيٍش إىَِل آِخِر الدَّ َة َعْنَوًة َقْبَل َأْن َيْسَتْأِمُنوُه، إِنَّ َمكَّ
ِم - اْلَبْيَضاِء، َفَخَرْجُت َعَلْيَها َحتَّى ِجْئُت  َبْغَلِة َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
َيْأيِت  َحاَجٍة  َذا  َأْو  َلبٍِن،  َصاِحَب  َأْو  اَبِة،  طَّ احْلَ َبْعَض  َأْلَقى  َلَعيلِّ  َفُقْلُت:  َراَك  اأْلَ
إَِلْيِه،  -لَِيْخُرُجوا  ْم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلل  َصىلَّ  اهللِ-  َرُسوِل  بَِمَكاِن  ُهْم  َفُيْخرِبُ َة،  َمكَّ
ِسرُي َعَلْيَها، وَأْلَتِمُس  َفَيْسَتْأِمُنوُه َقْبَل َأْن َيْدُخَلَها َعَلْيِهْم َعْنَوًة. َقاَل: َفَواهللِ، إيِنِّ أَلَ
اَجَعاِن،  َيرَتَ ا  َوْرَقاَء َومُهَ ْبِن  َوُبَدْيِل  َأيِب ُسْفَياَن،  إِْذ َسِمْعُت َكاَلَم  َلُه  َما َخَرْجُت 
ُبَدْيٌل:  َيُقوُل  َقاَل:  َعْسَكًرا  َواَل  نرَِياًنا  َقطُّ  َكاْلَيْوِم  َرَأْيُت  َما  َيُقوُل:  ُسْفَياَن  َوَأُبو 
َأُبو ُسْفَياَن: ُخَزاَعُة، َواهللِ  َيُقوُل  َقاَل:  ْرُب.  احْلَ َشْتَها  مَحَ نرَِياُن ُخَزاَعَة  َهِذِه َواهللِ 
ا َوَعْسَكُرَها. َقاَل: َفَعَرْفُت َصْوَتُه، َفُقْلُت: َيا  ُم ِمْن َأْن َتُكوَن َهِذِه نرَِياهُنَ َأَذلُّ وَأأْلَ
َأَبا َحْنَظَلَة، َفَعَرَف َصْويِت، َفَقاَل َأُبو اْلَفْضِل َفُقْلُت: َنَعْم. َقاَل: َماَلَك ِفَداَك َأيِب 
ْم -يِف  َك َيا َأَبا ُسْفَياَن، َهَذا َرُسوُل اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ ي. َفُقْلُت: َوحْيَ َوُأمِّ
ي؟ َقاَل: ُقْلُت: َواهللِ  النَّاِس َواَصَباَح ُقَرْيٍش َواهللِ َقاَل: َفاَم احْلِيَلُة، ِفَداَك َأيِب َوُأمِّ
َرُسوَل  بَِك  آيِتَ  َحتَّى  اْلَبْغَلَة  َهِذِه  َمِعي  َفاْرَكْب  ُعُنَقَك،  َبنَّ  َلَيرْضِ بَِك  َظَفَر  َلئِْن 
ْم -َأْسَتْأِمَنُه َلَك، َقاَل: َفَرِكَب َخْلِفي َوَرَجَع َصاِحَباُه،  اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
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اَم َمَرْرُت بَِناٍر ِمْن نرَِياِن امْلُْسِلِمنَي َقاُلوا: َمْن َهَذا؟ َفإَِذا َرَأْوا َبْغَلَة  ْكُت بِِه ُكلَّ َفَحرَّ
ْم  ْم -َقاُلوا: َعمُّ َرُسوِل اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوِل اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
اِب َريِضَ اهلُل َعْنُه، َفَقاَل: َمْن َهَذا؟  طَّ -َعىَل َبْغَلتِِه َحتَّى َمَرْرُت بَِناِر ُعَمَر ْبِن اخْلَ
ْمُد  ، َفَلامَّ َرَأى َأَبا ُسْفَياَن َعىَل َعُجِز اْلَبْغَلِة، َقاَل َأُبو ُسْفَياَن َعُدوُّ اهللِ، احْلَ َوَقاَم إيَِلَّ
ِ الَِّذي َأْمَكَن ِمْنَك بَِغرْيِ َعْقٍد َواَل َعْهٍد، ُثمَّ َخَرَج َيْشَتدُّ َنْحَو َرُسوِل اهللِ - َصىلَّ  هلِلَّ
ُجَل  الرَّ اْلَبِطيُء  ُة  ابَّ الدَّ َتْسبُِق  باَِم  َفَسَبَقْتُه  اْلَبْغَلُة،  َوَرَكَضِت   ،- ْم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلل 
ْم  اْلَبِطيَء، َفاْقَتَحْمُت َعِن اْلَبْغَلِة، َفَدَخْلُت َعىَل َرُسوِل اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
-َوَدَخَل ُعَمُر، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َهَذا َأُبو ُسْفَياَن َقْد َأْمَكَن اهلُل ِمْنُه بَِغرْيِ َعْقٍد 
ُثمَّ  َأَجْرُتُه،  إيِنِّ  اهللِ،  َرُسوَل  َيا  ُقْلُت:  َقاَل:  ُعُنَقُه.  َب  رْضِ َفأْلَ َفَدْعنِي  َعْهٍد،  َواَل 
ْم -َفَأَخْذُت بَِرْأِسِه َفُقْلُت: اَل َواهللِ  َجَلْسُت إىَِل َرُسوِل اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْيَلَة َرُجٌل ُدويِن، َفَلامَّ َأْكَثَر ُعَمُر يِف َشْأنِِه ُقْلُت: َمْهاًل َيا ُعَمُر، َأَما َواهللِ  اَل ُيَناِجيِه اللَّ
ُه َرُجٌل  َلْو َكاَن ِمْن ِرَجاِل َبنِي َعِديِّ ْبِن َكْعٍب َما ُقْلُت َهَذا، َوَلِكنََّك َعَرْفَت َأنَّ
ِمْن ِرَجاِل َبنِي َعْبِد َمَناٍف َقاَل: َمْهاًل َيا َعبَّاُس، َفَواهللِ إَلِِساَلُمَك َيْوَم َأْسَلْمَت 
اِب َلْو َأْسَلَم،  طَّ ْم -ِمْن إِْساَلِم اخْلَ َكاَن َأَحبَّ إىَِل َرُسوِل اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
َوَما يِب إاِلَّ َأينِّ َقْد َعَرْفُت َأنَّ إِْساَلَمَك َكاَن َأَحبَّ إىَِل َرُسوِل اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه 
ْم -: »اْذَهْب  اِب، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ - َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ طَّ ْم -ِمْن إِْساَلِم اخْلَ َوَسلَّ
َفَباَت  َرْحيِل  إىَِل  بِِه  َفَذَهْبُت  بِِه«.  َفاْئتِنِي  َأْصَبَح  َفإَِذا  َعبَّاُس،  َيا  َرْحِلَك  إَِل  بِِه 
ْم -، َفَلامَّ َرآُه  ِعْنِدي، َفَلامَّ َأْصَبَح َغَدْوُت بِِه إىَِل َرُسوِل اهللِ - َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
َأْن  َيْأِن َلَك  َأَلْ  َأَبا ُسْفَياَن،  َيا  َك  »َوْيَ ْم -َقاَل:  َرُسوُل اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
ي، َما َأْكَرَمَك َوَأْوَصَلَك، َواهللِ َلَقْد  َتْعَلَم َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل؟« َقاَل: بَِأيِب َأْنَت َوُأمِّ
َك َيا َأَبا ُسْفَياَن، َأَلْ  ُه َلَقْد َأْغَنى َعنِّي َشْيًئا َقاَل: »َوْيَ َظَنْنُت َأْن َلْو َكاَن َمَع اهللِ َغرْيُ
ي، َما أْحَلَمَك َوَأْكَرَمَك  َيْأِن َلَك َأْن َتْعَلَم َأينِّ َرُسوُل اهللِ؟« َقاَل: بَِأيِب َأْنَت َوُأمِّ



218
َك  ُء َحتَّى اآْلَن. َقاَل اْلَعبَّاُس: َوحْيَ َوَأْوَصَلَك َهِذِه، َواهللِ َكاَن يِف َنْفيِس ِمْنَها يَشْ
َأْن  َقْبَل  اهللِ  َرُسوُل  ًدا  مَّ حُمَ َوَأنَّ  اهلُل،  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َأْن  َواْشَهْد  َأْسِلْم،  ُسْفَياَن  َأَبا  َيا 
َأَبا  قِّ َوَأْسَلَم. ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ  َب ُعُنُقَك، َقاَل: َفَشِهَد بَِشَهاَدِة احْلَ ُترْضَ
َأيِب  َداَر  َدَخَل  َمْن  »َنَعْم  َقاَل:  َشْيًئا  َلُه  َفاْجَعْل  اْلَفْخَر،  َهَذا  حُيِبُّ  َرُجٌل  ُسْفَياَن 
ُسْفَياَن َفُهَو آِمٌن، َوَمْن َأْغَلَق َباَبُه َفُهَو آِمٌن، َوَمْن َدَخَل امْلَْسِجَد َفُهَو آِمٌن«. َفَلامَّ 
»َيا َعبَّاُس، اْحبِْسُه  ْم-:  َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلل  َف،  لَِيْنرَصِ َذَهَب 
اَها«. َقاَل: َفَخَرْجُت  َبِل، َحتَّى مَتُرَّ بِِه ُجُنوُد اهللِ َفرَيَ بَِمِضيِق اْلَواِدي ِعْنَد َخْطِم اجْلَ
ْم -َأْن َأْحبَِسُه َقاَل:  بِِه َحتَّى َحَبْسَتُه َحْيُث َأَمَريِن َرُسوُل اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْت َقبِيَلٌة َقاَل: َمْن َهُؤاَلِء؟ َفَأُقوُل: ُسَلْيٌم.  اَم َمرَّ ا ُكلَّ ْت بِِه اْلَقَبائُِل َعىَل َراَياهِتَ َوَمرَّ
ُمَزْيَنُة.  َفَأُقوُل:  َهُؤاَلِء؟  َمْن  َقاَل:  اْلَقبِيَلُة  رُّ  مَتُ ُثمَّ  َقاَل:  َولُِسَلْيٍم؟  َمايِل  َفَيُقوُل: 
َهُؤاَلِء؟  َمْن  َقاَل:  إاِلَّ  َقبِيَلٌة  رُّ  مَتُ اَل  اْلَقَبائُِل  ِت  َتَعدَّ َحتَّى  َومِلَُزْين ََة؟  يِل  َما  َفَيُقوُل: 
َفَأُقوُل: َبُنو ُفاَلٍن. َفَيُقوُل: َمايِل َولَِبنِي ُفاَلٍن. َحتَّى َمرَّ َرُسوُل اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه 
َدَق،  ْنَصاُر اَل َيَرى ِمْنُهْم إاِلَّ احْلَ اِء َكتِيَبٌة ِفيَها امْلَُهاِجُروَن َواأْلَ رْضَ ْم -يِف اخْلَ َوَسلَّ
َقاَل: ُسْبَحاَن اهللِ، َمْن َهُؤاَلِء َيا َعبَّاُس؟ ُقْلُت: َهَذا َرُسوُل اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه 
ُؤاَلِء ِقَبٌل َواَل َطاَقٌة، َواهللِ َيا  َحٍد هِبَ ْنَصاِر. َقاَل: َما أِلَ ْم -يِف امْلَُهاِجِريَن َواأْلَ َوَسلَّ
ا  َ َأَبا اْلَفْضِل، َلَقْد َأْصَبَح ِمْلَك اْبِن َأِخيَك اْلَغَداَة َعِظياًم. ُقْلُت: َيا َأَبا ُسْفَياَن، إهِنَّ
ُة. َقاَل: َفَنَعْم إَِذْن، ُقْلُت: النََّجاُء إىَِل َقْوِمَك. َقاَل: َفَخَرَج َحتَّى إَِذا َجاَءُهْم  ُبوَّ النُّ
بِِه،  َلُكْم  ِقَبَل  اَل  باَِم  َقْد َجاَءُكْم  ٌد  مَّ حُمَ َهَذا  ُقَرْيٍش،  َمْعرَشَ  َيا  بَِأْعىَل َصْوتِِه  َخ  رَصَ
َفَمْن َدَخَل َداَر َأيِب ُسْفَياَن َفُهَو آِمٌن، َفَقاَمْت إَِلْيِه اْمَرَأُتُه ِهْنُد بِْنُت ُعْتَبَة، َفَأَخَذْت 
ُكْم، اَل  َس، َفبِْئَس ِمْن َطِليَعِة َقْوٍم. َقاَل: َوحْيَ مْحَ َسَم اأْلَ بَِشاِربِِه، َفَقاَلْت: اْقُتُلوا الدَّ
َأيِب  َداَر  َدَخَل  َمْن  بِِه،  َلُكْم  ِقَبَل  اَل  َما  َجاَء  َقْد  ُه  َفإِنَّ َأْنُفِسُكْم،  ِمْن  َهِذِه  نَُّكْم  َتُغرَّ
ا َداُرَك. َقاَل: َوَمْن َأْغَلَق َباَبُه َفُهَو  ُسْفَياَن، َفُهَو آِمٌن َقاُلوا: َوْيَلَك َوَما ُتْغنِي َعنَّ
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امْلَْسِجِد.  َوإىَِل  ُدوِرِهْم  إىَِل  النَّاُس  َق  َفَتَفرَّ آِمٌن  َفُهَو  امْلَْسِجَد  َدَخَل  َوَمْن  آِمٌن، 
الصحيحة  األلباين يف  برقم )٧٢64)، وصححه  الكبري  الطرباين يف   أخرجه 

برقم )334١(.  
ُ َعْنُه-، َقاَل: َسِمْعُت  وجاء يف الصحيحني َعْن َأيِب َسِعيٍد اخُلْدِريِّ -َريِضَ اهللَّ
َم-، َيُقوُل: »َبْيَنا َأَنا َنائٌِم َرَأْيُت النَّاَس ُعِرُضوا  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوَل اهللَّ
ْدَي، َوِمْنَها َما َيْبُلُغ ُدوَن َذلَِك، َوُعِرَض  ، َوَعَلْيِهْم ُقُمٌص، َفِمْنَها َما َيْبُلُغ الثَّ َعيَلَّ
يَن«  »الدِّ َقاَل:   ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  ْلَتُه  َأوَّ َفاَم  َقاُلوا:  ُه«،  اْجَتَّ َقِميٌص  َوَعَلْيِه  ُعَمُر  َعيَلَّ 

أخرجه البخاري برقم )369١)، ومسلم برقم )٢39٠(.
َذْيِن ِمْن َبْعِدي ِمْن  أي: أن دين عمر كان وهلذا قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اْقَتُدوا بِاللَّ
َمْسُعوٍد«  اْبِن  بَِعْهِد  ُكوا  َومَتَسَّ ٍر،  َعامَّ ْدِي  ِبَ َواْهَتُدوا  َوُعَمَر،  َبْكٍر  َأيِب  َأْصَحايِب 
رواه الرتمذي برقم )38٠5)، عن عبد اهلل بن مسعود، وصححه األلباين يف 

تصحيح ُسنن الرتمذي.
وهكذا جاءت فضائل كثرية لعمر I ومما رشفه اهلل -عز وجل- به أن 

.I رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  تزوج بابنته فأصبح رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صهر عمر
ُ َعْنُه- َأنَّ  جاء عند احلاكم، والطرباين يف الكبري َعْن َقْيِس ْبِن َزْيٍد -َريِضَ اهللَّ
َخااَلَها  َعَلْيَها  َفَدَخَل  ُعَمَر،  بِْنَت  َحْفَصَة  َق  َطلَّ َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيَّ -َصىلَّ  النَّ
بِيُّ  َقنِي َعْن ِشَبٍع، َوَجاَء النَّ ِ َما َطلَّ ُقَداَمُة َوُعْثاَمُن اْبَنا َمْظُعوٍن، َفَبَكْت َوَقاَلْت:َواهللَّ
ا  َ َاُم: َراِجْع َحْفَصَة، َفإِنَّ َم-َفَقاَل: »َقاَل ِل ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
نَِّة« أخرجه احلاكم برقم )6٧53)، والطرباين  ا َزْوَجُتَك ِف اجْلَ َ اَمٌة، َوإِنَّ اَمٌة َقوَّ َصوَّ

يف الكبري برقم )934)، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )٢٠٠٧(.
I،  فقد برشه   وهكذا جاءت أدلة كثرية يف فضائل عثامن بن عفان  
َقاَلْت:  َعْنَها-   ُ اهللَّ َعائَِشَة-َريِضَ  باجلنة جاء عند مسلم من حديث  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
َم- ُمْضَطِجًعا يِف َبْيتِي، َكاِشًفا َعْن َفِخَذْيِه،  َكاَن َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
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َث، ُثمَّ اْسَتْأَذَن  اِل، َفَتَحدَّ َأْو َساَقْيِه، َفاْسَتْأَذَن َأُبو َبْكٍر َفَأِذَن َلُه، َوُهَو َعىَل تِْلَك احْلَ
اهللِ  َرُسوُل  َفَجَلَس  ُعْثاَمُن،  اْسَتْأَذَن  ُثمَّ  َث،  َفَتَحدَّ َكَذلَِك،  َوُهَو  َلُه،  َفَأِذَن  ُعَمُر، 
َث، َفَلامَّ َخَرَج َقاَلْت َعائَِشُة:  ى ثَِياَبُه َفَدَخَل َفَتَحدَّ َم-، َوَسوَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َدَخَل َأُبو َبْكٍر َفَلْم هَتَْتشَّ َلُه َومَلْ ُتَبالِِه، ُثمَّ َدَخَل ُعَمُر َفَلْم هَتَْتشَّ َلُه َومَلْ ُتَبالِِه، ُثمَّ 
ْيَت ثَِياَبَك َفَقاَل: »َأاَل َأْسَتِحي ِمْن َرُجٍل َتْسَتِحي ِمْنُه  َدَخَل ُعْثاَمُن َفَجَلْسَت َوَسوَّ

امْلََائَِكُة« أخرجه مسلم برقم  )٢4٠١ (.
ُ َعْنُه- َقاَل: َجاَء َرُجٌل  وجاء عند البخاري عن ُعْثاَمن ْبن َمْوَهٍب-َريِضَ اهللَّ
ِمْن َأْهِل ِمرْصَ َحجَّ الَبْيَت، َفَرَأى َقْوًما ُجُلوًسا، َفَقاَل: َمْن َهُؤاَلِء الَقْوُم؟ َفَقاُلوا 
اْبَن  َيا  َقاَل:  ُعَمَر،  ْبُن   ِ اهللَّ َعْبُد  َقاُلوا:  ِفيِهْم؟  ْيُخ  الشَّ َفَمِن  َقاَل:  ُقَرْيٌش،  َهُؤاَلِء 
َقاَل:  ُأُحٍد؟  َيْوَم  َفرَّ  ُعْثاَمَن  َأنَّ  َتْعَلُم  َهْل  ْثنِي،  َفَحدِّ ٍء  َعْن يَشْ َسائُِلَك  إيِنِّ  ُعَمَر، 
ُه َتَغيََّب  ُه َتَغيََّب َعْن َبْدٍر َومَلْ َيْشَهْد؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َتْعَلُم َأنَّ َنَعْم، َقاَل: َتْعَلُم َأنَّ
، َقاَل: اْبُن ُعَمَر: َتَعاَل  ُ َأْكرَبُ ْضَواِن َفَلْم َيْشَهْدَها؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: اهللَّ َعْن َبْيَعِة الرِّ
ُبُه َعْن  ا َتَغيُّ َ َعَفا َعْنُه َوَغَفَر َلُه، َوَأمَّ ا ِفَراُرُه َيْوَم ُأُحٍد، َفَأْشَهُد َأنَّ اهللَّ ْ َلَك، َأمَّ ُأَبنيِّ
َم-، َوَكاَنْت َمِريَضًة،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َتُه بِْنُت َرُسوِل اهللَّ ُه َكاَنْت حَتْ َبْدٍر َفإِنَّ
َم-: »إِنَّ َلَك َأْجَر َرُجٍل ِمَّْن َشِهَد َبْدًرا،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللَّ
َة ِمْن ُعْثاَمَن  ْضَواِن، َفَلْو َكاَن َأَحٌد َأَعزَّ بَِبْطِن َمكَّ ُبُه َعْن َبْيَعِة الرِّ ا َتَغيُّ َوَسْهَمُه« َوَأمَّ
َبْيَعُة  َوَكاَنْت  ُعْثاَمَن  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َفَبَعَث  َمَكاَنُه،  َلَبَعَثُه 
َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َة، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ ْضَواِن َبْعَد َما َذَهَب ُعْثاَمُن إىَِل َمكَّ الرِّ
ا َعىَل َيِدِه، َفَقاَل: »َهِذِه لُِعْثاَمَن« َفَقاَل َلُه  َب هِبَ بَِيِدِه الُيْمَنى: »َهِذِه َيُد ُعْثاَمَن«. َفرَضَ

ا اآلَن َمَعَك. أخرجه البخاري برقم )3698(.  اْبُن ُعَمَر اْذَهْب هِبَ
ُ َعْنُه- َقاَل: َجاَء  ِن ْبِن َسُمَرَة -َريِضَ اهللَّ مْحَ وجاء عند الرتمذي َعْن َعْبِد الرَّ
َز  َجهَّ ِحنَي  ِه -  ُكمِّ يِف   - ِديَناٍر  بَِأْلِف  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ بِيِّ -َصىلَّ  النَّ إىَِل  ُعْثاَمُن 
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ُ َعَلْيِه  بِيَّ -َصىلَّ اهللَّ ِن: َفَرَأْيُت النَّ مْحَ ِة َفَنَثَرَها يِف ِحْجِرِه. َقاَل َعْبُد الرَّ َجْيَش اْلُعرْسَ
 » َتنْيِ َمرَّ الَيْوِم  َبْعَد  َعِمَل  َما  ُعْثاَمَن  َضَّ  »َما  َوَيُقوُل:  ِحْجِرِه  يِف  ُبَها  ُيَقلِّ  - َم  َوَسلَّ
أخرجه الرتمذي برقم )3٧٠١)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.

.I وفضائل عثامن كثرية جًدا 
َعْنُه-َوَكاَن   ُ اهللَّ َزْيٍد،-َريِضَ  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  األوسط  يف  الطرباين  عند  جاء 
ا، َفَغِضَب  َفَتَناَوَل َعِليًّ ْبِن ُشْعَبَة، َفَجاَء َرُجٌل  امْلُِغرَيِة  ُه َكاَن َجالًِسا َمَع  َأنَّ ا،  َبْدِريًّ
ِة،  نَّ َأَبا َبْكٍر يِف اجْلَ ِعْنِدَك؟ َفَأْشَهُد َأنَّ   ِ ُيَتَناَوُل َأْصَحاُب َرُسوِل اهللَّ َسِعيٌد َوَقاَل: 
ِة،  نَّ ِة، َوَأنَّ َطْلَحَة يِف اجْلَ نَّ ا يِف اجْلَ ِة، َوَأنَّ َعِليًّ نَّ ِة، َوَأنَّ ُعْثاَمَن يِف اجْلَ نَّ َوَأنَّ ُعَمَر يِف اجْلَ
ِة،  نَّ ِن ْبَن َعْوٍف يِف اجْلَ مْحَ ِة، َوَأنَّ َعْبَد الرَّ نَّ ِة، َوَأنَّ َسْعًدا يِف اجْلَ نَّ َبرْيَ يِف اجْلَ َوَأنَّ الزُّ
َنا،  َأْخرِبْ َعَلْيِه:  َوَأْكَثُروا  النَّاُس  َلُه  َفَقاَل  ْيُتُه،  َلَسمَّ اِسَع  التَّ َي  ُأَسمِّ َأْن  ِشْئت  َوَلْو 
َم- َوُهَو َعىَل  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِة، إيِنِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ نَّ َفَقاَل: َوَأَنا يِف اجْلَ
ُه َلْيَس َعَلْيَك إاِلَّ َنبِيٌّ  َبُه بِِرْجِلِه، ُثمَّ َقاَل: »اْسُكْن ِحَراُء، َفإِنَّ َك، َفرَضَ ِحَراٍء، َفَتَحرَّ
برقم )٢٠٠8) ، وصححه األلباين يف  املعجم األوسط  َشِهيٌد«  َأْو  يٌق  َأْو ِصدِّ

الصحيحة برقم )8٧5(.
البخاري  ما جاء عند  منها  أحاديث  بالشهادة يف عدة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  له  وشهد 
َم-  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-، َقاَل: َصِعَد النَّ َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك -َريِضَ اهللَّ
َقاَل:  بِِرْجِلِه،  َبُه  َفرَضَ هِبِْم،  َفَرَجَف  َوُعْثاَمُن،  َوُعَمُر،  َبْكٍر،  َأُبو  َوَمَعُه  ُأُحٍد  إىَِل 
يٌق، َأْو َشِهيَداِن« أخرجه البخاري برقم  ، َأْو ِصدِّ »اْثُبْت ُأُحُد َفاَم َعَلْيَك إاِلَّ َنبِيٌّ

.)3483(
.L ويعني بالشهيدين عمر وعثامن 

ُ َعْنُه-  وجاء عند الرتمذي، وابن ماجه، وأمحد َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك-َريِضَ اهللَّ
ُهْم  تِي َأُبو َبْكٍر، َوَأَشدُّ تِي بُِأمَّ َم: »َأْرَحُم ُأمَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصىلَّ اهللَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
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َواحَلَراِم  بِاحَلَاِل  َوَأْعَلُمُهْم  اَن،  َعفَّ ْبُن  ُعْثاَمُن  َحَياًء  َوَأْصَدُقُهْم  ُعَمُر،   ِ اهللَّ َأْمِر  ِف 
ٍة َأِمنٌي  ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َوَأْفَرُضُهْم َزْيُد ْبُن َثابٍِت، َوَأْقَرُؤُهْم ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب َولُِكلِّ ُأمَّ
وابن  برقم )3٧9٠)،  الرتمذي  اِح« رواه  اجَلرَّ ْبُن  ُعَبْيَدَة  َأُبو  ِة  اأُلمَّ َهِذِه  َوَأِمنُي 
األلباين يف تصحيح  برقم )١٢9٠4)، وصححه  برقم )١54)، وأمحد  ماجه 

ُسنن الرتمذي.
I وهلذا تسابق   وهكذا جاءت أحاديث كثرية دالة عىل فضل عثامن 
الصحابة عىل خالفته بعد عمر Iفهو خليفة راشد وفضائله كثرية وهكذا 
جاءت أحاديث كثرية يف فضائل أمري املؤمنني عيل I ، ففي الصحيحني 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  َأنَّ  َعْنُه-،   ُ اهللَّ َسْعٍد -َريِضَ  ْبُن  َسْهُل  من حديث 
َيَدْيِه،  َعىَل   ُ اهللَّ َيْفَتُح  َرُجًا  َغًدا  اَيَة  الرَّ َهِذِه  ْعِطنَيَّ  »أَلُ  : َخْيرَبَ َيْوَم  َقاَل  َم-  َوَسلَّ
َلْيَلَتُهْم  َيُدوُكوَن  النَّاُس  َفَباَت  َقاَل:  َوَرُسوُلُه«،   ُ اهللَّ ُه  َوُيِبُّ َوَرُسوَلُه   َ اهللَّ ُيِبُّ 
َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْم ُيْعَطاَها، َفَلامَّ َأْصَبَح النَّاُس َغَدْوا َعىَل َرُسوِل اهللَّ ُ َأهيُّ
َأْن ُيْعَطاَها، َفَقاَل: »َأْيَن َعيِلُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب«. َفِقيَل: ُهَو َيا َرُسوَل  ُهْم َيْرُجو  ُكلُّ
اهلُل  ِ -َصىلَّ  َفَبَصَق َرُسوُل اهللَّ بِِه  َفُأيِتَ  إَِلْيِه«.  »َفَأْرَسُلوا  َقاَل:  َعْيَنْيِه،  َيْشَتِكي   ِ اهللَّ
اَيَة،  َأ َحتَّى َكَأْن مَلْ َيُكْن بِِه َوَجٌع، َفَأْعَطاُه الرَّ َم- يِف َعْيَنْيِه َوَدَعا َلُه، َفرَبَ َعَلْيِه َوَسلَّ
ِ، ُأَقاتُِلُهْم َحتَّى َيُكوُنوا ِمْثَلَنا؟ َفَقاَل: »اْنُفْذ َعىَل ِرْسِلَك  : َيا َرُسوَل اهللَّ َفَقاَل َعيِلٌّ
ُهْم باَِم َيُِب َعَلْيِهْم ِمْن َحقِّ  َحتَّى َتْنِزَل بَِساَحتِِهْم، ُثمَّ اْدُعُهْم إَِل اإِلْسَاِم، َوَأْخرِبْ
ُر  ُ بَِك َرُجًا َواِحًدا، َخرْيٌ َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك مُحْ ِدَي اهللَّ ْن َيْ ِ أَلَ ِ ِفيِه، َفَواهللَّ اهللَّ

َعِم« أخرجه البخاري برقم )4٢١٠)، ومسلم برقم )٢4٠6(. النَّ
ُ َعْنُه-، َأنَّ  وكذلك جاء يف الصحيحني َعْن سعد بن أيب وقاص -َريِضَ اهللَّ
َفَقاَل:  ا،  َعِليًّ َواْسَتْخَلَف  َتُبوَك،  إىَِل  َخَرَج  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ َرُسوَل 
بَِمْنِزَلِة َهاُروَن،  َأْن َتُكوَن ِمنِّي  »َأاَل َتْرَض  ْبَياِن َوالنَِّساِء؟ َقاَل:  ُفنِي يِف الصِّ لِّ َأخُتَ
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ُه َلْيَس َنبِيٌّ َبْعِدي« . أخرجه البخاري برقم )44١6)، ومسلم  ِمْن ُموَسى إاِلَّ َأنَّ

برقم )٢4٠4(.
َفَلَق  َوالَِّذي  َعْنُه-:   ُ اهللَّ َعيِلٌّ -َريِضَ  َقاَل  َقاَل:   ، ِزرٍّ َعْن  ويف صحيح مسلم 
: »َأْن اَل  َم- إيَِلَّ يِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ مِّ بِيِّ اأْلُ ُه َلَعْهُد النَّ َسَمَة، إِنَّ َة، َوَبَرَأ النَّ بَّ احْلَ

نِي إاِلَّ ُمْؤِمٌن، َواَل ُيْبِغَضنِي إاِلَّ ُمَناِفٌق« أخرجه مسلم برقم )٧8(. ُيِبَّ
َقِدَم  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ اٍص-َريِضَ  َوقَّ َأيِب  ْبِن  َسْعِد  َعْن  ماجه  ابن  عند  وجاء 
ا، َفَناَل ِمْنُه، َفَغِضَب  اتِِه، َفَدَخَل َعَلْيِه َسْعٌد، َفَذَكُروا َعِليًّ ُمَعاِوَيُة يِف َبْعِض َحجَّ
َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  َسِمْعُت  لَِرُجٍل  َهَذا  َتُقوُل  َوَقاَل:  َسْعٌد، 
َيُقوُل: »َمْن ُكْنُت َمْواَلُه َفَعيِلٌّ َمْواَلُه« َوَسِمْعُتُه َيُقوُل: »َأْنَت ِمنِّي بَِمْنِزَلِة َهاُروَن 
اَيَة اْلَيْوَم َرُجًا  ْعِطنَيَّ الرَّ ُه اَل َنبِيَّ َبْعِدي«، َوَسِمْعُتُه َيُقوُل: »أَلُ ِمْن ُموَسى، إاِلَّ َأنَّ
يف  األلباين  وصححه   ،(١٢١( برقم  ماجه  ابن  َوَرُسوَلُه« أخرجه   َ اهللَّ ُيِبُّ 

تصحيح ُسنن ابن ماجه.
 ِ َقاَل َرُسوُل اهللَّ َقاَل:  َعْنُهاَم-   ُ اْبِن ُعَمَر-َريِضَ اهللَّ وجاء عند ابن ماجه َعِن 
ا  َوَأُبوُهَ ِة،  نَّ اجْلَ َأْهِل  َشَباِب  َدا  َسيِّ َسنْيُ  َواحْلُ َسُن  »احْلَ َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
ابن ماجه برقم  )١١8) ، وصححه األلباين يف تصحيح  ِمْنُهاَم« أخرجه  َخرْيٌ 

ُسنن ابن ماجه. 
فعيل له مكانته املعلومة السامية، وهو يعترب رابع العرشة املشهود هلم باجلنة 
I وهو من السابقني يف اإلسالم فهو أول  يف املنزلة والفضيلة واخلالفة 
من أسلم من الصبيان وقد تربى يف بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وكان من أشجع الناس 
وقد فتح اهلل عىل يديه وقد بارز كثرًيا من املرشكني فنرصه اهلل سبحانه وفضائله 

كثرية جًدا.
ُ َعْنُهاَم- َسِمْعُت  ِ -َريِضَ اهللَّ وجاء عند الرتمذي من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللَّ
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ُه َأْن َيْنُظَر إَِل َشِهيٍد َيْمِش َعىَل  َم - َيُقوُل: »َمْن َسَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ َرُسوَل اهللَّ
ِ« أخرجه الرتمذي برقم )3٧39)،  َوْجِه اأَلْرِض َفْلَيْنُظْر إَِل َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد اهللَّ

وابن ماجه برقم )١٢5)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
بِيَّ  ا النَّ َء َوَقى ِبَ  وجاء عند البخاري َعْن َقْيٍس، َقاَل: »َرَأْيُت َيَد َطْلَحَة َشاَّ

َم- َيْوَم ُأُحٍد« أخرجه البخاري برقم )4٠63(. -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِن  مْحَ وقد برشه النبي ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة فقد جاء عند الرتمذي، وغريه َعْن َعْبِد الرَّ
 : َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ - َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه-،   ُ اهللَّ َعْوٍف-َريِضَ  ْبِن 
ِة، َوَطْلَحُة ِف  ِة، َوَعيِلٌّ ِف اجَلنَّ ِة، َوُعْثاَمُن ِف اجَلنَّ ِة، َوُعَمُر ِف اجَلنَّ »َأُبو َبْكٍر ِف اجَلنَّ
ِة، َوَسِعيٌد  ِة، َوَسْعٌد ِف اجَلنَّ ِن ْبُن َعْوٍف ِف اجَلنَّ مْحَ ِة، َوَعْبُد الرَّ َبرْيُ ِف اجَلنَّ ِة َوالزُّ اجَلنَّ
 ،(3٧4٧( برقم  الرتمذي  اجَلنَِّة« أخرجه  ِف  اِح  اجَلرَّ ْبُن  ُعَبْيَدَة  َوَأُبو  ِة،  اجَلنَّ ِف 

وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
واألحاديث يف فضائله كثرية.

وكذلك يف فضائل الزبري I ففي الصحيحني من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد 
َم- النَّاَس - َيْوَم  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُهاَم-، َقاَل: َنَدَب النَّ ِ -َريِضَ اهللَّ اهللَّ
النَّاَس،  َنَدَب  ُثمَّ   ، َبرْيُ الزُّ َفاْنَتَدَب  النَّاَس،  َنَدَب  ُثمَّ   ، َبرْيُ الزُّ َفاْنَتَدَب   - اخَلْنَدِق 
ا  َحَواِريًّ َنبِيٍّ  لُِكلِّ  »إِنَّ  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ َفَقاَل   ، َبرْيُ الزُّ َفاْنَتَدَب 
اِم« أخرجه البخاري برقم )٢84٧)، ومسلم برقم  َبرْيُ ْبُن الَعوَّ َوإِنَّ َحَواِريَّ الزُّ

.)٢4١5(
I ألن  الزبري   أي لكل نبي نصري أو أنصار ونصريي من هذه األمة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص انتدب بعض الصحابة ليأتوا له بخرب األحزاب فانتدب الزبري عدة 
ا َوإِنَّ َحَواِريَّ  َم- : »إِنَّ لُِكلِّ َنبِيٍّ َحَواِريًّ مرات فقال النبي -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

اِم«. َبرْيُ ْبُن الَعوَّ الزُّ
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َبرْيِ،  ِ ْبِن الزُّ وقد مجع له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بني أبيه وأمه كام يف البخاري َعْن َعْبِد اهللَّ
ُ َعْنُهاَم- َقاَل: ُكْنُت َيْوَم اأَلْحَزاِب ُجِعْلُت َأَنا َوُعَمُر ْبُن َأيِب َسَلَمَة يِف  -َريِضَ اهللَّ
َأْو  َتنْيِ  َمرَّ ُقَرْيَظَة  َبنِي  إىَِل  َتِلُف  خَيْ َفَرِسِه،  َعىَل  َبرْيِ،  بِالزُّ َأَنا  َفإَِذا  َفَنَظْرُت  النَِّساِء، 
؟  ُبَنيَّ َيا  َرَأْيَتنِي  َأَوَهْل  َقاَل:  َتِلُف؟  خَتْ َرَأْيُتَك  َأَبِت  َيا  ُقْلُت:  َرَجْعُت  َفَلامَّ  َثاَلًثا، 
َم-، َقاَل: »َمْن َيْأِت َبنِي  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللَّ
ِ -َصىلَّ اهلُل  َع يِل َرُسوُل اهللَّ ُقَرْيَظَة َفَيْأتِينِي بَِخرَبِِهْم«. َفاْنَطَلْقُت، َفَلامَّ َرَجْعُت مَجَ

ي« أخرجه البخاري برقم )3٧٢٠(. َم- َأَبَوْيِه َفَقاَل: »ِفَداَك َأيِب َوُأمِّ َعَلْيِه َوَسلَّ
األبطال  من  كان  وقد  حيبه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  فقد  كثرية  الزبري  وفضائل   
والشجعان الذين جاهدوا يف سبيل اهلل والذين قاتلوا قتااًل مريًرا وقد كانت به 

.I جراحات كثرية كانت معروفة وكلها يف سبيل اهلل
وهكذا جاء يف فضائل عبد الرمحن بن عوف I أحاديث كثرية ومنها 

حديث العرشة املبرشين باجلنة فهو منهم.
يف  عقيل  أيب  وعن  عنه  وجل-  -عز  اهلل  قال  الذي  فهو  كبري  فضل  وله 

ەئ   ائ   ائ     ى   ى   ې   چ  اجلليل  كتابه 
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ          ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ   

ىئ    ىئ  ىئ  ی   چ ]التوبة: ٧9 [.
عندما جاء عبد الرمحن بن عوف إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأربعة آالف دينار لغزوة 
من الغزوات وكان أبو عقيل ال يملك إال صاعني فرتك ألهله صاًعا وأعطى 
إنه منافق ألنه  الرمحن  املنافقون فقالوا يف عبد  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صاًعا فلمزهم 

جاء هبذه األموال الكثرية.
وقالوا يف أيب عقيل إن اهلل غني عن صاع هذا فرد اهلل عىل هؤالء.

كثرية  أحاديث   I عوف  بن  الرمحن  عبد  فضائل  يف  جاءت  وهكذا 
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ولقد كان ينفق عىل نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويعطيهن األموال الكثرية فقد قالت عائشة 
J  أليب سلمة بن عبد الرمحن سقا اهلل أباك من رحيق السلسبيل لقد كان 

.I يعطينا ويعطينا ويعطينا
وهكذا جاءت أحاديث كثرية يف فضائل سعيد بن زيد I ومنها هذا 
احلديث وأبوه زيد بن عمرو حيكم له باإلسالم مع أنه مات يف زمن اجلاهلية 

قبل أن يوحى إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
ُ َعْنُهاَم -: »َأنَّ َزْيَد ْبَن َعْمِرو  فقد جاء عند البخاري َعْن اْبِن ُعَمَر -َريِضَ اهللَّ
يِن، َوَيْتَبُعُه، َفَلِقَي َعامِلًا ِمَن الَيُهوِد َفَسَأَلُه  ْأِم َيْسَأُل َعِن الدِّ ْبِن ُنَفْيٍل َخَرَج إىَِل الشَّ
يِن، َفَقاَل: اَل َتُكوُن َعىَل ِدينَِنا  َعْن ِدينِِهْم، َفَقاَل: إيِنِّ َلَعيلِّ َأْن َأِديَن ِديَنُكْم، َفَأْخرِبْ
َواَل   ،ِ ِمْن َغَضِب اهللَّ إاِلَّ  َأِفرُّ  َما  َزْيٌد  َقاَل   ،ِ ِمْن َغَضِب اهللَّ بَِنِصيبَِك  َتْأُخَذ  َحتَّى 
نِي َعىَل َغرْيِِه، َقاَل: َما  َشْيًئا َأَبًدا، َوَأنَّى َأْسَتِطيُعُه َفَهْل َتُدلُّ  ِ َأمْحُِل ِمْن َغَضِب اهللَّ
َيُكْن  مَلْ  إِْبَراِهيَم  ِديُن  َقاَل:  َزْيٌد: َوَما احَلنِيُف؟  َقاَل  َيُكوَن َحنِيًفا،  َأْن  إاِلَّ  َأْعَلُمُه 
النََّصاَرى  ِمَن  َعامِلًا  َفَلِقَي  َزْيٌد  َفَخَرَج   ،َ اهللَّ إاِلَّ  َيْعُبُد  َواَل  ا،  انِيًّ َنرْصَ َواَل  ا،  وِديًّ هَيُ
ِ، َقاَل:  َفَذَكَر ِمْثَلُه، َفَقاَل: َلْن َتُكوَن َعىَل ِدينَِنا َحتَّى َتْأُخَذ بَِنِصيبَِك ِمْن َلْعَنِة اهللَّ
ِ، َواَل ِمْن َغَضبِِه َشْيًئا َأَبًدا، َوَأنَّى  ِ، َواَل َأمْحُِل ِمْن َلْعَنِة اهللَّ َما َأِفرُّ إاِلَّ ِمْن َلْعَنِة اهللَّ
َوَما  َقاَل:  َحنِيًفا،  َيُكوَن  َأْن  إاِلَّ  َأْعَلُمُه  َما  َقاَل:  َغرْيِِه،  َعىَل  نِي  َتُدلُّ َفَهْل  َأْسَتِطيُع 
َ، َفَلامَّ  ا، َواَل َيْعُبُد إاِلَّ اهللَّ انِيًّ ا َواَل َنرْصَ وِديًّ احَلنِيُف؟ َقاَل: ِديُن إِْبَراِهيَم مَلْ َيُكْن هَيُ
ُهمَّ  اَلُم َخَرَج، َفَلامَّ َبَرَز َرَفَع َيَدْيِه َفَقاَل: اللَّ ْم يِف إِْبَراِهيَم َعَلْيِه السَّ َرَأى َزْيٌد َقْوهَلُ

إيِنِّ َأْشَهُد َأينِّ َعىَل ِديِن إِْبَراِهيَم« رواه البخاري برقم )38٢٧(.
وهكذا جاءت فضائل لسعد بن أيب وقاص I فقد جاء يف الصحيحني 
َع  َم- مَجَ بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-، َقاَل: َما َسِمْعُت النَّ َعْن َعيِلٍّ -َريِضَ اهللَّ
َحٍد إاِلَّ لَِسْعِد ْبِن َمالٍِك، َفإيِنِّ َسِمْعُتُه َيُقوُل َيْوَم ُأُحٍد: »َيا َسْعُد اْرِم ِفَداَك  َأَبَوْيِه أِلَ
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ي« أخرجه البخاري برقم )4٠59)، ومسلم برقم )٢4١١(. َأيِب َوُأمِّ

َأْقَبَل  َقاَل:  َعْنُهاَم-   ُ اهللَّ -َريِضَ   ِ اهللَّ َعْبِد  ْبِن  َجابِِر  َعْن  الرتمذي  عند  وجاء 
َخاَلُه«.  اْمُرٌؤ  َفْلرُيِيِن  َخاِل  »َهَذا   : َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ َفَقاَل  َسْعٌد، 

رواه الرتمذي برقم )3٧5٢)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
َم - َقاَل:  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ وجاء عند الرتمذي َعْن َسْعٍد، َأنَّ َرُسوَل اهللَّ
وصححه   ،(3٧5١( برقم  الرتمذي  رواه  َدَعاَك«   إَِذا  لَِسْعٍد  اْسَتِجْب  ُهمَّ  »اللَّ

األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
وقد علم واشتهر هبذا فكان إذا دعا اهلل استجاب اهلل -عز وجل- دعاءه 

وهو من العرشة املشهود هلم باجلنة.
وهكذا أيًضا جاء يف أيب عبيدة  I أحاديث كثرية وفضائل كثرية منها 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َعِن  َعْنُه-   ُ اهللَّ َأَنٍس-َريِضَ  َعْن  البخاري  عند  جاء  ما 
اِح« أخرجه  ِة َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اجَلرَّ ٍة َأِمنٌي، َوَأِمنُي َهِذِه اأُلمَّ َم- َقاَل: »لُِكلِّ ُأمَّ َوَسلَّ

البخاري برقم )438٢(.
الَعاِقُب  َجاَء  َقاَل:  َعْنُه-    ُ اهللَّ -َريِضَ  ُحَذْيَفَة  َعْن  الصحيحني  يف  وجاء 
َأْن  ُيِريَداِن  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوِل  إىَِل  َنْجَراَن،  َصاِحَبا  يُِّد،  َوالسَّ
اَل  ا  َفاَلَعنَّ ا  َنبِيًّ َكاَن  َلئِْن   ِ َفَواهللَّ َتْفَعْل،  اَل  لَِصاِحبِِه:  ا  َأَحُدمُهَ َفَقاَل  َقاَل:  ُياَلِعَناُه، 
ُنْفِلُح َنْحُن، َواَل َعِقُبَنا ِمْن َبْعِدَنا، َقااَل: إِنَّا ُنْعِطيَك َما َسَأْلَتَنا، َواْبَعْث َمَعَنا َرُجاًل 
َأِمنٍي«،  َحقَّ  َأِميًنا  َرُجاًل  َمَعُكْم  ْبَعَثنَّ  »أَلَ َفَقاَل  َأِميًنا.  إاِلَّ  َمَعَنا  َتْبَعْث  َواَل  َأِميًنا، 
َأَبا  َيا  »ُقْم  َفَقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ َرُسوِل  َأْصَحاُب  َلُه  َف  َفاْسَترْشَ
َم-: »َهَذا َأِمنُي  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اِح« َفَلامَّ َقاَم، َقاَل َرُسوُل اهللَّ ُعَبْيَدَة ْبَن اجَلرَّ

ِة« أخرجه البخاري برقم )438٠)، ومسلم برقم )٢4١9(. َهِذِه اأُلمَّ
هكذا وجاءت يف فضائله أحاديث كثرية وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيبه حًبا شديًدا 
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وفتح اهلل عىل يديه كثرًيا من بالد الشام ودخل بيت املقدس وهو الذي فتحها 
حتى جاء عمر I وأرضاه يستلم مفاتيح املسجد وأبو عبيده يومها هناك 
جاء  فقد  شديًدا  حًبا  حيبه   I عمر  كان  وقد   I الفاحتني  من  وهو 
َقاَل  ُه  َأنَّ َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُعَمَر  َعْن  واحلاكم  الصحابة،  فضائل  يف  أمحد  عند 
اَر مَمُْلوَءٌة َذَهًبا ُأْنِفُقُه يِف  ْوا«، َفَقاَل َبْعُضُهْم: َأمَتَنَّى َلْو َأنَّ َهِذِه الدَّ ْصَحابِِه: »مَتَنَّ أِلَ
ا مَمُْلوَءٌة َزَبْرَجًدا َوَجْوَهًرا َفُأْنِفُقُه  َ ُق، َوَقاَل َرُجُل: َأمَتَنَّى َلْو َأهنَّ ِ َوَأَتَصدَّ َسبِيِل اهللَّ
ْوا« َفَقاُلوا: َما َنْدِري َيا َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي،  ُق، ُثمَّ َقاَل ُعَمُر: »مَتَنَّ ِ َوَأَتَصدَّ يِف َسبِيِل اهللَّ
ْبِن  َوُمَعاِذ  اِح،  رَّ اجْلَ ْبِن  ُعَبْيَدَة  َأيِب  ِمْثَل  ِرَجااًل  مَمُْلوَءٌة  ا  َ َأهنَّ َلْو  ُعَمُر: »َأمَتَنَّى  َفَقاَل 
فضائل  يف  أمحد  اْلَياَمِن« أخرجه  ْبِن  َوُحَذْيَفَة  ُحَذْيَفَة،  َأيِب  َمْوىَل  َوَسامِلٍ  َجَبٍل، 
الشيخ : ويص اهلل  الصحابة برقم )١٢8٠)، واحلاكم برقم )5٠٠5)، وقال 

عباس يف حتقيق فضائل الصحابة: إسناده حسن. 
فهذه نبذة يسرية من فضائل العرشة املشهود هلم باجلنة فالواجب أن نعرف 
منزلتهم وأن نعرف قدرهم فهم من السابقني يف اإلسالم وهم من املبرشين 
 M  باجلنة وقد برشهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة ثم مل يعلم أهنم غريوا أو بدلوا
بل وهم ممن أرشدنا رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص أن نيرس عىل طريقم كام جاء عند الرتمذي، 
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَم ِفيَنا  وابن ماجه، واللفظ له َعِن الِعْرَباِض ْبِن َساِرَيَة-َريِضَ اهللَّ
َم- َذاَت َيْوٍم، َفَوَعَظَنا َمْوِعَظًة َبِليَغًة، َوِجَلْت  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوُل اهللَّ
ٍع،  ِ: َوَعْظَتَنا َمْوِعَظَة ُمَودِّ ِمْنَها اْلُقُلوُب، َوَذَرَفْت ِمْنَها اْلُعُيوُن، َفِقيَل َيا َرُسوَل اهللَّ
َعْبًدا  َوإِْن  اَعِة،  َوالطَّ ْمِع  َوالسَّ  ،ِ اهللَّ بَِتْقَوى  »َعَلْيُكْم  َفَقاَل:  بَِعْهٍد،  إَِلْيَنا  َفاْعَهْد 
َلَفاِء  اخْلُ ِة  َوُسنَّ تِي،  بُِسنَّ َفَعَلْيُكْم  َشِديًدا،  اْختَِاًفا  َبْعِدي  ِمْن  ْوَن  َوَسَتَ َحَبِشيًّا، 
َفإِنَّ  امْلُْحَدَثاِت،  ُموَر  َواأْلُ اُكْم  َوإِيَّ َواِجِذ،  بِالنَّ َعَلْيَها  وا  َعضُّ امْلَْهِديِّنَي،  اِشِديَن  الرَّ
 ،(4٢( برقم  ماجه  وابن   ،(٢6٧6( برقم  الرتمذي  َضَاَلٌة« رواه  بِْدَعٍة  ُكلَّ 
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وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه.

فالرسول أمرنا أن نسري عىل هدي هؤالء العرشة وأن نسلك طريقهم وهم 
خلفاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهم أفضل هذه األمة وقد جاء يف شأهنم أحاديث كثرية 

صحيحة نسأل اهلل أن يرزقنا السري عىل طريقهم.
�س/ ما هو �ملعتقد �ل�سحيح يف �أهل بيت �لنبوة ؟ 

نَّة واجلامعة،  املعتقد الصحيح يف أهل بيت النبوة هو ما سار عليه أهل  السُّ
الغلو واجلفاء  البيت حًبا رشعًيا وسًطا بني  نَّة واجلامعة حيبون أهل  السُّ فأهل 
نَّة هم الوسط يف حبهم ألهل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  واإلفراط والتفريط فأهل السُّ
نَّة واجلامعة  أهنم حيبون آل البيت وأهنم يوالوهنم وأهنم  فمن معتقد أهل السُّ
يرعون حقهم الذي أوىص هلم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويعرفون فضلهم لكن الواجب 
يدعي حب  بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ألن هناك من  أهل  نعرف من هم  أن  أواًل 
آل البيت وهو حيب آل البيت حًبا غري رشعي وحيب بعض آل البيت وجيفو 
بقيتهم ، والذي ينبغي أن نعرفه أواًل من هم آل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الراجح من 
كالم أهل العلم أهنم بنو عبد املطلب وبنو هاشم فيشمل آل احلارث بن عبد 
املطلب، وآل العباس بن عبد املطلب، وآل عيل، وآل جعفر، وآل عيل هؤالء 

هم اللذين حترم عليهم الصدقة.
ومن أوائل هؤالء نساء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبنات رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل عنهن 

مجيًعا لألدلة الكثرية ومنها قول اهلل -عز وجل-: چ ھ  ھ  ھ  ے  
ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ             ے   
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ                ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ     ۉ  ې  ې  
ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى   ى    ې   ې     
ی      ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ     ۆئ   ۆئ    ۇئ  
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ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ  
ڇ   ڇ   ڇ    چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڑ      ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ       ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ  

ڑ  ک  ک   ک  ک  چ ]األحزاب: ٢8 - 33 [.
چ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک   والشاهد قوله: 

ک   کچ    ، فهذا دليل عىل  أن نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص من آل بيته.
 ِ ومن األدلة عىل أن نساءه من آل بيته حديث اإلفك وفيه: َفَدَعا َرُسوُل اهللَّ
ا يِف ِفَراِق  ا، َوُأَساَمَة ِحنَي اْسَتْلَبَث الَوْحُي َيْسَتْأِمُرمُهَ َم- َعِليًّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َرَأْيُت  إِْن  َبِريَرُة:  َوَقاَلْت  ا،  َخرْيً إاِلَّ  َنْعَلُم  َواَل  َأْهُلَك  َفَقاَل:  ُأَساَمُة  ا  َفَأمَّ َأْهِلِه، 
َأْهِلَها،  َعِجنِي  َعْن  َتَناُم   ، نِّ السِّ َحِديَثُة  َجاِرَيٌة  ا  َ َأهنَّ ِمْن  َأْكَثَر  َأْغِمُصُه  َأْمًرا  َعَلْيَها 
َم-: »َمْن َيْعِذُرَنا ِف  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اِجُن، َفَتْأُكُلُه، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ َفَتْأيِت الدَّ
ا، َوَلَقْد َذَكُروا  ِ َما َعِلْمُت ِمْن َأْهيِل إاِلَّ َخرْيً َرُجٍل َبَلَغنِي َأَذاُه ِف َأْهِل َبْيتِي، َفَواهللَّ
عائشة  عن   ،(٢63٧( برقم  البخاري  ا« رواه  َخرْيً إاِلَّ  َعَلْيِه  َعِلْمُت  َما  َرُجًا 

 .J
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  وجاء يف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ٍد ُقوًتا« أخرجه البخاري  مَّ َم-: »اللُهمَّ اْجَعْل ِرْزَق آِل ُمَ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

برقم )646٠)، ومسلم برقم )١٠55)، واللفظ له. 
وهو يعني نفسه ويعني نساءه يف هذا احلديث.

جعلهن  وجل-  -عز  اهلل  أن  بيته  آل  من  نساءه  أن  عىل  أيًضا  األدلة  ومن 
أمهاٍت للمؤمنني.
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وأن اهلل -سبحانه وتعاىل- حرم عىل املؤمنني أن يتزوجوا بنساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
من بعده، ملاذا؟ ألهنن نساء النبي يف الدنيا واآلخرة فكيف ال يكنَّ من آله وهن 

أوثق الناس به ريض اهلل عنهن.
فآل بيته ـ كام سمعتم ـ هم من أسلموا من آل عبد املطلب، ونسائه، وذريته 

الذين هم من أبناء بناته. 
وهنا تنبيه: جاء يف صيغة من صيغ الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص » اللهم صلِّ عىل 
بيته كام صليت عىل  النبي األمي وأزواجه أمهات املؤمنني وذريته وآل  حممد 
النبي األمي  إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد، اللهم بارك عىل حممد 
آل  وعىل  إبراهيم  عىل  بارك  كام  بيته  وآل  وذريته  املؤمنني  أمهات  وأزواجه 

إبراهيم إنك محيد جميد «. 
فقد يفهم القارئ من تفصيل النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنا وذكره لزواجه عىل حدٍة أهنن 

لسن من آل بيته وهذا خطأ بل هذا احلديث يدل عىل أن نساءه من آل بيته.
يكن  فال  البيت،  آل  من  خارجات  أهنن  يعني  ال  والتفصيل  الذكر  فهذا 
خارجات من آل البيت ليكون الرسول خارًجا كذلك، وإنام هذا كان من باب 

عطف العام عىل اخلاص كام قال اهلل -عز وجل- : چ  مب  ىب  يب  جت   
حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج  مج   چ ]املجادلة: ١١[.

وفائدة هذا العطف زيادة اإلعتناء باخلاص فكأنه ُذكر مرتني، مرة لوحده، 
ومرة ألنه يندرج حتت أفراد العام.

»َحْسُبَك  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  يقول  شأهنا  ففي   J خدجية  ملسو هيلع هللا ىلص  نساءه  وأفضل 
ٍد  مَّ ِمْن نَِساِء الَعامَلنَِي: َمْرَيُم اْبَنُة ِعْمَراَن، َوَخِدَيُة بِْنُت ُخَوْيِلٍد، َوَفاِطَمُة بِْنُت ُمَ
َوآِسَيُة اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن« رواه الرتمذي برقم )38٧8)، وأمحد برقم )١٢39١)، 

َعْن َأَنٍس، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
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»َأَتى  َقاَل:  َعْنُه-،   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  الصحيحني  يف  أيًضا  وجاء 
ِ: َهِذِه َخِدَيُة َقْد َأَتْت  َم-، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِجرْبِيُل النَّ
َاَم ِمْن  َأَتْتَك َفاْقَرْأ َعَلْيَها السَّ اٌب، َفإَِذا ِهَي  َمَعَها إَِناٌء ِفيِه إَِداٌم، َأْو َطَعاٌم َأْو َشَ
ِة ِمْن َقَصٍب اَل َصَخَب ِفيِه، َواَل َنَصَب« أخرجه  َها بَِبْيٍت ِف اجَلنَّ ْ ا َوِمنِّي َوَبشِّ َ َربِّ

البخاري برقم )38٢٠)، ومسلم برقم )٢43٢(. 
ُ َعْنُهاَم-  ِ ْبِن َجْعَفِر ْبِن َأيِب َطالٍِب -َريِضَ اهللَّ وجاء عند اإلمام أمحد َعْن َعْبِد اهللَّ
َ َخِدَيَة بَِبْيٍت ِمْن  َم-: »ُأِمْرُت َأْن ُأَبشِّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
َقَصٍب، اَل َصَخَب ِفيِه، َوال َنَصَب« رواه أمحد برقم )١٧58)، وصححه اإلمام 

األلباين يف الصحيحة برقم )١554(.
 ُ اهللَّ َعبَّاٍس-َريِضَ  اْبِن  َعِن  الكربى  يف  والنسائي  وأمحد،  اإلمام  عند  وجاء 
ْرِض َأْرَبَع ُخُطوٍط  َم- يِف اأْلَ َعْنُهاَم - َقاَل: َخطَّ َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُثمَّ َقاَل: »َهْل َتْدُروَن َما َهَذا؟« َقاُلوا اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم َفَقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ 
ِة َخِدجَيُة بِْنُت ُخَوْيِلٍد، َوَفاِطَمُة بِْنُت  نَّ َم-: »َأْفَضُل نَِساِء َأْهِل اجْلَ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم- َوَمْرَيُم بِْنُت ِعْمَراَن، َوآِسَيُة بِْنُت ُمَزاِحٍم، اْمَرَأُة  ٍد -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ مَّ حُمَ
 ،(8٢99( برقم  الكربى  يف  والنسائي   ،(٢668( برقم  أمحد  رواه  ِفْرَعْوَن« 

وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )١5٠8(. 
 وقد جاء هذا احلديث من عدة طرق عند أمحد وغريه فالرسول يبني فضل 

خدجية Jوفضائلها كثرية.
ُموَسى  َأيِب  َعْن  الصحيحني  ففي  كثرية  فضائل  وهلا   ،J عائشة  ثم 
ِمَن  »َكَمَل  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه-،   ُ اهللَّ -َريِضَ 
َجاِل َكثرٌِي، َوَلْ َيْكُمْل ِمَن النَِّساِء: إاِلَّ آِسَيُة اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن، َوَمْرَيُم بِْنُت ِعْمَراَن،  الرِّ
َعاِم« أخرجه البخاري  ِريِد َعىَل َسائِِر الطَّ َوإِنَّ َفْضَل َعائَِشَة َعىَل النَِّساِء َكَفْضِل الثَّ
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برقم )34١١)، ومسلم برقم )٢43١(.

ُ َعْنَها- : َأنَّ نَِساَء َرُسوِل   وجاء عند اإلمام البخاري َعْن َعائَِشَة -َريِضَ اهللَّ
ُة  َوَصِفيَّ َوَحْفَصُة  َعائَِشُة  ِفيِه  َفِحْزٌب   ، ِحْزَبنْيِ ُكنَّ  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوِل  نَِساِء  َوَسائُِر  َسَلَمَة  ُأمُّ  اآلَخُر  َواحِلْزُب  َوَسْوَدُة، 
َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َم-، َوَكاَن امُلْسِلُموَن َقْد َعِلُموا ُحبَّ َرُسوِل اهللَّ َوَسلَّ
ِ -َصىلَّ اهلُل  ا إىَِل َرُسوِل اهللَّ ِدهَيَ ٌة ُيِريُد َأْن هُيْ َعائَِشَة، َفإَِذا َكاَنْت ِعْنَد َأَحِدِهْم َهِديَّ
َم- يِف َبْيِت  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرَها َحتَّى إَِذا َكاَن َرُسوُل اهللَّ َم-، َأخَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
يِف  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوِل  إىَِل  ا  هِبَ ِة  اهَلِديَّ َصاِحُب  َبَعَث  َعائَِشَة، 
ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ِمي َرُسوَل اهللَّ َم ِحْزُب ُأمِّ َسَلَمَة َفُقْلَن هَلَا: َكلِّ َبْيِت َعائَِشَة، َفَكلَّ
ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ِدَي إىَِل َرُسوِل اهللَّ ُم النَّاَس، َفَيُقوُل: َمْن َأَراَد َأْن هُيْ َم- ُيَكلِّ َوَسلَّ
باَِم  َسَلَمَة  ُأمُّ  َمْتُه  َفَكلَّ نَِسائِِه،  ُبُيوِت  ِمْن  َكاَن  َحْيُث  إَِلْيِه  َفْلُيْهِدِه  ًة،  َهِديَّ َم-  َوَسلَّ
ِميِه  َفَكلِّ هَلَا،  َفُقْلَن  َشْيًئا،  يِل  َقاَل  َما  َفَقاَلْت:  َفَسَأْلَنَها،  َشْيًئا،  هَلَا  َيُقْل  َفَلْم  ُقْلَن، 
َما  َفَقاَلْت:  َفَسَأْلَنَها،  َشْيًئا،  هَلَا  َيُقْل  َفَلْم  َأْيًضا،  إَِلْيَها  َداَر  ِحنَي  َمْتُه  َفَكلَّ َقاَلْت: 
َمْتُه، َفَقاَل هَلَا: »اَل  َمِك، َفَداَر إَِلْيَها َفَكلَّ ِميِه َحتَّى ُيَكلِّ َقاَل يِل َشْيًئا، َفُقْلَن هَلَا: َكلِّ
اْمَرَأٍة، إاِلَّ َعائَِشَة«، َقاَلْت:  َثْوِب  َوَأَنا ِف  َيْأتِنِي  َلْ  َفإِنَّ الَوْحَي  ُتْؤِذينِي ِف َعائَِشَة 
نَّ َدَعْوَن َفاِطَمَة بِْنَت َرُسوِل  ُ ِ، ُثمَّ إهِنَّ ِ ِمْن َأَذاَك َيا َرُسوَل اهللَّ َفَقاَلْت: َأُتوُب إىَِل اهللَّ
َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َم-، َفَأْرَسَلْت إىَِل َرُسوِل اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
ُة َأاَل  َمْتُه َفَقاَل: »َيا ُبَنيَّ َ الَعْدَل يِف بِْنِت َأيِب َبْكٍر، َفَكلَّ َتُقوُل: إِنَّ نَِساَءَك َيْنُشْدَنَك اهللَّ
، َفُقْلَن: اْرِجِعي إَِلْيِه،  نَّ هْتُ ، َفَأْخرَبَ ؟«، َقاَلْت: َبىَل، َفَرَجَعْت إَِلْيِهنَّ ُتِبِّنَي َما ُأِحبُّ
إِنَّ  َوَقاَلْت:  َفَأْغَلَظْت،  َفَأَتْتُه،  َجْحٍش،  بِْنَت  َزْيَنَب  َفَأْرَسْلَن  َتْرِجَع،  َأْن  َفَأَبْت 
ا َحتَّى َتَناَوَلْت  َ الَعْدَل يِف بِْنِت اْبِن َأيِب ُقَحاَفَة، َفَرَفَعْت َصْوهَتَ نَِساَءَك َيْنُشْدَنَك اهللَّ
َم-  َلَيْنُظُر  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْتَها، َحتَّى إِنَّ َرُسوَل اهللَّ َعائَِشَة َوِهَي َقاِعَدٌة َفَسبَّ



234
َأْسَكَتْتَها،  َحتَّى  َزْيَنَب  َعىَل  َتُردُّ  َعائَِشُة  َمْت  َفَتَكلَّ َقاَل:  ُم،  َتَكلَّ َهْل  َعائَِشَة،  إىَِل 
َأيِب  بِْنُت  ا  َ »إِنَّ َوَقاَل:  َعائَِشَة،  إىَِل  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ َفَنَظَر  َقاَلْت: 

َبْكٍر« أخرجه البخاري برقم )٢58١(.  
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنَها- َزْوَج النَّ  وجاء عند اإلمام مسلم َأنَّ َعائَِشَة  -َريِضَ اهللَّ
َم- َفاِطَمَة بِْنَت  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َم-، َقاَلْت: َأْرَسَل َأْزَواُج النَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوِل  إىَِل  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوِل 
َرُسوَل  َيا  َفَقاَلْت:  هَلَا،  َفَأِذَن  ِمْرِطي،  يِف  َمِعي  ُمْضَطِجٌع  َوُهَو  َعَلْيِه  َفاْسَتْأَذَنْت 
اهللِ إِنَّ َأْزَواَجَك َأْرَسْلَننِي إَِلْيَك َيْسَأْلَنَك اْلَعْدَل يِف اْبَنِة َأيِب ُقَحاَفَة، َوَأَنا َساِكَتٌة، 
َما  ُتِبِّنَي  َأَلْسِت  ُة  ُبَنيَّ »َأْي  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  هَلَا  َفَقاَل  َقاَلْت 
َفاِطَمُة ِحنَي َسِمَعْت  َفَقاَمْت  َقاَلْت:  َهِذِه«  َقاَل »َفَأِحبِّي  َبىَل،  َفَقاَلْت:  ؟«  ُأِحبُّ
بِيِّ -َصىلَّ  َم-، َفَرَجَعْت إىَِل َأْزَواِج النَّ َذلَِك ِمْن َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
هَلَا َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  نَّ بِالَِّذي َقاَلْت، َوبِالَِّذي َقاَل  هْتُ َفَأْخرَبَ َم-،  اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ٍء، َفاْرِجِعي إىَِل َرُسوِل  ا ِمْن يَشْ َم-، َفُقْلَن هَلَا: َما ُنَراِك َأْغَنْيِت َعنَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم- َفُقويِل َلُه: إِنَّ َأْزَواَجَك َيْنُشْدَنَك اْلَعْدَل يِف اْبَنِة َأيِب  اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ُقَحاَفَة .
َأْزَواُج  َفَأْرَسَل  َعائَِشُة،  َقاَلْت  َأَبًدا،  ِفيَها  ُمُه  ُأَكلِّ اَل  َواهللِ  َفاِطَمُة:  َفَقاَلْت   
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  َم- َزْيَنَب بِْنَت َجْحٍش، َزْوَج النَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
تِي َكاَنْت ُتَساِمينِي ِمْنُهنَّ يِف امْلَْنِزَلِة ِعْنَد َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل  َم-، َوِهَي الَّ َوَسلَّ
َوَأْصَدَق   ِ هلِلَّ َوَأْتَقى  َزْيَنَب.  ِمْن  يِن  الدِّ يِف  ا  َخرْيً َقطُّ  اْمَرَأًة  َأَر  َومَلْ  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه 
ِحِم، َوَأْعَظَم َصَدَقًة، َوَأَشدَّ اْبتَِذااًل لَِنْفِسَها يِف اْلَعَمِل الَِّذي  َحِديًثا، َوَأْوَصَل لِلرَّ
ُع  ٍة َكاَنْت ِفيَها، ُترْسِ ُب بِِه إىَِل اهللِ َتَعاىَل، َما َعَدا َسْوَرًة ِمْن ِحدَّ ُق بِِه، َوَتَقرَّ َتَصدَّ
َم-، َوَرُسوُل  ِمْنَها اْلَفْيَئَة، َقاَلْت: َفاْسَتْأَذَنْت َعىَل َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
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تِي َدَخَلْت َفاِطَمُة  اَلِة الَّ َم- َمَع َعائَِشَة يِف ِمْرِطَها، َعىَل احْلَ اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم-. َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل  ا، َفَأِذَن هَلَا َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعَلْيَها َوُهَو هِبَ
ُثمَّ  َقاَلْت:  ُقَحاَفَة،  َأيِب  اْبَنِة  يِف  اْلَعْدَل  َيْسَأْلَنَك  إَِلْيَك  َأْرَسْلَننِي  َأْزَواَجَك  إِنَّ  اهللِ 
َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  اهللِ -َصىلَّ  َرُسوَل  َأْرُقُب  َوَأَنا   ، َعيَلَّ َفاْسَتَطاَلْت  يِب،  َوَقَعْت 
ْح َزْيَنُب َحتَّى َعَرْفُت َأنَّ َرُسوَل  َوَأْرُقُب َطْرَفُه، َهْل َيْأَذُن يِل ِفيَها، َقاَلْت: َفَلْم َترْبَ
ا مَلْ َأْنَشْبَها  ، َقاَلْت: َفَلامَّ َوَقْعُت هِبَ َم- اَل َيْكَرُه َأْن َأْنَترِصَ اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم  َم-: َوَتَبسَّ َحتَّى َأْنَحْيُت َعَلْيَها، َقاَلْت: َفَقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ا اْبَنُة َأيِب َبْكٍر« أخرجه مسلم برقم )٢44٢(.  َ »إِنَّ
J نزلت برائتها من فوق سبع ساموات بآيات فهي تتىل إىل   عائشة  

پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  چ  وتعاىل-:  -سبحانه  قال  الدين  يوم 
ڤ   ٹٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀڀ   ڀ   پ  
ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  
ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ     چ   چ   ڃ   ڃ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   
ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ      ڭ   ڭ   ڭ      ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے  
ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې ى  ى   ائ  
ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خب  
ٻ   مث    جث   يت   ىت   مت   خت   حت   جت   يب   ىب    مب  
ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ      ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
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ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  
ڈژ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ      ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     گ   گ   گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  
ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ   ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ      ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ  
ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   ې  ىى  

ائ  ائ ەئ  ەئ  وئچ  ]النور: ١١ - ٢6 [.
فاهلل -سبحانه وتعاىل- برأها، وجعل برائتها قرآًنا يتىل إىل يوم القيامة، ومن 
هنا جيب أن نعلم أنه من طعن يف عائشة أو اهتمها بام برأها اهلل منه، فهو يعترب 
براءهتا،  عىل  الدالة  نَّة  والسُّ بالقرآن  كفر  ألنه  اإلسالم  ملة  من  خارًجا  كافًرا 
وألن األمة أمجعت عىل هذا وأنه من أنكر حرًفا من القرآن فهو كافر باإلمجاع.

وفضائل نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص كثرية حسبهن من الفضيلة قول اهلل -عز وجل-: 
چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋۅ    ېئ   چ ]األحزاب: 6  [.
وحسبهن من الفضيلة أن اهلل ملا أمر رسوله أن خيريهن اخرتن اهلل ورسوله 
والدار اآلخرة فهذه فضيلة عظيمة حيث اخرتن اهلل واخرتن رسول اهلل واخرتن 

الدار اآلخرة عىل الدنيا الفانية وشهواهتا وملذاهتا. 
وأما حفصة J فقد جاء عند احلاكم، والطرباين يف الكبري َعْن َقْيِس ْبِن 
َق َحْفَصَة بِْنَت ُعَمَر،  َم- َطلَّ بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َأنَّ النَّ َزْيٍد -َريِضَ اهللَّ
َقنِي  ِ َما َطلَّ َفَدَخَل َعَلْيَها َخااَلَها ُقَداَمُة َوُعْثاَمُن اْبَنا َمْظُعوٍن، َفَبَكْت َوَقاَلْت: َواهللَّ
َعَلْيِه  ِجرْبِيُل  ِل  »َقاَل  َفَقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيُّ -َصىلَّ  النَّ َوَجاَء  ِشَبٍع،  َعْن 
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نَِّة« أخرجه  اجْلَ ِف  َزْوَجُتَك  ا  َ َوإِنَّ اَمٌة،  َقوَّ اَمٌة  َصوَّ ا  َ َفإِنَّ َحْفَصَة،  َراِجْع  َاُم:  السَّ
احلاكم برقم )6٧53)، والطرباين يف الكبري برقم )934)، وصححه األلباين 

يف الصحيحة برقم )٢٠٠٧(.
العاملني وأي شهادة بعد شهادة اهلل  فأي شهادة أعظم من شهادة اهلل رب 

أعظم من شهادة جربيل عليه السالم.
وجاءت أحاديث يف فضائلها وأخبارها كثرية.

النبي -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- فأم سلمه  وهكذا أيضا بقية نساء 
التي تزوجها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ودعا هلا فقد  الفقيهة  العابدة  التقية  J املرأة 
ُ َعْنَها - َأنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ  جاء عند اإلمام مسلم َعْن ُأمِّ َسَلَمَة -َريِضَ اهللَّ
ُه َلْيَس بِِك َعىَل َأْهِلِك  َجها، َأَقاَم ِعْنَدَها َثاَلًثا، َوَقاَل: »إِنَّ َم- مَلَّا َتَزوَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
مسلم  رواه  لِنَِسائِي«  ْعُت  َسبَّ َلِك،  ْعُت  َسبَّ َوإِْن  َلِك،  ْعُت  َسبَّ ِشْئِت  إِْن  َهَواٌن، 

برقم )١46٠(.
 وفعاًل كانت J ال تغار ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص دعا هلا فأذهب اهلل عنها الغرية 
عائشة  شأن  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ملراجعة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نساء  بعض  دفعتها  وربام 
ُ َعْنُه- َقاَل: َكاَن  J كام جاء عند البخاري َعْن عروة بن الزبري-َريِضَ اهللَّ
َيْوَم َعائَِشَة، َقاَلْت َعائَِشُة: َفاْجَتَمَع َصَواِحبِي إىَِل ُأمِّ  َداَياُهْم  ْوَن هِبَ َيَتَحرَّ النَّاُس 
َداَياُهْم َيْوَم َعائَِشَة، َوإِنَّا  ْوَن هِبَ ِ إِنَّ النَّاَس َيَتَحرَّ َسَلَمَة، َفُقْلَن: َيا ُأمَّ َسَلَمَة، َواهللَّ
َم- َأْن َيْأُمَر  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُنِريُد اخَلرْيَ َكاَم ُتِريُدُه َعائَِشُة، َفُمِري َرُسوَل اهللَّ
ُأمُّ  َفَذَكَرْت َذلَِك  َأْو َحْيُث َما َداَر، َقاَلْت:  إَِلْيِه َحْيُث َما َكاَن،  ُدوا  َأْن هُيْ النَّاَس 
َم-، َقاَلْت: َفَأْعَرَض َعنِّي، َفَلامَّ َعاَد إيَِلَّ َذَكْرُت  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َسَلَمَة لِلنَّ
الَِثِة َذَكْرُت َلُه َفَقاَل: »َيا ُأمَّ َسَلَمَة اَل ُتْؤِذينِي  َلُه َذاَك َفَأْعَرَض َعنِّي، َفَلامَّ َكاَن يِف الثَّ
اِف اْمَرَأٍة ِمْنُكنَّ َغرْيَِها« أخرجه  ِ َما َنَزَل َعيَلَّ الَوْحُي َوَأَنا ِف حِلَ ُه َواهللَّ ِف َعائَِشَة، َفإِنَّ
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البخاري برقم )3٧٧5(.

نقيًة صاحلة وكانت عابدًة عاقلًة ذات رأٍي،  تقيًة  Jكانت  فأم سلمة 
وهي التي أشارت عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأخذ بمشورهتا يف غزوة احلديبية فقد 
َكِم، َقااَل:  َرَمَة، َوَمْرَواَن ْبِن احْلَ جاء عند اإلمام أمحد يف مسنده َعِن امْلِْسَوِر ْبِن خَمْ
اْلَبْيِت، اَل  ِزَياَرَة  ُيِريُد  َدْيبَِيِة  احْلُ َعاَم  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  َرُسوُل اهللَّ َخَرَج 
َرُجٍل،  ِماَئِة  َسْبَع  النَّاُس  َوَكاَن  َبَدَنًة،  َسْبِعنَي  اهْلَْدَي  َمَعُه  َوَساَق  ِقَتااًل،  ُيِريُد 
َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ٍة، َقاَل: َوَخَرَج َرُسوُل اهللَّ َفَكاَنْت ُكلُّ َبَدَنٍة َعْن َعرَشَ
ِ، َهِذِه  َيا َرُسوَل اهللَّ ، َفَقاَل:  َلِقَيُه برِْشُ ْبُن ُسْفَياَن اْلَكْعبِيُّ َحتَّى إَِذا َكاَن بُِعْسَفاَن 

ُقَرْيٌش َقْد َسِمَعْت بَِمِسرِيَك... وذكر احلديث وفيه: 
َعْن  َفَنَزَل  اْلَعاِص،  ْبِن  َسِعيِد  ْبُن  َأَباُن  َوَلِقَيُه  َة،  َمكَّ َأَتى  َحتَّى  ُعْثاَمُن  َفَخَرَج 
ِ -َصىلَّ  َغ ِرَساَلَة َرُسوِل اهللَّ َلُه َبنْيَ َيَدْيِه، َوَرِدَف َخْلَفُه، َوَأَجاَرُه َحتَّى َبلَّ تِِه َومَحَ َدابَّ
َغُهْم  َفَبلَّ ُقَرْيٍش،  َأَبا ُسْفَياَن َوُعَظاَمَء  َأَتى  َفاْنَطَلَق ُعْثاَمُن َحتَّى  َم-،  َعَلْيِه َوَسلَّ اهلُل 
َم- َما َأْرَسَلُه بِِه، َفَقاُلوا لُِعْثاَمَن: إِْن ِشْئَت  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َرُسوِل اهللَّ
 ِ ْفَعَل َحتَّى َيُطوَف بِِه َرُسوُل اهللَّ َأْن َتُطوَف بِاْلَبْيِت، َفُطْف بِِه. َفَقاَل: َما ُكْنُت أِلَ
ِ -َصىلَّ  َم-. َقاَل: َفاْحَتَبَسْتُه ُقَرْيٌش ِعْنَدَها، َفَبَلَغ َرُسوَل اهللَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
 : ْهِريُّ الزُّ َثنِي  َفَحدَّ ٌد:  مَّ حُمَ َقاَل  ُقتَِل.  َقْد  ُعْثاَمَن  َأنَّ  َوامْلُْسِلِمنَي  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
ًدا  مَّ ، َفَقاُلوا: اْئِت حُمَ َأنَّ ُقَرْيًشا َبَعُثوا ُسَهْيَل ْبَن َعْمٍرو، َأَحَد َبنِي َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ
ُث  َتَتَحدَّ اَل   ِ َفَواهللَّ َهَذا،  َعاَمُه  ا  َعنَّ َيْرِجَع  َأْن  إاِلَّ  َيُكوُن يِف ُصْلِحِه  ُه، َواَل  َفَصاحِلْ
بِيُّ -َصىلَّ  ُه َدَخَلَها َعَلْيَنا َعْنَوًة َأَبًدا، َفَأَتاُه ُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو، َفَلامَّ َرآُه النَّ اْلَعَرُب َأنَّ
َفَلامَّ  ُجَل«،  الرَّ َهَذا  َبَعُثوا  ِحنَي  ْلَح  الصُّ اْلَقْوُم  َأَراَد  »َقْد  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
اَم، َوَأَطااَل اْلَكاَلَم، َوَتَراَجَعا  َم- َتَكلَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اْنَتَهى إىَِل َرُسوِل اهللَّ
ْبُن  ُعَمُر  َوَثَب  اْلِكَتاُب  إاِلَّ  َيْبَق  َومَلْ  ْمُر  اأْلَ اْلَتَأَم  َفَلامَّ  ْلُح،  الصُّ َبْيَنُهاَم  َحتَّى َجَرى 
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ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  َأَوَلْيَس بَِرُسوِل اهللَّ َبْكٍر،  َأَبا  َيا  َفَقاَل:  َبْكٍر،  َأَبا  َفَأَتى  اِب،  طَّ اخْلَ
ِكنَي؟ َقاَل: َبىَل. َقاَل: َفَعاَلَم ُنْعِطي  َم-؟ َأَوَلْسَنا بِامْلُْسِلِمنَي؟ َأَوَلْيُسوا بِامْلُرْشِ َوَسلَّ
ُه  َأنَّ َأْشَهُد  َفإيِنِّ  َكاَن،  َحْيُث  َغْرَزُه  اْلَزْم  ُعَمُر  َيا  َبْكٍر:  َأُبو  َفَقاَل  ِدينَِنا.  يِف  َة  لَّ الذِّ
َم-،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِ. َقاَل ُعَمُر: َوَأَنا َأْشَهُد، ُثمَّ َأَتى َرُسوَل اهللَّ َرُسوُل اهللَّ
ِكنَي؟ َقاَل: »َبىَل«، َقاَل:  ِ، َأَوَلْسَنا بِامْلُْسِلِمنَي؟ َأَوَلْيُسوا بِامْلُرْشِ َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ
َأْمَرُه،  ُأَخالَِف  َلْن  َوَرُسوُلُه،   ِ اهللَّ َعْبُد  »َأَنا  َفَقاَل:  ِدينَِنا؟  يِف  َة  لَّ الذِّ ُنْعِطي  َفَعاَلَم 
ُق َوُأَصيلِّ َوَأْعتُِق ِمَن الَِّذي  َوَلْن ُيَضيَِّعنِي« ُثمَّ َقاَل ُعَمُر: َما ِزْلُت َأُصوُم َوَأَتَصدَّ
ا َقاَل:  ْمُت بِِه َيْوَمئٍِذ َحتَّى َرَجْوُت َأْن َيُكوَن َخرْيً اَفَة َكاَلِمي الَِّذي َتَكلَّ َصَنْعُت خَمَ
َم- َعيِلَّ ْبَن َأيِب َطالٍِب ، َفَقاَل َلُه َرُسوُل  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َوَدَعا َرُسوُل اهللَّ
ِحيِم« َفَقاَل ُسَهْيُل ْبُن  ِن الرَّ مْحَ ِ الرَّ َم-: »اْكُتْب بِْسِم اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
ِ -َصىلَّ  ، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللَّ ُهمَّ َعْمٍرو: اَل َأْعِرُف َهَذا، َوَلِكْن اْكُتْب بِاْسِمَك اللَّ
 ِ ٌد َرُسوُل اهللَّ مَّ ، َهَذا َما َصاَلَح َعَلْيِه ُمَ ُهمَّ َم-: »اْكُتْب بِاْسِمَك اللَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِ مَلْ ُأَقاتِْلَك،  ُسَهْيَل ْبَن َعْمٍرو« َفَقاَل ُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو: َلْو َشِهْدُت َأنََّك َرُسوُل اهللَّ
َعىَل  َعْمٍرو  ْبُن  َوُسَهْيُل   ِ اهللَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َعَلْيِه  اْصَطَلَح  َما  َهَذا  اْكُتْب:  َوَلِكْن 
ْرِب َعرْشَ ِسننَِي، َيْأَمُن ِفيَها النَّاُس، َوَيُكفُّ َبْعُضُهْم َعْن َبْعٍض، َعىَل  َوْضِع احْلَ
ُه  ِه َردَّ َم- ِمْن َأْصَحابِِه بَِغرْيِ إِْذِن َولِيِّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُه َمْن َأَتى َرُسوَل اهللَّ َأنَّ
وُه  َيُردُّ مَلْ  َم-  َعَلْيِه َوَسلَّ اهلُل  ِ -َصىلَّ  َمَع َرُسوِل اهللَّ مِمَّْن  ُقَرْيًشا  َأَتى  َوَمْن  َعَلْيِهْم، 
ِطِهْم  رَشْ يِف  َوَكاَن  إِْغاَلَل.  َواَل  إِْساَلَل  اَل  ُه  َوإِنَّ َمْكُفوَفًة،  َعْيَبًة  َبْيَنَنا  َوإِنَّ  َعَلْيِه، 
ٍد َوَعْهِدِه َدَخَل ِفيِه، َوَمْن  مَّ ُه َمْن َأَحبَّ َأْن َيْدُخَل يِف َعْقِد حُمَ ِحنَي َكَتُبوا اْلِكَتاَب َأنَّ
َفَقاُلوا:  ُخَزاَعُة  َفَتَواَثَبْت  ِفيِه،  َدَخَل  َوَعْهِدِهْم  ُقَرْيٍش  َعْقِد  يِف  َيْدُخَل  َأْن  َأَحبَّ 
َم- َوَعْهِدِه، َوَتَواَثَبْت َبُنو َبْكٍر،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َنْحُن َمَع َعْقِد َرُسوِل اهللَّ
ا َعاَمَنا َهَذا، َفاَل َتْدُخْل  َفَقاُلوا: َنْحُن يِف َعْقِد ُقَرْيٍش َوَعْهِدِهْم. َوَأنََّك َتْرِجُع َعنَّ
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ُه إَِذا َكاَن َعاُم َقابٍِل، َخَرْجَنا َعْنَك، َفَتْدُخُلَها بَِأْصَحابَِك، َوَأَقْمَت  َة، َوَأنَّ َعَلْيَنا َمكَّ
َفَبْيَنا  اْلُقُرِب.  يِف  ُيوِف  السُّ بَِغرْيِ  َتْدُخْلَها  اَل  اِكِب  الرَّ ِساَلُح  َمَعَك  َثاَلًثا  ِفيِهْم 
َم- َيْكُتُب اْلِكَتاَب إِْذ َجاَءُه َأُبو َجْنَدِل ْبُن ُسَهْيِل  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوُل اهللَّ
َم. َقاَل: َوَقْد  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِديِد َقِد اْنَفَلَت إىَِل َرُسوِل اهللَّ ْبِن َعْمٍرو يِف احْلَ
وَن يِف  َم- َخَرُجوا َوُهْم اَل َيُشكُّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل اهللَّ
ِمَن  َرَأْوا  َما  َرَأْوا  َفَلامَّ  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َرآَها  لُِرْؤَيا  اْلَفْتِح 
َنْفِسِه،  َعىَل  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  َرُسوُل اهللَّ َل  مَّ حَتَ َوَما  ُجوِع،  َوالرُّ ْلِح  الصُّ
َأَبا  ُسَهْيٌل  َرَأى  َفَلامَّ  َلُكوا،  هَيْ َأْن  َكاُدوا  َحتَّى  َعِظيٌم  َأْمٌر  َذلَِك  ِمْن  النَّاَس  َدَخَل 
ُة َبْينِي َوَبْيَنَك  ِت اْلَقِضيَّ ُد، َقْد جُلَّ مَّ َب َوْجَهُه، ُثمَّ َقاَل: َيا حُمَ َجْنَدٍل، َقاَم إَِلْيِه، َفرَضَ
َخ َأُبو  َقْبَل َأْن َيْأتَِيَك َهَذا. َقاَل: »َصَدْقَت«. َفَقاَم إَِلْيِه، َفَأَخَذ بَِتْلبِيبِِه، َقاَل: َورَصَ
ِك، َفَيْفتُِنويِن يِف  ْ وَننِي إىَِل َأْهِل الرشِّ َجْنَدٍل بَِأْعىَل َصْوتِِه: َيا َمَعارِشَ امْلُْسِلِمنَي، َأَتُردُّ
َم- ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ا إىَِل َما هِبِْم. َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ ِدينِي. َقاَل: َفَزاَد النَّاُس رَشًّ

ِمَن  َمَعَك  َومِلَْن  َلَك  َعزَّ َوَجلَّ َجاِعٌل   َ َفإِنَّ اهللَّ َواْحَتِسْب،  اْصرِبْ  َجْنَدٍل  َأَبا  »َيا   :
َفَأْعَطْيَناُهْم  اْلَقْوِم ُصْلًحا،  َوَبنْيَ  َبْيَنَنا  َعَقْدَنا  َقْد  ا  إِنَّ َرًجا،  َوَمْ َفَرًجا  امْلُْسَتْضَعِفنَي 

ا َلْن َنْغِدَر ِبِْم«. َعىَل َذلَِك، َوَأْعَطْوَنا َعَلْيِه َعْهًدا، َوإِنَّ
اِب َمَع َأيِب َجْنَدٍل، َفَجَعَل َيْميِش إىَِل َجْنبِِه َوُهَو  طَّ  َقاَل: َفَوَثَب إَِلْيِه ُعَمُر ْبُن اخْلَ
َقاَل:  َكْلٍب.  َدُم  َأَحِدِهْم  َدُم  اَم  َوإِنَّ ُكوَن،  امْلُرْشِ ُهُم  اَم  َفإِنَّ َجْنَدٍل،  َأَبا  اْصرِبْ  َيُقوُل: 
َب بِِه َأَباُه.  ْيَف، َفَيرْضِ ْيِف ِمْنُه. َقاَل: َيُقوُل: َرَجْوُت َأْن َيْأُخَذ السَّ َوُيْديِن َقائَِم السَّ
ُة، َفَلامَّ َفَرَغا ِمَن اْلِكَتاِب، َوَكاَن َرُسوُل  ُجُل بَِأبِيِه، َوَنَفَذِت اْلَقِضيَّ َقاَل: َفَضنَّ الرَّ
. َقاَل: َفَقاَم  َرِم َوُهَو ُمْضَطِرٌب يِف احْلِلِّ َم- ُيَصيلِّ يِف احْلَ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
َواْحِلُقوا«  اْنَحُروا  النَّاُس،  ا  َ َأيُّ »َيا  َفَقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل 
َقاَل: َفاَم َقاَم َأَحٌد، َقاَل: ُثمَّ َعاَد بِِمْثِلَها، َفاَم َقاَم َرُجٌل، َحتَّى َعاَد بِِمْثِلَها، َفاَم َقاَم 
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َم- َفَدَخَل َعىَل ُأمِّ َسَلَمَة -َريِضَ  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُجٌل، َفَرَجَع َرُسوُل اهللَّ
َقْد   ،ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َقاَلْت:  النَّاِس؟«  َشْأُن  َما  َسَلَمَة،  ُأمَّ  »َيا  َفَقاَل:   ،- َعْنَها   ُ اهللَّ
َكاَن  َحْيُث  َهْديَِك  إىَِل  َواْعِمْد  إِْنَساًنا،  ِمْنُهْم  َمنَّ  ُتَكلِّ َفاَل  َرَأْيَت،  َقْد  َما  َدَخَلُهْم 
ِ -َصىلَّ  َفاْنَحْرُه َواْحِلْق، َفَلْو َقْد َفَعْلَت َذلَِك َفَعَل النَّاُس َذلَِك. َفَخَرَج َرُسوُل اهللَّ
ُم َأَحًدا َحتَّى َأَتى َهْدَيُه َفَنَحَرُه، ُثمَّ َجَلَس، َفَحَلَق، َفَقاَم  َم- اَل ُيَكلِّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِريِق،  َة َوامْلَِديَنِة يِف َوَسِط الطَّ ِلُقوَن. َقاَل: َحتَّى إَِذا َكاَن َبنْيَ َمكَّ النَّاُس َيْنَحُروَن َوحَيْ
َفَنَزَلْت ُسوَرُة اْلَفْتِح. رواه أمحد برقم )١89١٠)، وحسنه شعيب األرنؤوط يف 

حتقيق املسند.
وهكذا من نساء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص صفية بنت حيي J جاء عند أيب داود، 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  لِلنَّ ُقْلُت  -َقاَلْت:  َعْنَها   ُ اهللَّ -َريِضَ  َعائَِشَة  َعْن  والرتمذي 
ُقْلِت َكِلَمًة  »َلَقْد  َفَقاَل:  َتْعنِي َقِصرَيًة،  َة َكَذا َوَكَذا،  َم-: َحْسُبَك ِمْن َصِفيَّ َوَسلَّ
َلْو ُمِزَجْت باَِمِء اْلَبْحِر مَلََزَجْتُه« َقاَلْت: َوَحَكْيُت َلُه إِْنَساًنا، َفَقاَل: »َما ُأِحبُّ َأينِّ 
إِْنَساًنا َوَأنَّ ِل َكَذا َوَكَذا«   رواه أبو داود برقم )48٧5)، والرتمذي  َحَكْيُت 

برقم )٢5٠٢)،  وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.
لونه  البحر لغريت  لو خالطت  مَلََزَجْتُه« أي:  اْلَبْحِر  باَِمِء  ُمِزَجْت  قوله: »َلْو 
ثم هذه املرأة التي تزوجها النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهي صفيه بنت حيي J كانت من 

ساللة هارون أخي موسى عليهام الصالة والسالم.
ُ َعْنُه-، َقاَل: َبَلَغ  وهلذا جاء عند اإلمام الرتمذي، وأمحد َعْن َأَنٍس-َريِضَ اهللَّ
 ُ بِيُّ -َصىلَّ اهللَّ ، َفَبَكْت، َفَدَخَل َعَلْيَها النَّ وِديٍّ َة َأنَّ َحْفَصَة، َقاَلْت: بِْنُت هَيُ َصِفيَّ
ُيْبِكيِك«؟ َفَقاَلْت: َقاَلْت يِل َحْفَصُة: إيِنِّ  َم- َوِهَي َتْبِكي، َفَقاَل: »َما  َعَلْيِه َوَسلَّ
ِك  ، َوإِنَّ َعمَّ َم- : »َوإِنَِّك اَلْبَنُة َنبِيٍّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ بِيُّ -َصىلَّ اهللَّ ، َفَقاَل النَّ وِديٍّ بِْنُت هَيُ
َحْفَصُة«  َيا   َ اهللَّ »اتَِّقي  َقاَل:  ُثمَّ  َعَلْيِك؟«  َتْفَخُر  َفِفيَم   ، َنبِيٍّ َلَتْحَت  َوإِنَِّك   ، َلَنبِيٌّ
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أخرجه الرتمذي برقم )3894) ، وأمحد برقم )١٢39٢)، وصححه األلباين 

يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
وأهنا  موسى،  عمها  وأن  هارون  ساللة  من  أهنا  أخربها  ملسو هيلع هللا ىلص  فالرسول 
متزوجة به ملسو هيلع هللا ىلص فأصبحت زوجة أفضل اخللق ملسو هيلع هللا ىلص وقد كانت عابدًة تقيًة نقيًة 

.J صاحلة كانت كثرية العبادة
وهكذا أيًضا من نساءه جويرية بنت احلارث جاء عند أيب داود، َعْن َعائَِشَة 
اِرِث ْبِن امْلُْصَطِلِق يِف َسْهِم  ُ َعْنَها-، َقاَلْت: َوَقَعْت ُجَوْيِرَيُة بِْنُت احْلَ -َريِضَ اهللَّ
اْمَرَأًة  َوَكاَنِت  َنْفِسَها،  َعىَل  َفَكاَتَبْت  َلُه  َعمٍّ  اْبِن  َأِو  ٍس،  َشامَّ ْبِن  َقْيِس  ْبِن  َثابِِت 
ُ َعْنَها - َفَجاَءْت َتْسَأُل َرُسوَل  ، َقاَلْت: َعائَِشُة -َريِضَ اهللَّ َحًة َتْأُخُذَها اْلَعنْيُ َمالَّ
َكِرْهُت  َفَرَأْيُتَها  اْلَباِب  َعىَل  َقاَمْت  َفَلامَّ  ِكَتاَبتَِها  يِف  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ
ى ِمْنَها ِمْثَل الَِّذي  َم- َسرَيَ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ا َوَعَرْفُت َأنَّ َرُسوَل اهللَّ َمَكاهَنَ
َما  َأْمِري  ِمْن  َكاَن  اَم  َوإِنَّ اِرِث  احْلَ بِْنُت  ُجَوْيِرَيُة  َأَنا   :ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َفَقاَلْت  َرَأْيُت 
َكاَتْبُت  َوإيِنِّ  ٍس  َشامَّ ْبِن  َقْيِس  ْبِن  َثابِِت  َسْهِم  يِف  َوَقْعُت  َوإيِنِّ  َعَلْيَك  َفى  خَيْ اَل 
َم-:  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعىَل َنْفيِس َفِجْئُتَك َأْسَأُلَك يِف ِكَتاَبتِي َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ
ي َعْنِك  ِ؟ َقاَل: »ُأَؤدِّ »َفَهْل َلِك إَِل َما ُهَو َخرْيٌ ِمْنُه؟« َقاَلْت: َوَما ُهَو َيا َرُسوَل اهللَّ
َأنَّ   - النَّاَس  َتْعنِي   - َفَتَساَمَع  َقاَلْت:  َفَعْلُت،  َقْد  َقاَلْت:  ُجِك«  َوَأَتَزوَّ ِكَتاَبَتِك 
َأْيِدهيِْم  يِف  َما  َفَأْرَسُلوا  ُجَوْيِرَيَة،  َج  َتَزوَّ َقْد  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  َرُسوَل اهللَّ
َم-، َفاَم  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْبِي، َفَأْعَتُقوُهْم، َوَقاُلوا: َأْصَهاُر َرُسوِل اهللَّ ِمَن السَّ
َرَأْيَنا اْمَرَأًة َكاَنْت َأْعَظَم َبَرَكًة َعىَل َقْوِمَها ِمْنَها، ُأْعتَِق يِف َسَببَِها ِماَئُة َأْهِل َبْيٍت ِمْن 
األلباين يف تصحيح  برقم )393١)، وصححه  داود  أبو  امْلُْصَطِلِق. رواه  َبنِي 

ُسنن أيب داود.
. J وقد كانت عابدة فاضلة تقية نقية صاحلة
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وأيًضا من نساءه زينب بنت جحش J وأرضاها ومل يكن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص هو الذي تزوجها من نفسه بل أمره ربه بل وعقد له رب العاملني -سبحانه 
وتعاىل- وبدون ويل وبدون شهود فأي والية أعظم من والية اهلل -سبحانه 
ْبُن  َزْيُد  َقاَل: َجاَء  َعْنُه-   ُ َأَنٍس-َريِضَ اهللَّ َعْن  البخاري  وتعاىل- وهلذا جاء يف 
َ، َوَأْمِسْك  ِق اهللَّ َم- َيُقوُل: »اتَّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َحاِرَثَة َيْشُكو، َفَجَعَل النَّ
اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َكاَن  َلْو  َعْنُه-:   ُ اهللَّ -َريِضَ  َأَنٌس  َقاَل  َزْوَجَك«،  َعَلْيَك 
بِيِّ  َم- َكامِتًا َشْيًئا َلَكَتَم َهِذِه، َقاَل: َفَكاَنْت َزْيَنُب َتْفَخُر َعىَل َأْزَواِج النَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ُ َتَعاَل ِمْن َفْوِق  َجنِي اهللَّ ، َوَزوَّ َجُكنَّ َأَهالِيُكنَّ َم- َتُقوُل: »َزوَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
J  فاهلل -عز وجل-  َسْبِع َسَمَواٍت« أخرجه البخاري برقم )٧4٢٠(. 

عوضها عند أن تواضعت وتزوجت بزيد بن حارثة Lوأعطاها ثالًثَا:
�لأوىل: أن اهلل -عز وجل- زوجها بأكرم خلقه وهو نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص ومن 

تواضع هلل رفعه.
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چ  املؤمنني  أًما جلميع  �لثانية: أن اهلل جعلها 
ۈٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  
ۇئۆئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ      ائ   ائ   ى   ى   

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   چ ]األحزاب: 6 [.
�لثالثة: الذي اليشاركها فيه أحد هو أن اهلل -عز وجل- توىل عقد زواجها 

من فوق سبع ساموات وبدون ويل وال شهود كام قال اهلل -عز وجل-: چ     ڌ  
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  چ  ]األحزاب: 3٧ [.
الفقراء واملساكني  بيدها وكانت تتصدق عىل  املرأة تصنع  وقد كانت هذه 
وكان بعضهم يلقبها بأم املساكني ألهنا كانت كثرية الصدقة فقد جاء عند مسلم 
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ُ َعْنَها- ُأمِّ امْلُْؤِمننَِي، َقاَلْت: َقاَل  َعْن َعائَِشَة بِْنِت َطْلَحَة، َعْن َعائَِشَة -َريِضَ اهللَّ
اًقا يِب َأْطَوُلُكنَّ َيًدا« َقاَلْت:  ُعُكنَّ حَلَ َم-: »َأْسَ َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ا َكاَنْت  َ هنَّ ُتُهنَّ َأْطَوُل َيًدا، َقاَلْت: َفَكاَنْت َأْطَوَلَنا َيًدا َزْيَنُب، أِلَ َفُكنَّ َيَتَطاَوْلَن َأيَّ

ُق. رواه مسلم برقم )٢45٢(. َتْعَمُل بَِيِدَها َوَتَصدَّ
وقد شهدت هلا عائشة Jبالورع كام جاء يف  الصحيحني من حديث 
َم- َسَأَل  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنَها- َقاَلْت: َوَكاَن َرُسوُل اهللَّ َعائَِشَة -َريِضَ اهللَّ
َزْيَنَب بِْنَت َجْحٍش َعْن َأْمِري، َفَقاَل لَِزْيَنَب: »َماَذا َعِلْمِت، َأْو َرَأْيِت«. َفَقاَلْت: 
َعائَِشُة:  َقاَلْت  ا،  َخرْيً إاِلَّ  َعِلْمُت  َما   ِ َواهللَّ ي،  َوَبرَصِ َأمْحِي َسْمِعي   ِ َرُسوَل اهللَّ َيا 
َم- َفَعَصَمَها  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ تِي َكاَنْت ُتَساِمينِي ِمْن َأْزَواِج النَّ َوِهَي الَّ
َهَلَك.  ِفيَمْن  َفَهَلَكْت،  هَلَا،  اِرُب  حُتَ َنُة  مَحْ ُأْخُتَها  َوَطِفَقْت  َقاَلْت:  بِالَوَرِع،   ُ اهللَّ

أخرجه البخاري برقم )4١4١) ومسلم برقم )٢٧٧٠(.
وقد أثنت عليها عائشة J كام جاء عند اإلمام مسلم َأنَّ َعائَِشَة -َريِضَ 
بِيِّ -َصىلَّ  َم-، َقاَلْت: َأْرَسَل َأْزَواُج النَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنَها- َزْوَج النَّ اهللَّ
َم- إىَِل َرُسوِل اهللِ  َم- َفاِطَمَة بِْنَت َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم-، َفاْسَتْأَذَنْت َعَلْيِه َوُهَو ُمْضَطِجٌع َمِعي يِف ِمْرِطي، َفَأِذَن  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم- َزْيَنَب بِْنَت  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ هَلَا... َقاَلْت َعائَِشُة، َفَأْرَسَل َأْزَواُج النَّ
تِي َكاَنْت ُتَساِمينِي ِمْنُهنَّ  َم-، َوِهَي الَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َجْحٍش، َزْوَج النَّ
يِف  ا  َخرْيً َقطُّ  اْمَرَأًة  َأَر  َومَلْ  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوِل  ِعْنَد  امْلَْنِزَلِة  يِف 
ِحِم، َوَأْعَظَم َصَدَقًة،  ِ َوَأْصَدَق َحِديًثا، َوَأْوَصَل لِلرَّ يِن ِمْن َزْيَنَب. َوَأْتَقى هلِلَّ الدِّ
َما  َتَعاىَل،  إىَِل اهللِ  بِِه  ُب  َوَتَقرَّ بِِه،  ُق  َتَصدَّ الَِّذي  اْلَعَمِل  يِف  لَِنْفِسَها  اْبتَِذااًل  َوَأَشدَّ 
ُع ِمْنَها اْلَفْيَئَة...إلخ « أخرجه مسلم برقم  ٍة َكاَنْت ِفيَها، ُترْسِ َعَدا َسْوَرًة ِمْن ِحدَّ

 .)٢44٢(
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ومن زوجات رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص زينب بنت خزيمة J جاء عند الطرباين، 
َم- َزْيَنَب  َج َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ، َقاَل: »َتَزوَّ ْهِريِّ واحلاكم َعِن الزُّ
َيْت لَِكْثَرِة إِْطَعاِمَها امْلََساِكنَي، َوِهَي ِمْن َبنِي  بِْنَت ُخَزْيَمَة، َوِهَي ُأمُّ امْلََساِكنِي، ُسمِّ
َم- َحيٌّ  َيْت َوَرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِهَاِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة، َوُتُوفِّ
َلْ َتْلَبْث َمَعُه إاِلَّ َيِسرًيا« أخرجه الطرباين برقم )١48) ، واحلاكم برقم )68٠6(. 
نقية  تقية  صاحلة  كانت  وقد  احلارث  بنت  ميمونة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نساء  ومن   
J، وقد اختلف أهل العلم أهيام أفضل خدجية أم عائشة، وانقسموا إىل 
ثالثة أقسام فبعضهم يفضل خدجية عىل عائشة وبعضهم يفضل عائشة عىل 

خدجية وبعضهم توقف يف هذا األمر.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن خدجية J كانت هي أول من أسلم وأول 
من نارص النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقد وقفت معه عند حاجته ونارصته نرًصا عزيًزا مؤزًرا 
وواسته بنفسها وبامهلا J وقد برشها النبي ملسو هيلع هللا ىلص كام جاء يف الصحيحني َعْن 
َم-،  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-، َقاَل: »َأَتى ِجرْبِيُل النَّ َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
اٌب،  ِ: َهِذِه َخِدَيُة َقْد َأَتْت َمَعَها إَِناٌء ِفيِه إَِداٌم، َأْو َطَعاٌم َأْو َشَ َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ
ِمْن  ِة  اجَلنَّ ِف  بَِبْيٍت  َها  ْ َوَبشِّ َوِمنِّي  ا  َ َربِّ ِمْن  َاَم  السَّ َعَلْيَها  َفاْقَرْأ  َأَتْتَك  ِهَي  َفإَِذا 
َقَصٍب اَل َصَخَب ِفيِه، َواَل َنَصَب« أخرجه البخاري برقم )38٢٠)، ومسلم 

برقم )٢43٢(.
 وما عائشة J فقد نفع اهلل -عز وجل- هبا هذه األمة فهي أعلم نساء 
 M هذه األمة بل هي أعلم من كثري من الرجال حتى إن كبار الصحابة

كانوا إذا اختلفوا يف أمر رجعوا إليها.
بالطب ومجعت بني  J ورعة وكانت عاملًة باألنساب وعاملًة  وكانت 
َأَنٍس  َعْن  الصحيحني  يف  جاء  كام  الرسول  قال  وقد  الكثرية،  اخلري  خصال 
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َعىَل  َعائَِشَة  »َفْضُل  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيِّ -َصىلَّ  النَّ َعِن  َعْنُه-   ُ -َريِضَ اهللَّ
 )54١9( برقم  البخاري  َعاِم« أخرجه  الطَّ َسائِِر  َعىَل  ِريِد  الثَّ َكَفْضِل  النَِّساِء 

ومسلم برقم )٢446(.
ومن  شأهنن  يف  القرآن  نزل  بل  بيته  آل  من  هن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نساء  فهؤالء   
فضائلهن ريض اهلل عنهن وأرضاهن ما جاء يف الصحيحني َأنَّ َعائَِشَة-َريِضَ 
ِ -َصىلَّ  َم-، َقاَلْت مَلَّا ُأِمَر َرُسوُل اهللَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنَها- َزْوَج النَّ اهللَّ
َأْمًرا َفَا َعَلْيِك  َذاِكٌر َلِك  »إيِنِّ  َفَقاَل:  َبَدَأ يِب،  َأْزَواِجِه  َم- بَِتْخيرِِي  اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َأْن اَل َتْعَجيِل َحتَّى َتْسَتْأِمِري َأَبَوْيِك« َقاَلْت: َوَقْد َعِلَم َأنَّ َأَبَويَّ مَلْ َيُكوَنا َيْأُمَرايِن 

زب ھ  ھ  ھ  ے  ے    َثَناُؤُه َقاَل:  َ َجلَّ  َقاَلْت: ُثمَّ َقاَل:»إِنَّ اهللَّ بِِفَراِقِه، 
ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   رب ]األحزاب: ٢8[ إىَِل چى   ىرب 
َ َوَرُسوَلُه  ، َفإيِنِّ ُأِريُد اهللَّ ]النساء: 4٠[   َقاَلْت: َفُقْلُت: َفِفي َأيِّ َهَذا َأْسَتْأِمُر َأَبَويَّ
َما  ِمْثَل  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيِّ -َصىلَّ  النَّ َأْزَواُج  َفَعَل  ُثمَّ  َقاَلْت:  اَر اآلِخَرَة،  َوالدَّ

َفَعْلُت. أخرجه البخاري برقم )4٧86)، ومسلم برقم )١4٧5(.
ُ َعْنَها- َقاَلْت: مَلَّا َمىَض تِْسٌع  وقد جاء عند مسلم بلفظ: َعْن َعائَِشَة -َريِضَ اهللَّ
َبَدَأ يِب، َفُقْلُت:  َم-،  َلْيَلًة َدَخَل َعيَلَّ َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ وَن  َوِعرْشُ
َيا َرُسوَل اهللِ، إِنََّك َأْقَسْمَت َأْن اَل َتْدُخَل َعَلْيَنا َشْهًرا، َوإِنََّك َدَخْلَت ِمْن تِْسٍع 
وَن«، ُثمَّ َقاَل: »َيا َعائَِشُة، إيِنِّ  ْهَر تِْسٌع َوِعرْشُ ، َفَقاَل: »إِنَّ الشَّ ُهنَّ يَن َأُعدُّ َوِعرْشِ
َذاِكٌر َلِك َأْمًرا، َفَا َعَلْيِك َأْن اَل َتْعَجيِل ِفيِه َحتَّى َتْسَتْأِمِري َأَبَوْيِك«، ُثمَّ َقَرَأ َعيَلَّ 
اآْلَيَة زب ھ  ھ  ھ  ےرب ]األحزاب:٢8[ َحتَّى َبَلَغ چى   ى رب  

]النساء: 4٠[ .
لَِيْأُمَرايِن  َيُكوَنا  مَلْ  َأَبَويَّ  َأنَّ  َواهللِ  َعِلَم  َقْد  َعْنَها-:   ُ اهللَّ َعائَِشُة -َريِضَ  َقاَلْت   
اَر  ؟ َفإيِنِّ ُأِريُد اهلَل َوَرُسوَلُه َوالدَّ بِِفَراِقِه، َقاَلْت: َفُقْلُت: َأَويِف َهَذا َأْسَتْأِمُر َأَبَويَّ
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َأينِّ  نَِساَءَك  رِبْ  خُتْ اَل  َقاَلْت:  َعائَِشَة،  َأنَّ  وُب،  َأيُّ يِن  َفَأْخرَبَ َمْعَمٌر،  َقاَل  اآْلِخَرَة، 
ًغا، َوَلْ  ُمَبلِّ َأْرَسَلنِي  َم-: »إِنَّ اهلَل  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ هَلَا النَّ َفَقاَل  ُتَك،  اْخرَتْ

ًتا«. رواه مسلم برقم )١4٧5(. ُيْرِسْلنِي ُمَتَعنِّ
ِمْن  َعْنَها-:   ُ النسب فقد ُسئلت عائشة -َريِضَ اهللَّ بيته من جهة  وأما أهل 
َم-، َقاَلْت: »اْبَنُتُه َفاِطَمُة«  َكاَن َأَحبَّ النَّاِس إىَِل َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

أخرجه الطرباين يف الكبري برقم )١٠٠9(.
وقد ذكر بعض الرواة أن املراد بأحب الرجال أي من بني هاشم فكان عيل 
I أحب بني هاشم إىل الرسول -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- وهو 
بنات  أفضل  وهي   J فاطمة  بابنته  متزوج  عمه  ابن  وهو  بيته  أهل  من 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصغرهن سًنا عىل الراجح من كالم أهل العلم وبنات رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أربع رقية، وأم كلثوم، وزينب، وفاطمة ريض اهلل عنهن مجيًعا.
I وماتت ثم تزوج عثامن بأختها أم كلثوم  أما رقيه فتزوجت بعثامن 

وماتت أيًضا كام سبق اإلشارة إليه.
ومجيع بناته ملسو هيلع هللا ىلص ُمتَن يف حياته وقد جعل اهلل -عز وجل- هلن يف هذا خرًيا 
مل  هلل  واحلمد  والطاعة  والعبادة  والصالح  والتقوى  الدين  مع  عشن  ألهنن 
يتعرضن للفتن إال فاطمة J فقد ماتت بعد أبيها بستة أشهٍر،وهي أفضل 

أخواهتا فقد كان هلا مواقف كثرية مع أبيها.
أهل  نساء  سيدة  وهي  لفاطمة  زوًجا  جعله  أن  اهلل  رشفه  مما   I فعيل 
ُ َعْنَها- َقاَلْت :  اجلنة كام جاء ذلك عند البخاري من حديث َعائَِشَة -َريِضَ اهللَّ
بِّي -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُ َعْنَها-مَتْيِش َكَأنَّ ِمْشَيَتَها َميْشُ النَّ َأْقَبَلْت َفاِطَمُة -َريِضَ اهللَّ
َم- : » َمْرَحًبا بِاْبَنتِي ُثمَّ َأْجَلَسَها عن  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َم-، فقال النَّ َوَسلَّ
َيِمينِِه أو عن ِشاَملِِه ُثمَّ َأَسَّ إَِلْيَها َحِديًثا َفَبَكْت فقلت لا ِلَ َتْبِكنَي ُثمَّ َأَسَّ إَِلْيَها 
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َعامَّ  َفَسَأْلُتَها  ُحْزٍن  من  َأْقَرَب  َفَرًحا  َكاْلَيْوِم  رأيت  ما  فقلت  َفَضِحَكْت  َحِديًثا 
حتى  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ رسول  رِسَّ  ْفيِشَ  أِلُ كنت  ما   : َفَقاَلْت  َقاَل: 
َم- َفَسَأْلُتَها َفَقاَلْت : َأرَسَّ إيل إِنَّ ِجرْبِيَل كان  ُقبَِض النبي -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُأَراُه إال َحرَضَ  َتنْيِ وال  َمرَّ اْلَعاَم  َعاَرَضنِي  ُه  َوإِنَّ ًة  َمرَّ َسَنٍة  اْلُقْرآَن ُكلَّ  ُيَعاِرُضنِي 
َدَة  َسيِّ َتُكويِن  َأْن  َتْرَضنْيَ  َأَما  َفَبَكْيُت فقال  يِب  اًقا  حَلَ َبْيتِي  َأْهِل  ُل  َأوَّ َوإِنَِّك  َأَجيِل 
برقم  البخاري  أخرجه  لَِذلَِك)  َفَضِحْكُت  امْلُْؤِمننَِي  نَِساِء  أو  ِة  نَّ اجْلَ َأْهِل  نَِساِء 

.)36٢3(
ُ َعْنُه-   وهكذا أيًضا جاء عند اإلمام الرتمذي، وأمحد َعْن ُحَذْيَفَة -َريِضَ اهللَّ
َما  َفُقْلُت  َم-  َعَلْيِه َوَسلَّ  ُ بِيِّ -َصىلَّ اهللَّ بِالنَّ َتْعنِي  َعْهُدَك  َمَتى  ي  ُأمِّ َسَأَلْتنِي  َقاَل: 
 ُ بِيَّ -َصىلَّ اهللَّ هَلَا: َدِعينِي آيِت النَّ َفُقْلُت  َفَناَلْت ِمنِّي،  ُمْنُذ َكَذا َوَكَذا،  يِل بِِه َعْهٌد 
بِيَّ  النَّ َفَأَتْيُت  َوَلِك،  َيْسَتْغِفَر يِل  َأْن  َوَأْسَأُلُه  املَْغِرَب،  َمَعُه   َ َفُأَصيلِّ َم -  َعَلْيِه َوَسلَّ
ُثمَّ  الِعَشاَء،  َصىلَّ  َحتَّى  َفَصىلَّ  املَْغِرَب  َمَعُه  ْيُت  َفَصلَّ َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ -َصىلَّ 
َفَتبِْعُتُه، َفَسِمَع َصْويِت، َفَقاَل: »َمْن َهَذا، ُحَذْيَفُة«؟ ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: »َما  اْنَفَتَل 
َقْبَل  َيْنِزِل اأَلْرَض َقطُّ  َلْ  َمَلٌك  َهَذا  َقاَل: »إِنَّ  َك«؟  مِّ َوأِلُ َلَك   ُ َغَفَر اهللَّ َحاَجُتَك 
ِة  َدُة نَِساِء َأْهِل اجَلنَّ يِن بَِأنَّ َفاِطَمَة َسيِّ َ َم َعيَلَّ َوُيَبشِّ ُه َأْن ُيَسلِّ ْيَلِة اْسَتْأَذَن َربَّ َهِذِه اللَّ
َدا َشَباِب َأْهِل اجَلنَِّة« رواه الرتمذي برقم )3٧8١)،  َوَأنَّ احَلَسَن َواحُلَسنْيَ َسيِّ

وأمحد برقم )٢33٢9)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
ُ َعْنُه-  وهلا مواقف عظيمة جاء يف الصحيحني َعِن اْبِن َمْسُعوٍد  -َريِضَ اهللَّ
َم- َكاَن ُيَصيلِّ ِعْنَد الَبْيِت، َوَأُبو َجْهٍل َوَأْصَحاٌب  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َأنَّ النَّ
ُكْم جَيِيُء بَِسىَل َجُزوِر َبنِي ُفاَلٍن، َفَيَضُعُه  َلُه ُجُلوٌس، إِْذ َقاَل َبْعُضُهْم لَِبْعٍض: َأيُّ
َسَجَد  َحتَّى  َفَنَظَر  بِِه،  َفَجاَء  الَقْوِم  َأْشَقى  َفاْنَبَعَث  َسَجَد؟  إَِذا  ٍد  مَّ حُمَ َظْهِر  َعىَل 
َم-، َوَضَعُه َعىَل َظْهِرِه َبنْيَ َكتَِفْيِه، َوَأَنا َأْنُظُر اَل ُأْغنِي  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
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َبْعٍض،  َعىَل  َبْعُضُهْم  َوحُيِيُل  َيْضَحُكوَن  َفَجَعُلوا  َقاَل:  َمَنَعٌة،  يِل  َكاَن  َلْو  َشْيًئا، 
َم- َساِجٌد اَل َيْرَفُع َرْأَسُه، َحتَّى َجاَءْتُه َفاِطَمُة،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َوَرُسوُل اهللَّ
َم- َرْأَسُه ُثمَّ َقاَل:  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَرَفَع َرُسوُل اهللَّ َفَطَرَحْت َعْن َظْهِرِه، 
اٍت، َفَشقَّ َعَلْيِهْم إِْذ َدَعا َعَلْيِهْم، َقاَل: َوَكاُنوا  ُهمَّ َعَلْيَك بُِقَرْيٍش«. َثاَلَث َمرَّ »اللَّ
ُهمَّ َعَلْيَك بَِأيِب َجْهٍل،  ى: »اللَّ ْعَوَة يِف َذلَِك الَبَلِد ُمْسَتَجاَبٌة، ُثمَّ َسمَّ َيَرْوَن َأنَّ الدَّ
ْبِن َخَلٍف،  َة  َوُأَميَّ ُعْتَبَة،  ْبِن  َوالَولِيِد  َربِيَعَة،  ْبِن  َوَشْيَبَة  َربِيَعَة،  ْبِن  بُِعْتَبَة  َوَعَلْيَك 
َفْظ -، َقاَل: َفَوالَِّذي َنْفيِس بَِيِدِه، َلَقْد  ابَِع َفَلْم حَيْ َوُعْقَبَة ْبِن َأيِب ُمَعْيٍط« - َوَعدَّ السَّ
َعى، يِف الَقِليِب َقِليِب  َم- رَصْ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِذيَن َعدَّ َرُسوُل اهللَّ َرَأْيُت الَّ

َبْدٍر. أخرجه البخاري برقم )٢4٠)، و مسلم برقم  )١٧94(.
ُ َعْنُهاَم -، َقاَل: إِنَّ امْلأََلَ ِمْن    وجاء عند اإلمام أمحد َعِن اْبِن َعبَّاٍس  -َريِضَ اهللَّ
ْخَرى،  الَِثِة اأْلُ ى، َوَمَناَة الثَّ ِت َواْلُعزَّ َفَتَعاَقُدوا بِالالَّ ُقَرْيٍش اْجَتَمُعوا يِف احْلِْجِر، 
ًدا، َلَقْد ُقْمَنا إَِلْيِه ِقَياَم َرُجٍل َواِحٍد، َفَلْم ُنَفاِرْقُه  مَّ َوَنائَِلَة َوإَِساٍف: َلْو َقْد َرَأْيَنا حُمَ
ُ َعْنَها َتْبِكي، َحتَّى َدَخَلْت َعىَل َرُسوِل  َحتَّى َنْقُتَلُه، َفَأْقَبَلِت اْبَنُتُه َفاِطَمُة َريِضَ اهللَّ
َم-، َفَقاَلْت: َهُؤاَلِء امْلأََلُ ِمْن ُقَرْيٍش، َقْد َتَعاَقُدوا َعَلْيَك،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
َلْو َقْد َرَأْوَك، َلَقْد َقاُموا إَِلْيَك َفَقَتُلوَك، َفَلْيَس ِمْنُهْم َرُجٌل إاِلَّ َقْد َعَرَف َنِصيَبُه 
َأ، ُثمَّ َدَخَل َعَلْيِهِم امْلَْسِجَد، َفَلامَّ  ُة، َأِرينِي َوُضوًءا« َفَتَوضَّ ِمْن َدِمَك. َفَقاَل: »َيا ُبَنيَّ
ْم يِف ُصُدوِرِهْم،  َرَأْوُه، َقاُلوا: َها ُهَو َذا، َوَخَفُضوا َأْبَصاَرُهْم، َوَسَقَطْت َأْذَقاهُنُ
َفَأْقَبَل  ِمْنُهْم َرُجٌل،  إَلْيِه   َيُقم  َومَلْ  ا،  َبرَصً إَِلْيِه  َيْرَفُعوا  َفَلْم  الِِسِهْم،  جَمَ َوَعِقُروا يِف 
ِمَن  َقْبَضًة  َفَأَخَذ  ُرُءوِسِهْم،  َقاَم َعىَل  َم- َحتَّى  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  َرُسوُل اهللَّ
ِمْنُهْم  َرُجاًل  َأَصاَب  َفاَم  ا،  هِبَ َحَصَبُهْم  ُثمَّ  اْلُوُجوُه«  »َشاَهِت  َفَقاَل:  اِب،  َ الرتُّ
َكاِفًرا أخرجه أمحد برقم )٢٧6٢)،  َبْدٍر  َيْوَم  ُقتَِل  إاِلَّ  ىَص َحَصاٌة  احْلَ َذلَِك  ِمْن 

وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )٢8٢4(.  
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َرَمَة  خَمْ ْبَن  املِْسَوَر  َأنَّ  للبخاري  واللفظ  الصحيحني،  يف  ما  فضائلها  ومن 
ا َخَطَب بِْنَت َأيِب َجْهٍل َفَسِمَعْت بَِذلَِك، َفاِطَمُة  ُ َعْنُه-  َقاَل: إِنَّ َعِليًّ -َريِضَ اهللَّ
َم-، َفَقاَلْت: َيْزُعُم َقْوُمَك َأنََّك اَل َتْغَضُب  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَأَتْت َرُسوَل اهللَّ
َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ لَِبَناتَِك، َوَهَذا َعيِلٌّ َناِكٌح بِْنَت َأيِب َجْهٍل، َفَقاَم َرُسوُل اهللَّ
َثنِي  بِيِع، َفَحدَّ ا َبْعُد َأْنَكْحُت َأَبا الَعاِص ْبَن الرَّ َد، َيُقوُل: »َأمَّ َفَسِمْعُتُه ِحنَي َتَشهَّ
بِْنُت  َتِمُع  َتْ اَل   ِ َواهللَّ َيُسوَءَها،  َأْن  َأْكَرُه  َوإيِنِّ  ِمنِّي  َبْضَعٌة  َفاِطَمَة  َوإِنَّ  َوَصَدَقنِي، 
َك َعيِلٌّ  ِ، ِعْنَد َرُجٍل َواِحٍد« َفرَتَ َم- َوبِْنُت َعُدوِّ اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوِل اهللَّ

اخِلْطَبَة « أخرجه البخاري برقم )3٧٢9)، ومسلم برقم )٢449(.  
ا َوُيْؤِذينِي ما آَذاَها(.  اَم اْبَنتِي َبْضَعٌة ِمنِّي َيِريُبنِي ما َراَبَ ويف رواية ملسلم ) َفإِنَّ

فهذا يدل عىل حبه ملسو هيلع هللا ىلص هلا فقد كانت J متصفة بخلق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ُ َعْنَها- ، َقاَلْت: »َما  فقد جاء عند الرتمذي َعْن َعائَِشَة ُأمِّ امُلْؤِمننَِي  -َريِضَ اهللَّ
ِ ِف ِقَياِمَها َوُقُعوِدَها ِمْن َفاِطَمَة  َرَأْيُت َأَحًدا َأْشَبَه َسْمًتا َوَدالًّ َوَهْدًيا بَِرُسوِل اهللَّ
بِيِّ  َم-« َقاَلْت: »َوَكاَنْت إَِذا َدَخَلْت َعىَل النَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ بِْنِت َرُسوِل اهللَّ
بِيُّ َصىلَّ  ِلِسِه، َوَكاَن النَّ َلَها َوَأْجَلَسَها ِف َمْ َم- َقاَم إَِلْيَها َفَقبَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ -َصىلَّ اهللَّ
ِلِسَها،  َلْتُه َوَأْجَلَسْتُه ِف َمْ ِلِسَها َفَقبَّ َم إَِذا َدَخَل َعَلْيَها َقاَمْت ِمْن َمْ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
َلْتُه ُثمَّ  َم -َدَخَلْت َفاِطَمُة َفَأَكبَّْت َعَلْيِه َفَقبَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ بِيُّ -َصىلَّ اهللَّ َفَلامَّ َمِرَض النَّ
َفُقْلُت:  َفَضِحَكْت«،  َرْأَسَها  َرَفَعْت  ُثمَّ  َعَلْيِه  َأَكبَّْت  ُثمَّ  َفَبَكْت،  َرْأَسَها  َرَفَعْت 
بِيُّ  النَّ  َ ُتُوفِّ َفَلامَّ  النَِّساِء،  ِمَن  َفإَِذا ِهَي  نَِسائَِنا  َأْعَقِل  ِمْن  َهِذِه  َأنَّ  ُظنُّ  »إِْن ُكْنُت أَلَ
ُ َعَلْيِه  بِيِّ -َصىلَّ اهللَّ َم- ُقْلُت َلَا: َأَرَأْيِت ِحنَي َأْكَبْبِت َعىَل النَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ -َصىلَّ اهللَّ
َم-  َفَرَفْعِت َرْأَسِك َفَبَكْيِت ُثمَّ َأْكَبْبِت َعَلْيِه َفَرَفْعِت َرْأَسِك َفَضِحْكِت، َما  َوَسلَّ
ُه َميٌِّت ِمْن َوَجِعِه َهَذا َفَبَكْيُت،  يِن َأنَّ َلِك َعىَل َذلَِك«؟ َقاَلْت: إيِنِّ إًِذا َلَبِذَرٌة َأْخرَبَ مَحَ
وًقا بِِه َفَذاَك ِحنَي َضِحْكُت« رواه الرتمذي برقم  ُع َأْهِلِه حُلُ يِن َأينِّ َأْسَ ُثمَّ َأْخرَبَ
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)38٧٢)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.

 ِ َرُسوُل اهللَّ َقاَل  َعْنُه-َقاَل:   ُ َأيِب ُموَسى-َريِضَ اهللَّ َعْن  وجاء يف الصحيحني 
إاِلَّ  النَِّساِء:  ِمَن  َيْكُمْل  َوَلْ  َكثرٌِي،  َجاِل  الرِّ ِمَن  َم-:»َكَمَل  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
آِسَيُة اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن، َوَمْرَيُم بِْنُت ِعْمَراَن، َوإِنَّ َفْضَل َعائَِشَة َعىَل النَِّساِء َكَفْضِل 
برقم  ومسلم   ،(34١١( برقم  البخاري  َعاِم« أخرجه  الطَّ َسائِِر  َعىَل  ِريِد  الثَّ

.)٢43١(
اْبِن  َعِن  الكربى، وأمحد  النسائي يف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص كام جاء عند اإلمام  ويقول 
يِف  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َخطَّ  َقاَل:  َعْنُهاَم-   ُ اهللَّ -َريِضَ  َعبَّاٍس 
ْرِض َأْرَبَع ُخُطوٍط ُثمَّ َقاَل: »َهْل َتْدُروَن َما َهَذا؟« َقاُلوا اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم  اأْلَ
ِة َخِدَيُة بِْنُت  نَّ َم-: »َأْفَضُل نَِساِء َأْهِل اجْلَ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم- َوَمْرَيُم بِْنُت ِعْمَراَن، َوآِسَيُة  ٍد -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ مَّ ُخَوْيِلٍد، َوَفاِطَمُة بِْنُت ُمَ
النسائي يف الكربى برقم )8٢99)، وأمحد  ِفْرَعْوَن« رواه  اْمَرَأُة  ُمَزاِحٍم،  بِْنُت 

برقم )٢668)، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )١5٠8(.  
ومما أكرمها اهلل -عز وجل- أن ابنيها سيدا شباب أهل اجلنة يف اجلنة وهي 
اخُلْدِريِّ  َسِعيٍد  َأيِب  َعْن  الرتمذي  اجلنة كام جاء عند  نساء هذه األمة يف  سيدة 
َدا َشَباِب  َم- : » احَلَسُن َواحُلَسنْيُ َسيِّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهللَّ
ِة « . أخرجه الرتمذي برقم ))3٧68، وصححه األلباين يف تصحيح  َأْهِل اجَلنَّ

ُسنن الرتمذي.
بِيِّ -َصىلَّ  ُ َعْنُهاَم- ، َعِن النَّ وجاء يف البخاري عْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد -َريِضَ اهللَّ
ُهاَم«  ُهاَم َفَأِحبَّ ُهمَّ إيِنِّ ُأِحبُّ ُه َكاَن َيْأُخُذُه َواحَلَسَن َوَيُقوُل: »اللَّ َم-، َأنَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

أخرجه البخاري برقم )3٧4٧(.
ُ َعْنُه -، َقاَل: ُكْنُت َشاِهًدا  وجاء عند  البخاري َعِن اْبِن َأيِب ُنْعٍم -َريِضَ اهللَّ
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َأْهِل  ِمْن  َفَقاَل:  َأْنَت؟  مِمَّْن  َفَقاَل:  الَبُعوِض،  َدِم  َعْن  َرُجٌل  َوَسَأَلُه  ُعَمَر،  اِلْبِن 
بِيِّ  النَّ اْبَن  َقَتُلوا  َوَقْد  َدِم الَبُعوِض،  َيْسَأُلنِي َعْن  إىَِل َهَذا،  اْنُظُروا  َقاَل:  الِعَراِق، 
ا  َم- َيُقوُل: »ُهَ بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َم-، َوَسِمْعُت النَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ْنَيا« أخرجه البخاري برقم )5994(. اَنَتاَي ِمَن الدُّ َرْيَ
بِيُّ -َصىلَّ  ُ َعْنُه-، قال: َأْخَرَج النَّ  وجاء عند البخاري َعْن َأيِب َبْكَرَة -َريِضَ اهللَّ
َم- َذاَت َيْوٍم احَلَسَن، َفَصِعَد بِِه َعىَل املِْنرَبِ، َفَقاَل: »اْبنِي َهَذا َسيٌِّد،  اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َ َأْن ُيْصِلَح بِِه َبنْيَ ِفَئَتنْيِ ِمَن امُلْسِلِمنَي« رواه البخاري برقم )36٢9(. َوَلَعلَّ اهللَّ
ولقد أصلح اهلل عىل يد احلسن I بني أهل الشام وأهل العراق، وكان 
قد خرج I بجيوش كالسحاب لكثرهتا، ولكنه كان زاهًدا ورًعا عاقاًل 
I عابًدا صاحًلا  متكامل العقل، وكان حسن اخللق، وكان كرياًم، وكان 
فعندما شعر بخطر هذا األمر صالح معاوية وتنازل عن اخلالفه فهذا دليل عىل 
ورعه وزهده وتقواه ودليل عىل فضله وقد قال فيه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: » اْبنِي َهَذا 
َ َأْن ُيْصِلَح بِِه َبنْيَ ِفَئَتنْيِ ِمَن امُلْسِلِمنَي« وفعاًل أصلح اهلل عىل يده  َسيٌِّد، َوَلَعلَّ اهللَّ
تلك األمة حتى سمي ذلك العام بعام اجلامعة ألن اهلل مجع بسببه املسلمني بعد 
التفرق وبعد النزاع الشديد، وقد كان كثري العبادة والطاعة وكفاه فخًرا ما جاء 
ِ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُهاَم-، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ عند ابن ماجه َعِن اْبِن ُعَمَر -َريِضَ اهللَّ
ِمْنُهاَم«  ا َخرْيٌ  َوَأُبوُهَ ِة،  نَّ اجْلَ َأْهِل  َدا َشَباِب  َسنْيُ َسيِّ َسُن َواحْلُ »احْلَ َم-:  َعَلْيِه َوَسلَّ
أخرجه ابن ماجه برقم )١١8) ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه.

احلسنني  فضل  كثرية يف  أحاديث  وقد جاءت  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يقول رسول  هكذا 
.I

كيفال ؟ وهم من تلك الساللة الطاهرة النقية التقية وهلذا جاء عند اإلمام 
َم-  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنَها- َقاَلْت: َخَرَج النَّ مسلم َعْن َعائَِشَة  -َريِضَ اهللَّ
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ُثمَّ  َفَأْدَخَلُه،  َعيِلٍّ  ْبُن  َسُن  احْلَ َفَجاَء  َأْسَوَد،  َشْعٍر  ِمْن  ٌل،  ُمَرحَّ ِمْرٌط  َوَعَلْيِه  َغَداًة 
َفَأْدَخَلُه،  َعيِلٌّ  َجاَء  ُثمَّ  َفَأْدَخَلَها،  َفاِطَمُة  َجاَءْت  ُثمَّ  َمَعُه،  َفَدَخَل  َسنْيُ  احْلُ َجاَء 

ک    ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ       »زب  َقاَل:  ُثمَّ 
کرب ]األحزاب: 33[» أخرجه مسلم برقم )٢4٢4(.

 ُ اهللَّ بِيَّ -َصىلَّ  النَّ َأنَّ  َعْنَها-،   ُ اهللَّ َسَلَمَة -َريِضَ  ُأمِّ  َعْن  الرتمذي  وجاء عند 
ُهمَّ  َل َعىَل احَلَسِن َواحُلَسنْيِ َوَعيِلٍّ َوَفاِطَمَة ِكَساًء، ُثمَّ َقاَل: »اللَّ َم - َجلَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َفَقاَلْت  َتْطِهرًيا«،  ْرُهْم  ْجَس َوَطهِّ الرِّ َعْنُهُم  َأْذِهْب  تِي،  َبْيتِي َوَخاصَّ َأْهُل  َهُؤاَلِء 
الرتمذي  َخرْيٍ« أخرجه  إَِل  »إِنَِّك  َقاَل:  ِ؟  اهللَّ َرُسوَل  َيا  َمَعُهْم  َوَأَنا  َسَلَمَة:  ُأمُّ 

برقم)38٧١)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي. 
قال أهل العلم معنى هذا أن هؤالء األربعة من أخص أقارب رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص وليس معنى ذلك أن هؤالء أهل بيته فحسب.
فهذا احلديث يدل عىل فضل فاطمة وعيل واحلسن واحلسني M ألن 
فهذا  تطهرًيا،  وطهرهم  الرجس  عنهم  أذهب  وقال:  هلم  دعا  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 
وأكرم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بيت  وهو  اإلطالق  عىل  البيوت  أفضل  املبارك  البيت 
نَّة حيبوهنم، ويوالوهنم، وجيلوهنم، ويعرفون  السُّ فأهل  البيوت عىل اإلطالق 

هلم قدرهم  .
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَم   جاء عند اإلمام مسلم من حديث َزْيِد ْبِن َأْرَقَم-َريِضَ اهللَّ
َة  َمكَّ َبنْيَ  ا  مُخًّ ُيْدَعى  باَِمٍء  َخِطيًبا،  ِفيَنا  َيْوًما  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ 
ا النَّاُس  َ ا َبْعُد، َأاَل َأيُّ َر، ُثمَّ َقاَل: »َأمَّ َوامْلَِديَنِة َفَحِمَد اهلَل َوَأْثَنى َعَلْيِه، َوَوَعَظ َوَذكَّ
اَم  ُلُ : َأوَّ اَم َأَنا َبَشٌ ُيوِشُك َأْن َيْأِتَ َرُسوُل َريبِّ َفُأِجيَب، َوَأَنا َتاِرٌك ِفيُكْم َثَقَلنْيِ َفإِنَّ
َعىَل  َفَحثَّ  بِِه«  َواْسَتْمِسُكوا  اهللِ،  بِِكَتاِب  َفُخُذوا  وُر  َوالنُّ اْلَُدى  ِفيِه  اهللِ  ِكَتاُب 
ُرُكُم  ُرُكُم اهلَل ِف َأْهِل َبْيتِي، ُأَذكِّ َب ِفيِه، ُثمَّ َقاَل: »َوَأْهُل َبْيتِي ُأَذكِّ ِكَتاِب اهللِ َوَرغَّ
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ُرُكُم اهلَل ِف َأْهِل َبْيتِي« .أخرجه مسلم برقم )٢4٠8(. اهلَل ِف َأْهِل َبْيتِي، ُأَذكِّ

اِرِث  ِلِب ْبَن َربِيَعَة ْبِن احْلَ  ومن فضائلهم ما جاء يف صحيح مسلم عن َعْبد امْلُطَّ
َدَقَة اَل  َم-: »إِنَّ الصَّ ُ َعْنُه-  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ -َريِضَ اهللَّ

اَم ِهَي َأْوَساُخ النَّاِس « أخرجه مسلم برقم )١٠٧٢(. ٍد إِنَّ مَّ َتْنَبِغي آِلِل ُمَ
ُ َعْنُه- عم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.  ومن آل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص العباس -َريِضَ اهللَّ

ُ َعْنُه- َقاَل: َبَعَث َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  جاء عند مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة-َريِضَ اهللَّ
َدَقِة، َفِقيَل: َمَنَع اْبُن مَجِيٍل، َوَخالُِد ْبُن اْلَولِيِد،  َم- ُعَمَر َعىَل الصَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم-، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل  َواْلَعبَّاُس َعمُّ َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ا َخالٌِد َفإِنَُّكْم  ُه َكاَن َفِقرًيا َفَأْغَناُه اهلُل، َوَأمَّ َم- »َما َيْنِقُم اْبُن مَجِيٍل إاِلَّ َأنَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َفِهَي  اْلَعبَّاُس  ا  َوَأمَّ اهللِ،  َسبِيِل  ِف  َوَأْعَتاَدُه  َأْدَراَعُه  اْحَتَبَس  َقِد  َخالًِدا،  َتْظِلُموَن 
َأبِيِه؟«  ُجِل ِصْنُو  الرَّ َأنَّ َعمَّ  َأَما َشَعْرَت  ُعَمُر،  »َيا  َقاَل:  ُثمَّ  َمَعَها«  َوِمْثُلَها   ، َعيَلَّ

رواه مسلم برقم )983(. 
العباس حًبا عظياًم وكان  اهلل حيب  فكان رسول  أبيه  مثل  الرجل  أي: عم 
العباس رجاًل عابًدا تقًيا صاحًلا ورًعا وكان I معظاًم مهاًبا بني املسلمني 
ُ َعْنُهاَم-،  اِب -َريِضَ اهللَّ ، كام يف البخاري َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخَلطَّ
ُل  ا َنَتَوسَّ ا ُكنَّ ُهمَّ إِنَّ ِلِب، َفَقاَل: »اللَّ َكاَن إَِذا َقَحُطوا اْسَتْسَقى بِالَعبَّاِس ْبِن َعْبِد امُلطَّ
 .  » َفُيْسَقْوَن  َقاَل:  َفاْسِقَنا«،  َنا  َنبِيِّ بَِعمِّ  إَِلْيَك  ُل  َنَتَوسَّ ا  َوإِنَّ َفَتْسِقيَنا،  َنا  بَِنبِيِّ إَِلْيَك 

أخرجه البخاري برقم )١٠١٠(.
 أي: أهنم كانوا يطلبون من العباس I أن يدعو اهلل لقرابته من رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وليس معنى هذا أنه أفضل آل بيت رسول اهلل ال ولكن ألنه أقرب 
أن  فرض  لو  وهلذا   ، عمه  وهو  حيث  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  الرجال  من  الناس 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يورث لكان ما زاد عىل الفرائض لعمه العباس ألنه كان أقرب 
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الرجال إليه مع أن علًيا I ، أفضل فالعباس من آل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
بيت  آل  من  يعتربون  العباس  أوالد  فجميع  بعده  من  العباس  ذرية  وكذلك 
والورع  بالفضل  عرف  قد   L عباس  بن  اهلل  عبد  فهذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
كثرية  وفضائله  وأرضاه   I والعلم  والفكر  والرزانة  والرجاحة  والعقل 
حتى محل لقب حرب هذه األمة ، فكان I ترمجان القرآن وحرب هذه األمة 
وفقيه الصحابة يف زمانه حتى رجع الناس إليه ونفع اهلل -عز وجل- به ولو 
مل يكن مما نفع اهلل -عز وجل- به إال مناظرته للخوارج حني ناظرهم فهدى 
اهلل عىل يديه قيل أربعة آالف وقيل ألفني وهذا يدل عىل ورعه وتقواه وعىل 
يِن،  هُّ ِف الدِّ ُهمَّ َفقِّ علمه وعىل غزارة فقهه وقد دعا له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال : »اللَّ
 ُ اهللَّ َعبَّاٍس -َريِضَ  اْبِن  َعِن  كام جاء عند اإلمام امحد وغريه  ْأِويَل«   التَّ ْمُه  َوَعلِّ
َم- َكاَن يِف َبْيِت َمْيُموَنَة، َفَوَضْعُت  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْنُهاَم- َأنَّ َرُسوَل اهللَّ
ِ، َوَضَع َلَك َهَذا َعْبُد  ْيِل، َقاَل: َفَقاَلْت َمْيُموَنُة: َيا َرُسوَل اهللَّ َلُه َوُضوًءا ِمَن اللَّ
ْأِويَل« أخرجه اإلمام أمحد  ْمُه التَّ يِن، َوَعلِّ هُّ ِف الدِّ ُهمَّ َفقِّ ِ ْبُن َعبَّاٍس. َفَقاَل: »اللَّ اهللَّ

برقم ))3٠3٢، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )٢589(.
 وكان حريًصا عىل طلب العلم أشد احلرص حتى أصبح من أعلم الصحابة 

M وأكثر علمه أخذه من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
وهكذا أيًضا بقية آل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من الذرية مثل عيل بن احلسني رمحه 
اهلل تعاىل فقد كان من األتقياء الورعني الزهاد العباد وهكذا أيًضا جعفر بن أيب 
طالب الذي لقب بذي اجلناحني وقد قاتل I يف غزوة مؤتة وكان حيمل 
اللواء فقطعت يده اليمنى ، فاخذ اللواء باليرسى فقطعت اليرسى فاحتضن 

اللواء بعضديه حتى قتل فأبدله اهلل -عز وجل- هبام جناحني.
َم َعىَل  ُ َعْنُهاَم-، َكاَن إَِذا َسلَّ وهلذا جاء عند البخاري َأنَّ اْبَن ُعَمَر -َريِضَ اهللَّ
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« أخرجه البخاري برقم  َيا اْبَن ِذي اجَلَناَحنْيِ َاُم َعَلْيَك  اْبِن َجْعَفٍر، َقاَل: »السَّ

 .)3٧٠9(
بأيب  يلقب  كان  ولقد  الصحابة  أفضل  من   I جعفر  كان  وهكذا 
ُ َعْنُه- : »َأنَّ النَّاَس،  املساكني كام جاء عند البخاري َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َكاُنوا َيُقوُلوَن َأْكَثَر َأُبو ُهَرْيَرَة َوإيِنِّ ُكْنُت َأْلَزُم َرُسوَل اهللَّ
ُدُمنِي ُفاَلٌن َواَل ُفاَلَنُة،  بِِشَبِع َبْطنِي َحتَّى اَل آُكُل اخَلِمرَي َواَل َأْلَبُس احَلبرَِي، َواَل خَيْ
اآلَيَة،  ُجَل  الرَّ ْسَتْقِرُئ  أَلَ ُكْنُت  َوإِْن  اجُلوِع،  ِمَن  بِاحَلْصَباِء  َبْطنِي  ُأْلِصُق  َوُكْنُت 
ِهَي َمِعي، َكْي َيْنَقِلَب يِب َفُيْطِعَمنِي، َوَكاَن َأْخرَيَ النَّاِس لِْلِمْسِكنِي َجْعَفُر ْبُن َأيِب 
َة  َطالٍِب، َكاَن َيْنَقِلُب بَِنا َفُيْطِعُمَنا َما َكاَن يِف َبْيتِِه، َحتَّى إِْن َكاَن َلُيْخِرُج إَِلْيَنا الُعكَّ
َها َفَنْلَعُق َما ِفيَها« أخرجه البخاري برقم )3٧٠8(.    ٌء، َفَنُشقُّ تِي َلْيَس ِفيَها يَشْ الَّ
ففضائلهم كثرية وفضائلهم مجة، وهلذا جيب عىل املسلمني أن يعرفوا حقهم.
وهكذا أيًضا من جاء من هذه الساللة من آل بيت رسول اهلل صىل اهلل عليه 
متمسكني  كانوا  إذا  خاصة  قدرهم  يعرف  وأن  حيرتموا  أن  جيب  وسلم  وآله 
نَّة جيب  بكتاب اهلل وُسنَّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فمن كان منهم متمسًكا بالكتاب والسُّ
أن يعرف قدره وأن تعرف منزلته أما من كان يدعو إىل الرشكيات ويدعو إىل 

ڇ     يقول: چ  وجل-  -عز  اهلل  ألن  له  وزن  ال  فهذا  واالنحرافات  الشعوذة 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ ]احلجرات: ١3 [.

ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  وجاء عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ْع بِِه َنَسُبُه« أخرجه مسلم  َأ بِِه َعَمُلُه، َلْ ُيْسِ َم-: »َوَمْن َبطَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

برقم )٢699(.
 فنحن نربأ إىل اهلل من النواصب الذين حيلون العداء آلل بيت رسول اهلل 
البيت ونجلهم ونكرمهم ونعرف فضلهم من خالل  ملسو هيلع هللا ىلص  ، فنحن نحب آل 
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نَّة وأسأل اهلل أن جيعلني ممن يقومون بحق رسول اهلل  نصوص الكتاب والسُّ
ملسو هيلع هللا ىلص وبحق آله، وكفاهم رشًفا أن الرسول أمرنا أن نصيل عليهم يف كل وهي 
قولنا: »اللهم صل  عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل 

إبراهيم إنك محيد جميد«.
اهلل  رسول  بيت  آل  من  بالدين  متمسك  هو  من  كل  يشمل  الدعاء  وهذا 
إنه أرحم  السداد والتوفيق  يرزقنا  أن  املتأخرين نسأل اهلل  أو من  من األوائل 

الرامحني. 
البيت  أهل  تذكر فضائل  اهلل -سبحانه وتعاىل-  بفضل  نَّة  السُّ أهل  فكتب 
الفضائل،  من  ومسلم  البخاري،  صحيحي  يف  فكم  مكانة  من  ماهلم  وتبني 
واملناقب آلل البيت، وهكذا يف الُسنن وهكذا يف مسند اإلمام أمحد، وهكذا 
ومشكاة  البغوي،  لإلمام  نَّة  السُّ رشح  كتاب  مثل  املتأخرين  كتب  يف  أيًضا 
اهلل  رمحه  الوادعي  هادي  بن  مقبل  الشيخ  هذا  زمننا  ويف  وغريها،  املصابيح، 
ما كان عىل  الصحيح  فقد ذكر يف كتابه  السلفية يف بالدنا  الدعوة  تعاىل جمدد 
أيب طالب  بن  املؤمنني عيل  أمري  فذكر فضائل  البيت  أهل  رشطه من فضائل 
I، وفضائل احلسن واحلسني وبعض فضائل فاطمة، وأمهات املؤمنني، 

وهناك كتب مستقلة ذكرت فضائل آل البيت.
ويل رسالة يف هذه املسألة مفرغة من رشيط وهي رسالة خمترصة يف فضائل 

أهل البيت وهي مطبوعة ومنشورة.
جعفر  �لبيت  �آل  على  كالمكم  يف  فيكم  �هلل  ب��ارك  ذك��رمت  �س/ 
�لطيار و�أن �هلل �أبدله بدل يديه جناحني فهل معنى هذ� �أنه يوجد 

له يد�ن وجناحان �أم �أن �جلناحني هما بدل يديه ؟
اجلناحان عوض من اهلل -عز وجل- عن يديه اللتني قطعتا يف غزوة مؤتة 
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ولكن اهلل -سبحانه وتعاىل- َسُيعيد له يديه ألنه يأكل هبام يف اجلنة وبام ذا يأكل 
يف اجلنة إذا مل يكن له يدان ؟ فالظاهر أن اهلل -عز وجل- أعطاه اجلناحني زيادة 
عىل أعضائه األخرى وأعاد اهلل يديه من اجل أن يتمتع بفضل اهلل -سبحانه 

وتعاىل- وأن يأكل من ثامر اجلنة متمتًعا بيديه وجناحيه.
�آل  يكرهان  كانا  وعمر  بكر  �أبا  �إن  يقول  من  على  �لرد  هو  ما  �س/ 

بيت �لنبوة ؟
عظياًم  حًبا  البيت  آل  حيب   I بكر  أبو  كان  لقد  بل  مفرتى  كالم  هذا 
وجيلهم ويعرف قدرهم وهذا يعرفه أهل البيت فقد كان عيل I حيب أبا 
اَلُم،  بكر حًبا عظياًم فقد جاء يف الصحيحني َعْن َعائَِشَة، َأنَّ َفاِطَمَة َعَلْيَها السَّ
َم- َأْرَسَلْت إىَِل َأيِب َبْكٍر َتْسَأُلُه ِمرَياَثَها ِمْن َرُسوِل  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ بِْنَت النَّ
ِس  ُ َعَلْيِه بِامْلَِديَنِة، َوَفَدٍك َوَما َبِقَي ِمْن مُخُ ا َأَفاَء اهللَّ َم- مِمَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
َم- َقاَل: »اَل ُنوَرُث، َما  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َخْيرَبَ َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: إِنَّ َرُسوَل اهللَّ
َم- ِف َهَذا املَاِل«، َوإيِنِّ  ٍد  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ مَّ اَم َيْأُكُل آُل ُمَ َتَرْكَنا َصَدَقٌة، إِنَّ
تِي  َم- َعْن َحاهِلَا الَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َشْيًئا ِمْن َصَدَقِة َرُسوِل اهللَّ ِ اَل ُأَغريِّ َواهللَّ
ْعَمَلنَّ ِفيَها باَِم َعِمَل  َم-، َوأَلَ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َكاَن َعَلْيَها يِف َعْهِد َرُسوِل اهللَّ

َم-.  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ بِِه َرُسوُل اهللَّ
َبْكٍر يِف  ِمْنَها َشْيًئا، َفَوَجَدْت َفاِطَمُة َعىَل َأيِب  َيْدَفَع إىَِل َفاِطَمَة  َأْن  َبْكٍر  َأُبو  َفَأَبى 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َبْعَد  َوَعاَشْت  َيْت،  ُتُوفِّ َحتَّى  ْمُه  ُتَكلِّ َفَلْم  َفَهَجَرْتُه  َذلَِك، 
ا َأَبا َبْكٍر َوَصىلَّ  َيْت َدَفَنَها َزْوُجَها َعيِلٌّ َلْياًل، َومَلْ ُيْؤِذْن هِبَ َة َأْشُهٍر، َفَلامَّ ُتُوفِّ َم- ِستَّ َوَسلَّ
اْسَتْنَكَر َعيِلٌّ ُوُجوَه  َيِت  ُتُوفِّ َفَلامَّ  َفاِطَمَة،  النَّاِس َوْجٌه َحَياَة  َعَلْيَها، َوَكاَن لَِعيِلٍّ ِمَن 
َة َأيِب َبْكٍر َوُمَباَيَعَتُه، َومَلْ َيُكْن ُيَبايُِع تِْلَك اأَلْشُهَر، َفَأْرَسَل  النَّاِس، َفاْلَتَمَس ُمَصاحَلَ
 ِ إىَِل َأيِب َبْكٍر: َأِن اْئتَِنا َواَل َيْأتَِنا َأَحٌد َمَعَك، َكَراِهَيًة مِلَْحرَضِ ُعَمَر، َفَقاَل ُعَمُر: اَل َواهللَّ
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ُهْم،  ِ آلتَِينَّ اَل َتْدُخُل َعَلْيِهْم َوْحَدَك، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َوَما َعَسْيَتُهْم َأْن َيْفَعُلوا يِب، َواهللَّ
 ، ُ ا َقْد َعَرْفَنا َفْضَلَك َوَما َأْعَطاَك اهللَّ ، َفَقاَل: إِنَّ َد َعيِلٌّ َفَدَخَل َعَلْيِهْم َأُبو َبْكٍر، َفَتَشهَّ
ا َنَرى  ُ إَِلْيَك، َوَلِكنََّك اْسَتْبَدْدَت َعَلْيَنا بِاأَلْمِر، َوُكنَّ ا َساَقُه اهللَّ َومَلْ َنْنَفْس َعَلْيَك َخرْيً
َأيِب  َعْيَنا  َفاَضْت  َحتَّى  َنِصيًبا،  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوِل  ِمْن  لَِقَراَبتَِنا 
ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  َم َأُبو َبْكٍر َقاَل: َوالَِّذي َنْفيِس بَِيِدِه َلَقَراَبُة َرُسوِل اهللَّ َبْكٍر، َفَلامَّ َتَكلَّ
َهِذِه  ِمْن  َوَبْيَنُكْم  َبْينِي  الَِّذي َشَجَر  ا  َوَأمَّ َقَراَبتِي،  ِمْن  َأِصَل  َأْن  إيَِلَّ  َأَحبُّ  َم-  َوَسلَّ
ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  اأَلْمَواِل، َفَلْم آُل ِفيَها َعِن اخَلرْيِ، َومَلْ َأْتُرْك َأْمًرا َرَأْيُت َرُسوَل اهللَّ
َة لِْلَبْيَعِة، َفَلامَّ  يِب َبْكٍر: َمْوِعُدَك الَعِشيَّ َم- َيْصَنُعُه ِفيَها إاِلَّ َصَنْعُتُه، َفَقاَل َعيِلٌّ أِلَ َوَسلَّ
َفُه َعِن الَبْيَعِة،  لُّ َد، َوَذَكَر َشْأَن َعيِلٍّ َوخَتَ ْهَر َرِقَي َعىَل املِْنرَبِ، َفَتَشهَّ َصىلَّ َأُبو َبْكٍر الظُّ
َث:  َم َحقَّ َأيِب َبْكٍر، َوَحدَّ ، َفَعظَّ َد َعيِلٌّ َوُعْذَرُه بِالَِّذي اْعَتَذَر إَِلْيِه، ُثمَّ اْسَتْغَفَر َوَتَشهَّ
ُ بِِه،  َلُه اهللَّ ِذي َفضَّ ِمْلُه َعىَل الَِّذي َصَنَع َنَفاَسًة َعىَل َأيِب َبْكٍر، َواَل إِْنَكاًرا لِلَّ ُه مَلْ حَيْ َأنَّ
ا َنَرى َلَنا يِف َهَذا اأَلْمِر َنِصيًبا، َفاْسَتَبدَّ َعَلْيَنا، َفَوَجْدَنا يِف َأْنُفِسَنا، َفرُسَّ بَِذلَِك  َوَلِكنَّ
اأَلْمَر  َراَجَع  ِحنَي  َقِريًبا،  َعيِلٍّ  إىَِل  امُلْسِلُموَن  َوَكاَن  َأَصْبَت،  َوَقاُلوا:  امُلْسِلُموَن، 

املَْعُروَف. أخرجه البخاري برقم )4٢4٠) ومسلم برقم )١٧59(.
ُ َعْنُه-، َقاَل: »اْرُقُبوا  وجا أيًضا عند اإلمام البخاري َعْن َأيِب َبْكٍر -َريِضَ اهللَّ
َم- ِف َأْهِل َبْيتِِه« أخرجه البخاري برقم )3٧١3(.  ًدا -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ مَّ ُمَ

ومعنى ارقبوا أي: حافظوا عىل حقوقهم.
ُ َعْنُه- َقاَل: َصىلَّ َأُبو َبْكٍر   وجاء يف البخاري َعْن ُعْقَبَة ْبِن احَلاِرِث -َريِضَ اهللَّ
ْبَياِن،  َمَع الصِّ َيْلَعُب  احَلَسَن  َفَرَأى  َيْميِش،  ُثمَّ َخَرَج   ، الَعرْصَ َعْنُه-   ُ -َريِضَ اهللَّ
َيْضَحُك.  َوَعيِلٌّ   » بَِعيِلٍّ َشبِيٌه  اَل  بِيِّ  بِالنَّ َشبِيٌه  بَِأيِب،   « َوَقاَل:  َعاتِِقِه،  َعىَل  َفَحَمَلُه 

أخرجه البخاري برقم )354٢(.
 . L وقد كان عيل حيب أبا بكر



260
ِة، َقاَل: ُقْلُت  ِد اْبِن احَلَنِفيَّ مَّ ومن األدلة عىل ذلك ما جاء يف البخاري َعْن حُمَ
َم-؟ َقاَل: »َأُبو َبْكٍر«،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ يِب َأيُّ النَّاِس َخرْيٌ َبْعَد َرُسوِل اهللَّ أِلَ
ُقْلُت: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: »ُثمَّ ُعَمُر«، َوَخِشيُت َأْن َيُقوَل ُعْثاَمُن، ُقْلُت: ُثمَّ َأْنَت؟ َقاَل: 

»َما َأَنا إاِلَّ َرُجٌل ِمَن امُلْسِلِمنَي« أخرجه البخاري برقم )36٧١(.
َطالٍِب  َأيِب  ْبُن  َعيِلُّ  َخَطَبَنا  َقاَل:  َعِقيٍل،  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعْن  البزار  عند  جاء  وقد 
ويِن بَِأْشَجِع النَّاِس؟ َقاُلوا: - َأْو َقاَل-  ا النَّاُس َأْخرِبُ َ ُ َعْنُه- َفَقاَل: َأهيُّ -َريِضَ اهللَّ
ُقْلَنا: َأْنَت َيا َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي. َقاَل: َأَما إيِنِّ َما َباَرْزُت َأَحًدا إاِلَّ اْنَتَصْفُت ِمْنُه، َوَلِكْن 
ُ َعْنُه-،  ويِن بَِأْشَجِع النَّاِس َقاُلوا: اَل َنْعَلُم، َفَمْن؟ َقاَل: َأُبو َبْكٍر -َريِضَ اهللَّ َأْخرِبُ
َفُقْلَنا:  َعِريًشا  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ لَِرُسوِل  َجَعْلَنا  َبْدٍر  َيْوُم  َكاَن  مَلَّا  ُه  َأنَّ
ِمَن  َأَحٌد  إَِلْيِه  هَيِْوي  َلْياًل؟  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوِل  َمَع  َيُكوُن  َمْن 
 ِ اهللَّ َرُسوِل  َرْأِس  َعىَل  ْيِف  بِالسَّ َشاِهًرا  َبْكٍر  َأُبو  إاِلَّ  ِمْنُه  َدَنا  َما   ،ِ َفَواهللَّ ِكنَي  امْلُرْشِ
َم-: اَل هَيِْوي إَِلْيِه َأَحٌد إاِلَّ َأْهَوى َعَلْيِه َفَهَذا َأْشَجُع النَّاِس  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُقَرْيٌش  َوَأَخَذْتُه  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  َرَأْيُت  َوَلَقْد   : َعيِلٌّ َفَقاَل 
َة إهَِلًا َواِحًدا َقاَل:  ُؤُه َوَهَذا ُيَتْلتُِلُه َوُهْم َيُقوُلوَن: َأْنَت الَِّذي َجَعْلَت اآْلهِلَ َفَهَذا جَيَ
َوُهَو  َهَذا  َوُيَتْلتُِل  َهَذا  اُء  َوجُيَ َهَذا  ُب  َيرْضِ َبْكٍر،  َأُبو  إاِلَّ  َأَحٌد  ِمْنُه  َدَنا  َما   ِ َفَواهللَّ
َعَلْيِه  َكاَنْت  ُبْرَدًة  َعيِلٌّ  َرَفَع  ُثمَّ   ُ اهللَّ  َ َريبِّ َيُقوَل  َأْن  َرُجاًل  َأَتْقُتُلوَن  َوْيَلُكْم  َيُقوُل: 
ِ َأُمْؤِمُن آِل ِفْرَعْوَن َخرْيٌ َأْم َأُبو  َيُتُه ُثمَّ َقاَل: ُأْنِشُدُكْم بِاهللَّ ْت حِلْ َفَبَكى َحتَّى اْخَضلَّ
ِمْلِء  ِمْن  َخرْيٌ  َبْكٍر  َأيِب  ِمْن  َلَساَعٌة   ِ َفَواهللَّ جُتِيُبويِن  َأاَل  َفَقاَل:  اْلَقْوُم  َفَسَكَت  َبْكٍر 
إِياَمَنُه.  َأْعَلَن  َرُجٌل  َوَهَذا  إِياَمَنُه  َكَتَم  َرُجٌل  َذاَك  ِفْرَعْوَن  آِل  ُمْؤِمِن  ِمْن  ْرِض  اأْلَ

أخرجه البزار برقم )٧6١(. 
وهكذا كان أبو بكر وعمر L، فقد جاء عند الطرباين يف الكبري َعِن اْبِن 
ُ َعْنُهاَم-، يف قصة فتح مكة َقاَل: ُثمَّ َمىَض َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  َعبَّاٍس-َريِضَ اهللَّ
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 ، ْم- ، َواْسَتْخَلَف َعىَل امْلَِديَنِة َأَبا ُرْهٍم ُكْلُثوَم ْبَن ُحَصنْيٍ اْلِغَفاِريَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْم،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلل  َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  »َفَصاَم  َرَمَضاَن،  ِمْن  َمَضنْيَ  لَِعرْشٍ  َوَخَرَج 

َوَصاَم النَّاُس َمَعُه... 
َعَلْيِه  اهلل  َصىلَّ  اهللِ-  َرُسوِل  َعىَل  َفَدَخْلُت  َعْنُهاَم:   ُ اهللَّ -َريِضَ  العباس  قال 
ْم -َوَدَخَل ُعَمُر، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َهَذا َأُبو ُسْفَياَن َقْد َأْمَكَن اهلُل ِمْنُه بَِغرْيِ  َوَسلَّ
َب ُعُنَقُه. َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، إيِنِّ َأَجْرُتُه،  رْضِ َعْقٍد َواَل َعْهٍد، َفَدْعنِي َفأْلَ
َفُقْلُت: اَل  بَِرْأِسِه  ْم -َفَأَخْذُت  َعَلْيِه َوَسلَّ ُثمَّ َجَلْسُت إىَِل َرُسوِل اهللِ- َصىلَّ اهلل 
َأْكَثَر ُعَمُر يِف َشْأنِِه ُقْلُت: َمْهاًل َيا ُعَمُر،  ْيَلَة َرُجٌل ُدويِن، َفَلامَّ  ُيَناِجيِه اللَّ اَل  َواهللِ 
َوَلِكنََّك َعَرْفَت  ُقْلُت َهَذا،  َما  ْبِن َكْعٍب  َبنِي َعِديِّ  َلْو َكاَن ِمْن ِرَجاِل  َأَما َواهللِ 
ُه َرُجٌل ِمْن ِرَجاِل َبنِي َعْبِد َمَناٍف َقاَل: َمْهاًل َيا َعبَّاُس، َفَواهللِ إَلِِساَلُمَك َيْوَم  َأنَّ
اِب  طَّ ْم -ِمْن إِْساَلِم اخْلَ َأْسَلْمَت َكاَن َأَحبَّ إىَِل َرُسوِل اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
َلْو َأْسَلَم، َوَما يِب إاِلَّ َأينِّ َقْد َعَرْفُت َأنَّ إِْساَلَمَك َكاَن َأَحبَّ إىَِل َرُسوِل اهللِ- َصىلَّ 
ْم-:  اِب، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ طَّ ْم -ِمْن إِْساَلِم اخْلَ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ

»اْذَهْب بِِه إَِل َرْحِلَك َيا َعبَّاُس، َفإَِذا َأْصَبَح َفاْئتِنِي بِِه«. 
َفَذَهْبُت بِِه إىَِل َرْحيِل َفَباَت ِعْنِدي، َفَلامَّ َأْصَبَح َغَدْوُت بِِه إىَِل َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ 
َك َيا َأَبا  ْم -َقاَل: »َوْيَ ْم-، َفَلامَّ َرآُه َرُسوُل اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
ي، َما َأْكَرَمَك  ُسْفَياَن، َأَلْ َيْأِن َلَك َأْن َتْعَلَم َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل؟« َقاَل: بَِأيِب َأْنَت َوُأمِّ
ُه َلَقْد َأْغَنى َعنِّي َشْيًئا َقاَل:  َلَقْد َظَنْنُت َأْن َلْو َكاَن َمَع اهللِ َغرْيُ َوَأْوَصَلَك، َواهللِ 
ي،  َك َيا َأَبا ُسْفَياَن، َأَلْ َيْأِن َلَك َأْن َتْعَلَم َأينِّ َرُسوُل اهللِ؟« َقاَل: بَِأيِب َأْنَت َوُأمِّ »َوْيَ
ُء َحتَّى اآْلَن.  َما أْحَلَمَك َوَأْكَرَمَك َوَأْوَصَلَك َهِذِه، َواهللِ َكاَن يِف َنْفيِس ِمْنَها يَشْ
ًدا  مَّ َأَبا ُسْفَياَن َأْسِلْم، َواْشَهْد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، َوَأنَّ حُمَ َيا  َك  َقاَل اْلَعبَّاُس: َوحْيَ
قِّ َوَأْسَلَم. ُقْلُت: َيا  َب ُعُنُقَك ، َقاَل: َفَشِهَد بَِشَهاَدِة احْلَ َرُسوُل اهللِ َقْبَل َأْن ُترْضَ
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َرُسوَل اهللِ، إِنَّ َأَبا ُسْفَياَن َرُجٌل حُيِبُّ َهَذا اْلَفْخَر، َفاْجَعْل َلُه َشْيًئا َقاَل: »َنَعْم َمْن 
َدَخَل َداَر َأيِب ُسْفَياَن َفُهَو آِمٌن، َوَمْن َأْغَلَق َباَبُه َفُهَو آِمٌن، َوَمْن َدَخَل امْلَْسِجَد َفُهَو 
ْم-: »َيا َعبَّاُس،  َف، َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ آِمٌن«. َفَلامَّ َذَهَب لَِيْنرَصِ

اَها«. َبِل، َحتَّى مَتُرَّ بِِه ُجُنوُد اهللِ َفرَيَ اْحبِْسُه بَِمِضيِق اْلَواِدي ِعْنَد َخْطِم اجْلَ
َعَلْيِه  اهلل  َصىلَّ  اهللِ-  َرُسوُل  َأَمَريِن  َحْيُث  َحَبْسَتُه  َحتَّى  بِِه  َفَخَرْجُت  َقاَل: 
َقاَل:  َقبِيَلٌة  ْت  َمرَّ اَم  ُكلَّ ا  َراَياهِتَ َعىَل  اْلَقَبائُِل  بِِه  ْت  َوَمرَّ َقاَل:  َأْحبَِسُه  -َأْن  ْم  َوَسلَّ
رُّ اْلَقبِيَلُة َقاَل: َمْن  َمْن َهُؤاَلِء؟ َفَأُقوُل: ُسَلْيٌم. َفَيُقوُل: َمايِل َولُِسَلْيٍم؟ َقاَل: ُثمَّ مَتُ
رُّ َقبِيَلٌة إاِلَّ  ِت اْلَقَبائُِل اَل مَتُ َهُؤاَلِء؟ َفَأُقوُل: ُمَزْيَنُة. َفَيُقوُل: َما يِل َومِلَُزْين ََة؟ َحتَّى َتَعدَّ
َقاَل: َمْن َهُؤاَلِء؟ َفَأُقوُل: َبُنو ُفاَلٍن. َفَيُقوُل: َمايِل َولَِبنِي ُفاَلٍن. َحتَّى َمرَّ َرُسوُل 
ْنَصاُر اَل َيَرى  اِء َكتِيَبٌة ِفيَها امْلَُهاِجُروَن َواأْلَ رْضَ ْم -يِف اخْلَ اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
َرُسوُل  َهَذا  ُقْلُت:  َعبَّاُس؟  َيا  َهُؤاَلِء  َمْن  اهللِ،  ُسْبَحاَن  َقاَل:  َدَق،  احْلَ إاِلَّ  ِمْنُهْم 
ُؤاَلِء ِقَبٌل  َحٍد هِبَ ْنَصاِر. َقاَل: َما أِلَ ْم -يِف امْلَُهاِجِريَن َواأْلَ اهللِ- َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
َواَل َطاَقٌة، َواهللِ َيا َأَبا اْلَفْضِل، َلَقْد َأْصَبَح ِمْلَك اْبِن َأِخيَك اْلَغَداَة َعِظياًم. ُقْلُت: 
ُة. َقاَل: َفَنَعْم إَِذْن، ُقْلُت: النََّجاُء إىَِل َقْوِمَك. َقاَل: َفَخَرَج  ُبوَّ ا النُّ َ َيا َأَبا ُسْفَياَن، إهِنَّ
ٌد َقْد َجاَءُكْم باَِم  مَّ َخ بَِأْعىَل َصْوتِِه َيا َمْعرَشَ ُقَرْيٍش، َهَذا حُمَ َحتَّى إَِذا َجاَءُهْم رَصَ
ِهْنُد  اْمَرَأُتُه  إَِلْيِه  َفَقاَمْت  آِمٌن،  َفُهَو  ُسْفَياَن  َأيِب  َداَر  َدَخَل  َفَمْن  بِِه،  َلُكْم  ِقَبَل  اَل 
َس، َفبِْئَس ِمْن َطِليَعِة  مْحَ َسَم اأْلَ بِْنُت ُعْتَبَة، َفَأَخَذْت بَِشاِربِِه، َفَقاَلْت: اْقُتُلوا الدَّ
ِقَبَل َلُكْم  ُه َقْد َجاَء َما اَل  َفإِنَّ َأْنُفِسُكْم،  نَُّكْم َهِذِه ِمْن  َتُغرَّ ُكْم، اَل  َقْوٍم. َقاَل: َوحْيَ
ا َداُرَك. َقاَل:  بِِه، َمْن َدَخَل َداَر َأيِب ُسْفَياَن، َفُهَو آِمٌن َقاُلوا: َوْيَلَك َوَما ُتْغنِي َعنَّ
َق النَّاُس إىَِل ُدوِرِهْم  َوَمْن َأْغَلَق َباَبُه َفُهَو آِمٌن، َوَمْن َدَخَل امْلَْسِجَد َفُهَو آِمٌن َفَتَفرَّ
َوإىَِل امْلَْسِجِد. أخرجه الطرباين يف  الكبري برقم )٧٢64)، وصححه األلباين يف 

الصحيحة برقم )334١(.  
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وهذا عمر I عندما وضع الديوان استشار املسلمني بمن يبدأ.
وهلذا جاء عن الشعبي قال ملا افتتح عمر العراق والشام وجبى اخلراج مجع 
أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال : إين قد رأيت أن أفرض العطاء ألهله فقالوا 
نعم رأيت الرأي يا أمري املؤمنني قال : فبمن أبدأ قالوا بنفسك قال : ال ولكني 
أضع نفيس حيث وضعها اهلل وأبدأ بآل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ففعل فكتب عائشة أم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف عرشة  ألفا وكتب سائر أزواج  اثني عرش  املؤمنني يرمحها اهلل يف 
آالف وفرض لعيل بن أيب طالب يف مخسة آالف وفرض مثل ذلك ملن شهد 

بدرا من بني هاشم ).
وهذا دليل عىل تعظيمه I آلل بيت النبوة وكذلك مما يدل عىل حب 
 ،  M فاطمة من عيل  بنت  كلثوم  أم  أنه خطب  البيت  I آلل  عمر 
 ُ اهللَّ -َريِضَ  اِب  طَّ اخْلَ ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ   ، َسنْيِ احْلُ ْبِن  َعيِلِّ  َعْن  احلاكم  عند  جاء  كام 
 : ُ َعْنُه- ُأمَّ ُكْلُثوٍم، َفَقاَل: َأْنِكْحنِيَها، َفَقاَل َعيِلٌّ َعْنُهاَم- َخَطَب إىَِل َعيِلٍّ -َريِضَ اهللَّ
ِ َما ِمَن  ِ ْبِن َجْعَفٍر، َفَقاَل ُعَمُر: َأْنِكْحنِيَها َفَواهللَّ إيِنِّ َأْرُصُدَها اِلْبِن َأِخي َعْبِد اهللَّ
، َفَأَتى ُعَمُر امْلَُهاِجِريَن،  النَّاِس َأَحٌد َيْرُصُد ِمْن َأْمِرَها َما َأْرُصُدُه، َفَأْنَكَحُه َعيِلٌّ
َعيِلٍّ  بِْنِت  ُكْلُثوِم  بُِأمِّ  َفَقاَل:  امْلُْؤِمننَِي؟  َأِمرَي  َيا  بَِمْن  َفَقاُلوا:  وَننِي؟  نُّ هُتَ َأاَل  َفَقاَل: 
 ِ َم-، إيِنِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َواْبَنِة َفاِطَمَة بِْنِت َرُسوِل اهللَّ
َما  إاِلَّ  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  َيْنَقِطُع  َنَسٍب َوَسَبٍب  »ُكلُّ  َيُقوُل:  َم-  َعَلْيِه َوَسلَّ -َصىلَّ اهلُل 
ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  َكاَن ِمْن َسَببِي َوَنَسبِي، َفَأْحَبْبُت َأْن َيُكوَن َبْينِي َوَبنْيَ َرُسوِل اهللَّ
َم- َنَسٌب َوَسَبٌب« أخرجه احلاكم برقم )4684)، وصححه األلباين يف  َوَسلَّ

الصحيحة برقم )٢٠36(.
فأراد أن جيدد نسبه مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وآل بيته مع أنه قد كان صهًرا لرسول 

 .J اهلل حيث كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص متزوًجا بابنته حفصة
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وقد كان عيل I جيل عمر جًدا وكان عمر جيله كذلك فقد كان عمر 
 I يصطحبه معه دائاًم يف املدينة ويستشريه يف القضايا وكان عيل I
من أفقه الصحابة كام هو معلوم فكانت املحبة بينهم عظيمة جاء يف الصحيحني 
َ لُِعَمَر  ُ َعْنُهاَم-، َقاَل: إيِنِّ َلَواِقٌف يِف َقْوٍم، َفَدَعُوا اهللَّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس -َريِضَ اهللَّ
يِرِه، إَِذا َرُجٌل ِمْن َخْلِفي َقْد َوَضَع ِمْرَفَقُه َعىَل  اِب، َوَقْد ُوِضَع َعىَل رَسِ اْبِن اخَلطَّ
ينِّ  ُ َمَع َصاِحَبْيَك، أِلَ َعَلَك اهللَّ ْرُجو َأْن جَيْ ، إِْن ُكْنُت أَلَ ُ َك اهللَّ َمْنِكبِي، َيُقوُل: َرمِحَ
َم- َيُقوُل: »ُكْنُت َوَأُبو َبْكٍر  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َكثرًِيا َما ُكْنُت َأْسَمُع َرُسوَل اهللَّ
َفإِْن ]ص:١٠[  َبْكٍر َوُعَمُر«  َوَأُبو  َواْنَطَلْقُت  َبْكٍر َوُعَمُر،  َوَأُبو  َوَفَعْلُت  َوُعَمُر، 
ُ َمَعُهاَم، َفاْلَتَفتُّ َفإَِذا ُهَو َعيِلُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب. أخرجه  َعَلَك اهللَّ ْرُجو َأْن جَيْ ُكْنُت أَلَ

البخاري برقم )36٧٧) ومسلم برقم )٢389(.
فعيل I يتمنى أن يلقى اهلل -عز وجل- بعمل عمر داللًة عىل تعظيم عيل 
لعمر L ولو مل يكن حيبه ملا آثره بفلذة كبده بابنته وزوجه هبا واختاره صهًرا 
العداوة بني اخللفاء بني أيب بكر وعمر وبني آل  له والذين يريدون أن يوجدوا 
البيت هؤالء أعداء آلل البيت ألهنم  ينقلون عنهم ما ليس فيهم وألهنم يكذبون 
عليهم ولو كان عيل I حًيا وسمع من يقول هذا لنكل به فقد ذكر عنه يف 
أكثر من موقف بل بعض العلامء ذكر أن هذا القول بلغ عنه حد التواتر أنه كان 
َبْكٍر  َأيِب  َعىَل  ُلنِي  ُيَفضِّ َأَحًدا  َأِجُد  اَل  َأْو  َوُعَمَر،  َبْكٍر  َأيِب  َعْن  ُلنِي  ُيَفضِّ اَل  يقول: 

نَّة البن أيب عاصم رقم )١٢١9(. َوُعَمَر، إاِلَّ َوَجَلْدُتُه َجْلَد َحدِّ امْلُْفرَتِي. السُّ
 وقد كان عمر I جيل آل البيت وحيرتمهم ومواقفه كثرية يف شأن آل 
إذا  كانا   L أن عمر وعثامن  العلم  أهل  بل قد ذكر  بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
كانا راكبني ومر العباس ينزالن من ركاهبام حتى يمر العباس إجالاًل للعباس 

I عم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 



265
ومن األدلة عىل أن عمر كان يفضل آل البيت ما جاء عند البخاري َعْن َأَنِس 
ُ َعْنُهاَم-، َكاَن إَِذا َقَحُطوا اْسَتْسَقى  اِب -َريِضَ اهللَّ ْبِن َمالٍِك، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخَلطَّ
َفَتْسِقيَنا،  َنا  بَِنبِيِّ إَِلْيَك  ُل  َنَتَوسَّ ا  ُكنَّ ا  إِنَّ ُهمَّ  »اللَّ َفَقاَل:  ِلِب،  امُلطَّ َعْبِد  ْبِن  بِالَعبَّاِس 
برقم  البخاري  أخرجه  َفُيْسَقْوَن.  َقاَل:  َفاْسِقَنا«،  َنا  َنبِيِّ بَِعمِّ  إَِلْيَك  ُل  َنَتَوسَّ ا  َوإِنَّ

.)١٠١٠(
أقرب  منه؟ألنه  أفضل  هو  من  يوجد  أنه  مع   I العباس  اختار  ملاذا 
الرجال إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان جيل بعضهم بعًضا وقد كانوا إخوة صدق 

.M
�س/ جز�كم �هلل خرًي� وبارك �هلل فيكم ، ما هو  و�جب �مل�سلمني يف 

كل زمان اأمام من ينت�سبون �إىل �آل �لبيت ؟ 
واجب املسلمني أمام من ينتسبون إىل آل البيت أن جيلوهم وحيرتموهم وأن 
يتعاملوا معهم التعامل احلسن كام كان سلفنا يتعاملون مع آل بيت رسول اهلل 
منتسًبا  M فمن كان  الصحابة  كانوا يكرموهنم وجيلوهنم حتى  فقد  ملسو هيلع هللا ىلص 
نسبه  أن  يقيًنا  علمنا  إذ  إال  نسبه  يف  نطعن  وال  ونحرتمه  نجله  البيت  آل  إىل 
ليس بصحيح إىل آل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كام بني العلامء نسب العبيديني الذين 
انتسبوا إىل آل البيت وادعوا أهنم من أبناء فاطمة كذًبا وزوًرا وهم من ذرية 

عبيد الفداح اليهودي وبينوا ما كانوا عليه.
وينبغي أيًضا أن ننصح آلل البيت فمن كان منتسًبا إىل آل البيت وعنده بدع 
وخمالفات ننصح له ونحرتمه ونتعامل معه املعاملة احلُسنَّة مع نصحنا له ومع 
النبوة  بيت  آل  مع  نتعامل  أن  هو  فاملطلوب  عليه  يسري  الذي  اخلطأ  له  تبييننا 
التعامل احلسن وسواء تأكدنا أنه من آل البيت أم مل نتأكد ألننا لسنا ملزمني أننا 

نتأكد وال ينبغي أن نطعن يف نسب أحد إال إذا ظهر لنا خالف ما يقول.
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طـاعـة ولـي الأمـر

على  �لرعية  حقوق  هي  وما  رعيته  على  �لر�عي  حق  هو  ما  �س/ 
ة ؟ نَّ �لر�عي يف �سوء �لكتاب و�ل�سُّ

النبي األمني وعىل آله  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد 
وأصحابه أمجعني وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممًدا 

عبده ورسوله -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- أما بعد:
فيجب أن نعلم أن اهلل -سبحانه وتعاىل- رشع للمسلمني يف كتابه ويف ُسنَّة 
رسوله -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- التعاون فيام بينهم لتنضبط أمورهم 
فجاء  وتعاىل-  -سبحانه  اهلل  بإذن  دينهم  أمر  هلم  ويستقيم  شوكتهم  وتقوى 

اإلسالم لتقوية الروابط بني الراعي والرعية ليحقق هذا اخلري العظيم.
فواجب عىل والة األمور أن حيكموا بكتاب اهلل وُسنَّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأن 
يأخذوا حق املظلوم من الظامل ويؤمنوا هلم السبل وأن حيفظوا هلم الثغور وأن 
باملال ألنفسهم إال يف حدود احلاجة وأن  يستأثروا  أمواهلم وأالَّ  يتفقدوا هلم 
إذا  يرمحوا  وأن  حقه  حق  ذي  كل  يعطوا  وأن  الناس  بني  حكمهم  يف  يعدلوا 
اسرُتمحوا وأن يقيموا حدود اهلل -سبحانه وتعاىل- عىل مرتكبيها ألن يف إقامة 

احلدود راحًة وأمًنا للمجتمع ، كام قال اهلل -عز وجل- : چ ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ    ] البقرة: ١٧9 [.

الدماء  الرشيرة وحتفظ  النفوس  النفوس وتردع  القصاص حتيا هبا  فإقامة   
واألعراض واألموال،وواجب عليهم أن يرفعوا علم اجلهاد عند توفر رشوطه.
وقد رغب اهلل يف إقامة العدل، وبني وجوبه فقال: چ   چ  چ  چ  ڇ   
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ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  
ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ ]النحل: 9٠ [.

وقال اهلل-عز وجل-: چ ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  
ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  چ ]املائدة: 8 [.
  فاهلل -عز وجل- يأمرنا أن نقيم العدل فالقيام بالعدل واجب عىل اجلميع 

وهو يف حق الرعاة أوجب، وهكذا أيًضا قال اهلل -عز وجل-: چ ڳ  ڱ   
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   
ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ھے   ھ   ھ      ھ   ہ   ہ     

ۆ  ۆ   ۈ  چ ]احلجرات: 9 [.
 واآليات الدالة عىل وجوب إقامة العدل يف األرض كثرية، وقد بني النبي 
ْبن   ِ ملسو هيلع هللا ىلص ما للحكام من األجر إذا عدلوا فقد جاء يف الصحيحني عن َعْبد اهللَّ
َم-: »اَل َحَسَد إاِلَّ  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل النَّ َمْسُعوٍد -َريِضَ اهللَّ
ُ احِلْكَمَة  ، َوَرُجٌل آَتاُه اهللَّ َط َعىَل  َهَلَكتِِه ِف احَلقِّ ُ َمااًل َفُسلِّ : َرُجٌل آَتاُه اهللَّ ِف اْثَنَتنْيِ

ُمَها« أخرجه البخاري برقم )٧3) ومسلم برقم ) 8١6(. ا َوُيَعلِّ َفُهَو َيْقِض ِبَ
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه- َعِن النَّ وجاء يف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ُه: اإِلَماُم الَعاِدُل،  ِه، َيْوَم اَل ِظلَّ إاِلَّ ِظلُّ ُ ِف ِظلِّ ُهُم اهللَّ َم- َقاَل: »َسْبَعٌة ُيِظلُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
 ِ ابَّا ِف اهللَّ ٌق ِف املََساِجِد، َوَرُجَاِن َتَ َوَشابٌّ َنَشَأ ِف ِعَباَدِة َربِِّه، َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلَّ
اٍل، َفَقاَل: إيِنِّ  َقا َعَلْيِه، َوَرُجٌل َطَلَبْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َومَجَ اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوَتَفرَّ
َيِميُنُه، َوَرُجٌل  ُتْنِفُق  َما  َتْعَلَم ِشاَمُلُه  َأْخَفى َحتَّى اَل  َق،  َ، َوَرُجٌل َتَصدَّ َأَخاُف اهللَّ
برقم  برقم )66٠)، ومسلم  البخاري  َعْيَناُه« أخرجه  َفَفاَضْت  َخالًِيا   َ اهللَّ َذَكَر 

.)١٠3١(
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ففي مقدمة هؤالء اإلمام العادل الذي يقيم العدل يف الرعية والذي  حيكم 
نَّة سواء يف  فيهم بكتاب اهلل وبُسنَّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويتعامل معهم بالكتاب السُّ

أمواهلم أو أبداهنم أو أحواهلم.
نَّة  وهلذا جيب عىل والة األمور أن يكون جلساءهم من علامء الكتاب والسُّ
الذين يعينوهنم عىل تيسري األمور عىل الوجه الصحيح، وإذا أشكلت عليهم 

قضية سألوهم وبينوا هلم حكم اهلل -سبحانه وتعاىل- فيها.
 ِ ُ َعْنَها- َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللَّ كام جاء عند أيب داود َعْن َعائَِشَة -َريِضَ اهللَّ
َلُه َوِزيَر ِصْدٍق، إِْن  ا َجَعَل  ِمرِي َخرْيً بِاأْلَ  ُ َأَراَد اهللَّ »إَِذا  َم-:  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ُ بِِه َغرْيَ َذلَِك َجَعَل َلُه َوِزيَر ُسوٍء، إِْن  َرُه، َوإِْن َذَكَر َأَعاَنُه، َوإَِذا َأَراَد اهللَّ َنِسَ َذكَّ
وصححه   ،(٢93٢( برقم  داود  أبو  رواه   » ُيِعْنُه  َلْ  َذَكَر  َوإِْن  ْرُه،  ُيَذكِّ َلْ  َنِسَ 

األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.
فأمري املؤمنني عمر I كان أهل جملسه من العلامء والعارفني والعقالء 
يستشريهم يف القضايا التي تنتاهبم والتي تدامههم ويشاورهم يف األمور التي 

ال بد منها كام قال اهلل -عز وجل- چ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ ]الشورى: 38 [.

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ   چ   : تعاىل  وقال 
ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ    ٿ  

ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ ]آل عمران: ١59 [.
فالذي جيب عىل والة األمور أن خيتاروا هلم جلساء صاحلني من أهل العلم 

يعينوهم عىل اخلري وحيثوهنم عليه.
ومن ف�سائل �حلاكم �لعادل :

ُ َعْنُه-،  اٍر امْلَُجاِشِعيِّ -َريِضَ اهللَّ ما جاء عند اإلمام مسلم َعْن ِعَياِض ْبِن مِحَ
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ُسْلَطاٍن  ُذو  َثَاَثٌة  ِة  نَّ اجْلَ »َوَأْهُل  َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوَل  َأنَّ 
َوُمْسِلٍم،  ُقْرَبى  ِذي  لُِكلِّ  اْلَقْلِب  َرِقيُق  َرِحيٌم  َوَرُجٌل  ٌق،  ُمَوفَّ ٌق  ُمَتَصدِّ ُمْقِسٌط 

ٌف ُذو ِعَياٍل« أخرجه مسلم برقم )٢865(.  َوَعِفيٌف ُمَتَعفِّ
 فالرسول أول ما بدأ بالسلطان الذي يكون مقسًطا أي حاكاًم باحلق وحاكاًم 
بالعدل ورحياًم باألمة فهذا من أهل اجلنة بإذن اهلل -سبحانه وتعاىل- وال شك 
فالوالية هي حتمل  وليست سهلة  األمور عظيمة  أن مسؤلية والة  ريب  وال 
مسئولية األمة وهلذا عندما ويل اإلمارة أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز رمحه 
اهلل جعل يبكي فقيل له مل تبك يا أمري املؤمنني فقال: مايل ال أبكي وما من أحد 

من املسلمني إال وهو يريد مني حقه أو هبذا املعنى.
وقال عمر I لو عثرت بغلة يف العراق لظننت أن اهلل سيسألني عنها 
يوم القيامة ملاذا ال تصلح هلا الطريق يا عمر، فاملسئولية ليست سهلة بل هي 
محل عظيم كبري فال ينبغي أن يدخل فيهام إال من كان من أهل لعزائم القوية 

ومن كان من أهل اخلوف، والتقوى، والورع حتى ال يتورط هبا.
بِيِّ  ُ َعْنُه-  َقاَل: َقاَل النَّ وهلذا جاء عند اإلمام أمحد َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
اْلِقَياَمِة َمْغُلواًل،  َيْوَم  بِِه  ُيْؤَتى  ٍة إاِلَّ  َأِمرِي َعَشَ »َما ِمْن  َم-:  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
برقم ))95٧3،  ْوُر« أخرجه امحد يف مسنده  اجْلَ ُيوبُِقُه  َأْو  اْلَعْدُل،  إاِلَّ  ُه  َيُفكُّ اَل 

وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )٢6٢١(.
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه- َعِن النَّ ُأَماَمَة -َريِضَ اهللَّ وجاء عند أمحد أيًضا َعْن َأيِب 
 َ اهللَّ َأَتى  إاِلَّ  َذلَِك  َفْوَق  َفاَم  ٍة  َعَشَ َأْمَر  َييِل  َرُجٍل  ِمْن  »َما  َقاَل:  ُه  َأنَّ َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه 
ُلَا َمَاَمٌة، َوَأْوَسُطَها  ُه َأْو َأْوَبَقُه إِْثُمُه َأوَّ ُه بِرُّ َمْغُلواًل، َيْوَم اْلِقَياَمِة َيُدُه إَِل ُعُنِقِه َفكَّ
 ،(٢٢3٠٠( برقم  مسنده  يف  أمحد  اْلِقَياَمِة« أخرجه  َيْوَم  ِخْزٌي  َوآِخُرَها  َنَداَمٌة 

وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )349(.
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وجاء أيًضا عند البزار يف مسنده، والطرباين يف األوسط َعْن َعْوِف ْبِن َمالٍِك 
َم- َقاَل: »إِْن ِشْئُتْم َأْنَبْأُتُكْم َعِن  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه - َعِن النَّ -َريِضَ اهللَّ
اٍت: َوَما ِهَي َيا َرُسوَل  اإْلَِماَرِة َوَما ِهَي؟«، َفُقْمُت َفَناَدْيُت بَِأْعىَل َصْويِت َثاَلَث َمرَّ
ُلَا َمَاَمٌة، َوَثانِيَها َنَداَمٌة، َوَثالُِثَها َعَذاٌب َيْوَم اْلِقَياَمِة إاِلَّ َمْن َعَدَل  ِ؟، َقاَل: »َأوَّ اهللَّ
َوَكْيَف َيْعِدُل َمَع َأْقِربِيِه؟« أخرجه البزار يف مسنده برقم )٢٧56)، و الطرباين 

يف الكبري برقم )١3٢)، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )١56٢(.
وهلذا حذر اإلسالم املسلمني من أن يطلبوها وحيرصوا عليها فقد جاء يف 
بِيُّ -َصىلَّ  ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل النَّ ِن ْبِن َسُمَرَة -َريِضَ اهللَّ مْحَ الصحيحني عن َعْبِد الرَّ
ِن ْبَن َسُمَرَة، اَل َتْسَأِل اإِلَماَرَة، َفإِنََّك إِْن ُأوتِيَتَها  مْحَ َم-: »َيا َعْبَد الرَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َعْن َمْسَأَلٍة ُوِكْلَت إَِلْيَها، َوإِْن ُأوتِيَتَها ِمْن َغرْيِ َمْسَأَلٍة ُأِعْنَت َعَلْيَها َوإَِذا َحَلْفَت 
 » َخرْيٌ ُهَو  الَِّذي  َوْأِت  َيِمينَِك  َعْن  ْر  َفَكفِّ ِمْنَها،  ا  َخرْيً َها  َغرْيَ َفَرَأْيَت  َيِمنٍي،  َعىَل 

أخرجه البخاري برقم )66٢٢) ومسلم برقم )١65٢(.
 فهذا احلديث يبني أن من حيرصون عىل اإلمارة قد يوكلون إليها وال يعانون 
من اهلل -سبحانه وتعاىل- وأما من فرضت عليه فرًضا وهو كاره هلا فهذا قد 

يعان عليها بإذن اهلل -سبحانه وتعاىل-.
وعظمها  ألمهيتها  األمة  أمور  ييل  أال  عىل  املسلم  حيرص  أن  جيب  وهلذا 
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُ َعْنُه- َعِن النَّ فقد جاء عند أمحد َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
َأْقَواٌم  نَيَّ  َلَيَتَمنَّ َمَناِء،  لِْلُ َوْيٌل  لِْلُعَرَفاِء،  َوْيٌل  َمَراِء،  لِْلُ »َوْيٌل  َقاَل:  ُه  َأنَّ َم-،  َوَسلَّ
ْرِض،  َواأْلَ اَمِء  السَّ َبنْيَ  َيَتَذْبَذُبوَن  ا،  َريَّ بِالثُّ َقًة  ُمَعلَّ َكاَنْت  َذَوائَِبُهْم  َأنَّ  اْلِقَياَمِة  َيْوَم 
األلباين يف  وقال  برقم )86١٢)،  امحد  ٍء« أخرجه  َشْ َعىَل  َعِمُلوا  َيُكوُنوا  َوَلْ 

صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه برقم )٧88(.
بِيِّ  ُ َعْنُه- َعِن النَّ وقد روى البخاري يف صحيحه َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة-َريِضَ اهللَّ
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َم-، َقاَل: »إِنَُّكْم َسَتْحِرُصوَن َعىَل اإِلَماَرِة، َوَسَتُكوُن َنَداَمًة  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َيْوَم الِقَياَمِة، َفنِْعَم امُلْرِضَعُة َوبِْئَسِت الَفاِطَمُة« أخرجه البخاري برقم )٧١48(.
وجيتني  باألموال  صاحبها  عىل  تدر  عندما  أي:  امُلْرِضَعُة«  »َفنِْعَم  قوله: 

صاحبها من ثامرها.
وقوله: »َوبِْئَسِت الَفاِطَمُة« أي: عندما يفطم منها إما باملوت أو بالفصل أو 

عند أن يلقى اهلل -عز وجل- عند أن حيرض خصومه يوم القيامة ألهنم كثري.
وقد حذر النبي -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- والة األمور من احلكم 
الرشع ألن  الظلم وحذرهم من خمالفة  من  أيًضا  اهلل وحذرهم  أنزل  ما  بغري 
اْبِن  رضرهم ربام يتعدى إىل أعداد كبرية جًدا وهلذا جاء  يف الصحيحني َعِن 
َع  َم-: »إَِذا مَجَ ُ َعْنُهاَم-َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُعَمَر، -َريِضَ اهللَّ
لنَِي َواآْلِخِريَن َيْوَم اْلِقَياَمِة، ُيْرَفُع لُِكلِّ َغاِدٍر لَِواٌء، َفِقيَل: َهِذِه َغْدَرُة ُفَاِن  وَّ اهلُل اأْلَ
ْبِن ُفَاٍن« أخرجه البخاري برقم )6١٧٧)، ومسلم برقم )١٧35)، واللفظ 

ملسلم. 
وقد بني النبي -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- عظم أولوية الغدر من والة 
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل  األمور فقد روى مسلم يف صحيحه َعْن َأيِب َسِعيٍد -َريِضَ اهللَّ
َم-: »لُِكلِّ َغاِدٍر لَِواٌء َيْوَم اْلِقَياَمِة، ُيْرَفُع َلُه بَِقْدِر  َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ٍة« أخرجه مسلم برقم )١٧38(.  َغْدِرِه، َأاَل َواَل َغاِدَر َأْعَظُم َغْدًرا ِمْن َأِمرِي َعامَّ
أي: أن غدر ويل األمر أعظم من غدر غريه ألن غدره ورضره يتعدى إىل 
غريه كام هو معلوم وهكذا أيًضا حيذر النبي -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- 
ويل األمر أن يكون رأًسا يف الباطل فإن هذا من أعظم الذنوب فقد جاء عند 
ِ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل اهللَّ ِ بن مسعود -َريِضَ اهللَّ اإلمام أمحد  َعْن َعْبِد اهللَّ
َقَتَل  َأْو   ، َنبِيٌّ َقَتَلُه  َرُجٌل  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  َعَذاًبا  النَّاِس  »َأَشدُّ  َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه 
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َنبِيًّا، َوإَِماُم َضَاَلٍة، َوُمَثٌِّل ِمَن امْلَُمثِِّلنَي« أخرجه أمحد  برقم)3868)، وصححه 

األلباين يف الصحيحة برقم )٢8١(.
َضَاَلٍة«  »َوإَِماُم   : وسلم-  آله  وعىل  عليه  اهلل  -صىل  النبي  قول  فالشاهد   
أي: ويل أمر جير الناس إىل الضاللة وجير الناس إىل ما خيالف رشع اهلل سبحانه 

وتعاىل. 
غشهم  أو  عليهم  كذب  أو  وخدعهم  األمة  توىل  من  حالة  يبني  وكذلك 
َقاَل َرُسوُل  َقاَل:  َعْنُه-   ُ ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ َأيِب  َعْن  فقد جاء عند اإلمام مسلم 
يِهْم  ُيَزكِّ َواَل  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  اهلُل  ُمُهُم  ُيَكلِّ اَل  »َثَاَثٌة  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ 
 » اٌب، َوَعائٌِل ُمْسَتْكرِبٌ ْم َعَذاٌب َألِيٌم: َشْيٌخ َزاٍن، َوَمِلٌك َكذَّ َواَل َيْنُظُر إَِلْيِهْم َوَلُ

أخرجه مسلم برقم)١٠٧(. 
اٌب« ألن كذبه ربام تترضر به األمة مع أنه ال  »َوَمِلٌك َكذَّ  فالرسول  قال: 
حيتاج إىل الكذب ألن السلطة بيده وهلذا عظم هذا الذنب عند اهلل رب العاملني 

من هذا الصنف.
وحذر النبي -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- من التعامل مع الرعية بالغش 
بِيَّ  ُ َعْنُه- قال: َسِمْعُت النَّ كام جاء عند البخاري عن َمْعِقَل ْبَن َيَساٍر -َريِضَ اهللَّ
ْطَها  َيُ َفَلْم  ًة،  َرِعيَّ  ُ اهللَّ َعاُه  اْسَتْ َعْبٍد  ِمْن  »َما  َيُقوُل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 

بَِنِصيَحٍة، إاِلَّ َلْ َيِْد َرائَِحَة اجَلنَِّة« أخرجه البخاري برقم )٧١5٠(. 
َم  تِِه إاِل َحرَّ ا لَِرِعيَّ وجاء بلفظ: »َما ِمْن إَِماٍم ، َوال َواٍل َباَت َلْيَلًة َسْوَداَء َغاشًّ
برقم  والرتهيب  الرتغيب  صحيح  يف  األلباين  قال   » َوعرَفَها  َة  نَّ اجْلَ َعَلْيِه   ُ اهللَّ

)٢٢٠٧):حسن صحيح.
فعىل ويل األمر أن يتق اهلل -سبحانه وتعاىل- يف هذه الوالية التي واله اهلل 
-عز وجل- إياها عىل رقاب األمة وهلذا دعا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل من توىل األمة 
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فشق عليهم ودعا ملن توىل األمة ورفق هبم.

ُ َعْنُه-  ِن ْبِن ِشاَمَسَة -َريِضَ اهللَّ مْحَ فقد روى مسلم يف صحيحه َعْن َعْبِد الرَّ
ٍء، َفَقاَلْت: مِمَّْن َأْنَت؟ َفُقْلُت:  ُ َعْنَها- َأْسَأهُلَا َعْن يَشْ َقاَل: َأَتْيُت َعائَِشَة -َريِضَ اهللَّ
، َفَقاَلْت: َكْيَف َكاَن َصاِحُبُكْم َلُكْم يِف َغَزاتُِكْم َهِذِه؟ َفَقاَل:  َرُجٌل ِمْن َأْهِل ِمرْصَ
َواْلَعْبُد  اْلَبِعرَي،  َفُيْعِطيِه  اْلَبِعرُي  ا  ِمنَّ ُجِل  لِلرَّ َلَيُموُت  َكاَن  إِْن  َشْيًئا،  ِمْنُه  َنَقْمَنا  َما 
َيْمَنُعنِي  اَل  ُه  إِنَّ َأَما  َفَقاَلْت:  َفَقَة،  النَّ َفُيْعِطيِه  َفَقِة،  النَّ إىَِل  َتاُج  َوحَيْ اْلَعْبَد،  َفُيْعِطيِه 
َك َما َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ  ِد ْبِن َأيِب َبْكٍر َأِخي َأْن ُأْخرِبَ مَّ الَِّذي َفَعَل يِف حُمَ
تِي َشْيًئا َفَشقَّ  ، َمْن َوِلَ ِمْن َأْمِر ُأمَّ َم-، َيُقوُل يِف َبْيتِي َهَذا: »اللُهمَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
تِي َشْيًئا َفَرَفَق ِبِْم، َفاْرُفْق بِِه« أخرجه  َعَلْيِهْم، َفاْشُقْق َعَلْيِه، َوَمْن َوِلَ ِمْن َأْمِر ُأمَّ

مسلم برقم )١8٢8(.
فالواجب عىل ويل األمر أن يكون رفيًقا باألمة من أجل أن يناله دعوة رسول 
اهلل صىل عليه وعىل آله وسلم فالرسول يدعو لوالة األمور الرفقاء بأمة حممد 

-صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- والرمحاء هبم.
ِ -َصىلَّ  اهللَّ َرُسوَل  َأنَّ  َعْنُه-    ُ اهللَّ ُهَرْيَرَة-َريِضَ  َأيِب  َعْن  النسائي  وجاء عند 
ُف، َواْلَفِقرُي  اَّ اُع احْلَ : اْلَبيَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َم- َقاَل: »َأْرَبَعٌة َيْبُغُضُهُم اهللَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
 ،(٢5٧6( برقم  النسائي  رواه  ائُِر«  اجْلَ َواإْلَِماُم  ايِن،  الزَّ ْيُخ  َوالشَّ امْلُْخَتاُل، 

وصححه األلباين يف تصحيح سن النسائي.
أي من توىل أمر األمة فأرض هبا وضلمها فهذا يبغضه اهلل -سبحانه وتعاىل- 

وال حيبه.
فيجب عىل والة األمور أن حيرصوا عىل إقامة العدل يف األرض من أجل 
أن ينفع اهلل -عز وجل- هبم األمة ألن ويل األمر إذا سار سرية حُسنَّة عم خريه 
ربام عظم  وتعاىل- فخريه عظيم وهلذا  اهلل -سبحانه  بإذن  كلها  األمة  وعدله 
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ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  قدره ورفعت منزلته وأصبح يف منزلة عالية ففي الصحيحني 
 ُ اهللَّ ُهُم  ُيِظلُّ »َسْبَعٌة  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيِّ -َصىلَّ  النَّ َعِن  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ 
ُه: اإِلَماُم الَعاِدُل، َوَشابٌّ َنَشَأ ِف ِعَباَدِة َربِِّه، َوَرُجٌل  ِه، َيْوَم اَل ِظلَّ إاِلَّ ِظلُّ ِف ِظلِّ
َقا َعَلْيِه، َوَرُجٌل  ِ اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوَتَفرَّ ابَّا ِف اهللَّ ٌق ِف املََساِجِد، َوَرُجَاِن َتَ َقْلُبُه ُمَعلَّ
َق، َأْخَفى  َ، َوَرُجٌل َتَصدَّ اٍل، َفَقاَل: إيِنِّ َأَخاُف اهللَّ َطَلَبْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َومَجَ
َ َخالًِيا َفَفاَضْت َعْيَناُه« أخرجه  َحتَّى اَل َتْعَلَم ِشاَمُلُه َما ُتْنِفُق َيِميُنُه، َوَرُجٌل َذَكَر اهللَّ

البخاري برقم )66٠)، ومسلم برقم )١٠3١(.
الَعاِدُل« فهذا  ِه« أي: حتت ظل عرشه وذكر منهم: »اإِلَماُم  ِظلِّ فقوله: »يِف 
الذين  األبرار  األئمة  أولئك  بكر وعمر وعثامن وعيل  بأيب  يلتحق  اإلمام ربام 
الزمان  العادل يف هذا  فاإلمام  وتعاىل-  اهلل -سبحانه  العدل يف أرض  أقاموا 

يلتحق بأولئك ألن األعوان يف هذ الزمن قليل. 
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل  وجاء عند الطرباين يف الكبري َعْن ُمَعاِوَيَة -َريِضَ اهللَّ
َوَيْأُخُذ  قِّ  بِاحْلَ ِفيَها  ُيْقَض  اَل  ٌة  ُأمَّ ُس  ُتَقدَّ »اَل  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ 
ُمَتْعَتٍع« رواه الطرباين يف الكبري برقم )9٠3)،  َغرْيَ  اْلَقِويِّ  ِمَن  ُه  ِعيُف َحقَّ الضَّ

وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )٢١9١): صحيح لغريه.
-صىل  رسوله  وُسنَّة  اهلل  بكتاب  حيكموا  أن  األمور  والة  عىل  الواجب  بل 
اهلل عليه وعىل آله وسلم- ألن اهلل حذر من احلكم بغري ذلك قال ربنا يف كتابه 

ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   چ  الكريم: 
گ   گ       گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ      ڑ  
ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ  
چ  ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ  

]املائدة: 44 [.
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وقال تعاىل :چ ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۋۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   
ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې    ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   چ ]املائدة: 45 [.
فاهلل نزل عىل من كم بغري ما أنزل هذه األحكام فاحلكم يعترب عبادة ، قال 

ربنا يف كتابه الكريم : چ ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        

کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ    چ ]يوسف: 4٠[.
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   چ   : الكريم  كتابه  يف  ربنا  وقال   
ہہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ     

ۆ  ۆ  چ ]األنعام: 5٧ [.
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   چ  اهلل  ويقول   
ۈئ     ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى   ې   ې    ې  

ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ی  چ املائدة: 49[.
وقال اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم وهو يأمرنا أن نحكم برشعه ونتحاكم 

إىل رشعه  : چ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    
چ  وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې       ې   ې  

]النساء: 65[. 
نَّة يف مجيع األمور وأن يتحاكموا  فعىل والة األمور أن حيكموا الكتاب والسُّ

نَّة وقال ربنا يف كتابه الكريم : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   إىل الكتاب والسُّ
ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ          پ   پ   پ   پ  
ڤ   ڤ     ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ     
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چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ      ڦ   ڦ   ڦ  
چ  چ  چ   ڇ  ڇ  چ ]النساء: 6٠ - 6١ [.

ومن هذه اآليات يتحتم عىل والة األمور أن جيعلوا هلم جملًسا من أهل العلم 
من أجل أن يشاوروهم يف األمر ومن أجل أن يسألوهم إذا خفي عليهم حكم 
يقدمون عليها والتي تطرح عليهم ألن اهلل -عز وجل-  التي  املسائل  اهلل يف 

يقول يف كتابه الكريم چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پپ  ڀ  
ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ  چ ]النحل: 43 [.

هذا هو الواجب عىل والة األمور هلذا والة األمور إذا مل حيكموا بام أنزل 
اهلل ترضرت األمة بسببهم وربام سلط اهلل -عز وجل- عىل األمة عدًوا يأخذ 
 ُ ْبِن ُعَمَر -َريِضَ اهللَّ  ِ بعض ما يف أيدهيم فقد جاء عند ابن ماجه  َعْن َعْبِد اهللَّ
َم-، َفَقاَل: »َيا َمْعَشَ  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْنُهاَم -، َقاَل: َأْقَبَل َعَلْيَنا َرُسوُل اهللَّ
: َلْ َتْظَهِر اْلَفاِحَشُة ِف  ِ َأْن ُتْدِرُكوُهنَّ ، َوَأُعوُذ بِاهللَّ ٌس إَِذا اْبُتِليُتْم ِبِنَّ امْلَُهاِجِريَن َخْ
تِي َلْ َتُكْن َمَضْت  ْوَجاُع الَّ اُعوُن، َواأْلَ ا، إاِلَّ َفَشا ِفيِهُم الطَّ ، َحتَّى ُيْعِلُنوا ِبَ َقْوٍم َقطُّ
ننَِي،  بِالسِّ ُأِخُذوا  إاِلَّ  َوامْلِيَزاَن،  امْلِْكَياَل  َيْنُقُصوا  َوَلْ  َمَضْوا،  ِذيَن  الَّ َأْسَاِفِهُم  ِف 
ْلَطاِن َعَلْيِهْم، َوَلْ َيْمَنُعوا َزَكاَة َأْمَواِلِْم، إاِلَّ ُمنُِعوا اْلَقْطَر  ِة امْلَُئوَنِة، َوَجْوِر السُّ َوِشدَّ
ِ، َوَعْهَد َرُسولِِه، إاِلَّ  َيْنُقُضوا َعْهَد اهللَّ َلْ ُيْمَطُروا، َوَلْ  اَمِء، َوَلْواَل اْلَبَهائُِم  ِمَن السَّ
ُكْم  َتْ َلْ  َوَما  َأْيِديِْم،  ِف  َما  َبْعَض  َفَأَخُذوا  َغرْيِِهْم،  ِمْن  ا  َعُدوًّ َعَلْيِهْم   ُ اهللَّ َط  َسلَّ
ُ َبْأَسُهْم َبْيَنُهْم« أخرجه  ، إاِلَّ َجَعَل اهللَّ ُ وا ِمَّا َأْنَزَل اهللَّ ُ ِ، َوَيَتَخريَّ ُتُهْم بِِكَتاِب اهللَّ َأئِمَّ

ابن ماجه برقم )4٠١9) ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه.
فقد  القيامة  يوم  سيسأل  أنه  األمة  أمور  من  شيًئا  ويل  من  ليعلم كل  وهلذا 
 ِ َأنَّ َرُسوَل اهللَّ َعْنُهاَم-:   ُ ْبِن ُعَمَر، -َريِضَ اهللَّ  ِ َعْبِد اهللَّ جاء يف الصحيحني َعْن 
تِِه،  َرِعيَّ َعْن  َمْسُئوٌل  ُكْم  َوُكلُّ َراٍع  ُكْم  ُكلُّ »َأاَل  َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
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َأْهِل  ُجُل َراٍع َعىَل  تِِه، َوالرَّ َفاإِلَماُم الَِّذي َعىَل النَّاِس َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ
تِِه، َواملَْرَأُة َراِعَيٌة َعىَل َأْهِل َبْيِت َزْوِجَها، َوَوَلِدِه َوِهَي  َبْيتِِه، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ
ُكْم  ِدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُه، َأاَل َفُكلُّ ُجِل َراٍع َعىَل َماِل َسيِّ َمْسُئوَلٌة َعْنُهْم، َوَعْبُد الرَّ
تِِه« أخرجه البخاري برقم )٧١38) ومسلم برقم  ُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ َراٍع َوُكلُّ

 .)١8٢9(
 فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص  يبني أن املسئولية عظيمة عىل اجلميع ، وما منا من أحد إال 
وله مسئولية وسيسأل بني يدي اهلل رب العاملني ، وأول هؤالء هم والة األمور 
إذا  والذين   ، الكبرية  األعداد  فضلهم  عم  اهلل  رشع  وأقاموا  عدلوا  إذا  الذي 
جاروا ومالوا عن احلق عم رضرهم األعداد الكبرية  ، فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
تِِه« فاهلل سيسأله عن الرعية  »َفاإِلَماُم الَِّذي َعىَل النَّاِس َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ

الذين واله اهلل -عز وجل- عىل رقاهبم.
اهلُل  -َصىلَّ  بِيَّ  النَّ َأنَّ   - َعْنُهاَم   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُعَمَر  اْبِن  وَعِن  أمحد،  عند  وجاء 
ْت َأْو َكُثَرْت،  ًة، َقلَّ ُ َتَباَرَك َوَتَعاَل َعْبًدا َرِعيَّ ِعي اهللَّ َم- َقاَل: »اَل َيْسَتْ َعَلْيِه َوَسلَّ
ِ َتَباَرَك َوَتَعاَل َأْم  ُ َتَباَرَك َوَتَعاَل َعْنَها َيْوَم اْلِقَياَمِة، َأَقاَم ِفيِهْم َأْمَر اهللَّ إاِلَّ َسَأَلُه اهللَّ
ًة« رواه أمحد برقم )463٧)، والطرباين  َأَضاَعُه؟ َحتَّى َيْسَأَلُه َعْن َأْهِل َبْيتِِه َخاصَّ

يف الكبري برقم )8855)، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )١636(. 
النبي  ينبغي وقد حذر  هلذا جيب عىل والة األمور أن حيملوا املسئولية كام 
ملسو هيلع هللا ىلص  حتذيًرا شديًدا من اجلور والظلم فقد جاء عند اإلمام أمحد وغريه َعْن َأيِب 
َم- َعىَل َباِب  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَم َرُسوُل اهللَّ ُموَسى-َريِضَ اهللَّ
َبْيٍت ِفيِه َنَفٌر ِمْن ُقَرْيٍش َفَقاَل: َوَأَخَذ بِِعَضاَديَتِ اْلَباِب، ُثمَّ َقاَل: »َهْل ِف اْلَبْيِت إاِلَّ 
ِ، َغرْيُ ُفاَلٍن اْبِن ُأْختَِنا. َفَقاَل: »اْبُن ُأْخِت اْلَقْوِم  ؟« َقاَل: َفِقيَل: َيا َرُسوَل اهللَّ ُقَرِشٌّ
وا،  َرمِحُ وا  مِحُ اْسُتْ إَِذا  َداُموا  َما  ُقَرْيٍش  ِف  ْمَر  اأْلَ َهَذا  »إِنَّ  َقاَل:  ُثمَّ  َقاَل:  ِمْنُهْم«. 
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َوإَِذا َحَكُموا َعَدُلوا، َوإَِذا َقَسُموا َأْقَسُطوا، َفَمْن َلْ َيْفَعْل َذلَِك ِمْنُهْم َفَعَلْيِه َلْعَنُة 
ٌف َواَل َعْدٌل« أخرجه امحد برقم  ِعنَي اَل ُيْقَبُل ِمْنُه َصْ ِ َوامْلََائَِكِة َوالنَّاِس َأمْجَ اهللَّ

)١954١)، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )٢858(.
َياِحيِّ َقاَل: َدَخْلُت  اِر ْبِن َساَلَمَة َأيِب امْلِْنَهاِل الرِّ و جاء عند أمحد أيًضا َعْن َسيَّ
. َقاَل: َوإيِنِّ َلُغاَلٌم. َقاَل:  ْسَلِميِّ َوإِنَّ يِف ُأُذيَنَّ َيْوَمئٍِذ َلُقْرَطنْيِ َمَع َأيِب َعىَل َأيِب َبْرَزَة اأْلَ
يِّ ِمْن ُقَرْيٍش ُفاَلٌن َهاُهَنا  َ َأينِّ َأْصَبْحُت اَلئاًِم هِلََذا احْلَ ُد اهللَّ َفَقاَل َأُبو َبْرَزَة: إيِنِّ َأمْحَ
ْنَيا، َيْعنِي َعْبَد امْلَِلِك ْبَن َمْرَواَن،  ْنَيا، َوُفاَلٌن َهاُهَنا ُيَقاتُِل َعىَل الدُّ ُيَقاتُِل َعىَل الدُّ
اْلِعَصاَبُة  ِذِه  هَلَ إيَِلَّ  النَّاِس  َأَحبَّ  إِنَّ  َقاَل:  ُثمَّ  َقاَل:  ْزَرِق  اأْلَ اْبَن  َذَكَر  َحتَّى  َقاَل: 
ِفيَفُة ُظُهوُرُهْم ِمْن ِدَمائِِهْم.  ْم ِمْن َأْمَواِل امْلُْسِلِمنَي، َواخْلَ ِميَصُة ُبُطوهُنُ َدُة اخْلَ امْلَُلبَّ
َمَراُء ِمْن  َمَراُء ِمْن ُقَرْيٍش. اأْلُ َم-: »اأْلُ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ْم َعَلْيُكْم َحقٌّ َما َفَعُلوا َثَاًثا: َما  ، َوَلُ َمَراُء ِمْن ُقَرْيٍش ِل َعَلْيِهْم َحقٌّ ُقَرْيٍش. اأْلُ
وا، َوَعاَهُدوا َفَوَفْوا، َفَمْن َلْ َيْفَعْل َذلَِك ِمْنُهْم،  وا َفَرمِحُ مِحُ َحَكُموا َفَعَدُلوا، َواْسُتْ
ِعنَي« أخرجه أمحد برقم )١98٠5)، وقال  ِ َوامْلََائَِكِة َوالنَّاِس َأمْجَ َفَعَلْيِه َلْعَنُة اهللَّ

األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )٢١89): صحيح لغريه. 
 وقد جاء بعدة ألفاظ، فلهذا جيب عىل والة األمور أن يعرفوا مسئوليتهم 
أمام اهلل -سبحانه وتعاىل- فهم مسئولون عن األمة  ومسئولون أن يدافعوا 
عنها وأن يأخذوا حق املظلوم من الظامل وأن يأخذوا عىل يد الظامل وأن يؤمنوا 
البالد وأن يؤمنوا السبل وأن يرصفوا األموال بالقسط وأال يستأثروا باألموال 
ألنفسهم إال ماال بد منه مما يكفيهم فاملسئولية عىل والة األمور عظيمة جًدا 
وهلذا وجب عليهم أن يتفقدوا أحوال األمة وأن جيعلوا للقضايا من يقوم هبا 
عىل الوجه املطلوب وأن خيتاروا أهل العلم والعدل ليقضوا بني املسلمني فقد 
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه- َعِن النَّ جاء عند أيب داود، وابن ماجه َعن ُبَرْيَدَة-َريِضَ اهللَّ
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ا الَِّذي ِف  اِر، َفَأمَّ ِة، َواْثَناِن ِف النَّ نَّ َم- َقاَل: »اْلُقَضاُة َثَاَثٌة: َواِحٌد ِف اجْلَ َعَلْيِه َوَسلَّ
ْكِم، َفُهَو ِف  قَّ َفَجاَر ِف احْلُ قَّ َفَقَض بِِه، َوَرُجٌل َعَرَف احْلَ ِة َفَرُجٌل َعَرَف احْلَ نَّ اجْلَ
اِر، َوَرُجٌل َقَض لِلنَّاِس َعىَل َجْهٍل َفُهَو ِف النَّاِر« رواه أبو داود برقم )35٧3)،  النَّ

وابن ماجه برقم )٢3١5)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.
 وأالَّ يعطوا اإلمارة من حيرص عليها وهلذا جاء عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب 
َأَنا  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيِّ -َصىلَّ  النَّ َعىَل  َدَخْلُت  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ ُموَسى -َريِضَ 
ْرَنا َعىَل َبْعِض َما  : َيا َرُسوَل اهللِ، َأمِّ ُجَلنْيِ ي، َفَقاَل َأَحُد الرَّ َوَرُجاَلِن ِمْن َبنِي َعمِّ
اَل ُنَولِّ َعىَل َهَذا  ، َوَقاَل اآْلَخُر ِمْثَل َذلَِك، َفَقاَل: »إِنَّا َواهللِ  َك اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َوالَّ

اْلَعَمِل َأَحًدا َسَأَلُه، َواَل َأَحًدا َحَرَص َعَلْيِه« أخرجه مسلم برقم )١٧33 (.
 بل حياولون أن يولوا من ال حيرص عليها وعنده الكفاءة فقد جاء عند اإلمام 
ُ َعْنُه- َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َأاَل َتْسَتْعِمُلنِي؟  مسلم َعْن َأيِب َذرٍّ -َريِضَ اهللَّ
ا َأَماَنُة،  َ ، إِنََّك َضِعيٌف، َوإِنَّ َأَبا َذرٍّ َب بَِيِدِه َعىَل َمْنِكبِي، ُثمَّ َقاَل: »َيا  َقاَل: َفرَضَ
ى الَِّذي َعَلْيِه ِفيَها«  َها، َوَأدَّ ا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمٌة، إاِلَّ َمْن َأَخَذَها بَِحقِّ َ َوإِنَّ

أخرجه مسلم برقم )١8٢5(.
-َصىلَّ  اهللِ  َرُسوَل  َأنَّ  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  َذرٍّ َأيِب  َعْن  أيًضا  مسلم  عند  وجاء 
َأَراَك َضِعيًفا، َوإيِنِّ ُأِحبُّ َلَك َما ُأِحبُّ  ، إيِنِّ  َأَبا َذرٍّ َم-، َقاَل: »َيا  اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
نَيَّ َماَل َيتِيٍم« أخرجه مسلم برقم )١8٢6(. ، َواَل َتَولَّ َرنَّ َعىَل اْثَننْيِ لَِنْفِس، اَل َتَأمَّ
ُ َعْنُه-  وجاء عند أيب داود، والرتمذي، وابن ماجه َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة-َريِضَ اهللَّ
بَِغرْيِ  ُذبَِح  َفَقْد  اْلَقَضاَء  َوِلَ  »َمْن  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  َأنَّ 
نٍي« رواه أبو داود برقم )35٧١)، والرتمذي برقم )١3٢5)، وابن ماجه  ِسكِّ

برقم )٢3٠8)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود. 
نسأل اهلل -سبحانه وتعاىل- أن يثبت والة أمورنا وأن يصلح أحواهلم وأن 
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يسدد أعامهلم وأقواهلم.

وأما حقوق والة األمور عىل الرعية فهي كذلك حقوق عظيمة ال شك وال 
ريب وهذا مما يدل عىل أن اإلسالم وثق الروابط بني احلاكم واملحكوم وبني 
ُ َعْنُه-  الراعي والرعية فقد جاء عند الرتمذي، وأمحد عن أيب ُأَماَمَة-َريِضَ اهللَّ
ِة الَوَداِع َفَقاَل:  ُطُب يِف َحجَّ َم- خَيْ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ قال: َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ
َأْمَوالُِكْم،  َزَكاَة  وا  َوَأدُّ َشْهَرُكْم،  َوُصوُموا  َسُكْم،  َخْ وا  َوَصلُّ َربَُّكْم،   َ اهللَّ ُقوا  »اتَّ
وأمحد   ،(6١6( برقم  الرتمذي  َربُِّكْم« رواه  َة  َجنَّ َتْدُخُلوا  َأْمِرُكْم  َذا  َوَأِطيُعوا 

برقم )٢٢١6١)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
من  فهي  ألمهيتها  العظيمة  األركان  هبذه  األمر  ويل  طاعة  قرن  فالرسول   
األمور الواجبة التي أوجبها رب العاملني عىل عباده ، وهلذا قال ربنا يف كتابه: 

مئ   حئ    جئ   یی   ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   چۈئ  
ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  

مث  ىث   چ ]النساء: 59[.
وقد جاءت األحاديث الكثرية الدالة عىل وجوب طاعة والة األمور ولقد 
كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يذكر األمة هبذا يف املجامع العامة ويف آخر حياته ملسو هيلع هللا ىلص كام فعل 

يف حجة الوداع.
ُ َعْنُهاَم-،  ِ ين عمر -َريِضَ اهللَّ وهكذا أيًضا جاء يف الصحيحني َعْن َعْبِد اهللَّ
اَعُة َعىَل املَْرِء امُلْسِلِم ِفياَم  ْمُع َوالطَّ َم-، َقاَل: »السَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعِن النَّ
َأَحبَّ َوَكِرَه، َما َلْ ُيْؤَمْر بَِمْعِصَيٍة، َفإَِذا ُأِمَر بَِمْعِصَيٍة َفَا َسْمَع َواَل َطاَعَة« أخرجه 

البخاري برقم )٧١44) ومسلم برقم  )١839(.
 ُ ِن ْبِن َعْبِد َربِّ اْلَكْعَبِة-َريِضَ اهللَّ مْحَ  وروى مسلم يف صحيحه َعْن َعْبِد الرَّ
ُ َعْنُه- َعْنُه- َقاَل: َدَخْلُت امْلَْسِجَد َفإَِذا َعْبُد اهللِ ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص -َريِضَ اهللَّ
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َفَقاَل:  إَِلْيِه،  َفَجَلْسُت  َفَأَتْيُتُهْم  َعَلْيِه،  َتِمُعوَن  جُمْ َوالنَّاُس  اْلَكْعَبِة،  َجالٌِس يِف ِظلِّ 
ا َمْن ُيْصِلُح  َم- يِف َسَفٍر، َفَنَزْلَنا َمْنِزاًل َفِمنَّ ا َمَع َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُكنَّ
اهللِ  َرُسوِل  ُمَناِدي  َناَدى  إِْذ  ِه،  َجرَشِ يِف  ُهَو  َمْن  ا  َوِمنَّ َيْنَتِضُل،  َمْن  ا  َوِمنَّ ِخَباَءُه، 
اَلَة َجاِمَعًة، َفاْجَتَمْعَنا إىَِل َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل  َم-: الصَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َتُه َعىَل  ا َعَلْيِه َأْن َيُدلَّ ُأمَّ ُه َلْ َيُكْن َنبِيٌّ َقْبيِل إاِلَّ َكاَن َحقًّ َم-، َفَقاَل: »إِنَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َتُكْم َهِذِه ُجِعَل َعاِفَيُتَها  ْم، َوإِنَّ ُأمَّ ْم، َوُيْنِذَرُهْم َشَّ َما َيْعَلُمُه َلُ َخرْيِ َما َيْعَلُمُه َلُ
َبْعُضَها  ُق  قِّ َفرُيَ ِفْتَنٌة  ا، َوَتِيُء  ُتْنِكُروَنَ َوُأُموٌر  َبَاٌء،  ِلَا، َوَسُيِصيُب آِخَرَها  َأوَّ ِف 
اْلِفْتَنُة،  َوَتِيُء  َتْنَكِشُف  ُثمَّ  ُمْهِلَكتِي،  َهِذِه  امْلُْؤِمُن:  َفَيُقوُل  اْلِفْتَنُة  َوَتِيُء  َبْعًضا، 
َة، َفْلَتْأتِِه  نَّ اِر، َوُيْدَخَل اجْلَ َفَيُقوُل امْلُْؤِمُن: َهِذِه َهِذِه، َفَمْن َأَحبَّ َأْن ُيَزْحَزَح َعِن النَّ
ُتُه َوُهَو ُيْؤِمُن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر، َوْلَيْأِت إَِل النَّاِس الَِّذي ُيِبُّ َأْن ُيْؤَتى إَِلْيِه،  َمنِيَّ
َوَمْن َباَيَع إَِماًما َفَأْعَطاُه َصْفَقَة َيِدِه، َوَثَمَرَة َقْلبِِه، َفْلُيِطْعُه إِِن اْسَتَطاَع، َفإِْن َجاَء آَخُر 
ُبوا ُعُنَق اآْلَخِر«، َفَدَنْوُت ِمْنُه، َفُقْلُت َلُه: َأْنُشُدَك اهلَل آْنَت َسِمْعَت  ُيَناِزُعُه َفاْضِ
بَِيَدْيِه،  َوَقْلبِِه  ُأُذَنْيِه،  إىَِل  َفَأْهَوى  َم-؟  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ  ِمْن  َهَذا 
َك ُمَعاِوَيُة، َيْأُمُرَنا  َوَقاَل: »َسِمَعْتُه ُأُذَناَي، َوَوَعاُه َقْلبِي«، َفُقْلُت َلُه: َهَذا اْبُن َعمِّ

َأْنُفَسَنا، َواهلُل َيُقوُل: زب ٹ  ڤ      َبْيَنَنا بِاْلَباِطِل، َوَنْقُتَل  َأْن َنْأُكَل َأْمَواَلَنا 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  
]النساء:  ڍرب  ڇ   ڇ   ڇ          ڇ   چ   چچ    چ   ڃ   ڃڃ   ڃ  
٢9[ َقاَل: َفَسَكَت َساَعًة، ُثمَّ َقاَل: »َأِطْعُه يِف َطاَعِة اهللِ، َواْعِصِه يِف َمْعِصَيِة اهللِ«. 

أخرجه مسلم برقم )١844(.
  فالرسول يف هذا احلديث يقول: »َوَمْن َباَيَع إَِماًما َفَأْعَطاُه َصْفَقَة َيِدِه، َوَثَمَرَة 
َقْلبِِه، َفْلُيِطْعُه إِِن اْسَتَطاَع« أي: فليطعه يف حدود كام كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعلم أصحابه 
ا  ُ َعْنُهاَم-، َقاَل: ُكنَّ ِ ْبِن ُعَمَر -َريِضَ اهللَّ كام جاء عند اإلمام البخاري َعْن َعْبِد اهللَّ
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اَعِة، َيُقوُل َلَنا:  ْمِع َوالطَّ َم- َعىَل السَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ إَِذا َباَيْعَنا َرُسوَل اهللَّ

»ِفياَم اْسَتَطْعُتْم«   أخرجه البخاري برقم )٧٢٠٢(.
فإذا حصلت الرمحة، والعدل من والة األمور وحصلت الطاعة من الرعية 
استقام أمر األمة وقويت شوكتها وعظم شأهنا يف وسط املجتمعات بإذن اهلل 
وثبتهم اهلل وربام قواهم -عز وجل- عىل أعدائهم ونرصهم بفضله سبحانه 
َعبَّاٍس،  اْبَن  فعىل الرعية أن يطيعوا والة األمر وهلذا جاء يف الصحيحني عن 
ِمْن  َرَأى  »َمْن  َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َعِن  َعْنُهاَم-،   ُ اهللَّ -َريِضَ 
ا َفاَمَت، إاِلَّ َماَت ِميَتًة  ُه َمْن َفاَرَق اجَلاَمَعَة ِشرْبً َأِمرِيِه َشْيًئا َيْكَرُهُه َفْلَيْصرِبْ َعَلْيِه َفإِنَّ

َجاِهِليًَّة« أخرجه البخاري برقم )٧٠54)، ومسلم برقم )١849(.
اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ َعِن  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُهَرْيَرة  َأيِب  َعْن  مسلم  عند  وجاء   
اَمَعَة َفاَمَت، َماَت ِميَتًة  اَعِة، َوَفاَرَق اجْلَ ُه َقاَل: »َمْن َخَرَج ِمَن الطَّ َم- َأنَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ٍة َيْغَضُب لَِعَصَبٍة، َأْو َيْدُعو إَِل َعَصَبٍة، َأْو َيْنرُصُ  يَّ َت َراَيٍة ِعمِّ ًة، َوَمْن َقاَتَل َتْ َجاِهِليَّ
َها َوَفاِجَرَها، َواَل  ُب َبرَّ تِي، َيْضِ ٌة، َوَمْن َخَرَج َعىَل ُأمَّ َعَصَبًة، َفُقتَِل، َفِقْتَلٌة َجاِهِليَّ
َيَتَحاَشى ِمْن ُمْؤِمنَِها، َواَل َيِفي لِِذي َعْهٍد َعْهَدُه، َفَلْيَس ِمنِّي َوَلْسُت ِمْنُه« أخرجه 

مسلم برقم )١848(.
ُ َعْنُه- َقاَل:   وجاء عند أيب داود، وأمحد َعْن ِعْرَباِض ْبِن َساِرَيَة -َريِضَ اهللَّ
َفَوَعَظَنا  َعَلْيَنا،  َأْقَبَل  ُثمَّ  اْلَفْجَر،  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َلَنا  َصىلَّ 
، َوَوِجَلْت ِمْنَها اْلُقُلوُب، ُقْلَنا َأْو َقاُلوا: َيا َرُسوَل  ْعنُيُ َمْوِعَظًة َبِليَغًة، َذَرَفْت هَلَا اأْلَ
ْمِع  َوالسَّ  ِ اهللَّ بَِتْقَوى  »ُأوِصيُكْم  َقاَل:  َفَأْوِصَنا.  ٍع،  ُمَودِّ َمْوِعَظُة  َهِذِه  َكَأنَّ   ،ِ اهللَّ
ُه َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َيَرى َبْعِدي اْختَِاًفا َكثرًِيا،  ا، َفإِنَّ اَعِة َوإِْن َكاَن َعْبًدا َحَبِشيًّ َوالطَّ
َواِجِذ،  بِالنَّ َعَلْيَها  وا  َوَعضُّ امْلَْهِديِّنَي،  اِشِديَن  الرَّ َلَفاِء  اخْلُ ِة  َوُسنَّ تِي  بُِسنَّ َفَعَلْيُكْم 
َدَثٍة بِْدَعٌة، َوإِنَّ ُكلَّ بِْدَعٍة َضَاَلٌة« رواه أبو  ُموِر، َفإِنَّ ُكلَّ ُمْ َدَثاِت اأْلُ اُكْم َوُمْ َوإِيَّ
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داود برقم )46٠٧)، وأمحد برقم )١٧١44) واللفظ له، وصححه األلباين يف 

تصحيح ُسنن أيب داود.  
 فالرسول أمرهم بتقوى اهلل و السمع والطاعة لوالة األمور ألمهية األمر 
الرسول  وهلذا  مستطرًيا  رًشا  ويسبب  عريًضا  فساًدا  يسبب  الطاعة  عدم  ألن 

-صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- حذر من اخلروج عىل والة األمور.
ُ َعْنُه-  ْشَجِعيَّ -َريِضَ اهللَّ روى اإلمام مسلم من حديث َعْوِف ْبِن َمالٍِك اأْلَ
ِذيَن  تُِكُم الَّ َم- َيُقوُل: »ِخَياُر َأئِمَّ قال: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِذيَن  الَّ تُِكُم  َأئِمَّ اُر  َوِشَ َعَلْيُكْم،  وَن  َوُيَصلُّ َعَلْيِهْم  وَن  َوُتَصلُّ وَنُكْم،  َوُيِبُّ ْم  وَنُ ُتِبُّ
اهللِ،  َرُسوَل  َيا  ُقْلَنا:  َقاُلوا:  َوَيْلَعُنوَنُكْم«،  ْم  َوَتْلَعُنوَنُ َوُيْبِغُضوَنُكْم،  ْم  ُتْبِغُضوَنُ
َاَة، اَل، َما َأَقاُموا ِفيُكُم  َأَفَا ُنَنابُِذُهْم ِعْنَد َذلَِك؟ َقاَل: »اَل، َما َأَقاُموا ِفيُكُم الصَّ
َاَة، َأاَل َمْن َوِلَ َعَلْيِه َواٍل، َفَرآُه َيْأِت َشْيًئا ِمْن َمْعِصَيِة اهللِ، َفْلَيْكَرْه َما َيْأِت ِمْن  الصَّ

َمْعِصَيِة اهللِ، َواَل َيْنِزَعنَّ َيًدا ِمْن َطاَعٍة« أخرجه مسلم برقم  )١855(.
بالكتاب  حيكمون  الذين  األمور  والة  حمبة  إىل  دعوة  احلديث  هذا  ويف 
الظلمة  بغض  جواز  إىل  يشري  واحلديث  هلم،  الدعاء  إىل  دعوة  وفيه  نَّة،  والسُّ
من احلكام ، والدعاء عليهم فالصحابة قالوا : َيا َرُسوَل اهللِ، َأَفاَل ُنَنابُِذُهْم ِعْنَد 
مادام  املسلم  الوايل  أن   معنى هذا  َاَة«  الصَّ ِفيُكُم  َأَقاُموا  َما  »اَل،  َقاَل:  َذلَِك؟ 
مقاتلته  جيوز  وال  منابذته  جيوز  وال  عليه  اخلروج  جيوز  فال  باإلسالم  حيكم 
وال جيوز منازعته األمر بل ينبغي أن يناصح وهلذا جاء عند اإلمام البخاري، 
ُ َعْنُه-قال: َدَعاَنا َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  اِمِت -َريِضَ اهللَّ ومسلم َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
اَعِة  ْمِع َوالطَّ َم- َفَباَيْعَناُه، َفَكاَن ِفياَم َأَخَذ َعَلْيَنا: »َأْن َباَيَعَنا َعىَل السَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْمَر َأْهَلُه«،  َنا، َوَأَثَرٍة َعَلْيَنا، َوَأْن اَل ُنَناِزَع اأْلَ َنا َوُيْسِ ِف َمْنَشِطَنا َوَمْكَرِهَنا، َوُعْسِ
َقاَل: »إاِلَّ َأْن َتَرْوا ُكْفًرا َبَواًحا ِعْنَدُكْم ِمَن اهللِ ِفيِه ُبْرَهاٌن« أخرجه البخاري برقم 
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)٧٠55)، ومسلم برقم )١٧٠9(.

فالرسول كان يأخذ البيعة عىل الصحابة أال ينازعوا والة األمر يف واليتهم 
ُكْفًرا  َتَرْوا  َأْن  »إاِلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  الرسول  قال  مسلمني  ماداموا  يقروهم  أن  جيب  بل 
الوايل ؟ ويبنّي أن  يبنّي كفر  الذي  ُبْرَهاٌن« لكن من  ِفيِه  اهللِ  ِمَن  ِعْنَدُكْم  َبَواًحا 
الوايل قد خرَج من دائرة اإلسالم ؟ هم كبار أهل العلم وليس لكل أحد أن 
حيكم عىل الوالة بفهمه ورأيه ال هذه املسألة مسألة خطرية فتكفري احلاكم بدون 
تروٍّ وبدون علم من أعظم أسباب الفساد ومن أعظم أسباب الرش فالواجب 
-سبحانه  اهلل  حكم  يبّينون  الذين  فهم  العلم  أهل  كبار  إىل  األمور  حتال  أن 
والطوائف حيكمون عىل والة  الفرق  بعض  نسمع  فنحن  املسألة  وتعاىل- يف 
األمور بالكفر واخلروج عن اإلسالم وهذا أمر ال يوافق رشع اهلل -سبحانه 
وتعاىل- ألنه ال بّد من النظر يف املسألة فمسألة التكفري هلا ضوابط وهلا رشوط 
خاصًة تنزيل التكفري عىل املعني، فهي من أدق املسائل العلمية ال يتوالها إال 
كبار أهل العلم فعىل هذا جيب عىل الرعية أن يكونوا ناصحني ملن توىل أمرهم 
بِيَّ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُه- َأنَّ النَّ اِريِّ -َريِضَ اهللَّ فقد روى مسلم وغريه َعْن مَتِيٍم الدَّ
َولَِرُسولِِه  َولِِكَتابِِه   ِ »هلِلَّ َقاَل:  مِلَْن؟  ُقْلَنا:  النَِّصيَحُة«  يُن  »الدِّ َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه 

تِِهْم« أخرجه مسلم برقم )55(. ِة امْلُْسِلِمنَي َوَعامَّ ئِمَّ َوأِلَ
والة  يناصحوا  أن  العلم  أهل  وعىل  والصالح  العقل  أهل  عىل  فالواجب 

األمور بدون تشهري.
اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل ُجِلد من قبل ويل األمر حتى أغمَي عليه وحتى 
تقّشع حلم ظهره ومع ذلك بعد ما حصلت هذه الفتنة كان يدعو لوالة األمر 
بالصالح، ألننا إذا دعونا هلم بالصالح فلعل اهلل أن يستجيب دعاء املساكني 

والضعفاء فيكون صالحهم صالًحا للجميع كله.
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كام جاء عند اإلمام البخاري َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َقاَل: َرَأى َسْعٌد -َريِضَ 
َم-: »َهْل  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-، َأنَّ َلُه َفْضاًل َعىَل َمْن ُدوَنُه، َفَقاَل النَّ اهللَّ

وَن َوُتْرَزُقوَن إاِلَّ بُِضَعَفائُِكْم« أخرجه البخاري برقم )٢896(. ُتْنرَصُ
ُ َعْنُه-،  وجاء عند اإلمام النسائي َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َعْن َأبِيِه -َريِضَ اهللَّ
َم- بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُه َظنَّ َأنَّ َلُه َفْضاًل َعىَل َمْن ُدوَنُه ِمْن َأْصَحاِب النَّ َأنَّ

بَِضِعيِفَها،  َة  مَّ اأْلُ َهِذِه   ُ َيْنرُصُ اهللَّ اَم  »إِنَّ َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  َنبِيُّ اهللَّ َفَقاَل   ،
بَِدْعَوِتِْم َوَصَاِتِْم َوإِْخَاِصِهْم« أخرجه النسائي برقم )3١٧8)، وصححه 

األلباين يف تصحيح ُسنن النسائي.
اهلل  ألن  واإلستقامة  بالصالح  األمور  لوالة  يدعوا  أن  الرعية  عىل  فينبغي 
-عز وجل- إذا أصلح والة األمور صُلح هبم البالد والعباد وقَمـع هبم الفساد 
وأّمـن هبم الطرق بإذن اهلل -سبحانه وتعاىل-، فعىل املسلمني أن يتقوا اهلل وأن 
يطيعوا والة األمور لكن طاعة ويل األمر ُمقّيدة بالضوابط الرشعية فال جيوز 
ُعَمَر  ْبِن   ِ اهللَّ َعْبِد  َعْن  الصحيحني  أمرك بمعصية ففي  إذا  األمر  تطيع ويّل  أن 
اَعُة  ْمُع َوالطَّ َم-، َقاَل: »السَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُهاَم -، َعِن النَّ -َريِضَ اهللَّ
َفَا  بَِمْعِصَيٍة  ُأِمَر  َفإَِذا  بَِمْعِصَيٍة،  ُيْؤَمْر  َلْ  َما  َوَكِرَه،  َأَحبَّ  ِفياَم  امُلْسِلِم  املَْرِء  َعىَل 

َسْمَع َواَل َطاَعَة« .  أخرجه البخاري برقم )٢955) ومسلم برقم )١839(. 
إذا أمرك ويل األمر بمعصية اهلل -سبحانه وتعاىل- فال ُتطعه يف هذا األمر 
مهام كان ومهام كلف أما إذا كان األمر فيه سعة فيلزم عىل املأمور أن ُيطيع ويل 

األمر. 
ُ َعْنُه- َقاَل: »إِنَّ َخِلييِل َأْوَصايِن  -َريِضَ اهللَّ جاء عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب َذرٍّ
َاَة لَِوْقتَِها، َفإِْن  َ الصَّ ْطَراِف، َوَأْن ُأَصيلِّ َع اأْلَ دَّ َأْن َأْسَمَع َوُأِطيَع، َوإِْن َكاَن َعْبًدا ُمَ
َناِفَلًة«  َلَك  َكاَنْت  َوإاِلَّ  َصَاَتَك،  َأْحَرْزَت  َقْد  ُكْنَت  ْوا  َصلَّ َوَقْد  اْلَقْوَم  َأْدَرْكَت 
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أخرجه مسلم برقم )648(. 

حبشًيا  كان  لو  حتى  األمر  ويل  يطيعوا  أن  الصحابة  أوىص  ملسو هيلع هللا ىلص  فالرسول 
أي: من حتت الوالية العامة أما الوالية العامة فال جتوز إال ملن يستحقها وهم 
القرشيون أو من أخذها واستتب األمر له ولو مل يكن قرشًيا كام قرر هذا علامء 

نَّة واجلامعة.  أهل السُّ
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل  يٍك -َريِضَ اهللَّ جاء عند النسائي َعْن ُأَساَمَة ْبِن رَشِ
ُبوا ُعُنَقُه«  تِي، َفاْضِ ُق َبنْيَ ُأمَّ اَم َرُجٍل َخَرَج ُيَفرِّ َم-: »َأيُّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
النسائي:  ُسنن  تصحيح  يف  األلباين  وقال   ،(4٠٢3( برقم  النسائي  أخرجه 

صحيح لغريه.
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل  -َريِضَ اهللَّ ْدِريِّ وجاء عند مسلم َعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُ
، َفاْقُتُلوا اآْلَخَر ِمْنُهاَم« أخرجه  ِليَفَتنْيِ َم-: »إَِذا ُبويَِع خِلَ اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

مسلم برقم )١853(.
ما  هلم  حيبوا  وأن  األمور  والة  يناصحوا  أن  الرعية  عىل  فالواجب  وهكذا 
بِيِّ  ُ َعْنُه- َعِن النَّ حيبون ألنفسهم كام جاء يف الصحيحني َعْن َأَنٍس -َريِضَ اهللَّ
ُيِبُّ  َما  ِخيِه  أِلَ ُيِبَّ  َحتَّى  َأَحُدُكْم،  ُيْؤِمُن  »اَل  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 

لَِنْفِسِه«  أخرجه البخاري برقم )١3) ومسلم برقم )45(. 
لكن كام ذكرنا ال جيوز طاعتهم يف معصية اهلل وهلذا جاء عند البخاري َعْن 
ًة،  يَّ َم- رَسِ َعَلْيِه َوَسلَّ اهلُل  َبَعَث َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ  َقاَل:  َعْنُه-،   ُ َعيِلٍّ -َريِضَ اهللَّ
ْنَصاِر َوَأَمَرُهْم َأْن َيْسَمُعوا َلُه َوُيِطيُعوا، َفَأْغَضُبوُه  َواْسَتْعَمَل َعَلْيِهْم َرُجاًل ِمَن اأْلَ
َفَأْوَقُدوا،  َناًرا،  َأْوِقُدوا  َلُه، ُثمَّ َقاَل:  ُعوا يِل َحَطًبا، َفَجَمُعوا  َفَقاَل: امْجَ ٍء،  يِف يَشْ
َم- َأْن َتْسَمُعوا يِل َوُتِطيُعوا؟  ُثمَّ َقاَل: َأمَلْ َيْأُمْرُكْم َرُسوُل اهللِ-َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َفَرْرَنا  اَم  إِنَّ َفَقاُلوا:  َبْعٍض،  إىَِل  َبْعُضُهْم  َفَنَظَر  َقاَل:  َفاْدُخُلوَها،  َقاَل:  َبىَل،  َقاُلوا: 
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اِر،َفَكاُنوا َكَذلَِك، َوَسَكَن َغَضُبُه،  َم- ِمَن النَّ إىَِل َرُسوِل اهللِ-َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم-َفَقاَل: »َلْو  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ بِيِّ اُر، َفَلامَّ َرَجُعوا َذَكُروا َذلَِك لِلنَّ َوُطِفَئِت النَّ
اَعُة ِف امْلَْعُروِف« أخرجه مسلم برقم )١84٠(. اَم الطَّ َدَخُلوَها َما َخَرُجوا ِمْنَها، إِنَّ

أي هذه طاعة يف معصية وال جتوز الطاعة يف املعصية، وعىل هذا ال جيوز أن 
يطاع ويل األمر ال يف املعاملة الربوية وال يف التعامل الذي فيه خمالفة لرشع اهلل 
وال يف تأخري الصلوات عن أوقاهتا وال جتوز طاعتهم يف حلق اللحى ويف لبس 

املالبس التي ختالف رشع اهلل، ويف اختالط الرجال بالنساء.
وال جتوز طاعتهم يف إقرار األحكام الوضعية، واتباع الديمقراطية، وغري 

ذلك مما خيالف رشع اهلل.
َعْنُه-قال:   ُ اهللَّ -َريِضَ  الَياَمِن  ْبِن  ُحَذْيَفَة  حديث  من  الصحيحني  يف  وجاء 
َم- َعِن اخَلرْيِ، َوُكْنُت َأْسَأُلُه  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َكاَن النَّاُس َيْسَأُلوَن َرُسوَل اهللَّ
، َفَجاَءَنا  ٍة َورَشٍّ ا يِف َجاِهِليَّ ِ إِنَّا ُكنَّ اَفَة َأْن ُيْدِرَكنِي، َفُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَّ ِّ خَمَ َعِن الرشَّ
؟ َقاَل: »َنَعْم« ُقْلُت: َوَهْل َبْعَد َذلَِك  َذا اخَلرْيِ، َفَهْل َبْعَد َهَذا اخَلرْيِ ِمْن رَشٍّ ُ هِبَ اهللَّ
ُدوَن  َيْ »َقْوٌم  َقاَل:  َدَخُنُه؟  َوَما  ُقْلُت:  َدَخٌن«  َوِفيِه  »َنَعْم،  َقاَل:  َخرْيٍ؟  ِمْن   ِّ الرشَّ
َقاَل:  ؟  رَشٍّ ِمْن  اخَلرْيِ  َذلَِك  َبْعَد  َفَهْل  ُقْلُت:  َوُتْنِكُر«  ِمْنُهْم  َتْعِرُف  َهْديِي،  بَِغرْيِ 
َرُسوَل  َيا  ُقْلُت:  ِفيَها«  َقَذُفوُه  إَِلْيَها  ْم  َأَجاَبُ َمْن  َم،  َجَهنَّ َأْبَواِب  إَِل  ُدَعاٌة  »َنَعْم، 
ُموَن بَِأْلِسَنتَِنا« ُقْلُت: َفاَم َتْأُمُريِن  ِ، ِصْفُهْم َلَنا؟ َفَقاَل: »ُهْم ِمْن ِجْلَدتَِنا، َوَيَتَكلَّ اهللَّ
ْم  اَعَة امُلْسِلِمنَي َوإَِماَمُهْم، ُقْلُت: َفإِْن مَلْ َيُكْن هَلُ إِْن َأْدَرَكنِي َذلَِك؟ َقاَل: َتْلَزُم مَجَ
َها، َوَلْو َأْن َتَعضَّ بَِأْصِل َشَجَرٍة،  اَعٌة َواَل إَِماٌم؟ َقاَل : »َفاْعَتِزْل تِْلَك الِفَرَق ُكلَّ مَجَ
َحتَّى ُيْدِرَكَك املَْوُت َوَأْنَت َعىَل  َذلَِك« أخرجه البخاري برقم )36٠6) ومسلم 

برقم )١84٧(.  
يف هذا احلديث بني الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنه سيأيت والة ربام يغريون ويبدلون ومع 
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أبواب  إىل  دعاة  أنه سيأيت  الرشع وبني  فيام خالف  يطاعوا  أن  ينبغي  ذلك ال 
إىل  الناس  ويدعون  والفجور  واملعايص  الفساد  إىل  الناس  يدعون  أي  جهنم 
الرشور وإىل الفتن فهؤالء يرفضون وال يطاعون وال خيضع ألوامرهم ثم أمر 
الرسول أن يلزم مجاعة املسلمني واإلمام العام الذي حيكم األمة عند اختالف 

الناس.
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُهاَم - َعِن النَّ كام جاء عند اإلمام أمحد َعِن اْبِن ُعَمَر-َريِضَ اهللَّ
َة َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َماَت  َم- َقاَل: »َمْن َنَزَع َيًدا ِمْن َطاَعٍة، َفَا ُحجَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ًة« أخرجه اإلمام أمحد برقم )5386)،  ُمَفاِرًقا لِْلَجاَمَعِة، َفَقْد َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّ

وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )984(.
 ثم بني الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن األمة إذا تفرقت ومتزقت وليس هلم إمام يقودهم إىل 
نَّة حتى يأتيه املوت  اخلري أن املؤمن يعتزل مجيع الفرق ويتمسك بالكتاب والسُّ

ولو يعتزل بنفسه وأهله وماله.
بِيِّ -َصىلَّ  النَّ َعِن   ، َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  هريرة  أيب  َعْن  الصحيحني  وجاء يف 
اَم َهَلَك َنبِيٌّ  ائِيَل َتُسوُسُهُم اأَلْنبَِياُء، ُكلَّ َم-، َقاَل: »َكاَنْت َبُنو إِْسَ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َتْأُمُرَنا؟،  َفاَم  َفَيْكُثُروَن« َقاُلوا:  َنبِيَّ َبْعِدي، َوَسَيُكوُن ُخَلَفاُء  ُه اَل  ، َوإِنَّ َنبِيٌّ َخَلَفُه 
َعاُهْم«  َ َسائُِلُهْم َعامَّ اْسَتْ ُهْم، َفإِنَّ اهللَّ ِل، َأْعُطوُهْم َحقَّ ِل َفاأَلوَّ َقاَل: »ُفوا بَِبْيَعِة اأَلوَّ

أخرجه البخاري برقم )3455) ومسلم برقم )١84٢(. 
�س/ ما حكم �ل�سرع يف �خلروج على �حلكام �مل�سلمني ؟

قد سبق أن ذكرنا بعض األدلة عىل وجوب طاعة والة األمور فيام يوافق 
ُ َعْنُه- َعْن َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ  الرشع ففي الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
َ، َوَمْن َعَصايِن َفَقْد َعَص  ُه َقاَل: »َمْن َأَطاَعنِي َفَقْد َأَطاَع اهللَّ َم- َأنَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َعَصايِن« أخرجه  َفَقْد  َأِمرِيي  َوَمْن َعَص  َأَطاَعنِي،  َفَقْد  َأِمرِيي  َأَطاَع  َوَمْن   ،َ اهللَّ
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البخاري برقم )٧١3٧) ومسلم برقم )١835(. 

فطاعة والة األمور واجبة فيجب عىل املسلمني أن يكونوا سامعني مطيعني 
لوالة األمور وأال خيرجوا عليهم فاخلروج عىل والة أمر املسلمني فيه مفاسد 
عظيمة وفيه رشور مستطرية عىل األمة وكم كابدت األمة من باليا ورزايا بسبب 
هذا الفكر الذي هو فكر اخلروج فاخلروج عىل احلكام من أعظم الذنوب ومن 
أعظم البدع وهلذا النبي ملسو هيلع هللا ىلص حذر من اخلروج عىل احلكام بل قد أخذ البيعة 
عىل الصحابة أال خيرجوا عىل والة األمور وأال ينازعوهم يف األمر كام جاء يف 
ُ َعْنُه- قال: َدَعاَنا َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل  حديث عبادة بن الصامت -َريِضَ اهللَّ
اَعِة ِف  ْمِع َوالطَّ َم- َفَباَيْعَناُه، َفَكاَن ِفياَم َأَخَذ َعَلْيَنا: »َأْن َباَيَعَنا َعىَل السَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َأْهَلُه«،  ْمَر  اأْلَ ُنَناِزَع  اَل  َوَأْن  َعَلْيَنا،  َوَأَثَرٍة  َنا،  َوُيْسِ َنا  َوُعْسِ َوَمْكَرِهَنا،  َمْنَشِطَنا 
َقاَل: »إاِلَّ َأْن َتَرْوا ُكْفًرا َبَواًحا ِعْنَدُكْم ِمَن اهللِ ِفيِه ُبْرَهاٌن« أخرجه البخاري برقم 

)٧٠55)، ومسلم برقم )١٧٠9(.
 فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص أخذ البيعة عىل الصحابة أال ينازعوا والة األمور حتى وإن 
وقعوا يف الذنوب واملعايص ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  قال:  »إاِلَّ َأْن َتَرْوا ُكْفًرا َبَواًحا ».
املنهج  هذا  عىل  وتكلم  التحذير  أشد  اخلوارج  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حذر  وهلذا 

املنحرف.
ُ َعْنُه- َقاَل: َبَعَث  -َريِضَ اهللَّ فقد جاء يف الصحيحني َعْن َأيِب َسِعيٍد اخُلْدِريِّ
َم- بُِذَهْيَبٍة يِف  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-َوُهَو بِالَيَمِن إىَِل النَّ َعيِلٌّ -َريِضَ اهللَّ
اِشٍع، َوَبنْيَ ُعَيْيَنَة  ، ُثمَّ َأَحِد َبنِي جُمَ ُتْرَبتَِها، َفَقَسَمَها َبنْيَ اأَلْقَرِع ْبِن َحابٍِس احَلْنَظيِلِّ
، ُثمَّ َأَحِد َبنِي ِكاَلٍب َوَبنْيَ َزْيِد  ْبِن َبْدٍر الَفَزاِريِّ َوَبنْيَ َعْلَقَمَة ْبِن ُعاَلَثَة الَعاِمِريِّ
ُيْعِطيِه  َفَقاُلوا:  َواأَلْنَصاُر  ُقَرْيٌش  َفَتَغيََّظْت  َنْبَهاَن،  َبنِي  َأَحِد  ُثمَّ   ، ائِيِّ الطَّ اخَلْيِل 
، َناتُِئ  ُفُهْم«، َفَأْقَبَل َرُجٌل َغائُِر الَعْيَننْيِ اَم َأَتَألَّ َصَناِديَد َأْهِل َنْجٍد، َوَيَدُعَنا َقاَل: »إِنَّ
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ِق  اتَّ ُد،  مَّ حُمَ َيا  َفَقاَل:  ْأِس،  الرَّ ُلوُق  حَمْ  ، الَوْجَنَتنْيِ ُف  ُمرْشِ ْحَيِة،  اللِّ َكثُّ  اجَلبنِِي، 
َ إَِذا َعَصْيُتُه، َفَيْأَمُننِي  َم-: »َفَمْن ُيِطيُع اهللَّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َ، َفَقاَل النَّ اهللَّ
ْبَن  َخالَِد  ُأَراُه  َقْتَلُه،  الَقْوِم  ِمَن  َرُجٌل  َفَسَأَل  َتْأَمُنويِن«،  َواَل  اأَلْرِض،  َأْهِل  َعىَل 
اهلُل  بِيُّ -َصىلَّ  النَّ َقاَل   ، َوىلَّ َفَلامَّ  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيُّ -َصىلَّ  النَّ َفَمَنَعُه  الَولِيِد، 
اِوُز َحَناِجَرُهْم،  َم-: »إِنَّ ِمْن ِضْئِضِئ َهَذا، َقْوًما َيْقَرُءوَن الُقْرآَن، اَل ُيَ َعَلْيِه َوَسلَّ
ِة، َيْقُتُلوَن َأْهَل اإِلْسَاِم، َوَيَدُعوَن  ِميَّ ْهِم ِمَن الرَّ َيْمُرُقوَن ِمَن اإِلْسَاِم ُمُروَق السَّ
ُهْم َقْتَل َعاٍد« أخرجه البخاري برقم )٧43٢(  ْقُتَلنَّ َأْهَل اأَلْوَثاِن، َلئِْن َأْدَرْكُتُهْم أَلَ

ومسلم برقم )١٠64(.
ُ َعْنُهاَم- َقاَل:  ِ-َريِضَ اهللَّ و جاء عند ابن ماجه، وأمحد َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللَّ
رْبَ َواْلَغَنائَِم،  َم-: بِاجْلِْعَراَنِة َوُهَو َيْقِسُم التِّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َكاَن َرُسوُل اهللَّ
ُد َفإِنََّك مَلْ َتْعِدْل، َفَقاَل: »َوْيَلَك،  مَّ َوُهَو يِف ِحْجِر باَِلٍل، َفَقاَل َرُجٌل: اْعِدْل َيا حُمَ
َب  ِ َحتَّى َأرْضِ َوَمْن َيْعِدُل َبْعِدي إَِذا َلْ َأْعِدْل؟« َفَقاَل ُعَمُر: َدْعنِي َيا َرُسوَل اهللَّ
َم-: »إِنَّ َهَذا ِف َأْصَحاٍب،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُعُنَق َهَذا امْلَُناِفِق، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ
يِن َكاَم َيْمُرُق  اِوُز َتَراِقَيُهْم، َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ َأْو ُأَصْيَحاٍب َلُه، َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل ُيَ
ِميَِّة« أخرجه ابن ماجه برقم )١٧٢)، وأمحد برقم )١48٢٠)،  ْهُم ِمَن الرَّ السَّ

وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه.
َعْنُه-  ُ اهللَّ اخُلْدِريَّ -َريِضَ  َسِعيٍد  َأَبا  َأنَّ  الصحيحني  ويف رواية كام جاء يف 

ِقْساًم،  َيْقِسُم  َوُهَو  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوِل  ِعْنَد  َنْحُن  َبْيَناَم  َقاَل:   ،
ِ اْعِدْل، َفَقاَل:  ِة، َوُهَو َرُجٌل ِمْن َبنِي مَتِيٍم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ َأَتاُه ُذو اخُلَوْيرِصَ
َلْ َأُكْن َأْعِدُل«. َفَقاَل  َت إِْن  َلْ َأْعِدْل، َقْد ِخْبَت َوَخِسْ »َوْيَلَك، َوَمْن َيْعِدُل إَِذا 
َب ُعُنَقُه؟ َفَقاَل: »َدْعُه، َفإِنَّ َلُه َأْصَحاًبا  ِ، اْئَذْن يِل ِفيِه َفَأرْضِ ُعَمُر: َيا َرُسوَل اهللَّ
اَل  الُقْرآَن  َيْقَرُءوَن  ِصَياِمِهْم،  َمَع  َوِصَياَمُه  َصَاِتِْم،  َمَع  َصَاَتُه  َأَحُدُكْم  ِقُر  َيْ
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ِة، ُيْنَظُر إَِل َنْصِلِه  ِميَّ ْهُم ِمَن الرَّ يِن َكاَم َيْمُرُق السَّ اِوُز َتَراِقَيُهْم، َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ ُيَ
ِه،  ٌء، ُثمَّ ُيْنَظُر إَِل َنِضيِّ ٌء، ُثمَّ ُيْنَظُر إَِل ِرَصاِفِه َفاَم ُيوَجُد ِفيِه َشْ َفَا ُيوَجُد ِفيِه َشْ
ٌء، َقْد  ٌء، ُثمَّ ُيْنَظُر إَِل ُقَذِذِه َفَا ُيوَجُد ِفيِه َشْ - َوُهَو ِقْدُحُه -، َفَا ُيوَجُد ِفيِه َشْ
َم، آَيُتُهْم َرُجٌل َأْسَوُد، إِْحَدى َعُضَدْيِه ِمْثُل َثْدِي املَْرَأِة، َأْو ِمْثُل  َسَبَق الَفْرَث َوالدَّ
البخاري برقم  النَّاِس« أخرجه  ِمَن  ُفْرَقٍة  َعىَل ِحنِي  ُرُجوَن  َوَيْ َتَدْرَدُر،  الَبْضَعِة 

)36١٠) ومسلم برقم )١٠63(.
وأحاديث التحذير من اخلوارج وذكر صفاهتم قد بلغت حد التواتر.

وهذا مما يدل عىل خطر األمر ألن اخلروج عىل حكام املسلمني جيلب مفاسد 
احلكام  عىل  اخلروج  فعل  ماذا  التاريخ  يف  نظرة  ألقينا  لو  نحن  وهلذا  عظيمة 
لوجدنا عجًبا فقد ترضر املسلمون رضًرا بالًغا من اخلروج الذي حدث يف أول 
اإلسالم عندما خرجت تلك األحزاب وجتمعت من مرص والكوفة والبرصة 
إىل املدينة يف عهد عثامن I وحارصوه تلك املدة الطويلة وهو الصحايب 
اجلليل صهر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذي قال فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص كام جاء عند مسلم: »َأاَل 

َأْسَتِحي ِمْن َرُجٍل َتْسَتِحي ِمْنُه امْلََائَِكُة« رواه مسلم برقم )٢4٠١(.
عندما  وهلذا  منه  يستحيوا  مل  اخلوارج  وهؤالء  عثامن  من  تستحي  املالئكة 
جتمعوا وحصل ما حصل واستغلوا فرصة غياب الصحابة M يف احلج 
 I عثامن  املؤمنني  أمري  بمقتل  ذلك  خروجهم  أسفر  به  قاموا  بام  وقاموا 
ومقتل جمموعة من الصحابة M ، وقد دافع الصحابة M عن عثامن 
عثامن  وكان  ويرتكوه  يرجعوا  أن  الصحابة  عىل   I عثامن  أقسم  حتى 
I ال يريد أن يسفك دم بسببه وقد كان ممن دافع عنه أبو هريرة واحلسن 
واحلسني وعدد من الصحابة M ، فأقسم عليهم مجيًعا أن يرجعوا حتى 
قتل I، وماذا حصل ؟ تفرق أمر األمة وتشتت وحصل ما حصل حتى 
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وقعت تلك املعارك الشديدة القاسية التي قتل فيها أعداد كبرية من املسلمني 

وهذا كله بسبب اخلروج.
ثم متادى هذا الفكر املنحرف الذي حذر منه النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى خرج عدد كبري 
 ُ -َريِضَ اهللَّ ْدِريِّ منهم عىل عيل I جاء عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُ
َم-: »مَتُْرُق َماِرَقٌة ِعْنَد ُفْرَقٍة ِمَن  َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

« أخرجه مسلم برقم )١٠64(. قِّ ائَِفَتنْيِ بِاحْلَ امْلُْسِلِمنَي، َيْقُتُلَها َأْوَل الطَّ
فقاتلهم عيل I وقد بني النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيهم وحذر من فكرهم قال فيهم: 
الرتمذي،  اَمِء« كام جاء عند  السَّ َأِديِم  َت  َتْ َقْتىَل  َشُّ   «  : النَّاِر«، وقال  »ِكَاُب 
َفَقاَل »ِكاَلُب  ُأَماَمَة أنه َرَأى ُرُءوًسا َمْنُصوَبًة َعىَل َدَرِج ِدَمْشَق،  َأيِب  وأمحد َعْن 

زب ۇ  ۇ   َقَرَأ:  ُثمَّ  َقَتُلوُه«،  َمْن  َقْتىَل  َخرْيُ  اَمِء،  السَّ َأِديِم  َت  حَتْ َقْتىَل  رَشُّ  اِر  النَّ
َأْنَت  ُأَماَمَة:  يِب  أِلَ آِخِر اآلَيِة، قيل  إىَِل  ۆ  ۆ    ۈۈ     رب ]آل عمران: ١٠6[ 
َأْو  ًة  َمرَّ إاِلَّ  َأْسَمْعُه  مَلْ  َلْو  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ ِ- َصىلَّ  اهللَّ َرُسوِل  ِمْن  َسِمْعَتُه 
برقم  الرتمذي  رواه   » ْثُتُكُموُه  َحدَّ َما  َسْبًعا  َعدَّ  َحتَّى  َأْرَبًعا  َأْو  َثاَلًثا  َأْو  َتنْيِ  َمرَّ
)3٠٠٠)، وأمحد برقم )٢٢٢٠8)، وقال األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي: 

حسن صحيح. 
ُهْم َقْتَل َعاٍد« كام جاء ذلك يف الصحيحني  ْقُتَلنَّ وقال فيهم: »َلئِْن َأْدَرْكُتُهْم أَلَ
َعَلْيِه  اهلُل  بِيِّ -َصىلَّ  النَّ إىَِل  ُبِعَث  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  اخُلْدِريِّ َسِعيٍد  َأيِب  َعْن 
َعْبُد  َثَنا  َحدَّ  ، َنرْصٍ ْبُن  إِْسَحاُق  َثنِي  َوَحدَّ َأْرَبَعٍة  َبنْيَ  َفَقَسَمَها  بُِذَهْيَبٍة،  َم-  َوَسلَّ
 ، اخُلْدِريِّ َسِعيٍد  َأيِب  َعْن  ُنْعٍم،  َأيِب  اْبِن  َعْن  َأبِيِه،  َعْن  ُسْفَياُن،  َنا  َأْخرَبَ اِق،  زَّ الرَّ
َم- بُِذَهْيَبٍة يِف ُتْرَبتَِها،  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل: َبَعَث َعيِلٌّ َوُهَو بِالَيَمِن إىَِل النَّ
اِشٍع، َوَبنْيَ ُعَيْيَنَة ْبِن َبْدٍر  ، ُثمَّ َأَحِد َبنِي جُمَ َفَقَسَمَها َبنْيَ اأَلْقَرِع ْبِن َحابٍِس احَلْنَظيِلِّ
، ُثمَّ َأَحِد َبنِي ِكاَلٍب َوَبنْيَ َزْيِد اخَلْيِل  الَفَزاِريِّ َوَبنْيَ َعْلَقَمَة ْبِن ُعاَلَثَة الَعاِمِريِّ
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، ُثمَّ َأَحِد َبنِي َنْبَهاَن، َفَتَغيََّظْت ُقَرْيٌش َواأَلْنَصاُر َفَقاُلوا: ُيْعِطيِه َصَناِديَد  ائِيِّ الطَّ
، َناتُِئ اجَلبنِِي،  ُفُهْم«، َفَأْقَبَل َرُجٌل َغائُِر الَعْيَننْيِ اَم َأَتَألَّ َأْهِل َنْجٍد، َوَيَدُعَنا َقاَل: »إِنَّ
َ، َفَقاَل  ِق اهللَّ ُد، اتَّ مَّ ْأِس، َفَقاَل: َيا حُمَ ُلوُق الرَّ ، حَمْ ُف الَوْجَنَتنْيِ ْحَيِة، ُمرْشِ َكثُّ اللِّ
َأْهِل  َعىَل  َفَيْأَمُننِي  إَِذا َعَصْيُتُه،   َ ُيِطيُع اهللَّ »َفَمْن  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيُّ -َصىلَّ  النَّ
اأَلْرِض، َواَل َتْأَمُنويِن«، َفَسَأَل َرُجٌل ِمَن الَقْوِم َقْتَلُه، ُأَراُه َخالَِد ْبَن الَولِيِد، َفَمَنَعُه 
َم-:  َعَلْيِه َوَسلَّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل  النَّ َقاَل   ، َفَلامَّ َوىلَّ َم-،  َعَلْيِه َوَسلَّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل  النَّ
اِوُز َحَناِجَرُهْم، َيْمُرُقوَن ِمَن  »إِنَّ ِمْن ِضْئِضِئ َهَذا، َقْوًما َيْقَرُءوَن الُقْرآَن، اَل ُيَ
ِة، َيْقُتُلوَن َأْهَل اإِلْسَاِم، َوَيَدُعوَن َأْهَل اأَلْوَثاِن،  ِميَّ ْهِم ِمَن الرَّ اإِلْسَاِم ُمُروَق السَّ
ُهْم َقْتَل َعاٍد« أخرجه البخاري برقم )٧43٢) ومسلم برقم  ْقُتَلنَّ َلئِْن َأْدَرْكُتُهْم أَلَ

.)١٠64(
كام  َأْجٌر«  َقْتَلُهْم  َفإِنَّ  َفاْقُتُلوُهْم،  َلِقيُتُموُهْم  »َفَأْيَناَم  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فيهم  وقال   
ُ َعْنُه-: إَِذا  جاء يف الصحيحني َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلَة، َقاَل: َقاَل َعيِلٌّ -َريِضَ اهللَّ
اَمِء َأَحبُّ  ْن َأِخرَّ ِمَن السَّ َم-، َفأَلَ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْثُتُكْم َعْن َرُسوِل اهللَّ َحدَّ
َخْدَعٌة،  احَلْرَب  َفإِنَّ  َوَبْيَنُكْم،  َبْينِي  ِفياَم  ْثُتُكْم  َحدَّ َوإَِذا  َعَلْيِه،  َأْكِذَب  َأْن  ِمْن  إيَِلَّ 
َماِن  الزَّ آِخِر  ِف  »َيْأِت  َيُقوُل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  َسِمْعُت 
َيْمُرُقوَن  ِة،  َقْوِل الرَبِيَّ َيُقوُلوَن ِمْن َخرْيِ  َقْوٌم، ُحَدَثاُء اأَلْسَناِن، ُسَفَهاُء اأَلْحَاِم، 
َفَأْيَناَم  َحَناِجَرُهْم،  ْم  إِياَمُنُ اِوُز  ُيَ اَل  ِة،  ِميَّ الرَّ ِمَن  ْهُم  السَّ َيْمُرُق  َكاَم  اإِلْسَاِم  ِمَن 
َلِقيُتُموُهْم َفاْقُتُلوُهْم، َفإِنَّ َقْتَلُهْم َأْجٌر مِلَْن َقَتَلُهْم َيْوَم الِقَياَمِة« أخرجه البخاري 

برقم )36١١)، ومسلم برقم )١٠66(.
متادى  وقد  اآلخرة  يف  حاهلم  وبني  فعلهم  من  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  حذر  وكذلك 
بني  فرقة  حني  خرجوا عىل  وقد   ،  I زمن عيل  خرجوا يف  حتى  أمرهم 
 L I حرب األمة عبد اهلل بن عباس  املسلمني وهلذا أرسل هلم عيل 
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ثم  آالف  أربعة  الروايات:  بعض  ويف  ألفان  منهم  فرجع  وناظرهم  فناقشهم 
 I وقد خرج إليهم عيل I خرج بقيتهم إىل حروراء  وخرجوا عىل عيل
بعد أن ناظرهم ونصحهم وأمر جيشه أالَّ يفعل شيًئا حتى يكون أولئك هم 
الذين يبدؤهنم مع أهنم قد قتلوا عبد اهلل بن خبيب -رمحه اهلل تعاىل- وهو ولد 
أحد الصحابة وبقروا بطن زوجته وأخرجوا جنينها وقطعوا الطريق وسفكوا 
الدماء فام قاتلهم عيل إال بعد أن فعلوا ما فعلوا ولقد جاء يف الصحيحني َعْن 
َم- َيْقِسُم، َجاَء  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َبْيَنا النَّ َأيِب َسِعيٍد -َريِضَ اهللَّ
ِ، َفَقاَل: »َوْيَلَك،  ، َفَقاَل: اْعِدْل َيا َرُسوَل اهللَّ ِميِميُّ ِة التَّ ِ ْبُن ِذي اخُلَوْيرِصَ َعْبُد اهللَّ
ْب ُعُنَقُه، َقاَل: »َدْعُه،  اِب: َدْعنِي َأرْضِ َوَمْن َيْعِدُل إَِذا َلْ َأْعِدْل« َقاَل ُعَمُر ْبُن اخَلطَّ
ِقُر َأَحُدُكْم َصَاَتُه َمَع َصَاتِِه، َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمِه، َيْمُرُقوَن  َفإِنَّ َلُه َأْصَحاًبا، َيْ
ُثمَّ  ٌء،  ِفيِه َشْ ُيوَجُد  َفَا  ُقَذِذِه  ِف  ُيْنَظُر  ِة،  ِميَّ الرَّ ِمَن  ْهُم  السَّ َيْمُرُق  َكاَم  يِن  الدِّ ِمَن 
ٌء، ُثمَّ  ٌء، ُثمَّ ُيْنَظُر ِف ِرَصاِفِه َفَا ُيوَجُد ِفيِه َشْ ُيْنَظُر ِف َنْصِلِه َفَا ُيوَجُد ِفيِه َشْ
َم، آَيُتُهْم َرُجٌل إِْحَدى  ٌء، َقْد َسَبَق الَفْرَث َوالدَّ ِه َفَا ُيوَجُد ِفيِه َشْ ُيْنَظُر ِف َنِضيِّ
ُرُجوَن َعىَل  َيَدْيِه، َأْوَقاَل: َثْدَيْيِه، ِمْثُل َثْدِي املَْرَأِة، َأْوَقاَل: ِمْثُل الَبْضَعِة َتَدْرَدُر، َيْ
ِحنِي ُفْرَقٍة ِمَن النَّاِس« أخرجه البخاري برقم )6933)، ومسلم برقم )١٠63( 

وهذا لفظ البخاري.
 ولقد بحث عيل I عن هذا الرجل فأخرجه فحمد اهلل وسجد هلل شكًرا 
إذ أن اهلل -عز وجل- اختاره هلؤالء فاخلروج عىل احلكام من أعظم املفاسد 
عىل األمة ومن أعظم األرضار وقد أسفر هذا اخلروج بقتل عيل I عند 
الثالثة عىل قتل قادة املسلمني عىل قتل عيل ومعاوية وعمرو  أن تآمر أولئك 
بن العاص أما من ذهب إىل معاوية فجرحه وقد كان حشا سيفه ساًم وعولج 
معاوية وشفي ولكن بعد قطع النسل، وأما عمرو بن العاص فقد كان مريًضا 
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تلك الليلة فلم خيرج إىل الصالة، وأما عيل فحصل ما حصل فلقد رضبه ابن 
الشيطان  يزينه  اخلروج  ألن  اهلل  إىل  القربات  من  هذا  فعله  اعترب  وقد  ملجم 
ألهله ويزين هلم الفعل فيفعلون األمور املحرمة ويظنون أهنا قربة حتى قال 
قائل اخلوارج عمران بن حطان السدويس يمدح عبد الرمحن بن ملجم قاتل 

:I عيل

با أراد  مــا    تقي  من   ضبة  إال ليبلغ من ذي العرش  رضوانايا 

فأحسبـه يوما   ألذكـــره   ميزانـاإين   اهلل    عند  الربيـة   أوف 

قربهم الطري  بطون  بقوم  وعدواناأكرم  بغيا   دينهم   يلطوا   ل 

نَّة وهو: حممد الطبيب فقال:  وهذا كالم باطٌل رد عليه أحد أهل السُّ

ضاربا صار  غدور  من  ضبة  إنسانايا  اهلل   عند    الربية   أشقى  

ألعنه ظلُت   فيه    تفكرت   حطاناإذا   بن  عمران  الكلب  وألعن 

وقال الفقيه الطربي:  

با أراد  ما  شقي  من  ــًة  ضب بنيانايا  العرش  ذي  من  ليهدم  إال 

فألعنه يــوًمــا     ــره          إًيا وألعن عمران  بن  حطاناإين   ألذكـ

رًشا  إال  هذا  زماننا  إىل   I عثامن  زمن  من  لألمة  اخلوارج  حقق  فامذا 
بل ترضر املسلمون أعظم الترضر ففي زمان عيل I توقفت الفتوحات 
وتوقف اجلهاد وكل ذلك بسبب انشغال عيل والصحابة باخلوارج وبام حصل 
يف أوساط املسلمني وكم قتل من املسلمني الصاحلني عىل أيدي اخلوارج فهذا 
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يدل عىل خطر  هذه الفتنة العظيمة فلهذا نحن ننصح كل مسلم أن حيذر من 
جيوز  ال  هلذا  فعىل  تارخيها  مدى  األمة  به  ترضرت  الذي  اخلطري  املنهج  هذا 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فإن  معايص  أو  ظلاًم  فيهم  رأينا  وإن  املسلمني  حكام  عىل  اخلروج 
ا  ُه َمْن َفاَرَق اجَلاَمَعَة ِشرْبً قال:»َمْن َرَأى ِمْن َأِمرِيِه َشْيًئا َيْكَرُهُه َفْلَيْصرِبْ َعَلْيِه َفإِنَّ
البخاري برقم )٧٠54) ومسلم برقم  َجاِهِليًَّة« اخرجه  ِميَتًة  َماَت  إاِلَّ  َفاَمَت، 

. L ١849) عن ابن عباس(
 فالواجب عىل املسلم أن يصرب ولقد جاء عند اإلمام مسلم، َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن 
، َفَجاَء اهلُل بَِخرْيٍ،  ا برَِشٍّ ُ َعْنُه- قال: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّا ُكنَّ اْلَياَمِن -َريِضَ اهللَّ
َذلَِك  َوَراَء  َهْل  ُقْلُت:  »َنَعْم«،  َقاَل:  ؟  رْيِ رَشٌّ اخْلَ َهَذا  َوَراِء  ِمْن  َفَهْل  ِفيِه،  َفَنْحُن 
؟ َقاَل: »َنَعْم«، ُقْلُت:  رْيِ رَشٌّ ؟ َقاَل: »َنَعْم«، ُقْلُت: َفَهْل َوَراَء َذلَِك اخْلَ ِّ َخرْيٌ الرشَّ
تِي، َوَسَيُقوُم  وَن بُِسنَّ َداَي، َواَل َيْسَتنُّ َتُدوَن ِبُ ٌة اَل َيْ َكْيَف؟ َقاَل: »َيُكوُن َبْعِدي َأئِمَّ
َياِطنِي ِف ُجْثاَمِن إِْنٍس«، َقاَل: ُقْلُت: َكْيَف َأْصَنُع َيا  ْم ُقُلوُب الشَّ ِفيِهْم ِرَجاٌل ُقُلوُبُ
َب َظْهُرَك،  ِمرِي، َوإِْن ُضِ َرُسوَل اهللِ، إِْن َأْدَرْكُت َذلَِك؟ َقاَل: »َتْسَمُع َوُتِطيُع لِْلَ

َوُأِخَذ َماُلَك، َفاْسَمْع َوَأِطْع« أخرجه مسلم برقم )١84٧(.
والة  عىل  يصربوا  أن  املسلمني  عىل  فالواجب  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  يقول  هكذا   
أمورهم وإن كان عندهم ظلم والرسول مل يأذن أن خيرجوا عليهم بل أمرهم 
بالصرب والنصيحة فاملطلوب هو أننا نناصح والة األمور إن كان عندهم أخطاء 

وذنوب وإذا أرصوا نصرب وندعو هلم .
وهلذا صرب الصحابة عىل ظلم احلجاج بن يوسف ومل خيرج عليه أحد منهم 
فالواجب عىل  الذي بدر من بعض األمراء  الظلم  وهكذا صربوا عىل بعض 
املفاسد  أعظم  من  فإهنا   ، األمور  والة  عىل  اخلروج  من  حيذروا  أن  املسلمني 
فكم جنت األمة من رزايا بسبب اخلوارج عىل والة األمور وكم جنا املسلمون 
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الرتمذي  عند  جاء  وهلذا  الذنوب  أعظم  من  فاخلروج  هذا  بسبب  رشور  من 
ُ َعَلْيِه  ِ -َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ َعْن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر-َريِضَ اهللَّ
َنا َوَيْسَأُلوَنا  َم- َوَرُجٌل َسَأَلُه َفَقاَل: َأَرَأْيَت إِْن َكاَن َعَلْيَنا ُأَمَراُء َيْمَنُعوَنا َحقَّ َوَسلَّ
اَم َعَلْيِهْم َما  َم: »اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َفإِنَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصىلَّ اهللَّ ُهْم؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ َحقَّ
ْلُتْم« أخرجه الرتمذي برقم )٢١99) ، وصححه األلباين  ُلوا َوَعَلْيُكْم َما مُحِّ مُحِّ

يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
 �س/ متى يجوز �خلروج على �حلكام ؟ 

  ل يجوز �خلروج على حكام �مل�سلمني �إل بثالثة �سروط: 
ا ال حيتمل التأويل  * أن يكون احلاكم كافًرا كفًرا بواًحا ظاهًرا واضًحا جليًّ
يقرر هذا  أن  إنسان  العلم وليس ألي  أهل  كبار  يبنّي هذا احلكم هم  والذي 

احلكم.
* أن يكون املسلمون قادرين عىل إزالة هذا احلاكم القدرة عىل إزالته.

* أال يترضر املسلمون وال يترضر اإلسالم إذا حصل اخلروج أو إذا حصل 
منازعة احلاكم الذي له الوالية العامة ، أما بالنسبة للموظفني الذين هم حتت 
من  الوالية العامة فيجوز مطالبة ويل األمر العام بتغيريهم لكن نحن نتحدث عَّ
له الوالية العامة مثل امللك أو األمري أو الرئيس فهؤالء ال جيوز اخلروج عليهم 

إال هبذه الرشوط. 
�س/ ما هي �لأ�سباب �لتي تعني �حلاكم على ترك �لظلم ؟

أواًل: جيب عىل احلاكم أن يتفقه يف الدين ألنه إذا تفقه يف الدين ازداد خوفه 
من اهلل وازداد ورعه ألن اهلل -عز وجل- يقول يف كتابه الكريم: چ ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉې   ې  ې  ې   ى   ى  چ ]فاطر: ٢8 [.
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فالعلم يأيت باخلشية واخلوف من اهلل رب العاملني، فعىل احلكام أن يتفقهوا 
يف الدين وأن يتعلموا رشع اهلل وأن يتتلمذوا عىل أهل العلم حتى يكون ذلك 

مانًعا هلم من الظلم.
ثانًيا: جيب عىل احلاكم أن يكثر من قراءة القرآن الكريم، ومن قراءة أحاديث 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ففي ذلك بإذن اهلل ردع للنفس التي تأمر صاحبها بالرش فإن 
العبد إذا عاش مع القرآن الن قلبه بإذن اهلل -سبحانه وتعاىل- كام قال اهلل يف 

كتابه الكريم: چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  
ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ الزمر: ٢3 
نَّة حرمة الظلم وعاقبته الوخيمة وما حيصل  ثالًثا: أن يقرأ يف القرآن والسُّ

للظلمة يف الدنيا واآلخرة.
بِيُّ -َصىلَّ  ُ َعْنُه-، َقاَل: َخَطَبَنا النَّ جاء يف الصحيحني َعْن َأيِب َبْكَرَة -َريِضَ اهللَّ
ُ َوَرُسوُلُه  َم- َيْوَم النَّْحِر، َقاَل: »َأَتْدُروَن َأيُّ َيْوٍم َهَذا؟«، ُقْلَنا: اهللَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
النَّْحِر؟«  َيْوَم  »َأَلْيَس  َقاَل:  اْسِمِه،  بَِغرْيِ  يِه  َسُيَسمِّ ُه  َأنَّ ا  َظَننَّ َحتَّى  َفَسَكَت  َأْعَلُم، 
ُه  ا َأنَّ ُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َفَسَكَت َحتَّى َظَننَّ ُقْلَنا: َبىَل، َقاَل: »َأيُّ َشْهٍر َهَذا؟«، ُقْلَنا: اهللَّ
ِة؟«، ُقْلَنا: َبىَل، َقاَل :»َأيُّ َبَلٍد َهَذا؟«  يِه بَِغرْيِ اْسِمِه، َفَقاَل »َأَلْيَس ُذو احَلجَّ َسُيَسمِّ
يِه بَِغرْيِ اْسِمِه، َقاَل »َأَلْيَسْت  ُه َسُيَسمِّ ا َأنَّ ُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َفَسَكَت َحتَّى َظَننَّ ُقْلَنا: اهللَّ
بِاْلَبْلَدِة احَلَراِم؟« ُقْلَنا: َبىَل، َقاَل: »َفإِنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة 
َهْل  َأاَل  َربَُّكْم،  َتْلَقْوَن  َيْوِم  إَِل  َهَذا،  َبَلِدُكْم  ِف  َهَذا،  َشْهِرُكْم  ِف  َهَذا،  َيْوِمُكْم 
ٍغ  اِهُد الَغائَِب، َفُربَّ ُمَبلَّ ِغ الشَّ ُهمَّ اْشَهْد، َفْلُيَبلِّ ْغُت؟«، َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل: »اللَّ َبلَّ
َبْعٍض«  ِرَقاَب  َبْعُضُكْم  ُب  َيْضِ اًرا،  ُكفَّ َبْعِدي  َتْرِجُعوا  َفَا  َساِمٍع،  ِمْن  َأْوَعى 

أخرجه البخاري برقم )١654) ومسلم برقم )١6٧9 ) واللفظ للبخاري. 
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فإذا تفقه احلاكم يف الدين وعلم عظم حرمة الدماء واألعراض واألموال 
كان ذلك رادًعا له ومن أعظم الظلم وأنواعه هو ظلم املسلم يف دمه كام قال اهلل 

گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   الكريم: چ  -عز وجل- يف كتابه 
ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     

ھ  ھ  چ  ]اإلرساء: 33 [.
ڳ   گ    گ   گ   چ   : اجلريمة  هذه  شأن  يف  اهلل  وقال 
ڻ      ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  

ڻ  ڻ  ڻ  چ ]النساء: 93 [.
ويقرأ قول اهلل -عز وجل- :  چ ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  

وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ ]القصص:83  [.
ُ َعْنُه- حني أرسله إىل اليمن:   وليعلم ما قاله الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ملعاذ -َريِضَ اهللَّ
ِ ِحَجاٌب« أخرجه البخاري برقم  ُه َلْيَس َبْيَنُه َوَبنْيَ اهللَّ ِق َدْعَوَة املَْظُلوِم، َفإِنَّ »َواتَّ

. L 434٧) ومسلم برقم )١9)، عن ابن عباس(
ُ َعْنُه- فإذا كان النبي -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- يقول ملعاذ -َريِضَ اهللَّ
ِ ِحَجاٌب«  َبْيَنُه َوَبنْيَ اهللَّ ُه َلْيَس  ِق َدْعَوَة املَْظُلوِم، َفإِنَّ وهو مرسل من عنده: »َواتَّ

فكيف بغريه. 
هذا دليل عىل أن املظلوم تستجاب دعوته يف من ظلمه ولو كان من أهل 
الصالح، واخلري  حتى ولو علت منزلته عند اهلل إذا ظلم أحًدا فإنه خُيشى عليه 
ُ َعْنُه- َقاَل:  من دعوة املظلوم فقد جاء عند الرتمذي َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة-َريِضَ اهللَّ
ائُِم َحتَّى  ْم: الصَّ َم-: »َثَاَثٌة اَل ُتَردُّ َدْعَوُتُ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ُ َفْوَق الَغاَمِم َوَيْفَتُح َلَا َأْبَواَب  ُيْفِطَر، َواإِلَماُم الَعاِدُل، َوَدْعَوُة املَْظُلوِم َيْرَفُعَها اهللَّ
نَِّك َوَلْو َبْعَد ِحنٍي» أخرجه الرتمذي برقم  ْنرُصَ ِت أَلَ : َوِعزَّ بُّ اَمِء َوَيُقوُل الرَّ السَّ
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منه  لكن صح  الرتمذي: ضعيف  ُسنن  األلباين يف تصحيح  وقال   ،(3598(

الشطر األول بلفظ املسافر مكان اإلمام العادل ويف رواية الوالد.
ويقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َدْعَوُة امْلَْظُلوِم ُمْسَتَجاَبٌة، َوإِْن َكاَن َفاِجًرا ، َفُفُجوُرُه َعىَل 
I، وحسنه  َأيِب ُهَرْيَرَة  َنْفِسِه« أخرجه اإلمام أمحد برقم  )8٧8١) ، َعْن 

األلباين يف الصحيحة برقم )٧6٧(.
ِ -َصىلَّ  ُ َعْنُهاَم- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ وجاء عند احلاكم َعِن اْبِن ُعَمَر-َريِضَ اهللَّ
اٌر«  ا َشَ َ َكَأنَّ اَمِء  السَّ إَِل  َتْصَعُد  ا  َ َفإِنَّ امْلَْظُلوِم  َدَعَواِت  ُقوا  »اتَّ َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 

أخرجه احلاكم برقم )8١)، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )8٧١(.
فقد يكون  الناس  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومعاملته مع  يقرأوا سرية  أن  وننصح احلاكم 

ذلك دواًء نافًعا هلم فتلني قلوهبم ويتأسون به عليه الصالة والسالم.
سيجدون  فإهنم   I الصديق  بكر  أيب  سرية  يف  يقرأوا  أن  وننصحهم 
عداًل تاًما وسيجدون سرية حُسنَّة عطرة تعينهم عىل احلكم بام أنزل اهلل وتعينهم 
عىل البعد عن الظلم ويف سرية أمري املؤمنني عمر I فقد رضب بسريته 
 I املثل يف العدل واملعاملة احلُسنَّة الطيبة وكيف كان يتعامل مع الرعية
وكذلك يف سرية عثامن I  ويف سرية عيل I ويف سري من بعدهم مثل 
أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز فيتخذوهم أسوة حُسنَّة هلم يف حسن السرية 

واملعاملة وترك الظلم والعدل التام.
وهكذا أيًضا ننصح احلكام أن جيعلوا ألنفسهم من اجللساء الصاحلني الذين 
يعينوهنم عىل اخلري وحيثوهنم عليه فقد جاء عند اإلمام البخاري َعْن َأيِب َسِعيٍد 
 ُ َم-، َقاَل: »َما َبَعَث اهللَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َعِن النَّ -َريِضَ اهللَّ اخُلْدِريِّ
، َواَل اْسَتْخَلَف ِمْن َخِليَفٍة، إاِلَّ َكاَنْت َلُه بَِطاَنَتاِن: بَِطاَنٌة َتْأُمُرُه بِامْلَْعُروِف  ِمْن َنبِيٍّ
ُ َتَعاَل«  ُه َعَلْيِه، َفامْلَْعُصوُم َمْن َعَصَم اهللَّ ضُّ ِّ َوَتُ ُه َعَلْيِه، َوبَِطاَنٌة َتْأُمُرُه بِالشَّ ضُّ َوَتُ
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أخرجه البخاري برقم )٧١98(. 

ويف هذا احلديث إشارة إىل أن والة األمور جيب عليهم أن خيتاروا من الناس 
الصاحلني الذين جيالسوهنم والذين هيدوهنم إىل طريق الرشاد والذين حيثوهنم 

عىل فعل اخلري والذين يعينوهنم عىل ترك الظلم ويعينوهنم عىل إقامة العدل.
اهلل -عز وجل-  أعده  ما  يقرأوا  وأن  احلكام  يتعلم  أن  أيًضا جيب  وهكذا 
 ُ اهللَّ ُعَمَر -َريِضَ  ْبِن   ِ اهللَّ َعْبِد  َعْن  الصحيحني  فقد جاء يف  للظلمة يف اآلخرة 
َيْوَم الِقَياَمِة«   ْلُم ُظُلاَمٌت  َم- َقاَل: »الظُّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْنُهاَم-، َعِن النَّ

أخرجه البخاري برقم )٢44٧) ومسلم برقم )٢5٧9(.
ُ َعْنُهاَم- َأنَّ َرُسوَل  وجاء يف صحيح مسلم َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ -َريِضَ اهللَّ
ْلَم ُظُلاَمٌت َيْوَم اْلِقَياَمِة،  ْلَم، َفإِنَّ الظُّ ُقوا الظُّ َم-، َقاَل: »اتَّ اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َلُهْم َعىَل َأْن َسَفُكوا ِدَماَءُهْم  حَّ َأْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، مَحَ ، َفإِنَّ الشُّ حَّ ُقوا الشُّ َواتَّ

اِرَمُهْم«أخرجه مسلم برقم )٢5٧8(.  وا َمَ َواْسَتَحلُّ
اِعِديِّ  ْيٍد السَّ ويقرأون ما جاء يف الغلول فقد جاء يف الصحيحني َعْن َأيِب مُحَ
َم- َرُجاًل َعىَل  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َقاَل: اْسَتْعَمَل َرُسوُل اهللَّ -َريِضَ اهللَّ
ِة، َفَلامَّ َجاَء َحاَسَبُه، َقاَل: َهَذا َماُلُكْم َوَهَذا  ْتبِيَّ َصَدَقاِت َبنِي ُسَلْيٍم، ُيْدَعى اْبَن اللُّ
َم-: »َفَهاَّ َجَلْسَت ِف َبْيِت َأبِيَك  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ٌة. َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ َهِديَّ
َ َوَأْثَنى َعَلْيِه،  ُتَك إِْن ُكْنَت َصاِدًقا« ُثمَّ َخَطَبَنا، َفَحِمَد اهللَّ َك، َحتَّى َتْأتَِيَك َهِديَّ َوُأمِّ
َفَيْأِت   ، ُ يِن اهللَّ ِمَّا َوالَّ الَعَمِل  ِمْنُكْم َعىَل  ُجَل  َأْسَتْعِمُل الرَّ َفإيِنِّ  َبْعُد،  ا  َقاَل: »َأمَّ ُثمَّ 
ِه َحتَّى  ٌة ُأْهِدَيْت ِل، َأَفَا َجَلَس ِف َبْيِت َأبِيِه َوُأمِّ َفَيُقوُل: َهَذا َماُلُكْم َوَهَذا َهِديَّ
َيْوَم  ِمُلُه  َيْ  َ اهللَّ َلِقَي  إاِلَّ  ِه  َحقِّ بَِغرْيِ  َشْيًئا  ِمْنُكْم  َأَحٌد  َيْأُخُذ  اَل   ِ َواهللَّ ُتُه،  َهِديَّ َتْأتَِيُه 
ِمُل َبِعرًيا َلُه ُرَغاٌء، َأْو َبَقَرًة َلَا ُخَواٌر، َأْو  َ َيْ ْعِرَفنَّ َأَحًدا ِمْنُكْم َلِقَي اهللَّ الِقَياَمِة، َفَلَ
ْغُت« َبرْصَ  ُهمَّ َهْل َبلَّ َشاًة َتْيَعُر« ُثمَّ َرَفَع َيَدُه َحتَّى ُرئَِي َبَياُض إِْبِطِه، َيُقوُل: »اللَّ
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َعْينِي َوَسْمَع ُأُذيِن. أخرجه البخاري برقم )69٧9) ومسلم برقم )١83٢(.

ُ َعْنه - َقاَل: َقاَم ِفيَنا َرُسوُل  وجاء يف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
َم َأْمَرُه، ُثمَّ  َمُه َوَعظَّ َم- َذاَت َيْوٍم، َفَذَكَر اْلُغُلوَل، َفَعظَّ اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َيا  َيُقوُل:  ُرَغاٌء،  َلُه  َبِعرٌي  َرَقَبتِِه  َعىَل  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َيِيُء  َأَحَدُكْم  ُأْلِفنَيَّ  »اَل  َقاَل: 
َأَحَدُكْم  ُأْلِفنَيَّ  اَل  َأْبَلْغُتَك،  َقْد  َشْيًئا،  َلَك  َأْمِلُك  اَل  َفَأُقوُل:  َأِغْثنِي،  َرُسوَل اهللِ، 
َأِغْثنِي،  اهللِ،  َرُسوَل  َيا  َفَيُقوُل:  َحَمٌة،  مَحْ َلُه  َفَرٌس  َرَقَبتِِه  َعىَل  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َيِيُء 
َفَأُقوُل: اَل َأْمِلُك َلَك َشْيًئا، َقْد َأْبَلْغُتَك، اَل ُأْلِفنَيَّ َأَحَدُكْم َيِيُء َيْوَم اْلِقَياَمِة َعىَل 
َرَقَبتِِه َشاٌة َلَا ُثَغاٌء، َيُقوُل: َيا َرُسوَل اهللِ، َأِغْثنِي، َفَأُقوُل: اَل َأْمِلُك َلَك َشْيًئا، َقْد 
َأْبَلْغُتَك، اَل ُأْلِفنَيَّ َأَحَدُكْم َيِيُء َيْوَم اْلِقَياَمِة َعىَل َرَقَبتِِه َنْفٌس َلَا ِصَياٌح، َفَيُقوُل: 
َيا َرُسوَل اهللِ، َأِغْثنِي، َفَأُقوُل: اَل َأْمِلُك َلَك َشْيًئا، َقْد َأْبَلْغُتَك، اَل ُأْلِفنَيَّ َأَحَدُكْم 
ِفُق، َفَيُقوُل: َيا َرُسوَل اهللِ، َأِغْثنِي، َفَأُقوُل:  َيِيُء َيْوَم اْلِقَياَمِة َعىَل َرَقَبتِِه ِرَقاٌع َتْ
َرَقَبتِِه  اْلِقَياَمِة َعىَل  َيْوَم  َأَحَدُكْم َيِيُء  ُأْلِفنَيَّ  َأْبَلْغُتَك، اَل  َقْد  َأْمِلُك َلَك َشْيًئا،  اَل 
َصاِمٌت، َفَيُقوُل: َيا َرُسوَل اهللِ، َأِغْثنِي، َفَأُقوُل: اَل َأْمِلُك َلَك َشْيًئا، َقْد َأْبَلْغُتَك« 

أخرجه البخاري برقم )3٠٧3) ومسلم برقم )١83١(.
والغلول هو ما يغله املجاهد من الغنائم قبل قسمتها، أو ما يغله املوظف 

من العمل الذي يعمل فيه.
فالظلم عاقبته وخيمة عىل الظامل يوم القيامة عند أن يقتص الرمحن املظامل 

للمظلوم من الظامل.
ُ َعْنه - َأنَّ َرُسوَل اهللِ  وقد جاء عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
َم-، َقاَل: »َأَتْدُروَن َما امْلُْفِلُس؟« َقاُلوا: امْلُْفِلُس ِفيَنا َمْن اَل  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
تِي َيْأِت َيْوَم اْلِقَياَمِة بَِصَاٍة، َوِصَياٍم،  ِدْرَهَم َلُه َواَل َمَتاَع، َفَقاَل: »إِنَّ امْلُْفِلَس ِمْن ُأمَّ
َهَذا،  َدَم  َوَسَفَك  َهَذا،  َماَل  َوَأَكَل  َهَذا،  َوَقَذَف  َهَذا،  َشَتَم  َقْد  َوَيْأِت  َوَزَكاٍة، 
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َفنَِيْت َحَسَناُتُه  َفإِْن  َفُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِِه،  َب َهَذا،  َوَضَ
اِر«   النَّ ِف  ُطِرَح  ُثمَّ  َعَلْيِه،  َفُطِرَحْت  َخَطاَياُهْم  ِمْن  ُأِخَذ  َعَلْيِه  َما  ُيْقَض  َأْن  َقْبَل 

أخرجه مسلم برقم )٢58١(. 
ُ َعْنه - َأنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ  وجاء عند اإلمام مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
اِة  ُقوَق إَِل َأْهِلَها َيْوَم اْلِقَياَمِة، َحتَّى ُيَقاَد لِلشَّ نَّ احْلُ َم-، َقاَل: »َلُتَؤدُّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

اِة اْلَقْرَناِء« أخرجه مسلم برقم )٢58٢(. ْلَحاِء، ِمَن الشَّ اجْلَ
ُ َعْنُه-، َقاَل: َقاَل َرُسوُل  وجاء عند اإلمام البخاري َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ٍء،  ِخيِه ِمْن ِعْرِضِه َأْو َشْ َم-: »َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة أِلَ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
ْلُه ِمْنُه الَيْوَم، َقْبَل َأْن اَل َيُكوَن ِديَناٌر َواَل ِدْرَهٌم، إِْن َكاَن َلُه َعَمٌل َصالٌِح  َفْلَيَتَحلَّ
َئاِت َصاِحبِِه َفُحِمَل  ُأِخَذ ِمْنُه بَِقْدِر َمْظَلَمتِِه، َوإِْن َلْ َتُكْن َلُه َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمْن َسيِّ

َعَلْيِه« أخرجه البخاري برقم )٢3١٧(. 
ومما يعني احلاكم عىل العدل أن يتذكر رسعة فناء الدنيا وقلتها، وأن املوت 
سيفسد عليه لذته فربام فاجأه املوت اليوم أو غًدا، ويتذكر املوت دائاًم، ويعلم 

أنه سينتقل وبرسعة.
ولينظر أيًضا إىل من مىض من احلكام الظلمة أين ذهبوا وأين مكاهنم اآلن 

وماذا فعل اهلل -عز وجل- هبم ؟ وكيف تركوا الدنيا وما فيها ؟.
ويقرأ يف قصص الظاملني الواردة يف كتاب اهلل ويف ُسنَّة رسول اهلل عليه وعىل 
تركوا  وأهنم  ذهبوا  وأين  الظلمة  عاقبة  لينظر  املسلمني  تاريخ  ويف  وسلم  آله 

الدنيا وما فيها.
وعىل احلاكم أن يكون زاهًدا يف الدنيا وأن حيذر خطرها ورضرها ألنه إذا 
أحبها وشغف هبا ربام محلـه ذلك عىل الظلم  ، وقد قال ربنا يف كتابه الكريم:  

چ ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
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ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ ]اإلرساء: ١8 [.
وقال ربنا  يف كتابه الكريم :  چ ڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       
ڑک  ک   ک  ک  گ       گ  گ  گ  ڳ          چ ]هود: ١5 - ١6[.
ې   ۉ    ې   ۅ   ۉ    ۅ   ۋ  ۋ    ٴۇ   چ  الكريم:  كتابه  يف  ربنا  وقال 

ې    ې  ى    ى  چ ]النازعات: 3٧ - 39 [.
فالدنيا قليلة حقرية رضب اهلل لنا فيها األمثال من أجل أن نحذرها ومن 

ی  جئ   چ   : الكريم  ربنا يف كتابه  قال  فيها  نزهد  أن نحتقرها وأن  أجل 
حئ  مئ    ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  

خت  مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح   چ ]الكهف: 45 [.
وقال اهلل -عز وجل- : چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ې             ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ       ۈ  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئىئ  ىئ            ی  ی  ی  

ی  جئ  چ ]يونس: ٢4 [.

ومما يعني احلكام عىل ترك الظلم أن ينظروا ما أعد اهلل -عز وجل- ألهل 
اجلنة من النعيم املقيم وما أعد اهلل -عز وجل- ألهل العدل من احلكام يف اجلنة 
، َأنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ  اٍر امْلَُجاِشِعيِّ فقد جاء عند اإلمام مسلم َعْن ِعَياِض ْبِن مِحَ
َما  َمُكْم  ُأَعلِّ َأْن  َأَمَريِن  »َأاَل إِنَّ َريبِّ  َيْوٍم يِف ُخْطَبتِِه:  َقاَل َذاَت  َم-،  َعَلْيِه َوَسلَّ اهلُل 
َمنِي َيْوِمي َهَذا، ُكلُّ َماٍل َنَحْلُتُه َعْبًدا َحَاٌل، َوإيِنِّ َخَلْقُت ِعَباِدي  َجِهْلُتْم، ِمَّا َعلَّ
َمْت َعَلْيِهْم َما  َياِطنُي َفاْجَتاَلْتُهْم َعْن ِدينِِهْم، َوَحرَّ ْم َأَتْتُهُم الشَّ ُ ُهْم، َوإِنَّ ُحَنَفاَء ُكلَّ
ُكوا يِب َما َلْ ُأْنِزْل بِِه ُسْلَطاًنا، َوإِنَّ اهلَل َنَظَر إَِل َأْهِل  ْم َأْن ُيْشِ ْم، َوَأَمَرْتُ َأْحَلْلُت َلُ
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اَم َبَعْثُتَك  ْم َوَعَجَمُهْم، إاِلَّ َبَقاَيا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب، َوَقاَل: إِنَّ ْرِض، َفَمَقَتُهْم َعَرَبُ اأْلَ
َنائاًِم َوَيْقَظاَن،  َتْقَرُؤُه  امْلَاُء،  َيْغِسُلُه  َوَأْبَتيِلَ بَِك، َوَأْنَزْلُت َعَلْيَك ِكَتاًبا اَل  ْبَتِلَيَك  أِلَ
َق ُقَرْيًشا، َفُقْلُت: َربِّ إًِذا َيْثَلُغوا َرْأِس َفَيَدُعوُه ُخْبَزًة، َقاَل:  َوإِنَّ اهلَل َأَمَريِن َأْن ُأَحرِّ
اْسَتْخِرْجُهْم َكاَم اْسَتْخَرُجوَك، َواْغُزُهْم ُنْغِزَك، َوَأْنِفْق َفَسُنْنِفَق َعَلْيَك، َواْبَعْث 
ِة َثَاَثٌة  نَّ َسًة ِمْثَلُه، َوَقاتِْل بَِمْن َأَطاَعَك َمْن َعَصاَك، َقاَل: َوَأْهُل اجْلَ َجْيًشا َنْبَعْث َخْ
ُقْرَبى  اْلَقْلِب لُِكلِّ ِذي  ٌق، َوَرُجٌل َرِحيٌم َرِقيُق  ٌق ُمَوفَّ ُذو ُسْلَطاٍن ُمْقِسٌط ُمَتَصدِّ
ِعيُف الَِّذي اَل  َسٌة: الضَّ اِر َخْ ٌف ُذو ِعَياٍل، َقاَل: َوَأْهُل النَّ َوُمْسِلٍم، َوَعِفيٌف ُمَتَعفِّ
َفى  ائُِن الَِّذي اَل َيْ َيْبَتُغوَن َأْهًا َواَل َمااًل، َواخْلَ َتَبًعا اَل  ِذيَن ُهْم ِفيُكْم  َلُه، الَّ َزْبَر 
اِدُعَك َعْن  َلُه َطَمٌع، َوإِْن َدقَّ إاِلَّ َخاَنُه، َوَرُجٌل اَل ُيْصبُِح َواَل ُيْمِس إاِلَّ َوُهَو ُيَ
اُش« أخرجه مسلم  اْلَفحَّ ْنِظرُي  َوالشِّ اْلَكِذَب  َأِو  اْلُبْخَل  َوَمالَِك »َوَذَكَر«  َأْهِلَك 

برقم )٢865(.
ٌق«. ٌق ُمَوفَّ ِة َثَاَثٌة ُذو ُسْلَطاٍن ُمْقِسٌط ُمَتَصدِّ نَّ فالشاهد قوله: »َوَأْهُل اجْلَ

فالرسول يبني أن من أهل اجلنة الوايل الرحيم الذي يرحم األمة ويتصدق 
وحيكم بكتاب اهلل وبُسنَّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهناك أسباب كثرية إذا أراد احلكام 
أن يقيموا العدل يف األرض ينبغي أن يتفقهوا فيها وأن يتعلموها وأن حيتاطوا 
هبا ألنفسهم نسأل اهلل أن يصلح حكام املسلمني وأن يرفع هبم الظلم والفساد 

نَّة إنه أرحم الرامحني. وأن جيعلنا وإياهم حمكمني للكتاب والسُّ
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كـرامـات الأوليـاء

�لكر�مات  �لفرق بني كر�مات �لأولياء وبني من يدعي  �س/ ما هو 
من �ل�سحرة وغريهم ؟

أواًل: البد أن يفرق بني الويل وبني الكاهن أو الساحر أو الدجال أو الكذاب 
فالويل جيب أن يكون مؤمًنا بكتاب اهلل وبُسنَّة رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وبام جاءت به 

الرشيعة 
فهو  الصغائر  عن  ويرتفع  بل  الذنوب  كبائر  جيتنب  بأنه  يعرف  الويل   *
تارك ملا حرم اهلل -سبحانه وتعاىل- فحافظ عىل الصلوات اخلمس يف أوقاهتا 
معروف بني املجتمع بالصالح والتقوى والورع فال يأكل احلرام بل يرتفع عن 

الشبهات فضاًل عن املحرمات .
* الويل ال يدعي الوالية بل يعمل اخلري ويتهم نفسه بالتقصري وال يدري 

أُقبلت عبادته منه أم ال ؟ ألن اهلل -عز وجل- يقول : چڳ    ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں  چ   ] املائدة: ٢٧ [.

فهو ال يدعي الوالية لنفسه ألن هذه املسألة من أمور الغيب وهلذا وهلذا 
چ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ        ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   الكريم:  چ  كتابه  يف  ربنا  قال 

]النجم: 3٢ [.
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   اهلل -عز وجل-: چ  وقال 

ې     ې   ې  ې  ى  چ ]النساء: 49 [.
اخلطاب:  هذا  كان  وإذا  نفسه  زكى  من  عىل  ينكر  وجل-  -عز  فاهلل 

چۆۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ  چ ]النجم: 3٢ [.
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األولياء  فمن صفات  باملتأخرين؛  فكيف  األمة  للصحابة وألفضل هذه    
ألنفسهم  يدعون  وال  الكرامة  ألنفسهم  يدعون  وال  أنفسهم  يزكون  ال  أهنم 
اهلل  عذاب  من  أنفسهم  عىل  وخيشون  أنفسهم  يتهمون  بل  والصالح  التقوى 

-سبحانه وتعاىل-وهلذا قال عنهم ربنا:  چ ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  چ ]الطور: ٢6 - ٢٧[.

أي كانوا خائفني من اهلل خائفني من عذابه من صفات األولياء أهنم كثريوا 
اخلوف من اهلل رب العاملني خيافون عىل أنفسهم من ذنوهبم وخيافون أيًضا أال 
تقبل أعامهلم عند اهلل-سبحانه وتعاىل- وخيافون من سوء اخلامتة ؛من صفات 
األولياء أهنم إذا حصلت هلم كرامة من الكرامات يكتموهنا وال يفشوهنا إال عند 
حتقق املصلحة بإفشائها وإظهارها وإال فهم يكتمون ذلك بقدر ما يستطيعون 
فكم من رجل من السلف الصالح تكون له الكرامة فيأمر من عرفها منه أن 
يكتمها ويسأله باهلل -عز وجل- أن يكتمها عنه وال حيدث هبا فام كانوا يريدون 
عند  املنزلة  ينالوا  أن  يريدون  كانوا  وإنام  الناس  أمام  الكرامات  هلم  تظهر  أن 
اهلل -سبحانه وتعاىل- ومن صفات األولياء أن الكرامات التي حتصل هلم ال 
تكون مما يناقض كتاب اهلل وُسنَّة رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فهناك ممن يدعي الوالية 
من الكهنة والدجالني يعلمون أعاماًل سيئة ويدعوهنا كرامة فهذه ليست كرامة 
بل هذا استدراج من الشيطان الرجيم وهذا ضالل فنقول الكرامة ال تكون 
يف يشء حمرم بل تكون يف يشء مرشوع فهذه زيادة أجر وثواب وإذا كانت يف 

يشء مباح فهذا من فضل اهلل -عز وجل-.
الرزاق  عبد  عند  جاء  كام  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  اهلل  رسول  موىل  لسفينة  حصل  ما  مثل 
ِ -َصىلَّ  ُ َعْنه -َمْوىَل َرُسوِل اهللَّ الصنعاين َعِن اْبِن امْلُْنَكِدِر، »َأنَّ َسِفيَنَة -َريِضَ اهللَّ
وِم، - َأْو ُأرِسَ - َفاْنَطَلَق َهاِرًبا َيْلَتِمُس  ْيَش بَِأْرِض الرُّ َم- َأْخَطَأ اجْلَ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
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اهلُل  ِ -َصىلَّ  َرُسوِل اهللَّ َمْوىَل  َأَنا  اِرِث،  احْلَ َأَبا  َيا  َلُه:  َفَقاَل  َسِد،  بِاأْلَ َفإَِذا  ْيَش،  اجْلَ
َسُد َلُه َبْصَبَصٌة َحتَّى َقاَم إىَِل  َم-، َوإِنَّ ِمْن َأْمِري َكْيَت َوَكْيَت، َفَأْقَبَل اأْلَ َعَلْيِه َوَسلَّ
اَم َسِمَع َصْوًتا َأَتى إَِلْيِه، ُثمَّ َأْقَبَل َيْميِش إىَِل َجْنبِِه، َفَلْم َيَزْل َكَذلَِك َحتَّى  َجْنبِِه، ُكلَّ
َسُد« أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه برقم )٢٠543)،  ْيَش، ُثمَّ َرَجَع اأْلَ َبَلَغ اجْلَ

وصححه األلباين يف املشكاة برقم )5949(.
هكذا جيعل اهلل لعباده من الكرامات وكام حصل أيًضا لكثري من السلف 
من أمثال هذه الكرامات فهذا صلة بن أشيم ـ رمحه اهلل ـ عندما كان مسافر 

وقد جاء فسقط يشء فيه رطبات فجعل يأكل منها.
وقد  بقعة  يف  جلسوا  عندما  البلوطي  سعيد  بن  للمنذر  أيًضا  حصل  وكام 
اشتد عليهم العطش حتى كادوا أن هيلكوا فاقتلع حجًرا من حتت رأسه فتدفق 

املاء وجعلوا يرشبون.
وكام حصل له عدة مرات أنه يستسقي فُيسقى وتنزل األمطار وهكذا حتصل 
لبعضهم كرامات منها ما هو إعانة عىل طاعة اهلل رب العاملني ومنها ما هو يف 
الصوفية  اهلل والشطحات  التي تكون خمالفة لرشع  أما األمور  املباحة  األمور 
تكون  أن  رشوطها  من  فالكرامات  الشيطان  من  هذا  ولكن  كرامة  فليست 
نَّة وهكذا أيًضا من رشوط الويل أنه ال يدعي الكرامات  موافقة للكتاب والسُّ
ألن الويل خيفي ما استطاع إىل ذلك سبياًل وكم من إنسان أوقعه الشيطان يف 
مثل هذه األشياء وخيدعه ويمكر به فربام متثل له الشيطان يف الليل بنور ساطع 
الناس  لغريه من  القادر اجليالين وحصل  لعبد  أنا ربك كام حصل  له  ويقول 
واملشعوذين  الدجالني  دعاوى  وبني  األولياء  كرامات  بني  فرق  هناك  وهلذا 
فالدجالون واملشعوذون يعرفون بعدم احلفاظ عىل الصالة يف أوقاهتا ويعرفون 
بعدم التورع عن أكل احلرام ويعرفون بالبدع واملنكرات وُيعرفون بمخالفتهم 

للرشع فشتان بني هذا وذاك.
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�س/هناك من يقول �إن �خل�سر ما ز�ل حًيا ،فهل هذ� �لقول �سحي�ح؟.
إله إال اهلل وأشهد  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وأشهد أال 
أن حممًدا عبده ورسوله أما بعد: فالصحيح أن اخلرض قد مات والدليل قوله 
تعاىل: زبوئ  وئ  ۇئ       ۇئ  ۆئ   ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  رب 

]األنبياء:34[ .
وقال:  بدر  يوم  دعاء  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيَّ  النَّ أن  مسلم  عند  وجاء 
ْرِض « رواه مسلم  ِلْك َهِذِه اْلِعَصاَبَة ِمْن َأْهِل اإْلِْسَاِم اَل ُتْعَبْد ِف اأْلَ ُهمَّ إِْن ُتْ »اللَّ

ُ َعْنُه -. برقم )١٧63) عن عمر بن اخلطاب -َريِضَ اهللَّ
ُ َعْنُهاَم - قال: َسِمْعُت    مِلا جاء عند مسلم عن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ-َريِضَ اهللَّ
َعِن  »َتْسَأُلويِن  بَِشْهٍر:  َيُموَت  َأْن  َقْبَل  َيُقوُل  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيَّ  النَّ
ْرِض ِمْن َنْفٍس َمْنُفوَسٍة  َما َعىَل اأْلَ اَم ِعْلُمَها ِعْنَد اهللِ، َوُأْقِسُم بِاهللِ  اَعِة؟، َوإِنَّ السَّ

َتْأِت َعَلْيَها ِماَئُة َسَنٍة« رواه مسلم برقم )٢538(.
فلو كان حًيا ألخربنا بذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص واللتقي به وجلاءتنا أخباره ولو كان 
موجوًدا لعرفه الناس والتقى هبم ولبلغ  دعوة اهلل  ألن الراجح أنه نبي والنبي 
ال بد أن يبلغ وال بد أن يدعو وال بد أن يظهر دعوته فعىل الراجح أن اخلرض 
قد مات لعموم األدلة وأما بعض الروايات التي تذكر أنه حرض موت النبي ـ 

ملسو هيلع هللا ىلص ـ فهذا فيام أعلم مل يثبت منه يشء واهلل أعلم. 
ة يف كر�مات �لأولياء ؟           نَّ �س/ ما عقيدة �أهل �ل�سُّ

نَّة ُيثبتون كرامات األولياء فاألدلة فيها متواترة جًدا سواء يف األمم  أهل السُّ
نَّة فتجد أن  السابقة أويف هذه األمة وهلذا ثبتت كرامات األولياء بالكتاب والسُّ
األدلة كثرية عىل مثل هذا فقد ذكر اهلل قصة أصحاب الكهف وما حصل هلم 

من كرامات  قال اهلل -عز وجل-: چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  
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ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  
ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  
ەئوئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  
ی   ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب        مب   ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ           ڤ   ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
ڱڱ   ک  کک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ  
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ    
ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  
ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ  
پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ی    ی   ی   ىئ  
ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ     ڃ  ڃ          ڃ  چ  چ  چ     چ   ڇڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  
ک   گ      گ   گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  
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ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ   
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې    ې  ې  ىى   ائ    ائ  ەئەئ  وئ  

وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ ]الكهف: 9 - ٢6[. 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   قالت: چ  أهنا  امرأة فرعون  وذكر اهلل عن 
ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    ې  چ ]التحريم: ١١ [.

العلم  أهل  وبعض   - السالم  -عليها  الصديقة  ملريم  حصل  ما  اهلل  وذكر 
اهلل  أخرب  كام  صديقـة  أهنا  والصحيح   ، بصحيح  ليس  وهذا   ، نبية  أهنا  يرى 
-عز وجل- بذلك ، قال -سبحانه وتعاىل- يف شأن امرأة عمران  أهنا قالـت:  

چۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉې  ې  
ې  ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  
جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     

حج  مج   چ  ] آل عمران: 35 - 3٧ [.
فقد كانت ُتعطى من الثامر ومن املطاعم التي ال توجد وزكريا يسأهلا من أين 
لك هذا ؟ مع أنه كان يكفلها قالت: هو من عند اهلل فاهلل -عز وجل- يرزقها 

وهذه كرامة هلا ومن الكرامات التي حدثت هلا أن أمها عند أن قالت: چ ې  
ې  ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ  ]آل عمران: 36[.
 ُ ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ َأيِب  َعْن  أعاذها اهلل عند والدهتا كام جاء يف الصحيحني 
ْيَطاُن  َم- َقاَل: »َما ِمْن َمْوُلوٍد ُيوَلُد إاِلَّ َوالشَّ بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْنُه - َأنَّ النَّ
اُه، إاِلَّ َمْرَيَم َواْبَنَها«، ُثمَّ  ْيَطاِن إِيَّ ُه ِحنَي ُيوَلُد، َفَيْسَتِهلُّ َصاِرًخا ِمْن َمسِّ الشَّ َيَمسُّ
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چى  ى  ائ       ِشْئُتْم:  إِْن  َواْقَرُءوا   : َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُهَرْيَرَة  َأُبو  َيُقوُل 
ائ  ەئ  ەئ  وئچ ]آل عمران: 36[. رواه البخاري برقم )4548)، 

ومسلم برقم )٢366(.
فالشيطان ينخز كل مولود فيستهل صارًخا عند والدته إال مريم وعيسى 
فإهنام ُأعيذا من ذلك وهذا استجابة من اهلل -عز وجل- المرأة عمران عند أن 
قالت: چ  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ ]آل عمران: 
36[ومن الكرامات التي وردت يف األمم السابقة ما جاء يف الصحيحني عن 
َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  َسِمَع  ُه  َأنَّ َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُهَرْيَرَة  أيب 
َأْن  َعزَّ َوَجلَّ   ِ هلِلَّ َبَدا  َوَأْعَمى،  َوَأْقَرَع  َأْبَرَص  ائِيَل:  إِْسَ َبنِي  َثَاَثًة ِف  »إِنَّ  َيُقوُل: 
ٍء َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل:  َيْبَتِلَيُهْم، َفَبَعَث إَِلْيِهْم َمَلًكا، َفَأَتى اأَلْبَرَص، َفَقاَل: َأيُّ َشْ
َلْوٌن َحَسٌن، َوِجْلٌد َحَسٌن، َقْد َقِذَريِن النَّاُس، َقاَل: َفَمَسَحُه َفَذَهَب َعْنُه، َفُأْعِطَي 
َلْوًنا َحَسًنا، َوِجْلًدا َحَسًنا، َفَقاَل: َأيُّ املَاِل َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: اإِلبُِل، - َأْو َقاَل: 
َوَقاَل  اإِلبُِل،  ا  َأَحُدُهَ َقاَل  َواأَلْقَرَع،  اأَلْبَرَص،  إِنَّ  َذلَِك:  ِف  َشكَّ  ُهَو  الَبَقُر، 
اَء، َفَقاَل: ُيَباَرُك َلَك ِفيَها َوَأَتى اأَلْقَرَع َفَقاَل:  اآلَخُر: الَبَقُر -، َفُأْعِطَي َناَقًة ُعَشَ
ٍء َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل َشَعٌر َحَسٌن، َوَيْذَهُب َعنِّي َهَذا، َقْد َقِذَريِن النَّاُس،  َأيُّ َشْ
َقاَل: َفَمَسَحُه َفَذَهَب َوُأْعِطَي َشَعًرا َحَسًنا، َقاَل: َفَأيُّ املَاِل َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: 
الَبَقُر، َقاَل: َفَأْعَطاُه َبَقَرًة َحاِمًا، َوَقاَل: ُيَباَرُك َلَك ِفيَها، َوَأَتى اأَلْعَمى َفَقاَل: َأيُّ 
ي، َفُأْبرِصُ بِِه النَّاَس، َقاَل: َفَمَسَحُه َفَردَّ  ُ إَِلَّ َبرَصِ ٍء َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: َيُردُّ اهللَّ َشْ
ُه، َقاَل: َفَأيُّ املَاِل َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل الَغَنُم: َفَأْعَطاُه َشاًة َوالًِدا، َفُأْنتَِج  ُ إَِلْيِه َبرَصَ اهللَّ
َد َهَذا، َفَكاَن ِلََذا َواٍد ِمْن إِبٍِل، َوِلََذا َواٍد ِمْن َبَقٍر، َوِلََذا َواٍد ِمْن َغَنٍم . َهَذاِن َوَولَّ

يِبَ  َعْت  َتَقطَّ ِمْسِكنٌي،  َرُجٌل  َفَقاَل  َوَهْيَئتِِه،  ُصوَرتِِه  ِف  اأَلْبَرَص  َأَتى  ُه  إِنَّ ُثمَّ   
ْوَن  ِ ُثمَّ بَِك، َأْسَأُلَك بِالَِّذي َأْعَطاَك اللَّ احِلَباُل ِف َسَفِري، َفَا َبَاَغ الَيْوَم إاِلَّ بِاهللَّ
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ُغ َعَلْيِه ِف َسَفِري، َفَقاَل َلُه: إِنَّ احُلُقوَق  احَلَسَن، َواجِلْلَد احَلَسَن، َواملَاَل، َبِعرًيا َأَتَبلَّ
َفَأْعَطاَك  َفِقرًيا  النَّاُس،  َيْقَذُرَك  َأْبَرَص  َتُكْن  َأَلْ  َأْعِرُفَك،  َكَأينِّ  َلُه:  َفَقاَل  َكثرَِيٌة، 
ُ إَِل َما  َك اهللَّ َ ُ؟ َفَقاَل: َلَقْد َوِرْثُت لَِكابٍِر َعْن َكابٍِر، َفَقاَل: إِْن ُكْنَت َكاِذًبا َفَصريَّ اهللَّ
ُكْنَت، َوَأَتى اأَلْقَرَع ِف ُصوَرتِِه َوَهْيَئتِِه، َفَقاَل َلُه: ِمْثَل َما َقاَل ِلََذا، َفَردَّ َعَلْيِه ِمْثَل 
ُ إَِل َما ُكْنَت، َوَأَتى اأَلْعَمى  َك اهللَّ َ َما َردَّ َعَلْيِه َهَذا، َفَقاَل: إِْن ُكْنَت َكاِذًبا َفَصريَّ
َسَفِري،  ِف  احِلَباُل  يِبَ  َعْت  َوَتَقطَّ َسبِيٍل  َواْبُن  ِمْسِكنٌي  َرُجٌل  َفَقاَل:  ُصوَرتِِه،  ِف 
ا  ِبَ ُغ  َأَتَبلَّ َك َشاًة  َعَلْيَك َبرَصَ َردَّ  بِالَِّذي  َأْسَأُلَك  ُثمَّ بَِك،   ِ إاِلَّ بِاهللَّ الَيْوَم  َبَاَغ  َفَا 
ي، َوَفِقرًيا َفَقْد َأْغَنايِن، َفُخْذ َما  ُ َبرَصِ ِف َسَفِري، َفَقاَل: َقْد ُكْنُت َأْعَمى َفَردَّ اهللَّ
اَم اْبُتِليُتْم،  ِ، َفَقاَل َأْمِسْك َماَلَك، َفإِنَّ ٍء َأَخْذَتُه هلِلَّ ِ اَل َأْجَهُدَك الَيْوَم بَِشْ ِشْئَت، َفَواهللَّ
ُ َعْنَك، َوَسِخَط َعىَل َصاِحَبْيَك« رواه البخاري برقم )3464)،  َفَقْد َرِضَ اهللَّ

ومسلم برقم )٢964(.
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل  ُ َعْنُهاَم-، َعِن النَّ وجاء يف الصحيحني َعِن اْبِن ُعَمَر -َريِضَ اهللَّ
ُم املََطُر، َفَدَخُلوا ِف َغاٍر ِف  َم- َقاَل: »َخَرَج َثَاَثُة َنَفٍر َيْمُشوَن َفَأَصاَبُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َ بَِأْفَضِل  ْت َعَلْيِهْم َصْخَرٌة، َقاَل: َفَقاَل َبْعُضُهْم لَِبْعٍض: اْدُعوا اهللَّ َجَبٍل، َفاْنَحطَّ
ُهمَّ إيِنِّ َكاَن ِل َأَبَواِن َشْيَخاِن َكبرَِياِن، َفُكْنُت  َعَمٍل َعِمْلُتُموُه، َفَقاَل َأَحُدُهْم: اللَّ
َباِن،  َفَيْشَ َأَبَويَّ  بِِه  َفآِت  بِاحِلَاِب،  َفَأِجيُء  َفَأْحُلُب  َأِجيُء  ُثمَّ  َفَأْرَعى،  َأْخُرُج 
ا َنائاَِمِن، َقاَل:  ْبَيَة َوَأْهيِل َواْمَرَأِت، َفاْحَتَبْسُت َلْيَلًة، َفِجْئُت َفإَِذا ُهَ ُثمَّ َأْسِقي الصِّ
اَم،  ، َفَلْم َيَزْل َذلَِك َدْأيِب َوَدْأَبُ ْبَيُة َيَتَضاَغْوَن ِعْنَد ِرْجيَلَّ َفَكِرْهُت َأْن ُأوِقَظُهاَم، َوالصِّ
ُهمَّ إِْن ُكْنَت َتْعَلُم َأينِّ َفَعْلُت َذلَِك اْبتَِغاَء َوْجِهَك، َفاْفُرْج  َحتَّى َطَلَع الَفْجُر، اللَّ
ُهمَّ إِْن ُكْنَت َتْعَلُم  اَمَء، َقاَل: َفُفِرَج َعْنُهْم، َوَقاَل اآلَخُر: اللَّ ا ُفْرَجًة َنَرى ِمْنَها السَّ َعنَّ
ُجُل النَِّساَء، َفَقاَلْت: اَل  ي َكَأَشدِّ َما ُيِبُّ الرَّ َأينِّ ُكْنُت ُأِحبُّ اْمَرَأًة ِمْن َبَناِت َعمِّ
ْعُتَها، َفَلامَّ َقَعْدُت  َتَناُل َذلَِك ِمْنَها َحتَّى ُتْعِطَيَها ِماَئَة ِديَناٍر، َفَسَعْيُت ِفيَها َحتَّى مَجَ
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َفإِْن  َوَتَرْكُتَها،  َفُقْمُت  ِه،  بَِحقِّ إاِلَّ  اخَلاَتَم  َتُفضَّ  َواَل   َ اهللَّ ِق  اتَّ َقاَلْت:  ِرْجَلْيَها  َبنْيَ 
ا ُفْرَجًة، َقاَل: َفَفَرَج َعْنُهُم  ُكْنَت َتْعَلُم َأينِّ َفَعْلُت َذلَِك اْبتَِغاَء َوْجِهَك، َفاْفُرْج َعنَّ
ُهمَّ إِْن ُكْنَت َتْعَلُم َأينِّ اْسَتْأَجْرُت َأِجرًيا بَِفَرٍق ِمْن ُذَرٍة  ، َوَقاَل اآلَخُر: اللَّ ُلَثنْيِ الثُّ
ْيُت  َفَأْعَطْيُتُه، َوَأَبى َذاَك َأْن َيْأُخَذ، َفَعَمْدُت إَِل َذلَِك الَفَرِق َفَزَرْعُتُه، َحتَّى اْشَتَ
إَِل  اْنَطِلْق  َفُقْلُت:  ي،  َحقِّ َأْعِطنِي   ِ اهللَّ َعْبَد  َيا  َفَقاَل:  َجاَء  ُثمَّ  َوَراِعيَها،  َبَقًرا  ِمْنُه 
ا َلَك، َفَقاَل: َأَتْسَتْهِزُئ يِب؟ َقاَل: َفُقْلُت: َما َأْسَتْهِزُئ بَِك  َ تِْلَك الَبَقِر َوَراِعيَها َفإِنَّ
ا  َعنَّ َفاْفُرْج  َوْجِهَك،  اْبتَِغاَء  َذلَِك  َفَعْلُت  َأينِّ  َتْعَلُم  ُكْنَت  إِْن  ُهمَّ  اللَّ َلَك،  َها  َوَلِكنَّ

َفُكِشَف َعْنُهْم« رواه البخاري برقم )٢٢١5)، ومسلم برقم )٢٧43(. 
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُ َعْنُه- َعِن النَّ وجاء عند مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة-َريِضَ اهللَّ
اْسِق  َسَحاَبٍة:  ِف  َصْوًتا  َفَسِمَع  ْرِض،  اأْلَ ِمَن  بَِفَاٍة  َرُجٌل  »َبْيَنا  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ
َجٌة ِمْن تِْلَك  ٍة، َفإَِذا َشْ َحاُب، َفَأْفَرَغ َماَءُه ِف َحرَّ ى َذلَِك السَّ َحِديَقَة ُفَاٍن، َفَتَنحَّ
َحِديَقتِِه  ِف  َقائٌِم  َرُجٌل  َفإَِذا  امْلَاَء،  َع  َفَتَتبَّ ُه،  ُكلَّ امْلَاَء  َذلَِك  اْسَتْوَعَبْت  َقِد  اِج  َ الشِّ
ُل امْلَاَء بِِمْسَحاتِِه، َفَقاَل َلُه: َيا َعْبَد اهللِ َما اْسُمَك؟ َقاَل: ُفَاٌن - لِِاْسِم الَِّذي  وِّ ُيَ
َحاَبِة - َفَقاَل َلُه: َيا َعْبَد اهللِ ِلَ َتْسَأُلنِي َعِن اْسِمي؟ َفَقاَل: إيِنِّ َسِمْعُت  َسِمَع ِف السَّ
َحاِب الَِّذي َهَذا َماُؤُه َيُقوُل: اْسِق َحِديَقَة ُفَاٍن، اِلْسِمَك، َفاَم َتْصَنُع  َصْوًتا ِف السَّ
ُق بُِثُلثِِه، َوآُكُل  ُرُج ِمْنَها، َفَأَتَصدَّ ا إِْذ ُقْلَت َهَذا، َفإيِنِّ َأْنُظُر إَِل َما َيْ ِفيَها؟ َقاَل: َأمَّ

َأَنا َوِعَياِل ُثُلًثا، َوَأُردُّ ِفيَها ُثُلَثُه« رواه مسلم برقم )٢984(.
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل  النَّ َعْنُه- َعِن   ُ ُهَرْيَرَة-َريِضَ اهللَّ َأيِب  وجاء يف الصحيحني َعْن 
ائِيَل  ْم ِف املَْهِد إاِلَّ َثَاَثٌة: ِعيَسى، َوَكاَن ِف َبنِي إِْسَ َم-، َقاَل: »َلْ َيَتَكلَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
 ، ُأَصيلِّ َأْو  ُأِجيُبَها  َفَقاَل:  َفَدَعْتُه،  ُه  ُأمُّ َجاَءْتُه   ، ُيَصيلِّ َكاَن  ُجَرْيٌج،  َلُه  ُيَقاُل  َرُجٌل 
َصْوَمَعتِِه،  ِف  ُجَرْيٌج  َوَكاَن  امُلوِمَساِت،  ُوُجوَه  ُتِرَيُه  َحتَّى  مُتِْتُه  اَل  ُهمَّ  اللَّ َفَقاَلْت: 
َمْتُه َفَأَبى، َفَأَتْت َراِعًيا َفَأْمَكَنْتُه ِمْن َنْفِسَها، َفَوَلَدْت ُغَاًما،  َضْت َلُه اْمَرَأٌة َوَكلَّ َفَتَعرَّ
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َأ َوَصىلَّ ُثمَّ  َفَتَوضَّ وُه،  َوَأْنَزُلوُه َوَسبُّ وا َصْوَمَعَتُه  َفَأَتْوُه َفَكَسُ َفَقاَلْت: ِمْن ُجَرْيٍج 
اِعي، َقاُلوا: َنْبنِي َصْوَمَعَتَك ِمْن  َأَتى الُغَاَم، َفَقاَل: َمْن َأُبوَك َيا ُغَاُم؟ َقاَل: الرَّ
ائِيَل، َفَمرَّ  َذَهٍب؟ َقاَل: اَل، إاِلَّ ِمْن ِطنٍي. َوَكاَنِت اْمَرَأٌة ُتْرِضُع اْبًنا َلَا ِمْن َبنِي إِْسَ
ا َوَأْقَبَل َعىَل  َك َثْدَيَ ُهمَّ اْجَعِل اْبنِي ِمْثَلُه، َفَتَ ا َرُجٌل َراِكٌب ُذو َشاَرٍة َفَقاَلْت: اللَّ ِبَ
َأُبو  َقاَل:   - ُه،  َيَمصُّ ا  َثْدِيَ َعىَل  َأْقَبَل  ُثمَّ  ِمْثَلُه،  َعْلنِي  َتْ اَل  ُهمَّ  اللَّ َفَقاَل:  اِكِب،  الرَّ
َم- َيَمصُّ إِْصَبَعُه - ُثمَّ ُمرَّ بَِأَمٍة،  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُهَرْيَرَة َكَأينِّ َأْنُظُر إىَِل النَّ
ُهمَّ اْجَعْلنِي ِمْثَلَها،  ا، َفَقاَل: اللَّ َك َثْدَيَ َعِل اْبنِي ِمْثَل َهِذِه، َفَتَ ُهمَّ اَل َتْ َفَقاَلْت: اللَّ
ْقِت،  اٌر ِمَن اجَلَبابَِرِة، َوَهِذِه اأَلَمُة َيُقوُلوَن: َسَ اِكُب َجبَّ َفَقاَلْت: ِلَ َذاَك؟ َفَقاَل: الرَّ

َزَنْيِت، َوَلْ َتْفَعْل« رواه البخاري برقم )3436)، ومسلم برقم )٢55٠(.  
َقاَل  َقاَل:  َعْنُهاَم-   ُ اهللَّ َعبَّاٍس-َريِضَ  اْبِن  َعِن  أمحد  عند  جاء  ما  ذلك  ومن 
َي يِب ِفيَها، َأَتْت  تِي ُأْسِ ْيَلُة الَّ َم-: »مَلَّا َكاَنِت اللَّ َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َبُة؟ َفَقاَل: َهِذِه َرائَِحُة  يِّ ائَِحُة الطَّ َبٌة، َفُقْلُت: َيا ِجرْبِيُل، َما َهِذِه الرَّ َعيَلَّ  َرائَِحٌة َطيِّ
ُط  مُتَشِّ ِهَي  َبْيَنا  َقاَل:  ا؟  َشْأُنَ َوَما  »ُقْلُت:  َقاَل:  َوَأْوالِدَها«.  ِفْرَعْوَن  اْبَنِة  َماِشَطِة 
َفَقاَلْت  َفَقاَلْت: بِْسِم اهللِ.  ا،  َيَدْيَ ِمْن  امْلِْدَرى  إِْذ َسَقَطِت  َيْوٍم،  َذاَت  ِفْرَعْوَن  اْبَنَة 
ُه بَِذلَِك  َلَا اْبَنُة ِفْرَعْوَن: َأيِب؟ َقاَلْت: اَل، َوَلِكْن َريبِّ َوَربُّ َأبِيِك اهلُل. َقاَلْت: ُأْخرِبُ
ْتُه َفَدَعاَها، َفَقاَل: َيا ُفاَنُة، َوإِنَّ َلِك َربًّا َغرْيِي؟ َقاَلْت: َنَعْم،  َقاَلْت: َنَعْم. َفَأْخرَبَ
ا َأْن ُتْلَقى ِهَي َوَأْوالُدَها  َك اهلُل. َفَأَمَر بَِبَقَرٍة ِمْن ُنَحاٍس َفُأمْحَِيْت، ُثمَّ َأَمَر ِبَ َريبِّ َوَربُّ
َمَع  ِفيَها، َقاَلْت َلُه: إِنَّ ِل إَِلْيَك َحاَجًة. َقاَل: َوَما َحاَجُتِك؟ َقاَلْت: ُأِحبُّ َأْن َتْ
 .» ِعَظاِمي َوِعَظاَم َوَلِدي ِف َثْوٍب َواِحٍد، َوَتْدِفَنَنا. َقاَل: َذلَِك َلِك َعَلْيَنا ِمَن احَلقِّ
ا، َواِحًدا َواِحًدا، إَِل َأِن اْنَتَهى َذلَِك إَِل َصبِيٍّ  َقاَل: »َفَأَمَر بَِأْوالِدَها َفُأْلُقوا َبنْيَ َيَدْيَ
ْنَيا  ْه، اْقَتِحِمي، َفإِنَّ َعَذاَب الدُّ ا َتَقاَعَسْت ِمْن َأْجِلِه، َقاَل: َيا ُأمَّ َ َلَا ُمْرَضٍع، َكَأنَّ
ِصَغاٌر:  َأْرَبَعٌة  َم  »َتَكلَّ َعبَّاٍس:  اْبُن  َقاَل  َفاْقَتَحَمْت«  اآْلِخَرِة،  َعَذاِب  ِمْن  َأْهَوُن 
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اُم، َوَصاِحُب ُجَرْيٍج، َوَشاِهُد ُيوُسَف، َواْبُن َماِشَطِة  ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َعَلْيِه السَّ
اْبَنِة ِفْرَعْوَن« رواه اإلمام أمحد رقم )٢8٢١)، وقال شعيب األرنؤوط يف حتقيق 

املسند: إسناده حسن. 
ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل  ويف صحيح مسلم َعْن ُصَهْيٍب -َريِضَ اهللَّ
 ، َكرِبَ َفَلامَّ  َساِحٌر،  َلُه  َوَكاَن  َقْبَلُكْم،  َكاَن  ِفيَمْن  َمِلٌك  »َكاَن  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه 
ْحَر، َفَبَعَث إَِلْيِه ُغَاًما  ْمُه السِّ ُت، َفاْبَعْث إَِلَّ ُغَاًما ُأَعلِّ َقاَل لِْلَمِلِك: إيِنِّ َقْد َكرِبْ
َفَأْعَجَبُه  َكَاَمُه،  َوَسِمَع  إَِلْيِه  َفَقَعَد  َراِهٌب  َسَلَك  إَِذا  َطِريِقِه،  ِف  َفَكاَن  ُمُه،  ُيَعلِّ
َفَشَكا  َبُه،  اِحَر َضَ السَّ َأَتى  َفإَِذا  إَِلْيِه،  َوَقَعَد  اِهِب  بِالرَّ َمرَّ  اِحَر  السَّ َأَتى  إَِذا  َفَكاَن 
اِحَر، َفُقْل: َحَبَسنِي َأْهيِل، َوإَِذا َخِشيَت  اِهِب، َفَقاَل: إَِذا َخِشيَت السَّ َذلَِك إَِل الرَّ
َقْد  َعِظيَمٍة  ٍة  َدابَّ َعىَل  َأَتى  إِْذ  َكَذلَِك  ُهَو  َفَبْيَناَم  اِحُر،  السَّ َحَبَسنِي  َفُقْل:  َأْهَلَك 
َفَأَخَذ  َأْفَضُل؟  اِهُب  الرَّ َأِم  َأْفَضُل  اِحُر  آلسَّ َأْعَلُم  اْلَيْوَم  َفَقاَل:  النَّاَس،  َحَبَسِت 
َفاْقُتْل  اِحِر  السَّ َأْمِر  ِمْن  إَِلْيَك  َأَحبَّ  اِهِب  الرَّ َأْمُر  َكاَن  إِْن  اللُهمَّ  َفَقاَل:  َحَجًرا، 
اِهَب  الرَّ َفَأَتى  النَّاُس،  َوَمَض  َفَقَتَلَها،  َفَرَماَها  النَّاُس،  َيْمِضَ  َحتَّى  َة،  ابَّ الدَّ َهِذِه 
َأْمِرَك  ِمْن  َبَلَغ  َقْد  ِمنِّي،  َأْفَضُل  اْلَيْوَم  َأْنَت  ُبَنيَّ  َأْي  اِهُب:  الرَّ َلُه  َفَقاَل  ُه،  َفَأْخرَبَ
ْكَمَه  اأْلَ ُيرْبُِئ  اْلُغَاُم  َوَكاَن   ، َعيَلَّ َتُدلَّ  َفَا  اْبُتِليَت  َفإِِن  َسُتْبَتىَل،  َوإِنََّك  َأَرى،  َما 
َقْد  َكاَن  لِْلَمِلِك  َجِليٌس  َفَسِمَع  ْدَواِء،  اأْلَ َسائِِر  ِمْن  النَّاَس  َوُيَداِوي  ْبَرَص،  َواأْلَ
َفَقاَل:  َشَفْيَتنِي،  َأْنَت  إِْن  ُع،  َأمْجَ َلَك  َهاُهَنا  َما  َفَقاَل:  َكثرَِيٍة،  َداَيا  ِبَ َفَأَتاُه  َعِمَي، 
اَم َيْشِفي اهلُل، َفإِْن َأْنَت آَمْنَت بِاهللِ َدَعْوُت اهلَل َفَشَفاَك، َفآَمَن  إيِنِّ اَل َأْشِفي َأَحًدا إِنَّ
ِلُس، َفَقاَل َلُه امْلَِلُك: َمْن َردَّ  بِاهللِ َفَشَفاُه اهلُل، َفَأَتى امْلَِلَك َفَجَلَس إَِلْيِه َكاَم َكاَن َيْ
َك اهلُل، َفَأَخَذُه  ، َقاَل: َوَلَك َربٌّ َغرْيِي؟ َقاَل: َريبِّ َوَربُّ َك؟ َقاَل: َريبِّ َعَلْيَك َبرَصَ
ُبَنيَّ  َأْي  امْلَِلُك:  َلُه  َفَقاَل  بِاْلُغَاِم،  َفِجيَء  اْلُغَاِم،  َعىَل  َدلَّ  َحتَّى  ُبُه  ُيَعذِّ َيَزْل  َفَلْم 
اَل  إيِنِّ  َفَقاَل:  َوَتْفَعُل،  َوَتْفَعُل  ْبَرَص،  َواأْلَ ْكَمَه  اأْلَ ُترْبُِئ  َما  ِسْحِرَك  ِمْن  َبَلَغ  َقْد 
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اِهِب، َفِجيَء  ُبُه َحتَّى َدلَّ َعىَل الرَّ اَم َيْشِفي اهلُل، َفَأَخَذُه َفَلْم َيَزْل ُيَعذِّ َأْشِفي َأَحًدا، إِنَّ
ِف  امْلِْئَشاَر  َفَوَضَع  بِامْلِْئَشاِر،  َفَدَعا  َفَأَبى،  ِدينَِك،  َعْن  اْرِجْع  َلُه:  َفِقيَل  اِهِب،  بِالرَّ
اْرِجْع  َلُه:  َفِقيَل  امْلَِلِك  بَِجِليِس  ُثمَّ ِجيَء  اُه،  ِشقَّ َوَقَع  َحتَّى  ُه  َفَشقَّ َرْأِسِه،  َمْفِرِق 
ُثمَّ  اُه،  َوَقَع ِشقَّ بِِه َحتَّى  ُه  َفَشقَّ َرْأِسِه،  َمْفِرِق  امْلِْئَشاَر ِف  َفَوَضَع  َفَأَبى  ِدينَِك،  َعْن 
ِجيَء بِاْلُغَاِم َفِقيَل َلُه اْرِجْع َعْن ِدينَِك، َفَأَبى َفَدَفَعُه إَِل َنَفٍر ِمْن َأْصَحابِِه، َفَقاَل: 
َبَل، َفإَِذا َبَلْغُتْم ُذْرَوَتُه، َفإِْن َرَجَع  اْذَهُبوا بِِه إَِل َجَبِل َكَذا َوَكَذا، َفاْصَعُدوا بِِه اجْلَ
َبَل، َفَقاَل: اللُهمَّ اْكِفنِيِهْم باَِم  َعْن ِدينِِه، َوإاِلَّ َفاْطَرُحوُه، َفَذَهُبوا بِِه َفَصِعُدوا بِِه اجْلَ
َلُه امْلَِلُك: َما  َفَقاَل  َبُل َفَسَقُطوا، َوَجاَء َيْمِش إَِل امْلَِلِك،  ِشْئَت، َفَرَجَف ِبِِم اجْلَ
َفَعَل َأْصَحاُبَك؟ َقاَل: َكَفانِيِهُم اهلُل، َفَدَفَعُه إَِل َنَفٍر ِمْن َأْصَحابِِه، َفَقاَل: اْذَهُبوا بِِه 
ُطوا بِِه اْلَبْحَر، َفإِْن َرَجَع َعْن ِدينِِه َوإاِلَّ َفاْقِذُفوُه، َفَذَهُبوا  َفامْحُِلوُه ِف ُقْرُقوٍر، َفَتَوسَّ
ِفيَنُة َفَغِرُقوا، َوَجاَء َيْمِش  بِِه، َفَقاَل: اللُهمَّ اْكِفنِيِهْم باَِم ِشْئَت، َفاْنَكَفَأْت ِبِِم السَّ
إَِل امْلَِلِك، َفَقاَل َلُه امْلَِلُك: َما َفَعَل َأْصَحاُبَك؟ َقاَل: َكَفانِيِهُم اهلُل، َفَقاَل لِْلَمِلِك: 
َمُع النَّاَس ِف  إِنََّك َلْسَت بَِقاتيِِل َحتَّى َتْفَعَل َما آُمُرَك بِِه، َقاَل: َوَما ُهَو؟ َقاَل: َتْ
ْهَم ِف  َصِعيٍد َواِحٍد، َوَتْصُلُبنِي َعىَل ِجْذٍع، ُثمَّ ُخْذ َسْهاًم ِمْن ِكَناَنتِي، ُثمَّ َضِع السَّ
َذلَِك  َفَعْلَت  إَِذا  َفإِنََّك  اْرِمنِي،  ُثمَّ  اْلُغَاِم،  َربِّ  بِاْسِم اهللِ  ُقْل:  ُثمَّ  اْلَقْوِس،  َكبِِد 
ِمْن  َسْهاًم  َأَخَذ  ُثمَّ  ِجْذٍع،  َعىَل  َوَصَلَبُه  َواِحٍد،  َصِعيٍد  ِف  النَّاَس  َفَجَمَع  َقَتْلَتنِي، 
ُثمَّ  اْلُغَاِم،  َربِّ  اهللِ،  بِاْسِم  َقاَل:  ُثمَّ  اْلَقْوِس،  َكْبِد  ِف  ْهَم  السَّ َوَضَع  ُثمَّ  ِكَناَنتِِه، 
َفاَمَت،  ْهِم  السَّ َمْوِضِع  ِف  ُصْدِغِه  ِف  َيَدُه  َفَوَضَع  ُصْدِغِه،  ِف  ْهُم  السَّ َفَوَقَع  َرَماُه 
ا بَِربِّ اْلُغَاِم، َفُأِتَ امْلَِلُك  ا بَِربِّ اْلُغَاِم، آَمنَّ ا بَِربِّ اْلُغَاِم، آَمنَّ َفَقاَل النَّاُس: آَمنَّ
َذُر؟ َقْد َواهللِ َنَزَل بَِك َحَذُرَك، َقْد آَمَن النَّاُس، َفَأَمَر  َفِقيَل َلُه: َأَرَأْيَت َما ُكْنَت َتْ
َعْن  َيْرِجْع  َلْ  َمْن  َوَقاَل:  النِّرَياَن،  َم  َوَأْضَ ْت  َفُخدَّ َكِك،  السِّ َأْفَواِه  ِف  ْخُدوِد  بِاأْلُ
وُه ِفيَها، َأْو ِقيَل َلُه: اْقَتِحْم، َفَفَعُلوا َحتَّى َجاَءِت اْمَرَأٌة َوَمَعَها َصبِيٌّ َلَا  ِدينِِه َفَأمْحُ
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« رواه  قِّ ْه اْصرِبِي َفإِنَِّك َعىَل احْلَ َفَتَقاَعَسْت َأْن َتَقَع ِفيَها، َفَقاَل َلَا اْلُغَاُم: َيا ُأمَّ

مسلم برقم )3٠٠5(.
ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  مسلم  وروى  الربوج  سورة  يف  عزوجل  اهلل  ذكرهم  وقد 
َم-، » َأنَّ َرُجًا َزاَر َأًخا َلُه ِف  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َعِن النَّ -َريِضَ اهللَّ
َقْرَيٍة ُأْخَرى، َفَأْرَصَد اهلُل َلُه، َعىَل َمْدَرَجتِِه، َمَلًكا َفَلامَّ َأَتى َعَلْيِه، َقاَل: َأْيَن ُتِريُد؟ 
ا؟ َقاَل: اَل،  َ َقاَل: ُأِريُد َأًخا ِل ِف َهِذِه اْلَقْرَيِة، َقاَل: َهْل َلَك َعَلْيِه ِمْن نِْعَمٍة َتُربُّ
، َقاَل: َفإيِنِّ َرُسوُل اهللِ إَِلْيَك، بَِأنَّ اهلَل َقْد َأَحبََّك  َغرْيَ َأينِّ َأْحَبْبُتُه ِف اهللِ َعزَّ َوَجلَّ

َكاَم َأْحَبْبَتُه ِفيِه« رواه مسلم برقم )٢56٧(.
ُ َعْنُه-، َعْن َرُسوِل  وجاء أيًضا عند اإلمام البخاري َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ائِيَل، َسَأَل َبْعَض َبنِي  ُه َذَكَر َرُجًا ِمْن َبنِي إِْسَ َم-: »َأنَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
 ِ َهَداِء ُأْشِهُدُهْم، َفَقاَل: َكَفى بِاهللَّ ائِيَل َأْن ُيْسِلَفُه َأْلَف ِديَناٍر، َفَقاَل: اْئتِنِي بِالشُّ إِْسَ
ِ َكِفيًا، َقاَل: َصَدْقَت، َفَدَفَعَها إَِلْيِه  َشِهيًدا، َقاَل: َفْأتِنِي بِالَكِفيِل، َقاَل: َكَفى بِاهللَّ
ى، َفَخَرَج ِف الَبْحِر َفَقَض َحاَجَتُه، ُثمَّ الَتَمَس َمْرَكًبا َيْرَكُبَها َيْقَدُم  إَِل َأَجٍل ُمَسمًّ
َلُه، َفَلْم َيِْد َمْرَكًبا، َفَأَخَذ َخَشَبًة َفَنَقَرَها، َفَأْدَخَل ِفيَها َأْلَف  َجِل الَِّذي َأجَّ َعَلْيِه لِْلَ
ا إَِل الَبْحِر، َفَقاَل:  َج َمْوِضَعَها، ُثمَّ َأَتى ِبَ ِديَناٍر َوَصِحيَفًة ِمْنُه إَِل َصاِحبِِه، ُثمَّ َزجَّ
ْفُت ُفَاًنا َأْلَف ِديَناٍر، َفَسَأَلنِي َكِفيَا، َفُقْلُت: َكَفى  ُهمَّ إِنََّك َتْعَلُم َأينِّ ُكْنُت َتَسلَّ اللَّ
ِ َشِهيًدا، َفَرِضَ بَِك،  ِ َكِفيًا، َفَرِضَ بَِك، َوَسَأَلنِي َشِهيًدا، َفُقْلُت: َكَفى بِاهللَّ بِاهللَّ
َأْسَتْوِدُعَكَها،  َوإيِنِّ  َأْقِدْر،  َفَلْم  َلُه  الَِّذي  إَِلْيِه  َأْبَعُث  َمْرَكًبا  َأِجَد  َأْن  َوَأينِّ َجَهْدُت 
َمْرَكًبا  َيْلَتِمُس  َذلَِك  ِف  َوُهَو  َف  اْنرَصَ ُثمَّ  ِفيِه،  ْت  َوجَلَ َحتَّى  الَبْحِر  ِف  ا  ِبَ َفَرَمى 
َجاَء  َقْد  َمْرَكًبا  َلَعلَّ  َيْنُظُر  َأْسَلَفُه،  َكاَن  الَِّذي  ُجُل  الرَّ َفَخَرَج  َبَلِدِه،  إَِل  ُرُج  َيْ
َها َوَجَد املَاَل  ْهِلِه َحَطًبا، َفَلامَّ َنَشَ تِي ِفيَها املَاُل، َفَأَخَذَها أِلَ باَِملِِه، َفإَِذا بِاخَلَشَبِة الَّ
ِ َما ِزْلُت  ِحيَفَة، ُثمَّ َقِدَم الَِّذي َكاَن َأْسَلَفُه، َفَأَتى بِاأَلْلِف ِديَناٍر، َفَقاَل: َواهللَّ َوالصَّ
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َجاِهًدا ِف َطَلِب َمْرَكٍب آِلتَِيَك باَِملَِك، َفاَم َوَجْدُت َمْرَكًبا َقْبَل الَِّذي َأَتْيُت ِفيِه، 
َك َأينِّ َلْ َأِجْد َمْرَكًبا َقْبَل الَِّذي ِجْئُت  ٍء؟ َقاَل: ُأْخرِبُ َقاَل: َهْل ُكْنَت َبَعْثَت إَِلَّ بَِشْ
يَناِر  ْف بِاأَلْلِف الدِّ ى َعْنَك الَِّذي َبَعْثَت ِف اخَلَشَبِة، َفاْنرَصِ َ َقْد َأدَّ ِفيِه، َقاَل: َفإِنَّ اهللَّ

َراِشًدا« رواه البخاري برقم )٢٢9١(. 
ُ َعْنُه-،  ومن كرامات األولياء ما جاء يف البخاري َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
َاُم بَِساَرَة،  َعَلْيِه السَّ إِْبَراِهيُم  »َهاَجَر  َم-:  َعَلْيِه َوَسلَّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل  َقاَل النَّ َقاَل: 
اٌر ِمَن اجَلَبابَِرِة، َفِقيَل: َدَخَل إِْبَراِهيُم  ا َقْرَيًة ِفيَها َمِلٌك ِمَن امُلُلوِك، َأْو َجبَّ َفَدَخَل ِبَ
تِي َمَعَك؟  بِاْمَرَأٍة ِهَي ِمْن َأْحَسِن النَِّساِء، َفَأْرَسَل إَِلْيِه: َأْن َيا إِْبَراِهيُم َمْن َهِذِه الَّ
ْم َأنَِّك ُأْختِي،  ُتُ يِب َحِديثِي، َفإيِنِّ َأْخرَبْ َقاَل: ُأْختِي، ُثمَّ َرَجَع إَِلْيَها َفَقاَل: اَل ُتَكذِّ
َفَقاَمْت  إَِلْيَها،  َفَقاَم  إَِلْيِه  ا  ِبَ َفَأْرَسَل  ِك،  َوَغرْيُ ُمْؤِمٌن َغرْيِي  إِْن َعىَل اأَلْرِض   ِ َواهللَّ
ُهمَّ إِْن ُكْنُت آَمْنُت بَِك َوبَِرُسولَِك، َوَأْحَصْنُت َفْرِجي،  ، َفَقاَلْت: اللَّ ُأ َوُتَصيلِّ َتَوضَّ
ُهمَّ  ْط َعيَلَّ الَكاِفَر، َفُغطَّ َحتَّى َرَكَض بِِرْجِلِه«، فَقاَلْت: اللَّ إاِلَّ َعىَل َزْوِجي َفَا ُتَسلِّ
ُهمَّ  ، َوَتُقوُل: اللَّ ُأ ُتَصيلِّ إِْن َيُمْت ُيَقاُل ِهَي َقَتَلْتُه، َفُأْرِسَل ُثمَّ َقاَم إَِلْيَها، َفَقاَمْت َتَوضَّ
ْط َعيَلَّ  إِْن ُكْنُت آَمْنُت بَِك َوبَِرُسولَِك َوَأْحَصْنُت َفْرِجي إاِلَّ َعىَل َزْوِجي، َفَا ُتَسلِّ
ُهمَّ إِْن َيُمْت َفُيَقاُل ِهَي َقَتَلْتُه،  َهَذا الَكاِفَر، َفُغطَّ َحتَّى َرَكَض بِِرْجِلِه َفَقاَلْت: اللَّ
ِ َما َأْرَسْلُتْم إَِلَّ إاِلَّ َشْيَطاًنا، اْرِجُعوَها  الَِثِة، َفَقاَل: َواهللَّ انَِيِة، َأْو ِف الثَّ َفُأْرِسَل ِف الثَّ
َاُم، َفَقاَلْت: َأَشَعْرَت  إَِل إِْبَراِهيَم، َوَأْعُطوَها آَجَر َفَرَجَعْت إَِل إِْبَراِهيَم َعَلْيِه السَّ

َ َكَبَت الَكاِفَر َوَأْخَدَم َولِيَدًة« رواه البخاري برقم )٢٢١٧(.  َأنَّ اهللَّ
َل َما  ُ َعْنُهاَم- َقاَل: » َأوَّ وجاء عند البخاري أيًضا َعْن اْبِن َعبَّاٍس -َريِضَ اهللَّ
َي َأَثَرَها َعىَل َساَرَة،  َذْت ِمْنَطًقا لُِتَعفِّ َ َذ النَِّساُء املِْنَطَق ِمْن ِقَبِل ُأمِّ إِْساَمِعيَل، اختَّ َ اختَّ
الَبْيِت  ِعْنَد  ُتْرِضُعُه، َحتَّى َوَضَعُهاَم  َوِهَي  إِْساَمِعيَل  َوبِاْبنَِها  إِْبَراِهيُم  ا  هِبَ ُثمَّ َجاَء 
ا  هِبَ َوَلْيَس  َأَحٌد،  َيْوَمئٍِذ  َة  بَِمكَّ َوَلْيَس  املَْسِجِد،  َأْعىَل  يِف  َزْمَزَم  َفْوَق  َدْوَحٍة،  ِعْنَد 
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ى  ا ِجَراًبا ِفيِه مَتٌْر، َوِسَقاًء ِفيِه َماٌء، ُثمَّ َقفَّ َماٌء، َفَوَضَعُهاَم ُهَنالَِك، َوَوَضَع ِعْنَدمُهَ
ُكَنا  َوَترْتُ َتْذَهُب  َأْيَن  إِْبَراِهيُم،  َيا  َفَقاَلْت:  إِْساَمِعيَل  ُأمُّ  َفَتبَِعْتُه  ُمْنَطِلًقا،  إِْبَراِهيُم 
ٌء؟ َفَقاَلْت َلُه َذلَِك ِمَراًرا، َوَجَعَل اَل  َذا الَواِدي، الَِّذي َلْيَس ِفيِه إِْنٌس َواَل يَشْ هِبَ
ُعَنا،  َذا؟ َقاَل َنَعْم، َقاَلْت: إَِذْن اَل ُيَضيِّ ُ الَِّذي َأَمَرَك هِبَ َيْلَتِفُت إَِلْيَها، َفَقاَلْت َلُه: آهللَّ
َيَرْوَنُه، اْسَتْقَبَل  ِة َحْيُث اَل  نِيَّ ُثمَّ َرَجَعْت، َفاْنَطَلَق إِْبَراِهيُم َحتَّى إَِذا َكاَن ِعْنَد الثَّ

ُؤاَلِء الَكِلاَمِت، َوَرَفَع َيَدْيِه َفَقاَل: زب ڍ  ڌ   ڌ   بَِوْجِهِه الَبْيَت، ُثمَّ َدَعا هِبَ
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  رب ]إبراهيم: 3٧[- َحتَّى َبَلَغ - 
ُب  َوَترْشَ إِْساَمِعيَل  ُتْرِضُع  إِْساَمِعيَل  ُأمُّ  َوَجَعَلْت  ]إبراهيم: 3٧[«  چڱچ 
َقاِء َعِطَشْت َوَعِطَش اْبُنَها، َوَجَعَلْت َتْنُظُر  ِمْن َذلَِك املَاِء، َحتَّى إَِذا َنِفَد َما يِف السِّ
َفا َأْقَرَب  ى، َأْو َقاَل َيَتَلبَُّط، َفاْنَطَلَقْت َكَراِهَيَة َأْن َتْنُظَر إَِلْيِه، َفَوَجَدِت الصَّ إَِلْيِه َيَتَلوَّ
َجَبٍل يِف اأَلْرِض َيِليَها، َفَقاَمْت َعَلْيِه، ُثمَّ اْسَتْقَبَلِت الَواِدَي َتْنُظُر َهْل َتَرى َأَحًدا 
َفا َحتَّى إَِذا َبَلَغِت الَواِدَي َرَفَعْت َطَرَف ِدْرِعَها،  َفَلْم َتَر َأَحًدا، َفَهَبَطْت ِمَن الصَّ
ُثمَّ َسَعْت َسْعَي اإِلْنَساِن املَْجُهوِد َحتَّى َجاَوَزِت الَواِدَي، ُثمَّ َأَتِت املَْرَوَة َفَقاَمْت 
اٍت، َقاَل اْبُن  َعَلْيَها َوَنَظَرْت َهْل َتَرى َأَحًدا َفَلْم َتَر َأَحًدا، َفَفَعَلْت َذلَِك َسْبَع َمرَّ
َم-: »َفَذلَِك َسْعُي  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُهاَم-: َقاَل النَّ َعبَّاٍس -َريِضَ اهللَّ
َفْت َعىَل املَْرَوِة َسِمَعْت َصْوًتا، َفَقاَلْت َصٍه - ُتِريُد َنْفَسَها  النَّاِس َبْيَنُهاَم« َفَلامَّ َأرْشَ
ِغَواٌث،  ِعْنَدَك  َكاَن  إِْن  َأْسَمْعَت  َقْد  َفَقاَلْت:  َأْيًضا،  َفَسِمَعْت  َعْت،  َتَسمَّ ُثمَّ   ،-
َفإَِذا ِهَي بِامْلََلِك ِعْنَد َمْوِضِع َزْمَزَم، َفَبَحَث بَِعِقبِِه، َأْو َقاَل بَِجَناِحِه، َحتَّى َظَهَر 
ُضُه َوَتُقوُل بَِيِدَها َهَكَذا، َوَجَعَلْت َتْغِرُف ِمَن املَاِء يِف ِسَقائَِها  وِّ املَاُء، َفَجَعَلْت حُتَ

َوُهَو َيُفوُر َبْعَد َما َتْغِرُف. 
َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ َقاَل  َعْنُهاَم-:   ُ اهللَّ َعبَّاٍس-َريِضَ  اْبُن  َقاَل 
 ،- املَاِء  ِمَن  َتْغِرْف  َلْ  َلْو  َقاَل:  َأْو   - َزْمَزَم  َتَرَكْت  َلْو  إِْساَمِعيَل،  ُأمَّ   ُ اهللَّ »َيْرَحُم 



321
اَل  املََلُك:  هَلَا  َفَقاَل  َوَلَدَها،  َوَأْرَضَعْت  َبْت  َفرَشِ َقاَل:  َمِعيًنا«  َعْيًنا  َزْمَزُم  َلَكاَنْت 
َ اَل ُيِضيُع  ِ، َيْبنِي َهَذا الُغاَلُم َوَأُبوُه، َوإِنَّ اهللَّ ْيَعَة، َفإِنَّ َها ُهَنا َبْيَت اهللَّ اُفوا الضَّ خَتَ
ُيوُل، َفَتْأُخُذ َعْن َيِمينِِه  ابَِيِة، َتْأتِيِه السُّ َأْهَلُه، َوَكاَن الَبْيُت ُمْرَتِفًعا ِمَن اأَلْرِض َكالرَّ
ِمْن  َبْيٍت  َأْهُل  َأْو  ُجْرُهَم،  ِمْن  ُرْفَقٌة  هِبِْم  ْت  َمرَّ َحتَّى  َكَذلَِك  َفَكاَنْت  َوِشاَملِِه، 
َة َفَرَأْوا َطائًِرا َعائًِفا، َفَقاُلوا:  ُجْرُهَم، ُمْقبِِلنَي ِمْن َطِريِق َكَداٍء، َفَنَزُلوا يِف َأْسَفِل َمكَّ
ا  َذا الَواِدي َوَما ِفيِه َماٌء، َفَأْرَسُلوا َجِريًّ ائَِر َلَيُدوُر َعىَل َماٍء، َلَعْهُدَنا هِبَ إِنَّ َهَذا الطَّ
وُهْم بِامْلَاِء َفَأْقَبُلوا، َقاَل: َوُأمُّ إِْساَمِعيَل  نْيِ َفإَِذا ُهْم بِامْلَاِء، َفَرَجُعوا َفَأْخرَبُ َأْو َجِريَّ
ِعْنَد املَاِء، َفَقاُلوا: َأَتْأَذننَِي َلَنا َأْن َنْنِزَل ِعْنَدِك؟ َفَقاَلْت: َنَعْم، َوَلِكْن اَل َحقَّ َلُكْم 

يِف املَاِء، َقاُلوا: َنَعْم.
َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ َقاَل  َعْنُهاَم-:   ُ اهللَّ َعبَّاٍس-َريِضَ  اْبُن  َقاَل   
»َفَأْلَفى َذلَِك ُأمَّ إِْساَمِعيَل َوِهَي حُتِبُّ اإِلْنَس« َفَنَزُلوا َوَأْرَسُلوا إىَِل َأْهِليِهْم َفَنَزُلوا 
َة ِمْنُهْم،  َم الَعَربِيَّ ا َأْهُل َأْبَياٍت ِمْنُهْم، َوَشبَّ الُغاَلُم َوَتَعلَّ َمَعُهْم، َحتَّى إَِذا َكاَن هِبَ
ُأمُّ  َوَماَتْت  ِمْنُهْم،  اْمَرَأًة  ُجوُه  َزوَّ َأْدَرَك  َفَلامَّ   ، َشبَّ ِحنَي  َوَأْعَجَبُهْم  َوَأْنَفَسُهْم 
َج إِْساَمِعيُل ُيَطالُِع َتِرَكَتُه، َفَلْم جَيِْد إِْساَمِعيَل،  إِْساَمِعيَل، َفَجاَء إِْبَراِهيُم َبْعَدَما َتَزوَّ
َوَهْيَئتِِهْم،  َعْيِشِهْم  َعْن  َسَأهَلَا  ُثمَّ  َلَنا،  َيْبَتِغي  َخَرَج  َفَقاَلْت:  َعْنُه  اْمَرَأَتُه  َفَسَأَل 
ٍة، َفَشَكْت إَِلْيِه، َقاَل: َفإَِذا َجاَء َزْوُجِك  ، َنْحُن يِف ِضيٍق َوِشدَّ َفَقاَلْت َنْحُن برَِشٍّ
ُه آَنَس َشْيًئا،  ْ َعَتَبَة َبابِِه، َفَلامَّ َجاَء إِْساَمِعيُل َكَأنَّ اَلَم، َوُقويِل َلُه ُيَغريِّ َفاْقَرئِي َعَلْيِه السَّ
َفَقاَل: َهْل َجاَءُكْم ِمْن َأَحٍد؟ َقاَلْت: َنَعْم، َجاَءَنا َشْيٌخ َكَذا َوَكَذا، َفَسَأَلَنا َعْنَك 
ٍة، َقاَل: َفَهْل َأْوَصاِك  ُتُه َأنَّا يِف َجْهٍد َوِشدَّ ُتُه، َوَسَأَلنِي َكْيَف َعْيُشَنا، َفَأْخرَبْ َفَأْخرَبْ
ْ َعَتَبَة َبابَِك، َقاَل:  اَلَم، َوَيُقوُل َغريِّ ٍء؟ َقاَلْت: َنَعْم، َأَمَريِن َأْن َأْقَرَأ َعَلْيَك السَّ بيَِشْ
َج ِمْنُهْم ُأْخَرى،  َقَها، َوَتَزوَّ َذاِك َأيِب، َوَقْد َأَمَريِن َأْن ُأَفاِرَقِك، احَلِقي بَِأْهِلِك، َفَطلَّ
، ُثمَّ َأَتاُهْم َبْعُد َفَلْم جَيِْدُه، َفَدَخَل َعىَل اْمَرَأتِِه َفَسَأهَلَا  ُ َفَلبَِث َعْنُهْم إِْبَراِهيُم َما َشاَء اهللَّ
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َعْنُه، َفَقاَلْت: َخَرَج َيْبَتِغي َلَنا، َقاَل: َكْيَف َأْنُتْم؟ َوَسَأهَلَا َعْن َعْيِشِهْم َوَهْيَئتِِهْم، 
ْحُم،  ِ، َفَقاَل: َما َطَعاُمُكْم؟ َقاَلِت اللَّ َفَقاَلْت: َنْحُن بَِخرْيٍ َوَسَعٍة، َوَأْثَنْت َعىَل اهللَّ

ْحِم َواملَاِء. ْم يِف اللَّ ُهمَّ َباِرْك هَلُ اُبُكْم؟ َقاَلِت املَاُء. َقاَل: اللَّ َقاَل َفاَم رَشَ
ْم  ، َوَلْو َكاَن َلُ ْم َيْوَمئٍِذ َحبٌّ َم-: »َوَلْ َيُكْن َلُ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ  َقاَل النَّ
َة إاِلَّ َلْ ُيَواِفَقاُه، َقاَل: َفإَِذا  ُلو َعَلْيِهاَم َأَحٌد بَِغرْيِ َمكَّ ْم ِفيِه«. َقاَل: َفُهاَم اَل َيْ َدَعا َلُ
َاَم، َوُمِريِه ُيْثبُِت َعَتَبَة َبابِِه، َفَلامَّ َجاَء إِْساَمِعيُل َقاَل:  َجاَء َزْوُجِك َفاْقَرئِي َعَلْيِه السَّ
َهْل َأَتاُكْم ِمْن َأَحٍد؟ ، َقاَلْت: َنَعْم، َأَتاَنا َشْيٌخ َحَسُن اَلْيَئِة، َوَأْثَنْت َعَلْيِه، َفَسَأَلنِي 
ٍء،  بَِشْ َفَأْوَصاِك  َقاَل:  بَِخرْيٍ،  ا  َأنَّ ُتُه  َفَأْخرَبْ َعْيُشَنا  َكْيَف  َفَسَأَلنِي  ُتُه،  َفَأْخرَبْ َعْنَك 
َاَم، َوَيْأُمُرَك َأْن ُتْثبَِت َعَتَبَة َبابَِك، َقاَل: َذاِك َأيِب  َقاَلْت: َنَعْم، ُهَو َيْقَرُأ َعَلْيَك السَّ
، ُثمَّ َجاَء َبْعَد َذلَِك،  ُ َوَأْنِت الَعَتَبُة، َأَمَريِن َأْن ُأْمِسَكِك، ُثمَّ َلبَِث َعْنُهْم َما َشاَء اهللَّ
َت َدْوَحٍة َقِريًبا ِمْن َزْمَزَم، َفَلامَّ َرآُه َقاَم إَِلْيِه، َفَصَنَعا َكاَم  َوإِْساَمِعيُل َيرْبِي َنْبًا َلُه َتْ
َ َأَمَريِن بَِأْمٍر، َقاَل:  َيْصَنُع الَوالُِد بِالَوَلِد َوالَوَلُد بِالَوالِِد، ُثمَّ َقاَل َيا إِْساَمِعيُل، إِنَّ اهللَّ
َ َأَمَريِن َأْن َأْبنَِي  َك، َقاَل: َوُتِعيُننِي؟ َقاَل: َوُأِعيُنَك، َقاَل: َفإِنَّ اهللَّ َفاْصَنْع َما َأَمَرَك َربُّ
َها ُهَنا َبْيًتا، َوَأَشاَر إَِل َأَكَمٍة ُمْرَتِفَعٍة َعىَل َما َحْوَلَا، َقاَل: َفِعْنَد َذلَِك َرَفَعا الَقَواِعَد 
ِمَن الَبْيِت، َفَجَعَل إِْساَمِعيُل َيْأِت بِاحِلَجاَرِة َوإِْبَراِهيُم َيْبنِي، َحتَّى إَِذا اْرَتَفَع البَِناُء، 
احِلَجاَرَة،  ُيَناِوُلُه  َوإِْساَمِعيُل  َيْبنِي  َوُهَو  َعَلْيِه،  َفَقاَم  َلُه  َفَوَضَعُه  احَلَجِر  َذا  ِبَ َجاَء 
ا َيُقواَلِن : زب پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺرب ]البقرة: ١٢٧[،  َوُهَ

ا َيُقواَلِن: زب پ  پ    ڀڀ  ڀ   َقاَل: َفَجَعاَل َيْبنَِياِن َحتَّى َيُدوَرا َحْوَل الَبْيِت َومُهَ
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  رب ]البقرة: ١٢٧[ » رواه البخاري برقم )3364(.

فهذا احلديث فيه كرامة هلاجر عليها السالم وقد جعل اهلل يف هذه البئر بركة 
ليست يف غريها من مياه األرض كام جاء عند البيهقي يف الكبري َعِن اْبِن َعبَّاٍس 
َماٍء  »َخرْيُ  َم-:  َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل  َقاَل:  َعْنُهاَم-،  -َريِض اهلُل 
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ْقِم، َوَشُّ َماٍء  ْعِم َوِشَفاٌء ِمَن السُّ ْرِض َماُء َزْمَزَم ِفيِه َطَعاٌم ِمَن الطُّ َعىَل َوْجِه اأْلَ
َراِد ِمَن اْلََوامِّ  َمْوَت َكِرْجِل اجْلَ ُة َحْضَ ْرِض َماٌء بَِواِدي َبَرُهوٍت َبِقيَّ َعىَل َوْجِه اأْلَ
ا« أخرجه الطرباين يف الكبري برقم )١١١6٧)،  ُق َوُيْمِس اَل َبَاَل ِبَ ُيْصبُِح َيَتَدفَّ

وحسنه األلباين يف الصحيحة برقم )١٠65(.
وكرامات األولياء كثرية سواء يف األمم السابقة أو يف هذه األمة.

لبعض  وحدثت  الصحابة  لبعض  حدثت  كثرية  كرامات  األمة  هذه  ففي 
يف  كام  واضحة  أمور  وهي  حتدث  تزال  وال  بعد  ملن  وحدثت  التابعني 
ِة،  فَّ ُ َعْنُهاَم- َأنَّ َأْصَحاَب الصُّ ِن ْبِن َأيِب َبْكٍر-َريِضَ اهللَّ مْحَ الصحيحني َعْن َعْبِد الرَّ
َم- َقاَل: »َمْن َكاَن ِعْنَدُه َطَعاُم  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َكاُنوا ُأَناًسا ُفَقَراَء َوَأنَّ النَّ
اْثَننْيِ َفْلَيْذَهْب بَِثالٍِث، َوإِْن َأْرَبٌع َفَخاِمٌس َأْو َساِدٌس« َوَأنَّ َأَبا َبْكٍر َجاَء بَِثاَلَثٍة، 
ي - َفاَل  ٍة، َقاَل: َفُهَو َأَنا َوَأيِب َوُأمِّ َم- بَِعرَشَ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفاْنَطَلَق النَّ
ى ِعْنَد  َأْدِري َقاَل: َواْمَرَأيِت َوَخاِدٌم - َبْيَنَنا َوَبنْيَ َبْيِت َأيِب َبْكٍر، َوإِنَّ َأَبا َبْكٍر َتَعشَّ
َيِت الِعَشاُء، ُثمَّ َرَجَع، َفَلبَِث  َم-، ُثمَّ َلبَِث َحْيُث ُصلِّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
َما  ْيِل  اللَّ ِمَن  َمىَض  َما  َبْعَد  َفَجاَء  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيُّ -َصىلَّ  النَّ ى  َتَعشَّ َحتَّى 
 - َضْيِفَك  َقاَلْت:  َأْو   - َأْضَياِفَك  َعْن  َحَبَسَك  َوَما  اْمَرَأُتُه:  َلُه  َقاَلْت   ، ُ اهللَّ َشاَء 
ْيتِيِهْم؟ َقاَلْت: َأَبْوا َحتَّى جَتِيَء، َقْد ُعِرُضوا َفَأَبْوا، َقاَل: َفَذَهْبُت  َقاَل: َأَوَما َعشَّ
ِ اَل  ، َوَقاَل: ُكُلوا اَل َهنِيًئا، َفَقاَل: َواهللَّ َع َوَسبَّ َأَنا َفاْخَتَبْأُت، َفَقاَل َيا ُغْنَثُر َفَجدَّ
ا َنْأُخُذ ِمْن ُلْقَمٍة إاِلَّ َرَبا ِمْن َأْسَفِلَها َأْكَثُر ِمْنَها - َقاَل:  ِ، َما ُكنَّ َأْطَعُمُه َأَبًدا، َواْيُم اهللَّ
َيْعنِي َحتَّى َشبُِعوا - َوَصاَرْت َأْكَثَر مِمَّا َكاَنْت َقْبَل َذلَِك، َفَنَظَر إَِلْيَها َأُبو َبْكٍر َفإَِذا 
ِهَي َكاَم ِهَي َأْو َأْكَثُر ِمْنَها، َفَقاَل اِلْمَرَأتِِه: َيا ُأْخَت َبنِي ِفَراٍس َما َهَذا؟ َقاَلْت: اَل 
َأُبو َبْكٍر،  ِمْنَها  َفَأَكَل  اٍت،  َقْبَل َذلَِك بَِثاَلِث َمرَّ ِمْنَها  َأْكَثُر  ِة َعْينِي، هَلَِي اآلَن  َوُقرَّ
َلَها  ْيَطاِن - َيْعنِي َيِميَنُه - ُثمَّ َأَكَل ِمْنَها ُلْقَمًة، ُثمَّ مَحَ اَم َكاَن َذلَِك ِمَن الشَّ َوَقاَل: إِنَّ



324
َم- َفَأْصَبَحْت ِعْنَدُه، َوَكاَن َبْيَنَنا َوَبنْيَ َقْوٍم َعْقٌد،  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ إىَِل النَّ
ُ َأْعَلُم َكْم  َقَنا اْثَنا َعرَشَ َرُجاًل، َمَع ُكلِّ َرُجٍل ِمْنُهْم ُأَناٌس، اهللَّ َفَمىَض اأَلَجُل، َفَفرَّ
ُعوَن. رواه البخاري برقم )6٠٢)، ومسلم برقم  َمَع ُكلِّ َرُجٍل، َفَأَكُلوا ِمْنَها َأمْجَ

 .)٢٠5٧(
وهكذا أيًضا حصلت كرامات كثرية أليب بكر الصديق I وقد حصلت 
َعْنُه، َقاَل:   ُ ْبِن َمالٍِك -َريِضَ اهللَّ َأَنِس  لعمر أيًضا فقد جاء عند البخاري َعْن 
ُ َعْنُه- » َواَفْقُت َريبِّ يِف َثاَلٍث: َفُقْلُت َيا َرُسوَل  اِب -َريِضَ اهللَّ َقاَل ُعَمُر ْبُن اخَلطَّ

، َفَنَزَلْت:   زب ۉ  ې  ې  ې    ْذَنا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصىلًّ َ ِ، َلِو اختَّ اهللَّ
ِ، َلْو َأَمْرَت نَِساَءَك َأْن  ېى  رب  ]البقرة: ١٢5[ َوآَيُة احِلَجاِب، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ
بِيِّ  ُمُهنَّ الرَبُّ َوالَفاِجُر، َفَنَزَلْت آَيُة احِلَجاِب، َواْجَتَمَع نَِساُء النَّ ُه ُيَكلِّ َتِجْبَن، َفإِنَّ حَيْ

: زبہ  ہ  ھ     ھ   ِة َعَلْيِه، َفُقْلُت هَلُنَّ َم- يِف الَغرْيَ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ھ  ھ   ے   ے  ۓ  رب ، َفَنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة« رواه البخاري برقم )4٠٢(.

بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُ َعْنَها-، َعِن النَّ وجاء عند مسلم َعْن َعائَِشَة -َريِضَ اهللَّ
ُثوَن، َفإِْن َيُكْن ِف  دَّ َمِم َقْبَلُكْم ُمَ ُه َكاَن َيُقوُل: »َقْد َكاَن َيُكوُن ِف اأْلُ َم-، َأنَّ َوَسلَّ

اِب ِمْنُهْم« رواه مسلم برقم )٢398(. طَّ تِي ِمْنُهْم َأَحٌد، َفإِنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَ ُأمَّ
يف  أمحد  اإلمام  عند  جاء  ما  كراماته  ومن  كثرية  كرامات  له   I فعمر 
اِب  طَّ ُ َعْنُهاَم-، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَ ِ ْبِن ُعَمَر-َريِضَ اهللَّ فضائل الصحابة َعْن َعْبِد اهللَّ
النَّاَس  ُطُب  خَيْ ُعَمُر  َفَبْيَنا  َقاَل:  َساِرَيَة،  ُيْدَعى  َرُجاًل  َعَلْيِهْم  َر  َوَأمَّ َجْيًشا،  َبَعَث 
َبَل، َقاَل:  َبَل، َيا َساِرَي اجْلَ َيْوًما، َقاَل: َفَجَعَل َيِصيُح َوُهَو َعىَل امْلِْنرَبِ: َيا َساِرَي اجْلَ
َنا َفَهَزْمَناُهْم، َفإَِذا  ْيِش َفَسَأَلُه، َفَقاَل: َيا َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي، َلِقيَنا َعُدوَّ َفَقِدَم َرُسوُل اجْلَ
َبِل َفَهَزَمُهُم  َبَل، َفَأْسَنْدَنا ُظُهوَرَنا بِاجْلَ َبَل، َيا َساِرَي اجْلَ بَِصايٍِح َيِصيُح: َيا َساِرَي اجْلَ
اِب: إِنََّك ُكْنَت َتِصيُح بَِذلَِك.  أخرجه أمحد يف  طَّ ، َفِقيَل لُِعَمَر، َيْعنِي: اْبَن اخْلَ ُ اهللَّ
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فضائل الصحابة برقم )355)، وحسنه األلباين يف املشكاة برقم )5954(.

 ُ اهللَّ ْثَعِميِّ -َريِضَ  اخْلَ َسِعيٍد  ْبِن  ُدَكنْيِ  َعْن  له  وعند أيب داود وأمحد واللفظ 
َوَأْرَبُع  َأْرَبُعوَن  َوَنْحُن  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوَل  َأَتْيَنا  َقاَل:  َعْنُه-، 
َم- لُِعَمَر: »ُقْم َفَأْعِطِهْم«   بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعاَم، َفَقاَل النَّ ِماَئٍة، َنْسَأُلُه الطَّ
ْبَيَة؟ - َقاَل َوِكيٌع: اْلَقْيُظ يِف  َقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َما ِعْنِدي إاِلَّ َما َيِقيُظنِي َوالصِّ
َكاَلِم اْلَعَرِب: َأْرَبَعُة َأْشُهٍر - َقاَل: »ُقْم َفَأْعِطِهْم« َقاَل ُعَمُر: َيا َرُسوَل اهللِ، َسْمًعا 
َوَطاَعًة. َقاَل: َفَقاَم ُعَمُر َوُقْمَنا َمَعُه، َفَصِعَد بَِنا إىَِل ُغْرَفٍة َلُه، َفَأْخَرَج امْلِْفَتاَح ِمْن 
بِاْلَفِصيِل  َشبِيٌه  ْمِر  التَّ ِمَن  اْلُغْرَفِة  يِف  َفإَِذا   : ُدَكنْيٌ َقاَل  اْلَباَب.  َفَفَتَح  ُحْجَزتِِه، 
ا َحاَجَتُه َما َشاَء، َقاَل: ُثمَّ اْلَتَفتُّ  ابِِض، َقاَل: َشْأَنُكْم. َقاَل: َفَأَخَذ ُكلُّ َرُجٍل ِمنَّ الرَّ
مَتَْرًة. رواه أبو داود برقم )5٢38)، وأمحد  ِمْنُه  َنْرَزْأ  مَلْ  ا  مَلِْن آِخِرِهْم َوَكَأنَّ َوإيِنِّ 

برقم )١٧5٧6)، وقال األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود: صحيح اإلسناد.
ُعَمَر  َعْن  البخاري  صحيح  يف  جاء  ما  عنه  اهلل  ريض  عمر  كرامات  ومن 
ُهمَّ اْرُزْقنِي َشَهاَدًة ِف َسبِيِلَك، َواْجَعْل َمْوِت ِف َبَلِد  ُ َعْنُه-، َقاَل: »اللَّ -َريِضَ اهللَّ

َم-« رواه البخاري برقم )١89٠(. َرُسولَِك -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
وقد استجاب اهلل دعوة عمر I ،فقد ُقتَِل شهيًدا يف مدينة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
ِمْن  َرُجَلنْيِ  َعْنُه-»َأنَّ   ُ اهللَّ -َريِضَ  َمالٍِك   ْبِن  َأَنِس  عن  البخاري  يف  وجاء 
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  َم- َخَرَجا ِمْن ِعْنِد النَّ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َأْصَحاِب النَّ
َقا  َم- يِف َلْيَلٍة ُمْظِلَمٍة، َوَمَعُهاَم ِمْثُل املِْصَباَحنْيِ ُيِضيَئاِن َبنْيَ َأْيِدهياَِم، َفَلامَّ اْفرَتَ َوَسلَّ
َصاَر َمَع ُكلِّ َواِحٍد، ِمْنُهاَم َواِحٌد َحتَّى َأَتى َأْهَلُه« رواه البخاري برقم )465(.
وقد جاء يف رواية أن الرجلني ُأسيد بن حضري وعباد بن برش ـ L ـ. 

عند  جاء  ما   -M-الصحابة لبعض  الكرامات  من  أيًضا  حصل  ومما 
َيْوَم  َبرْيُ  الزُّ َوَقَف  مَلَّا  َقاَل:  َعْنُهاَم-   ُ اهللَّ َبرْيِ-َريِضَ  الزُّ ْبِن   ِ اهللَّ َعْبِد  َعْن  البخاري 
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َأْو  َظامِلٌ  إاِلَّ  الَيْوَم  ُيْقَتُل  اَل  ُه  إِنَّ  ، ُبَنيِّ »َيا  َفَقاَل:  َجْنبِِه  إىَِل  َفُقْمُت  َدَعايِن،  اجَلَمِل 
َلَدْينِي،  ي  مَهِّ َأْكرَبِ  ِمْن  َوإِنَّ  َمْظُلوًما،  الَيْوَم  َسُأْقَتُل  إاِلَّ  ُأَرايِن  اَل  َوإيِنِّ  َمْظُلوٌم، 
ى ُيْبِقي َدْيُنَنا ِمْن َمالَِنا َشْيًئا؟ َفَقاَل: َيا ُبَنيِّ بِْع َماَلَنا، َفاْقِض َدْينِي، َوَأْوىَص  َأَفرُتَ
ُلِث، َفإِْن  َبرْيِ - َيُقوُل: ُثُلُث الثُّ ْبِن الزُّ  ِ ُلِث، َوُثُلثِِه لَِبنِيِه - َيْعنِي َبنِي َعْبِد اهللَّ بِالثُّ
ِهَشاٌم:  َقاَل   - لَِوَلِدَك«،  َفُثُلُثُه  ٌء،  يَشْ ْيِن  الدَّ َقَضاِء  َبْعَد  َفْضٌل  َمالَِنا  ِمْن  َفَضَل 
اٌد َوَلُه َيْوَمئٍِذ  َبرْيِ، ُخَبْيٌب، َوَعبَّ ِ، َقْد َواَزى َبْعَض َبنِي الزُّ َوَكاَن َبْعُض َوَلِد َعْبِد اهللَّ
َوَيُقوُل: »َيا  بَِدْينِِه،  َفَجَعَل ُيوِصينِي   :ِ َعْبُد اهللَّ َقاَل  َبَناٍت -،  َوتِْسُع  َبننَِي،  تِْسَعُة 
َما َدَرْيُت َما   ِ ٍء، َفاْسَتِعْن َعَلْيِه َمْواَلَي«، َقاَل: َفَواهللَّ ُبَنيِّ إِْن َعَجْزَت َعْنُه يِف يَشْ
ِ َما َوَقْعُت يِف ُكْرَبٍة  «، َقاَل: َفَواهللَّ ُ َأَراَد َحتَّى ُقْلُت: َيا َأَبِة َمْن َمْواَلَك؟ َقاَل: »اهللَّ
َبرْيُ -َريِضَ  َبرْيِ اْقِض َعْنُه َدْيَنُه، َفَيْقِضيِه، َفُقتَِل الزُّ ِمْن َدْينِِه، إاِلَّ ُقْلُت: َيا َمْوىَل الزُّ
َة  َعرْشَ َوإِْحَدى  الَغاَبُة،  ِمْنَها  َأَرِضنَي،  إاِلَّ  ا  ِدْرمَهً َواَل  ِديَناًرا  َيَدْع  َومَلْ  َعْنُه-،   ُ اهللَّ
َكاَن  اَم  َوإِنَّ َقاَل:   ، بِِمرْصَ َوَداًرا  بِالُكوَفِة،  َوَداًرا  ِة،  بِاْلَبرْصَ َوَداَرْيِن  بِامْلَِديَنِة،  َداًرا 
: »اَل  َبرْيُ اُه، َفَيُقوُل الزُّ ُجَل َكاَن َيْأتِيِه بِامْلَاِل، َفَيْسَتْوِدُعُه إِيَّ َدْيُنُه الَِّذي َعَلْيِه، َأنَّ الرَّ
ْيَعَة«، َوَما َويِلَ إَِماَرًة َقطُّ َواَل ِجَباَيَة َخَراٍج،  ُه َسَلٌف، َفإيِنِّ َأْخَشى َعَلْيِه الضَّ َوَلِكنَّ
َم-، َأْو َمَع َأيِب  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َواَل َشْيًئا إاِلَّ َأْن َيُكوَن يِف َغْزَوٍة َمَع النَّ
َبرْيِ: َفَحَسْبُت َما  ْبُن الزُّ  ِ ُ َعْنُهْم-، َقاَل َعْبُد اهللَّ َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثاَمَن -َريِضَ اهللَّ
ْيِن، َفَوَجْدُتُه َأْلَفْي َأْلٍف َوِماَئَتْي َأْلٍف، َقاَل: َفَلِقَي َحِكيُم ْبُن ِحَزاٍم  َعَلْيِه ِمَن الدَّ
ْيِن َفَكَتَمُه؟ َفَقاَل:  َبرْيِ، َفَقاَل: َيا اْبَن َأِخي، َكْم َعىَل َأِخي ِمَن الدَّ ِ ْبَن الزُّ َعْبَد اهللَّ
 :ِ اهللَّ َعْبُد  َلُه  َفَقاَل  هِلَِذِه،  َتَسُع  َأْمَواَلُكْم  ُأَرى  َما   ِ َواهللَّ َحِكيٌم:  َفَقاَل  َأْلٍف،  ِماَئُة 
ُأَراُكْم ُتِطيُقوَن َهَذا، َفإِْن  َأْلٍف َوِماَئَتْي َأْلٍف؟ َقاَل: َما  َأْلَفْي  َأَفَرَأْيَتَك إِْن َكاَنْت 
بَِسْبِعنَي  الَغاَبَة  ى  اْشرَتَ َبرْيُ  الزُّ َوَكاَن  َقاَل:  يِب،  َفاْسَتِعيُنوا  ِمْنُه  ٍء  يَشْ َعْن  َعَجْزُتْم 
ِ بَِأْلِف َأْلٍف َوِستِّ ِماَئِة َأْلٍف، ُثمَّ َقاَم: َفَقاَل َمْن َكاَن  َوِماَئِة َأْلٍف، َفَباَعَها َعْبُد اهللَّ
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َبرْيِ  ِ ْبُن َجْعَفٍر، َوَكاَن َلُه َعىَل الزُّ ، َفْلُيَواِفَنا بِاْلَغاَبِة، َفَأَتاُه َعْبُد اهللَّ َبرْيِ َحقٌّ َلُه َعىَل الزُّ
ِ: اَل، َقاَل:  َتَرْكُتَها َلُكْم، َقاَل َعْبُد اهللَّ ِ: إِْن ِشْئُتْم  َأْلٍف، َفَقاَل لَِعْبِد اهللَّ َأْرَبُع ِماَئِة 
َقاَل:  َقاَل:  ِ: اَل،  َعْبُد اهللَّ َفَقاَل  ْرُتْم؟  َأخَّ إِْن  ُروَن  ُتَؤخِّ ِفياَم  َجَعْلُتُموَها  ِشْئُتْم  َفإِْن 
ِ: َلَك ِمْن َهاُهَنا إىَِل َهاُهَنا، َقاَل: َفَباَع ِمْنَها َفَقىَض  َفاْقَطُعوا يِل ِقْطَعًة، َفَقاَل َعْبُد اهللَّ
َدْيَنُه َفَأْوَفاُه، َوَبِقَي ِمْنَها َأْرَبَعُة َأْسُهٍم َونِْصٌف، َفَقِدَم َعىَل ُمَعاِوَيَة، َوِعْنَدُه َعْمُرو 
َمِت الَغاَبُة؟  َبرْيِ، َواْبُن َزْمَعَة، َفَقاَل َلُه ُمَعاِوَيُة: َكْم ُقوِّ ْبُن ُعْثاَمَن، َوامُلْنِذُر ْبُن الزُّ
َقاَل: ُكلُّ َسْهٍم ِماَئَة َأْلٍف، َقاَل: َكْم َبِقَي؟ َقاَل: َأْرَبَعُة َأْسُهٍم َونِْصٌف، َقاَل امُلْنِذُر 
َبرْيِ: َقْد َأَخْذُت َسْهاًم باِِمَئِة َأْلٍف، َقاَل َعْمُرو ْبُن ُعْثاَمَن: َقْد َأَخْذُت َسْهاًم  ْبُن الزُّ
باِِمَئِة َأْلٍف، َوَقاَل اْبُن َزْمَعَة: َقْد َأَخْذُت َسْهاًم باِِمَئِة َأْلٍف، َفَقاَل ُمَعاِوَيُة: َكْم َبِقَي؟ 
 ِ َفَقاَل: َسْهٌم َونِْصٌف، َقاَل: َقْد َأَخْذُتُه بَِخْمِسنَي َوِماَئِة َأْلٍف، َقاَل: َوَباَع َعْبُد اهللَّ
َبرْيِ ِمْن َقَضاِء َدْينِِه،  ْبُن َجْعَفٍر َنِصيَبُه ِمْن ُمَعاِوَيَة بِِستِّ ِماَئِة َأْلٍف، َفَلامَّ َفَرَغ اْبُن الزُّ
ُأَناِدَي  َحتَّى  َبْيَنُكْم  َأْقِسُم  اَل   ِ َواهللَّ اَل،  َقاَل:  ِمرَياَثَنا،  َبْيَنَنا  اْقِسْم  َبرْيِ:  الزُّ َبُنو  َقاَل 
َبرْيِ َدْيٌن َفْلَيْأتَِنا َفْلَنْقِضِه، َقاَل: َفَجَعَل  بِامْلَْوِسِم َأْرَبَع ِسننَِي: َأاَل َمْن َكاَن َلُه َعىَل الزُّ
َبرْيِ  لِلزُّ َفَكاَن  َقاَل:  َبْيَنُهْم،  َقَسَم  َأْرَبُع ِسننَِي  َفَلامَّ َمىَض  بِامْلَْوِسِم،  ُيَناِدي  َسَنٍة  ُكلَّ 
َفَجِميُع  َأْلٍف،  َوِماَئَتا  َأْلٍف  َأْلُف  اْمَرَأٍة  ُكلَّ  َفَأَصاَب  ُلَث،  الثُّ َوَرَفَع  نِْسَوٍة،  َأْرَبُع 

ُسوَن َأْلَف َأْلٍف، َوِماَئَتا َأْلٍف. رواه البخاري برقم )3١٢9(. َمالِِه مَخْ
ومن الكرامات لبعض الصحابة ما جاء عند البخاري َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرَة، 
َواْسَتْعَمَل  َفَعَزَلُه،   ، َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُعَمَر  إىَِل  َسْعًدا  الُكوَفِة  َأْهُل  َشَكا  َقاَل: 
َيا  َفَقاَل:  إَِلْيِه،  َفَأْرَسَل   ، ُيَصيلِّ ِسُن  حُيْ اَل  ُه  َأنَّ َذَكُروا  َحتَّى  َفَشَكْوا  ًرا،  َعامَّ َعَلْيِهْم 
َأَنا  ا  َأمَّ َأُبو إِْسَحاَق:  َقاَل   ، ِسُن ُتَصيلِّ َأنََّك اَل حُتْ َيْزُعُموَن  إِنَّ َهُؤاَلِء  َأَبا إِْسَحاَق 
َم- َما َأْخِرُم  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِ »َفإيِنِّ ُكْنُت ُأَصيلِّ هِبِْم َصاَلَة َرُسوِل اهللَّ َواهللَّ
«، َقاَل: َذاَك  َعْنَها، ُأَصيلِّ َصاَلَة الِعَشاِء، َفَأْرُكُد يِف اأُلوَلَينْيِ َوُأِخفُّ يِف اأُلْخَرَينْيِ
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َعْنُه  َفَسَأَل  الُكوَفِة،  إىَِل  ِرَجااًل  َأْو  َرُجاًل  َمَعُه  َفَأْرَسَل  إِْسَحاَق،  َأَبا  َيا  بَِك  نُّ  الظَّ
َأْهَل الُكوَفِة َومَلْ َيَدْع َمْسِجًدا إاِلَّ َسَأَل َعْنُه، َوُيْثُنوَن َمْعُروًفا، َحتَّى َدَخَل َمْسِجًدا 
ا  لَِبنِي َعْبٍس، َفَقاَم َرُجٌل ِمْنُهْم ُيَقاُل َلُه ُأَساَمُة ْبُن َقَتاَدَة ُيْكَنى َأَبا َسْعَدَة َقاَل: َأمَّ
َيْعِدُل يِف  َواَل  ِة،  ِويَّ بِالسَّ َيْقِسُم  َواَل  ِة،  يَّ ِ بِالرسَّ َيِسرُي  اَل  َكاَن  َفإِنَّ َسْعًدا  َنَشْدَتَنا  إِْذ 
ُهمَّ إِْن َكاَن َعْبُدَك َهَذا َكاِذًبا،  ْدُعَونَّ بَِثاَلٍث: اللَّ ِ أَلَ ِة، َقاَل َسْعٌد: َأَما َواهللَّ الَقِضيَّ
إَِذا  َبْعُد  َوَكاَن  بِالِفَتِن،  ْضُه  َوَعرِّ َفْقَرُه،  َوَأِطْل  ُعْمَرُه،  َفَأِطْل  َوُسْمَعًة،  ِرَياًء  َقاَم 
ُسئَِل َيُقوُل: َشْيٌخ َكبرٌِي َمْفُتوٌن، َأَصاَبْتنِي َدْعَوُة َسْعٍد، َقاَل َعْبُد املَِلِك: َفَأَنا َرَأْيُتُه 
ُرِق  ُض لِْلَجَواِري يِف الطُّ ُه َلَيَتَعرَّ َبْعُد، َقْد َسَقَط َحاِجَباُه َعىَل َعْيَنْيِه ِمَن الِكرَبِ، َوإِنَّ

. رواه البخاري برقم )٧55(.  َيْغِمُزُهنَّ
وقد كان مستجاب الدعوة فقد استجاب اهلل دعاءه يف مواطن كثرية منها 
َبرْيِ َفَجَعَل َسْعٌد َيْنَهاُه  ما ذكره الذهبي: »َأنَّ َرُجاًل َكاَن َيَقُع يِف َعيِلٍّ َوَطْلَحَة َوالزُّ
ُبْختِّي  َفَجاَء  َوَدَعا  َرْكَعَتنْيِ  َوَصىلَّ  َسْعٌد  َفَقاَم  َفَأَبى  إِْخَوايِن  يِف  َتَقْع  اَل  َوَيُقْوُل 
َفَأَنا  َسَحَقُه  َحتَّى  َوالباَلِط  ِكْرِكَرتِِه  َبنْيَ  َفَوَضَعُه  بِالباَلِط  َفَأَخَذُه  النَّاَس  َيُشقُّ 
َرَأْيُت النَّاَس َيْتَبُعْوَن َسْعًدا َيُقْوُلْوَن َهنِْيًئا: َهنِْيًئا َلَك َيا َأَبا إِْسَحاَق! اْسُتِجْيَبْت 

َدْعَوُتَك«.اهـ سري أعالم النبالء )١/١١6(.
وهذا  سعيد بن زيد أحد العرشة املشهود هلم باجلنة كام جاء يف الصحيحني 
يِف  َخاَصَمْتُه  َأْرَوى  َأنَّ  ُنَفْيٍل،  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َزْيِد  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  ملسلم  واللفظ 
َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوَل  َسِمْعُت  َفإيِنِّ  اَها،  َوإِيَّ َدُعوَها  َفَقاَل:  َداِرِه،  َبْعِض 
َقُه يِف َسْبِع َأَرِضنَي  ِه، ُطوِّ ْرِض بَِغرْيِ َحقِّ ا ِمَن اأْلَ َم-، َيُقوُل: »َمْن َأَخَذ ِشرْبً َوَسلَّ
َداِرَها،  يِف  َها  َقرْبَ َواْجَعْل  َها،  َبرَصَ َفَأْعِم  َكاِذَبًة  َكاَنْت  إِْن   ، اللُهمَّ اْلِقَياَمِة«،  َيْوَم 
ُدَر َتُقوُل: َأَصاَبْتنِي َدْعَوُة َسِعيِد ْبِن َزْيٍد، َفَبْيَناَم  َقاَل: »َفَرَأْيُتَها َعْمَياَء َتْلَتِمُس اجْلُ
َها« رواه  َقرْبَ ِفيَها، َفَكاَنْت  َفَوَقَعْت  اِر،  بِْئٍر يِف الدَّ ْت َعىَل  اِر َمرَّ ِهَي مَتْيِش يِف الدَّ
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البخاري برقم )3١98)، ومسلم برقم )١6١٠(.

فضل  فهذا  طلبوا  ما  وأصفياءه  ألولياءه  وجل-  -عز  اهلل  حيقق  فهكذا   
ٱ   چ  الكريم:  كتابه  يف  يقول  وجل-  -عز  واهلل   ، وجل-  -عز  اهلل  من 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ       ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ ]يونس: 6٢ - 64 [.
چ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  ويقول اهلل: 

]البقرة: ٢5٧ [.
 ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  البخاري  يف  وجاء 
بِاحَلْرِب،  آَذْنُتُه  َفَقْد  ا  َولِيًّ ِل  َعاَدى  َمْن  َقاَل:   َ اهللَّ »إِنَّ  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
ُب  ْضُت َعَلْيِه، َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ ٍء َأَحبَّ إَِلَّ ِمَّا اْفَتَ َب إَِلَّ َعْبِدي بَِشْ َوَما َتَقرَّ
ُه الَِّذي  ُه، َفإَِذا َأْحَبْبُتُه: ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه، َوَبرَصَ َواِفِل َحتَّى ُأِحبَّ إَِلَّ بِالنَّ
ُه،  ْعِطَينَّ أَلُ َسَأَلنِي  َوإِْن  ا،  ِبَ َيْمِش  تِي  الَّ َوِرْجَلُه  ا،  ِبَ َيْبِطُش  تِي  الَّ َوَيَدُه  بِِه،  ُيْبرِصُ 
َنْفِس  َعْن  ِدي  َتَردُّ َفاِعُلُه  َأَنا  ٍء  َشْ َعْن  ْدُت  َتَردَّ َوَما  ُه،  ِعيَذنَّ أَلُ اْسَتَعاَذيِن  َوَلئِِن 

امُلْؤِمِن، َيْكَرُه املَْوَت َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتُه« رواه البخاري برقم )65٠٢(.
وأنه  أولياءه  دعاء  يستجيب  وجل-  -عز  اهلل  أن  عىل  دليل  احلديث  فهذا 

يرفع منازهلم ويرفع قدرهم.
ومن األدلة عىل كرامات األولياء ما جاء يف الصحيحني َعْن َجابٍِر-َريِضَ 
َر َعَلْيَنا َأَبا ُعَبْيَدَة،  َم- َوَأمَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َبَعَثَنا َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
ُه، َفَكاَن َأُبو ُعَبْيَدَة ُيْعِطيَنا  َدَنا ِجَراًبا ِمْن مَتٍْر مَلْ جَيِْد َلَنا َغرْيَ ى ِعرًيا لُِقَرْيٍش، َوَزوَّ َنَتَلقَّ
 ، بِيُّ َها َكاَم َيَمصُّ الصَّ ا؟ َقاَل: َنَمصُّ مَتَْرًة مَتَْرًة، َقاَل: َفُقْلُت: َكْيَف ُكْنُتْم َتْصَنُعوَن هِبَ
َبَط،  َنا اخْلَ ُب بِِعِصيِّ ا َنرْضِ ْيِل، َوُكنَّ ُب َعَلْيَها ِمَن امْلَاِء، َفَتْكِفيَنا َيْوَمَنا إىَِل اللَّ ُثمَّ َنرْشَ
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َساِحِل  َعىَل  َلَنا  َفُرِفَع  اْلَبْحِر،  َساِحِل  َعىَل  َواْنَطَلْقَنا  َقاَل:  َفَنْأُكُلُه،  بِامْلَاِء  ُه  َنُبلُّ ُثمَّ 
، َقاَل: َقاَل َأُبو  ٌة ُتْدَعى اْلَعْنرَبَ ْخِم، َفَأَتْيَناُه َفإَِذا ِهَي َدابَّ اْلَبْحِر َكَهْيَئِة اْلَكثِيِب الضَّ
َم-،  ُعَبْيَدَة: َمْيَتٌة، ُثمَّ َقاَل: اَل، َبْل َنْحُن ُرُسُل َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َويِف َسبِيِل اهللِ، َوَقِد اْضُطِرْرُتْم َفُكُلوا، َقاَل: َفَأَقْمَنا َعَلْيِه َشْهًرا َوَنْحُن َثاَلُث ِماَئٍة 
ْهَن، َوَنْقَتِطُع  ا، َقاَل: َوَلَقْد َرَأْيُتَنا َنْغرَتُِف ِمْن َوْقِب َعْينِِه بِاْلِقاَلِل الدُّ َحتَّى َسِمنَّ
ا َأُبو ُعَبْيَدَة َثاَلَثَة َعرَشَ َرُجاًل،  ْوِر، َفَلَقْد َأَخَذ ِمنَّ ْوِر، َأْو َكَقْدِر الثَّ ِمْنُه اْلِفَدَر َكالثَّ
َفَأْقَعَدُهْم يِف َوْقِب َعْينِِه، َوَأَخَذ ِضَلًعا ِمْن َأْضاَلِعِه َفَأَقاَمَها ُثمَّ َرَحَل َأْعَظَم َبِعرٍي 
ِمِه َوَشائَِق، َفَلامَّ َقِدْمَنا امْلَِديَنَة َأَتْيَنا َرُسوَل اهللِ  ْدَنا ِمْن حَلْ تَِها َوَتَزوَّ َمَعَنا، َفَمرَّ ِمْن حَتْ
»ُهَو ِرْزٌق َأْخَرَجُه اهلُل َلُكْم،  َفَقاَل:  َلُه،  َفَذَكْرَنا َذلَِك  َم-،  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
اهللِ -َصىلَّ  َرُسوِل  إىَِل  َفَأْرَسْلَنا  َقاَل:  َفُتْطِعُموَنا؟«،  ٌء  َشْ ِمِه  حَلْ ِمْن  َمَعُكْم  َفَهْل 
برقم  ومسلم   ،(٢483( برقم  البخاري  رواه  َفَأَكَلُه.  ِمْنُه  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 

)١935)، واللفظ له. 
فهذه تعترب كرامة أليب عبيدة وكرامة أيًضا ملن معه من الصحابة ريض اهلل 
عنهم حيث كانوا جائعني فأخرج اهلل هلم ذلك احلوت العظيم فجلسوا يأكلون 

منه شهًرا كاماًل.
َقاَل:  امْلِْقَداِد،  َعِن  رواه مسلم يف صحيحه  ما  الكرامات  من  أيًضا  وهكذا 
َفَجَعْلَنا  ْهِد،  اجْلَ ِمَن  َوَأْبَصاُرَنا  َأْساَمُعَنا  َذَهَبْت  َوَقْد  يِل،  َوَصاِحَباِن  َأَنا  َأْقَبْلُت 
َم-، َفَلْيَس َأَحٌد  َنْعِرُض َأْنُفَسَنا َعىَل َأْصَحاِب َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم- َفاْنَطَلَق بَِنا إىَِل َأْهِلِه، َفإَِذا َثاَلَثُة  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِمْنُهْم َيْقَبُلَنا، َفَأَتْيَنا النَّ
ا  َبَن َبْيَنَنا«، َقاَل: َفُكنَّ َم-: »اْحَتِلُبوا َهَذا اللَّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َأْعُنٍز، َفَقاَل النَّ
َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيِّ -َصىلَّ  لِلنَّ َوَنْرَفُع  َنِصيَبُه،  ا  ِمنَّ إِْنَساٍن  ُب ُكلُّ  َفَيرْشَ َنْحَتِلُب 
اْلَيْقَظاَن،  َنائاًِم، َوُيْسِمُع  َتْسِلياًم اَل ُيوِقُظ  ُم  َفُيَسلِّ ْيِل  َفَيِجيُء ِمَن اللَّ َنِصيَبُه، َقاَل: 
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ْيَطاُن َذاَت َلْيَلٍة  ُب، َفَأَتايِن الشَّ اَبُه َفَيرْشَ ، ُثمَّ َيْأيِت رَشَ َقاَل: ُثمَّ َيْأيِت امْلَْسِجَد َفُيَصيلِّ
ْنَصاَر َفُيْتِحُفوَنُه، َوُيِصيُب ِعْنَدُهْم َما  ٌد َيْأيِت اأْلَ مَّ ْبُت َنِصيبِي، َفَقاَل: حُمَ َوَقْد رَشِ
ْبُتَها، َفَلامَّ َأْن َوَغَلْت يِف َبْطنِي، َوَعِلْمُت  َفَأَتْيُتَها َفرَشِ ْرَعِة،  بِِه َحاَجٌة إىَِل َهِذِه اجْلُ
ْبَت  َك، َما َصَنْعَت َأرَشِ ْيَطاُن، َفَقاَل: َوحْيَ َمنِي الشَّ ُه َلْيَس إَِلْيَها َسبِيٌل، َقاَل: َندَّ َأنَّ
ٍد، َفَيِجيُء َفاَل جَيُِدُه َفَيْدُعو َعَلْيَك َفَتْهِلُك َفَتْذَهُب ُدْنَياَك َوآِخَرُتَك،  مَّ اَب حُمَ رَشَ
َوَعيَلَّ َشْمَلٌة إَِذا َوَضْعُتَها َعىَل َقَدَميَّ َخَرَج َرْأيِس، َوإَِذا َوَضْعُتَها َعىَل َرْأيِس َخَرَج 
َصَنْعُت،  َما  َيْصَنَعا  َومَلْ  َفَناَما  َصاِحَباَي  ا  َوَأمَّ ْوُم،  النَّ جَيِيُئنِي  اَل  َوَجَعَل  َقَدَماَي، 
ُم، ُثمَّ َأَتى امْلَْسِجَد  َم َكاَم َكاَن ُيَسلِّ َم-، َفَسلَّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل: َفَجاَء النَّ
اَمِء،  إىَِل السَّ َرْأَسُه  َفَرَفَع  َشْيًئا،  ِفيِه  جَيِْد  َفَلْم  َعْنُه،  َفَكَشَف  اَبُه  َأَتى رَشَ ُثمَّ   ، َفَصىلَّ
، َأْطِعْم َمْن َأْطَعَمنِي، َوَأْسِق َمْن  َفُقْلُت: اآْلَن َيْدُعو َعيَلَّ َفَأْهِلُك، َفَقاَل: »اللُهمَّ
َفاْنَطَلْقُت  ْفَرَة  َوَأَخْذُت الشَّ  ، ا َعيَلَّ َفَشَدْدهُتَ ْمَلِة  إىَِل الشَّ َفَعَمْدُت  َقاَل:  َأْسَقايِن«، 
َفإَِذا  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  لَِرُسوِل  َفَأْذَبُحَها  َأْسَمُن،  ا  َ َأهيُّ ْعُنِز  اأْلَ إىَِل 
ٍد -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  مَّ ، َفَعَمْدُت إىَِل إَِناٍء آِلِل حُمَ ُهنَّ ٌل ُكلُّ ِهَي َحاِفَلٌة، َوإَِذا ُهنَّ ُحفَّ
َتِلُبوا ِفيِه، َقاَل: َفَحَلْبُت ِفيِه َحتَّى َعَلْتُه َرْغَوٌة،  َم- َما َكاُنوا َيْطَمُعوَن َأْن حَيْ َوَسلَّ
ْيَلَة«،  اَبُكُم اللَّ ْبُتْم َشَ َم-، َفَقاَل: »َأَشِ َفِجْئُت إىَِل َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َيا َرُسوَل اهللِ،  َفُقْلُت:  َناَوَلنِي،  َب، ُثمَّ  ْب، َفرَشِ َيا َرُسوَل اهللِ، ارْشَ َقاَل: ُقْلُت: 
َم- َقْد  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َب، ُثمَّ َناَوَلنِي، َفَلامَّ َعَرْفُت َأنَّ النَّ ْب، َفرَشِ ارْشَ
بِيُّ  النَّ َفَقاَل  َقاَل:  ْرِض،  اأْلَ إىَِل  ُأْلِقيُت  َحتَّى  َضِحْكُت  َدْعَوَتُه،  َوَأَصْبُت  َرِوَي 
اهللِ،  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  ِمْقَداُد«،  َيا  َسْوآتَِك  »إِْحَدى  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
َم-: »َما  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َكاَن ِمْن َأْمِري َكَذا َوَكَذا َوَفَعْلُت َكَذا، َفَقاَل النَّ
ٌة ِمَن اهللِ، َأَفَا ُكْنَت آَذْنَتنِي َفُنوِقَظ َصاِحَبْيَنا َفُيِصيَباِن ِمْنَها«، َقاَل:  َهِذِه إاِلَّ َرمْحَ
ا ِمَن  ، َما ُأَبايِل إَِذا َأَصْبَتَها َوَأَصْبُتَها َمَعَك َمْن َأَصاهَبَ قِّ َفُقْلُت: َوالَِّذي َبَعَثَك بِاحْلَ
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النَّاِس. رواه مسلم برقم )٢٠55(.

وهذا أنس بن مالك ـ ريض اهلل عنه ـ كام جاء عند ابن سعد يف الطبقات َعْن 
َثابٍِت اْلُبَنايِنِّ َقاَل: َشَكا َقيٌِّم أَلَنِس ْبِن َمالٍِك يِف َأْرِضِه اْلَعَطَش.

َمأَلْت  َحتَّى  َأْرَضُه  َغِشَيْت  َحتَّى  َسَحاَبٌة  َفَثاَرْت  َوَدَعا  َأَنٌس  َفَصىلَّ  َقاَل: 
َتُعْد  مَلْ  ِهَي  َفإَِذا  َفَنَظَر  َهِذِه.  َبَلَغْت  َأْيَن  اْنُظْر  َفَقاَل:  ُغالَمُه  َفَأْرَسَل  ِصْهِرجَيُه 
الرقيب  عبد  الشيخ  وقال   ،( ٢١/٧( الطبقات  يف  سعد  ابن  أخرجه  َأْرَضُه. 

اإليب يف كتابه كرامات األولياء: صحيح لغريه. 
وهكذا حدثت كرامات ألولياء اهلل وأصفياءه فام أكثرها فاإلمام أمحد -رمحه 
اهلل تعاىل - كم حقق اهلل له من خريات فقد ذكر اإلمام الذهبي-رمحه اهلل - يف 
َقاَل:  َجاُرَنا -  َفَزاَرَة  -  َأيِب  بُن  َعيِلُّ  َثَنا  : َحدَّ ْوِريُّ الدُّ َعبَّاٌس  َوَقاَل  السري قال: 
بِن  َد  َأمْحَ إىَِل  اذَهْب  َيْوًما:  يِل  َفَقاَلْت  َسَنًة،  ْيَن  ِعرْشِ َنْحِو  ِمْن  ُمْقَعَدًة  ي  ُأمِّ َكاَنْت 
َحْنَبٍل، َفَسْلُه َأْن َيدُعَو يِل َفَأتيُت، َفدققُت َعَلْيِه َوُهَو يِف ِدهليِزه، َفَقاَل: َمْن َهَذا؟

َعاَء. ي - َوِهَي ُمَقْعَدٌة - َأْن َأْسَألَك الدُّ ُقْلُت: َرُجٌل َسَأَلْتنِي ُأمِّ
َفَسِمْعُت َكاَلَمه َكاَلَم َرُجٍل ُمْغَضٍب، َفَقاَل: َنْحُن َأْحَوُج َأْن َتدُعَو اهلَل َلَنا.

ًفا، َفَخَرَجْت َعُجْوٌز، َفَقاَلْت: َقْد َتركُته َيدُعو هَلَا. َفِجئُت إىَِل  ْيُت ُمْنرَصِ َفَولَّ
ي َعىَل ِرْجَلْيَها مَتْيِش.اهـ  سري أعالم النبالء  َبيتَِنا، َوَدَقْقُت الَباَب، َفَخَرجْت ُأمِّ

.)٢١١/١١(
شفاها اهلل -عز وجل- وأعاد إليها صحتها  ، وهذه كرامـة لإلمــام أمحد 
- رمحه اهلل - وقد حصلت له كرامات كثرية فكم من إنسان دعا له اإلمام أمحد 
فاستجاب اهلل -عز وجل- دعاءه وهكذا أيًضا حصل أليب إدريس اخلوالين 
ِد بِن ِزَياٍد، َعْن  مَّ ُة، َعْن حُمَ ـ رمحه اهلل ـ كام ذكر اإلمام الذهبي قال: َوَرَوى َبِقيَّ
َفْت  َأيِب ُمْسِلٍم ، أنَّ اْمَرَأًة خببَّت َعَلْيِه اْمَرَأَتُه، َفَدَعا َعَلْيَها َفَعِمَيْت، َفَأَتْتُه َفاْعرَتَ
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ْت.اهـ سري أعالم  َها َفَأْبرَصَ ُهمَّ إِْن َكاَنْت َصاِدَقًة، َفاْرُدْد َبرَصَ َوَتاَبْت، َفَقاَل: اللَّ

النبالء )4/١١(.
فهذه كرامة عظيمة أليب مسلم اخلوالين. 

 ، َد بِن الَفْضِل الَبْلِخيِّ وأورد الذهبي يف السري كرامة لإلمام البخاري عن َأمْحَ
إِْبَراِهْيَم  املََناِم  يِف  َوالِدُتُه  فرَأْت  ِصَغِرِه  يِف  إِْساَمِعْيَل  بِن  ِد  مَّ حُمَ عيَنا  ذهَبْت  قال: 
لَكْثَرِة  اْبنِِك برَصُه  َعىَل  اهلُل  َردَّ  َقْد  َهِذِه،  َيا  هَلَا:  َفَقاَل  اَلم -  السَّ َعَلْيِه  اخَلِلْيَل - 
ُبَكائِِك، َأْو َكْثَرِة ُدَعائِِك - شكَّ الَبْلِخيُّ - َفَأْصبْحَنا َوَقْد َردَّ اهلُل َعَلْيِه برَصُه.اهـ 

السري ) ١٢/ 393 (.
َطَلِب  يِف  ِرْحَلتِي  يِف  ُكْنُت  قال:  أنه  الفسوي  يعقوب  ترمجة  أيًضا يف  وذكر 
اإِلَقاَمِة  إىَِل  اْحَتْجُت  ا َشْيًخا،  هِبَ َفَصاَدْفُت  امُلُدِن،  َبْعِض  إىَِل  َفَدَخْلُت  احَلِدْيِث، 
ُأْدِمُن الِكَتاَبَة  َنَفَقتِي، َوَبُعْدُت َعْن َبَلِدي، َفُكْنُت  ْت  َعَلْيِه لالستِْكَثاِر َعْنُه، َوَقلَّ
ْيُل،  َم اللَّ اًرا، َفَلامَّ َكاَن َذات َلْيَلٍة، ُكْنُت َجالًِسا َأْنَسُخ، َوَقْد َترَصَّ َلْياًل، َوَأْقَرُأ َعَلْيِه هَنَ
اَج َواَل الَبْيَت، َفَبَكْيُت َعىَل انِقَطاِعي، َوَعىَل  َ ، َفَلْم ُأْبرِصِ الرسِّ َفَنَزَل املَاُء يِف َعْينِيَّ
بِّي  َكْأُت َعىَل َجْنبِي َفنِْمُت، فَرَأْيُت النَّ َما َيُفْوُتنِي ِمَن الِعْلِم، َفاْشَتدَّ ُبَكائِي َحتَّى اتَّ
ْوِم، َفَناَدايِن: َيا َيْعُقْوُب بُن ُسْفَياَن! مِلَ َأْنَت َبَكْيَت؟ َم- يِف النَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ -َصىلَّ اهللَّ

َكْتِب  ِمْن  َفاَتنِي  َما  َعىَل  ُت  ْ َفَتَحرسَّ ي،  َبرَصِ َذَهَب  اهللِ!  َرُسْوَل  َيا  َفُقْلُت: 
تَِك، َوَعىَل ااَلنِقَطاِع َعْن َبَلِدي. ُسنَّ

ُه َيْقَرُأ َعَلْيِهاَم َقاَل: ُثمَّ  ، َكَأنَّ َفَقاَل: ُأْدُن ِمنِّي َفَدَنْوُت ِمْنُه، َفَأَمرَّ َيَدُه َعىَل َعْينِيَّ
السري  َأْكُتُب.اهـ  اِج  َ الرسِّ يِف  َوَقَعْدُت  ُنَسِخي  َوَأَخْذُت  ُت،  َفَأْبرَصْ اْسَتْيَقْظُت 

.) ١8١/ ٢3(

رمحه  ـ  الفسوي  يعقوب  يوسف  أيب  اإلمام  ترمجة  يف  ذكروا  أيًضا  وهكذا 
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اهلل تعاىل ـ أنه عندما خرج يف رحلته يف طلب العلم فجلس وقًتا طوياًل قرابة 
ثالثني عاًما وهو يطلب العلم ويتنقل من بلد إىل بلد فذات ليلة وهو يكتب 
املاء عىل عينه فذهب برصه فعمي فجلس  نزلت  أن  إال عند  فام شعر  ويميل 
عندما رأى نفسه وبكى ملا هو عليه من احلال فنعس ونام فرأى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فقال له: يا يعقوب ملا بكيت فقال: يا رسول اهلل البعد عن أهيل وذهاب برصي 
فمسحه الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ودعا له فرد اهلل إليه برصه فاستيقظ يف الوقت نفسه 

فوجد وقد رد اهلل إليه برصه فرجع يكتب ويواصل كتابته - رمحه اهلل-. 
يف  والبيهقي  األوسط،  يف  الطرباين  عند  جاء  ما  منها  كثرية  أمور  وهكذا 
إىَِل  َفَخَرَج  َحاَجٌة  َرُجاًل  َأَصاَب  َعْنُه-   ُ اهللَّ َقاَل-َريِضَ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  الشعب 
ْفَنُة  ُجُل َواجْلَ ُهمَّ اْرُزْقَنا َما َنْعَتِجُن َوَما َنْخَتبُِز، َفَجاَء الرَّ ِة، َفَقاَلِت اْمَرَأُتُه: اللَّ يَّ اْلرَبِّ
َحا َتْطَحُن، َفَقاَل: ِمْن َأْيَن َهَذا؟  َواِء، َوالرَّ وِر َجُنوُب الشِّ نُّ ى َعِجيًنا، َويِف التَّ َمأْلَ
ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  َحا، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ ِ،  َفَكَنَس َما َحْوَل الرَّ َقاَلْت: ِمْن ِرْزِق اهللَّ
َم-: »َلْو َتَرَكَها َلَداَرْت َأْو َقاَل: َطَحَنْت إَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة« أخرجه الطرباين  َوَسلَّ
يف األوسط برقم )5588)، والبيهقي يف الشعب برقم )١٢٧8)، وصححه 

األلباين يف الصحيحة برقم )٢93٧(.
ُعَمُر:  َقاَل  َعْنُهاَم-   ُ اهللَّ َعبَّاٍس-َريِضَ  اْبِن  َعِن  الذهبي  اإلمام  ذكر  وهكذا 
َمَع ُأيب  النَّاِس  ِر  َفُكْنُت يِف ُمَؤخَّ َقْوِمَنا  َأْرِض  إىَِل  بَِنا  َعْنُه- اْخُرُجوا   ُ -َريِضَ اهللَّ
ا َأَذاَها، َقاَل: َفَلِحْقَناُهْم َوَقِد  ْف َعنَّ ُهمَّ ارْصِ بِن َكْعٍب َفَهاَجْت َسَحاَبة َفَقاَل: اللَّ
ْت ِرَحاهُلُم َفَقاَل ُعَمُر: َما َأَصاَبُكُم الَِّذي َأَصاَبَنا؟ ُقْلُت: إِنَّ َأَبا امُلْنِذِر َقاَل:  اْبَتلَّ

ا َأَذاَها، َقاَل: َفَهالَّ َدَعْوُتْم َلَنا َمَعُكْم. اهـ ١)/398(. ْف َعنَّ ُهمَّ ارْصِ اللَّ
وكرامات األولياء كثرية جًدا ال تكاد حترص وهناك كتاب طيب مبارك يف 
الباب ألخينا الشيخ عبد الرقيب اإليب ـ حفظه اهلل تعاىل ـ وقد مجع فيه  هذا 



335
نَّة ثابتة  مجًعا كثرًيا مبارًكا من كرامات األولياء فكرامات األولياء عند أهل السُّ
وواضحة ومعلومة من خالل كتاب اهلل وُسنَّة رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ويف هذا كفاية 

ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عىل ثبوت كرامات األولياء.
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ة والتحـذيـر مـن البـدع نَّ ال�شُّ

�س/ ماهو �حلكم على من و�سف كالم ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص بالتهزير ؟ 
 الذي يدعي أن كالم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هتزير، إن كان يقصد أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
يمزح يف وقت املزاح وربام داعب بعض الصحابة بكلامت حقيقية فنعم مثل ما 
ورد عنه أن امرأة سألته عن زوجها فقال: »ذاك الذي يف عينه بياض« فقالت: 

ال ليس يف عينه بياض والرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقصد بياض العني املعروف.
فقال: »امحلوها عىل ولد  امرأة: »امحلوين عىل مجل«  قالت  وكذلك عندما 

اجلمل«. 
إِْن  قال:  َعْنُه-،   ُ اهللَّ -َريِضَ  َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  عن  الصحيحني  يف  جاء  كام  و 
ٍخ يِل َصِغرٍي: »َيا َأَبا  َم- َلُيَخالُِطَنا، َحتَّى َيُقوَل أِلَ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َكاَن النَّ
« رواه البخاري برقم )6١٢9)، ومسلم برقم )٢١5٠(. َغرْيُ ُعَمرْيٍ، َما َفَعَل النُّ

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف إخباره ويف توجيهاته ويف أوامره  أما إذا كان يقصد أن كالم 
ونواهيه يعترب هتزيًرا أي مزاًحا ومداعبة فهذا كالم باطل قال اهلل -عز وجل- 
چ  ٿ   ٿ   ٿ    ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   چ   : الكريم  كتابه  يف 

]النجم: 3 - 4 [.
ُ َعْنُهاَم- َقاَل:  ْبِن َعْمٍرو-َريِضَ اهللَّ  ِ وجاء عند أيب داود، وغريه َعْن َعْبِد اهللَّ
ُأِريُد  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوِل  ِمْن  َأْسَمُعُه  ٍء  يَشْ ُكلَّ  َأْكُتُب  ُكْنُت 
ِ -َصىلَّ اهلُل  ٍء َتْسَمُعُه َوَرُسوُل اهللَّ ِحْفَظُه، َفَنَهْتنِي ُقَرْيٌش َوَقاُلوا: َأَتْكُتُب ُكلَّ يَشْ
َضا، َفَأْمَسْكُت َعِن اْلِكَتاِب، َفَذَكْرُت  ُم يِف اْلَغَضِب، َوالرِّ َم- َبرَشٌ َيَتَكلَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َم-، َفَأْوَمَأ بُِأْصُبِعِه إىَِل ِفيِه، َفَقاَل: »اْكُتْب  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َذلَِك لَِرُسوِل اهللَّ
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« رواه أبو داود برقم )3646)، وأمحد  ُرُج ِمْنُه إاِلَّ َحقٌّ َفَوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه َما َيْ

برقم )68٠٢)، وصححه اإلمام األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود. 
فالذي يصف كالم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالتهزير ضاٌل جيب أن ُيناصح وأن ُيذكر 
وأن يطالب بالتوبة إىل اهلل -عز وجل- من هذا الكالم وإذا َعِلَم بطالن كالمه 
وتعمد القول به فيخشى عليه من الكفر عياًذا باهلل كام جاء ففي الصحيحني 
َم- َيُقوُل:  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-، َقاَل: َسِمْعُت النَّ َعِن امُلِغرَيِة -َريِضَ اهللَّ
ْأ َمْقَعَدُه ِمَن  ًدا، َفْلَيَتَبوَّ »إِنَّ َكِذًبا َعيَلَّ َلْيَس َكَكِذٍب َعىَل َأَحٍد، َمْن َكَذَب َعيَلَّ ُمَتَعمِّ

النَّاِر« رواه البخاري برقم )١٢9١)، ومسلم برقم )4(.
واحلديث هذا بلغ مبلغ التواتر وهلذا من حصل منه هذا جيب عليه أن يتوب 

إىل اهلل مبارشة وأن يرجع إىل اهلل وإال خيشى عليه من الزيغ واالنحراف.  
ْأ  ًدا، َفْلَيَتَبوَّ �س/ بارك �هلل فيكم، قول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص : »َمْن َكَذَب َعيَلَّ ُمَتَعمِّ

َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر« هل معنى هذ� �أنه خملد يف �لنار؟
إن كان يستحل الكذب عىل الرسولـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  فهو يعترب كافًرا ألنه من استحل 

ما حرم اهلل يعترب كافًرا والكافر خملد يف النار. 
وأما من كذب عليه متأواًل يف فضائل السور من أجل أن يرغب يف قراءة 
القرآن نحن نكذب له ال نكذب عليه فهذا عىل خطر عظيم ولكن ال خيرج 
أنه  مع  رشعية  مصلحة  فيه  هذا  فعله  أن  وظن  تأول  ألنه  اإلسالم  دائرة  من 
عىل ظالل أما من تعمد الكذب واستحل الكذب عىل الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ خاصة 
الناس  إذا كان يأيت بكالم حيل فيه احلرام أو حيرم فيه احلالل أو يوجب عىل 
الكذب  الردة وذلك ألن  فهذا خيشى عليه   أوجبها اهلل وال رسوله  ما  أشياء 
نَّة تدل عىل حتريم الكذب فمن استحل الكذب  حمرم ونصوص الكتاب والسُّ
نَّة ، ثم إن الكذب عىل الرسول أعظم من  فهو يعترب كافًرا بأدلة الكتاب والسُّ
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الكذب عىل غريه ،  فمن استحل الكذب عىل الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فهو يعترب كافًرا 
نَّة املحرمة للكذب ،  وبالنصوص الكثرية الدالة عىل  بنصوص الكتاب والسُّ

حتريم الكذب عىل الرسول   ملسو هيلع هللا ىلص.
فمن حصل منه  يشء من هذا فليبادر إىل التوبة والعودة إىل اهلل وليندم عىل 
ما فعل وإذا كان قد وضع حديًثا عن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فليبادر إىل إزالة ما وضعه 

قبل أن يأتيه املوت فال ينفعه بعد ذلك  الندم. 
�س/جز�كم �هلل خرًي�، رجل كان ي�سع �لأحاديث على �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص   

ثم علم خطر ذلك وتاب فماذ� ي�سرتط يف حقه ؟
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   چ  الكريم:  كتابه  يف  يقول  وجل-  -عز  اهلل 
ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ھ  ھ   ہ  ہ  ھ  ھ    ہ   ہ   ۀ  
ٴۇ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ  

ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ ]البقرة: ١59 - ١6٠[.
فيجب عىل من حصل منه هذا أن يصلح ما أفسد وأن يبني ما كتم بعد توبته 
وعودته إىل اهلل وأن يتجه إىل األعامل الصاحلة التي تقربه إىل اهلل رب العاملني 
سبحانه فإذا كان قد أفسد أحًدا باألحاديث املكذوبة حاول أن يصلح ما أفسد 
وإذا كان قد كتب بعض هذه األحاديث يف الكتب واملؤلفات جيب أن يزيلها 
فمن  ـ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  الكذب عىل  تعمد  الذي  أنه هو  يبني  وأن  يبعدها  وأن 
رشوط توبة هذا أن يصلح ما أفسد وأن يبني ما كتم وأن يصحح ما فعله من 

األخطاء هذا مع رشوط التوبة املعتربة.
ومن �ملعلوم �أن �لعلماء قد و�سعو� �سروًطا للتوبة: 

الرشط األول: أن يقلع عن الذنب.
الرشط الثاين: أن يندم عىل فعل الذنب.
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الرشط الثالث: أن يعزم عىل أال يعود إىل الذنب أبًدا.

الرشط الرابع: أن تكون توبته خالصة لوجه اهلل ال تكون ملصالح وال لقضايا 
دنيوية.

الرشط اخلامس: أن تكون توبته قبل أن حيال بينه وبينها بحيلولة صغرى 
أو كربى.

الكريم  كتابه  اهلل -عز وجل- يف  قال  كام  املوت  الصغرى: هي  فاحليلولة 
چ ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  
ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ      

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ ]النساء: ١8[.
يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  النبي  ألن  مغرهبا  من  الشمس  طلوع  هي  الكربى:  واحليلولة 
 ِ ُ َعْنُه-، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ كام جاء يف الصحيحني عن أيب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ا، َفإَِذا  ْمُس ِمْن َمْغِرِبَ اَعُة َحتَّى َتْطُلَع الشَّ َم-: »اَل َتُقوُم السَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َرآَها النَّاُس آَمَن َمْن َعَلْيَها، َفَذاَك ِحنَي: زب ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  
برقم  ومسلم   ،(4635( برقم  البخاري  رواه   »]١58 ]األنعام:  رب    ڦ  ڤ   ڤ  

 .)١5٧(
بِيِّ -َصىلَّ  النَّ َعْنُه- َعِن   ُ َأيِب ُموَسى-َريِضَ اهللَّ وجاء عند اإلمام مسلم َعْن 
َهاِر،  ْيِل لَِيُتوَب ُمِسُء النَّ َم-، َقاَل: »إِنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َيْبُسُط َيَدُه بِاللَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ا« رواه  ْمُس ِمْن َمْغِرِبَ ْيِل، َحتَّى َتْطُلَع الشَّ َهاِر لَِيُتوَب ُمِسُء اللَّ َوَيْبُسُط َيَدُه بِالنَّ

مسلم برقم )٢٧59(. 
معناه إذا طلعت الشمس من املغرب ُأغلق باب التوبة. 

أّما إذا كان هذا الذنب يتعلق بحقوق اآلدميني فيجب عليه أن يتحلل منه 
وأما من فعل مثل هذا فالواجب عليه أن يصلح ما أفسد وأن يسعى يف تصحيح 
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ما وضعه من أخطاء وتبيني ما كتمه ونسأل اهلل أن يصلح أحوال املسلمني.

�س/ جز�كم �هلل خرًي� ما هي ن�سيحتكم ملن يرتكون طاعة ر�سول 
ملسو هيلع هللا ىلص � من �أجل �لعاد�ت و�لتقاليد و�لأعر�ف �لقبلية بحجة �أنها   � �هلل 

قد تطفئ نار �لفتنة ؟ 
الذين خيالفون الرشع بحجة أن هذا الفعل يطفئ نار الفتنة هؤالء عىل خطإٍ 
ألن اهلل -عز وجل- أنزل كتابه وُسنَّة رسوله ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ هدى لكل من أراد أن 

هيتدي قال -سبحانه وتعاىل -: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   چ ]اإلرساء: 9[.

الصالة  يف  أقوم  هي  للتي  وهيدي  العقيدة،  يف  أقوم  هي  للتي  هيدي  فهو 
والصيام ومجيع العبادات وهيدي للتي هي أقوم يف  املعاملة واألخالق وهيدي 
للتي هي أقوم يف األحكام والتحاكم ويف مجيع األمور فالرشيعة هتدي إىل كل 

خري وإىل كل فضيلة.
فالذين يقولون إهنم حيكمون بالعادات والتقاليد، وإهنا تطفئ نار الفتنة هذا 
كالم غري صحيح فال يطفئ نار الفتنة إال احلكم الرشعي  والتحاكم إىل رشع 

اهلل -سبحانه وتعاىل-.
بل تؤججها  الفتنة  نار  والتقاليد ال تطفئ  العادات  أن  وهلذا نحن نالحظ 
طِفَأت نريان  نَّة أَلُ وترضم نارها كام هو معلوم ولو أهنم حتاكموا إىل الكتاب والسُّ
الفتنه ونحن نالحظ عىل سبيل املثال لو أن رجاًل اعتدى عىل رجل فلطمه، ومن 
املعلوم يف العادات والتقاليد أهنم ربام حيكمون عىل املعتدي بذبح كذا من البقر 
أو كذا من الغنم لكن هذا الفعل يبقى يف نفس املعتدي عليه فهو ينتظر الفرصة 
لينتقم ولو أنه خضع يف تلك اللحظة وسكت لكنه ينتظر الفرصة ألنه يشعر 
بعار عند أن ُلطم خده وربام عريه بعضهم هبذا فربام يؤدي هذا األمر إىل القتل 
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والقتال فهذا يدل عىل أن هذه األحكام ال تطفئ نار الفتنة ولو أنه ُحكم عىل 
املعتدي باحلكم الرشعي وهو أن يلطم خده النطفأت نار الفتنة متاًما وذهب 
الكريم  كتابه  يف  يقول  -تعاىل-  اهلل  وهلذا  وتعاىل-  -سبحانه  اهلل  بإذن  حرها 

وهو يأمرنا أن نتحاكم إىل رشعه : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ   ڇ  ڇ  چ ]النساء: 6٠ - 6١ [.
نَّة وأن خيضعوا  والسُّ الكتاب  إىل  يتحاكموا  أن  املؤمنني جيب  أن  يبني  فاهلل 
إىل  حتاكموا  فقد  نَّة  والسُّ الكتاب  غري  إىل  حتاكموا  إن  ألهنم  نَّة  والسُّ للكتاب 

ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ      ڦ   اهلل: چ  قال  وهلذا  الطاغوت 
ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  چ ]النساء: 6١ [.

نَّة  والسُّ الكتاب  إىل  التحاكم  عن  الصادين  عىل  حكم  وجل-  -عز  فاهلل 
بالنفاق فهذه من صفات املنافقني عياًذا باهلل والبعض إذا قيل له حتاكموا إىل 
نَّة قال نحن عىل أسالف وأعراف وهذا أمر خطري قال اهلل -عز  الكتاب والسُّ

ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ   الكريم: چ  كتابه  وجل- يف 
وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ ]النور: 5١ [.
جب   يئ   ىئ   مئ   جئحئ   ی   چی    الكريم:  كتابه  يف  اهلل  ويقول 

حب  خب  مب  ىب   چ]املائدة: 5٠ [.
ويقول اهلل -عز وجل- ف كتابه الكريم:

چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    چ ]املائدة: 44[.
چ ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     چ ]املائدة: 45 [.
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چ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ    چ ]املائدة: 4٧ [. 
ويقول اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم:  چ ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  

ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  چ ]األنعام:5٧ [.
ويقول اهلل يف كتابه الكريم:   چ ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        ک چ 

] يوسف: 4٠ [.
نَّة يف كل يشء قال ربنا  الكتاب والسُّ الرجوع إىل  املسلمني  فالواجب عىل 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   الكريم:  چ  كتابه  يف 
وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې       ې   ې   ې    

وئ   چ ] النساء: 65 [.
ومن املعلوم أن التحاكم إىل األسالف واألعراف خمالف لرشع اهلل وخمالف 
لدين اهلل -سبحانه وتعاىل- فهو حكم بغري ما أنزل اهلل فعىل سبيل املثال، اهلجر 
نوع من أنواع األحكام التي حيكم هبا من يتحاكمون إىل األسالف واألعراف 

وفيه عدة خمالفات: 
نَّة وقد  �أوًل: أن احلكم باهلجر ملن وقع يف خطأ حكم خيالف الكتاب والسُّ

سبقت االدلة عىل حتريم ذلك. 
الكريم :  أن اهلجر ذبح لغري اهلل واهلل -عز وجل- يقول يف كتابه  ثانًيا: 

چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ چ 
األنعام: ] ١6٢ - ١63 [. والنُّسك: هو الذبح ويقول اهلل -عز وجل- يف كتابه 

الكريم:  چ ژ  ژ  ڑ     ڑ   چ ]الكوثر: ٢ [.
أي ال تصل إال لربك وال تنحر إال لربك فكام أنه ال جيوز أن تركع وتسجد 
لغري اهلل فال جيوز أيًضا أن تذبح لغري اهلل وهلذا روى مسلم يف صحيحه َعْن عيل 
َم-، َيُقوُل: »َلَعَن  ْبِن َأيِب َطالٍِب، قال سمعت َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ



343
ِدًثا، َوَلَعَن اهلُل َمْن َلَعَن َوالَِدْيِه، َوَلَعَن  اهلُل َمْن َذَبَح لَِغرْيِ اهللِ، َوَلَعَن اهلُل َمْن آَوى حُمْ

َ امْلََناَر« رواه مسلم برقم )١9٧8(.  اهلُل َمْن َغريَّ
فالرسول لعن من ذبح لغري اهلل.

اهلل  لرشع  مضاهاة  به  فاحلكم  الرشعية  األحكام  يعطل  اهلجر  أن  ثالًثا:  
-عز وجل- فعىل سبيل املثال من قذف مسلاًم بالزنا حكم اهلل -عز وجل- فيه 

أن يأيت بأربعة شهداء وإال ُجلد ثامنني جلدة كام قال اهلل -عز وجل-: چ ڑ  
ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  چ النور: 4 [.
وعاقبه اهلل عزوجل بعدم قبول شهادته حتى لو شهد عىل يشء يسري فشهادته 
مردودة ألنه فاسق وهؤالء الذين يتحاكمون إىل األسالف واألعراف حيكمون 
عليه بيشء من الغنم أو البقر بذبحها ملن اهتمه وهذا من جهة خمالفٌة لرشع اهلل 

-عز وجل- ومن جهة تعطيل األحكام الرشعية.
 ر�بًعا: ربام جيرأ األغنياء عىل الفقراء وجيرأ الكرباء عىل الضعفاء فبعضهم 
ُأهني  الغنم فربام  افعل بفالن كذا وكذا واملسألة مسألة ثور أو كذا من  يقول 
الضعفاء املساكني من قبل غريهم ملا عندهم من مال وهذا يدل عىل أن هذا 
احلكم باطل وأنه يثري الفتن وربام إذا ُأهني ذلك الفقري جلأ إىل قتل من أهانه 
األسالف  إىل  التحاكم  جيوز  ال  فلهذا  أعظم  واجلريمة  أكرب  املصيبة  وتكون 
واألعراف ما دامت ختالف كتاب اهلل وُسنَّة رسولهـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  فام كان من األسالف 
نَّة ال عىل  نَّة عملنا به عىل أنه من الكتاب والسُّ واألعراف موافًقا للكتاب والسُّ
نَّة ، فال جيوز أن  أنه من األسالف واألعراف ، أما إذا كان خمالًفا للكتاب والسُّ
نتحاكم إليه وأن نحكم به ألن هذا يعترب ماهاة لرشع اهلل -عز وجل- ويعترب 
ضالاًل مبيًنا  -عياًذا باهلل- ، فمن حصل منه هذا جيب عليه أن يتوب إىل اهلل 
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نَّة ويتوب من فعله هذا. واهلل املستعان.  توبًة صادقة وأن يرجع إىل الكتاب والسُّ
�س/ يعتقد بع�س �لنا�س ف�سل �أول جمعة من رجب، وهكذ� ليلة 

�لن�سف من �سعبان فهل ورد يف هذ� دليل �سحيح ؟
أول مجعة من رجب ليس هلا فضيلة ألن الفضيلة ال تثبت إال بدليل فهي 
مجعة كسائر اجُلمع فمن ادعى فضيلة يشء يطالب بالدليل عىل ذلك ومل يرد 
حديث صحيح عن النبيـ  صىل اهلل عليه   وعىل آله وسلم ـ  يف فضل أول مجعة 
من رجب بل ومل يرد دليل صحيح يف فضل رجب اللهم إال أنه من األشهر 

احلرم التي قال عنها ربنا يف كتابه الكريم:   چ ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  
ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ چ ]التوبة:36 [.
آله وسلم- األشهر احلرم كام جاء يف  النبي-صىل اهلل عليه وعىل  وقد بني 
َم-  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-، َعِن النَّ الصحيحني َعْن َأيِب َبْكَرَة -َريِضَ اهللَّ
اْثَنا  َنُة  السَّ َواأَلْرَض،  َمَواِت  السَّ  ُ اهللَّ َخَلَق  َيْوَم  َكَهْيَئتِِه  اْسَتَداَر  َقْد  َماُن  »الزَّ َقاَل: 
ُم،  ِة َوامُلَحرَّ َعَشَ َشْهًرا، ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم، َثَاَثٌة ُمَتَوالَِياٌت: ُذو الَقْعَدِة َوُذو احِلجَّ
 ،(3١9٧( برقم  البخاري  َوَشْعَباَن« رواه  اَدى  مُجَ َبنْيَ  الَِّذي   ، ُمَضَ َوَرَجُب 

واللفظ له، ومسلم برقم )١6٧9(. 
هذا الذي  ورد يف حق رجب فقط ومل يرد دليل  رصيح صحيح يف تفضيله 

عىل غريه من الشهور سوى هذا. 
ْشَعِريِّ  وأما ليلة النصف من شعبان فقد جاء عند ابن ماجه َعْن َأيِب ُموَسى اأْلَ
ِلُع  َ َلَيطَّ َم- َقاَل: »إِنَّ اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه-، َعْن َرُسوِل اهللَّ -َريِضَ اهللَّ
ٍك َأْو ُمَشاِحٍن« رواه ابن  ِميِع َخْلِقِه إاِلَّ مِلُْشِ ِف َلْيَلِة النِّْصِف ِمْن َشْعَباَن َفَيْغِفُر جِلَ

ماجه برقم )١39٠)، وحسنه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه. 
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ومل يرد يف فضلها إال هذا.

وأما يف فضل قيام هذه الليلة أو يف فضل صيام صبيحتها  فهذا مل يرد فيه 
دليل اللهم إال ما ورد يف عموم األدلة كام جاء عند النسائي، وأمحد عن ُأَساَمة 
مَلْ َأَرَك َتُصوُم َشْهًرا ِمَن   ،ِ ُ َعْنُهاَم - َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ ْبن َزْيٍد-َريِضَ اهللَّ
َرَجٍب  َبنْيَ  َعْنُه  النَّاُس  َيْغُفُل  َشْهٌر  »َذلَِك  َقاَل:  َشْعَباَن،  ِمْن  َتُصوُم  َما  ُهوِر  الشُّ
ْعاَمُل إىَِل َربِّ اْلَعامَلنَِي، َفُأِحبُّ َأْن ُيْرَفَع َعَميِل  َوَرَمَضاَن، َوُهَو َشْهٌر ُتْرَفُع ِفيِه اأْلَ
َوَأَنا َصائٌِم« رواه النسائي برقم )٢35٧)، واللفظ له، وأمحد برقم )٢١٧53)، 

وحسنه األلباين برقم )٢35٧(.
فقد كان النبي-صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- يكثر الصيام يف شعبان وهو 
عرش  والرابع  عرش  الثالث  أيام  ثالثة  فيه  ُيصام  أن  يرشع  الشهور  من  كغريه 
ليلة  ركعة  بامئة  املسلم  يقوم  أن  يقولون: يرشع  الذين  وأما  اخلامس عرش،  و 
ليلة النصف من شعبان مائة  النصف من شعبان ويذكرون حديًثا )من صىل 
ركعة يقرأ يف كل ركعة  بالفاحتة واإلخالص عرش مرات بنى اهلل له كذا وكذا 
مدينة يف اجلنة ) فهو حديث باطل ال أساس له فال جيوز أن يعتمد عىل هذه 
بأعامهلم  بالرسولملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه  يتأسوا  أن  املسلمني  فعىل  الباطلة  األحاديث 
وأقواهلم ، ألن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يقول: »َمْن َأْحَدَث ِف َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِفيِه، َفُهَو 
« رواه البخاري برقم )٢69٧)، ومسلم برقم  )١٧١8( َعْن َعائَِشَة - َريِضَ  َردٌّ

ُ َعْنَها- . اهللَّ
.» وعند مسلم: »َمْن َعِمَل َعَمًا َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ

�س/ هل يجوز ح�سور حفالت �ملولد وما ي�سمى بال�سعبانية بحجة 
�لنظر فقط ل �عتقاًد� مل�سروعيتها ؟

أواًل: اعلم أن املولد بدعة من البدع واالحتفال بمولد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أحدثه 
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يف  موجوًدا  يكن  ومل  النصارى  من  واقتبسوا  مرص  حكموا  الذين  العبيديون 
وال  الصحابة  زمن  يف  وال  الراشدين  اخللفاء  زمن  يف  وال  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  زمن 
لفعله  مرشوًعا  كان  ولو  املنكرة  املحدثات  من  هو  وإنام  املفضلة  القرون  يف 
فعله وهم  إىل  الصحابة  وأرشد  آله وسلم-  عليه وعىل  اهلل  رسول اهلل-صىل 
أحق  الناس هبذا  لو كان مرشوًعا ألن جميء النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ كان سبًبا خلروجهم 
من الظلامت  إىل النور وسبًبا خلروجهم من الكفر إىل اإلسالم، ولنجاهتم من 
الضالل والزيغ، فلو كان مرشوًعا لفعلوه ـ ريض اهلل عنهم ـ وقد كان حبهم 
لرسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أشد من حبنا بدليل اتباعهم له ومنارصهتم له وبذهلم ما يف 
وسعهم لنرصته فقد بذلوا أنفسهم وأمواهلم وبذلوا كل  غال ورخيص عندهم 

يف سبيل نرصة اإلسالم  فدل هذا عىل أن املولد بدعة من البدع املنكرة.
ُ َعْنُه-   َقاَل:  وقد جاء عند الطرباين، والبيهقي َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك -َريِضَ اهللَّ
ْوَبَة َعْن َصاِحِب ُكلِّ  َ َحَجَب التَّ َم-: »إِنَّ اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل َرُسوُل اهللَّ
برقم  الشعب  والبيهقي يف  برقم )4٢٠٢)،  الطرباين يف األوسط  بِْدَعٍة« رواه 
)9٠١١)، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )١6٢٠) ، وجاء بلفظ:» إِنَّ 
ْوَبَة َعْن َصاِحِب ُكلِّ بِْدَعٍة َحتَّى َيَدَع بِدَعَتُه « صححه األلباين يف  َ َحَجَب التَّ اهللَّ

صحيح الرتغيب والرتهيب  برقم )54(.
وعىل هذا ال جيوز حضور البدعة وحضور العمل بالبدعة إال ملن ينكر فمن 
حرض االحتفال باملولد جيب عليه أن ينكر وإال ال جيوز أن حيرض ألنه إن حرض 

وسكت كان إقراًرا منه للبدعة. 
َعْنُه-    ُ اهللَّ -َريِضَ  اْلِكْنِديِّ َعِمرَيَة  اْبِن  اْلُعْرِس  َعِن  داود  أيب  عند  جاء  وقد 
ْرِض، َكاَن  ِطيَئُة ِف اأْلَ َم- َقاَل: »إَِذا ُعِمَلِت اخْلَ بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعِن النَّ
َمْن َشِهَدَها َفَكِرَهَها - أو »َأْنَكَرَها« - َكاَن َكَمْن َغاَب َعْنَها، َوَمْن َغاَب َعْنَها 
َفَرِضَيَها، َكاَن َكَمْن َشِهَدَها« رواه أبو داود برقم )4345)، وحسنه األلباين يف 
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تصحيح ُسنن أيب داود.

بمعنى أن من أنكر برأت ذمته  أما من حرض ومل ينكر فهذا يعترب مقًرا هلذه 
البدعة  فال جيوز حضور هذا املنكر واهلل -عز وجل- يقول يف كتابه الكريم 
چ  ک    ک     ک   ک   الصاحلني: چ  عباده  صفات  يذكر  وهو 

]الفرقان: ٧٢[.
أي والذين ال حيرضون أماكن الزور وال يشهدون بشهادة الزور فال جيوز 
حضوره ألن احلضور إقرار واإلقرار يأثم اإلنسان عليه فقد جاء عند اإلمام  
ُ َعْنُه -  قال: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  مسلم عن أيب سعيد -َريِضَ اهللَّ
ُه بَِيِدِه، َفإِْن َلْ َيْسَتِطْع َفبِِلَسانِِه، َفإِْن  ْ َم- َيُقوُل: »َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغريِّ َوَسلَّ

َلْ َيْسَتِطْع َفبَِقْلبِِه، َوَذلَِك َأْضَعُف اإْلِياَمِن«.رواه مسلم برقم )49(.
وقد  اإلثم  يناله  قد  ألنه  حيرضه  اال  بقلبه  إال  تغيريه  عن  عجز  ملن  وينبغي 
ِ -َصىلَّ  ُ َعْنَها-، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللَّ جاء عند البخاري عن َعائَِشَة-َريِضَ اهللَّ
َسُف  َم-: »َيْغُزو َجْيٌش الَكْعَبَة، َفإَِذا َكاُنوا بَِبْيَداَء ِمَن اأَلْرِض، ُيْ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َوآِخِرِهْم،  ِلِْم  بَِأوَّ َسُف  ُيْ َكْيَف   ،ِ َرُسوَل اهللَّ َيا  ُقْلُت:  َقاَلْت:  َوآِخِرِهْم«  ِلِْم  بَِأوَّ
ِلِْم َوآِخِرِهْم، ُثمَّ ُيْبَعُثوَن  َسُف بَِأوَّ َوِفيِهْم َأْسَواُقُهْم، َوَمْن َلْيَس ِمْنُهْم؟ َقاَل: »ُيْ

اِتِْم« رواه البخاري برقم )٢١١8(.  َعىَل نِيَّ
العقوبة شملته معهم وهلذا  املنكر ونزلت  وهذا يعني أن من حرض مكان 
قالت عائشة: »َوِفيِهْم َأْسَواُقُهْم، َوَمْن َلْيَس ِمْنُهْم« أي: فيهم من يبتاع ويشرتي 
أي يزاول التجارة يف أوساط اجليش ومنهم من كان مسافًرا فأدرك اجليش ومل 
يكن مريًدا ملصاحبة اجليش وإنام مشى معهم وقد جاء يف الصحيحني عن اْبَن 
َم-: »إَِذا  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُهاَم- ، َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ ُعَمَر -َريِضَ اهللَّ
ُ بَِقْوٍم َعَذاًبا، َأَصاَب الَعَذاُب َمْن َكاَن ِفيِهْم، ُثمَّ ُبِعُثوا َعىَل َأْعاَمِلِْم« رواه  َأْنَزَل اهللَّ
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البخاري برقم )٧١٠8)، ومسلم برقم )٢8٧9(. 

مل  من  أما  ويذكر  يغري  ملن  إال  املنكرات  هذه  حضور  بعدم  ننصح  فلهذا 
يستطع أن يغري ويذكر فال جيوز أن حيرضها. 

�أن  �س/ نريد ن�سيحة عن خطر �لبتد�ع يف �لدين، لعل �ملبتدع 
يرجع ؟ 

البدع يف الدين من أعظم الذنوب وأخطرها وهلذا يقول اهلل -عز وجل- 
ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   الكريم   :     چ  يف كتابه 
ٴۇ   ۈۈ   ۆ     ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   
ې          ې   ې   ې   ۉ           ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

ى  ى  چ ]آل عمران: ١٠5 - ١٠6[.
تسود  الدين  يف  املتفرقني  أن  وجل-  -عز  اهلل  بني  اآليات  هذه  سياق  يف 
وجوههم يوم القيامة ويناهلم عذاب عظيم عند اهلل -سبحانه وتعاىل- وهلذا 

جاء يف تفسري ابن كثري عند قوله -سبحانه وتعاىل-:  چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    
ۈ چ    ] آل عمران: ١٠6 [.

قال: َوَقْوُلُه َتَعاىَل: چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ چ َيْعنِي َيْوَم اْلِقَياَمِة، 
اَمَعِة، َوَتْسَودُّ ُوُجوُه َأْهِل اْلبِْدَعِة َواْلُفْرَقِة َقاَلُه  ِة َواجْلَ نَّ ِحنَي َتْبَيضُّ ُوُجوُه َأْهِل السُّ

ُ َعْنُهاَم- . اْبُن َعبَّاٍس -َريِضَ اهللَّ
فابن عباس L فرسها يف أهل البدع ، فقوله تعاىل :چ  ۆ    ۈ چ  

] آل عمران: ١٠6 [. هي وجوه أهل البدع.
َعىَل  َمْنُصوَبًة  ُرُءوًسا  ُأَماَمَة  َأُبو  َرَأى  َقاَل:  َغالٍِب  َأيِب  َعْن  ابن كثري:  قال  ثم 
اَمِء، َخرْيُ َقْتىَل  َت َأِديِم السَّ اِر، رَشُّ َقْتىَل حَتْ َدَرج ِدَمْشَق، َفَقاَل َأُبو ُأَماَمَة: ِكاَلُب النَّ
ُقْلُت  چ إىَِل آِخِر اآْلَيِة.  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  چ  َقَرَأ:  َقَتُلوُه، ُثمَّ  َمْن 
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َم؟ َقاَل: َلْو مَلْ َأْسَمْعُه  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصىلَّ اهللَّ يِب ُأَماَمَة: َأْنَت َسِمْعَتُه ِمْن َرُسوِل اهللَّ أِلَ

َتنْيِ َأْو َثاَلًثا َأْو َأْرَبًعا -َحتَّى َعّد َسْبًعا-َما َحّدثتكموه.اهـ  ًة َأْو َمرَّ إاِلَّ َمرَّ
وقد جاءت األدلة الكثرية عىل حتريم البدع وبيان خطرها و رضرها فرضرها 

عىل األمة عظيم جًدا وهلذا قال اهلل -عز وجل-:  چ ڈ  ژ  ژ   ڑ  
ڳ   ڳ   ڳ   گگ    گ   گ   ک       ک   ک   ک   ڑ  

ڳ  چ ]األعراف: ١5٢[.
قال سفيان: ما من صاحب بدعة إال وعليه ذلة ثم استدل هبذه اآلية.

ُ َعْنُهاَم- َقاَل: َكاَن َرُسوُل  وجاء عند مسلم َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ -َريِضَ اهللَّ
َواْشَتدَّ  َصْوُتُه،  َوَعاَل  َعْيَناُه،  ْت  رَّ امْحَ َخَطَب  إَِذا  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ 
اُكْم«، َوَيُقوُل: »ُبِعْثُت َأَنا  ُه ُمْنِذُر َجْيٍش َيُقوُل: »َصبََّحُكْم َوَمسَّ َغَضُبُه، َحتَّى َكَأنَّ
ا َبْعُد،  اَبِة، َواْلُوْسَطى، َوَيُقوُل: »َأمَّ بَّ «، َوَيْقُرُن َبنْيَ إِْصَبَعْيِه السَّ اَعُة َكَهاَتنْيِ َوالسَّ
ا،  َدَثاُتَ ُمْ ُموِر  ٍد، َوَشُّ اأْلُ مَّ اْلَُدى ُهَدى ُمَ ِديِث ِكَتاُب اهللِ، َوَخرْيُ  َفإِنَّ َخرْيَ احْلَ

َوُكلُّ بِْدَعٍة َضَاَلٌة... «. رواه مسلم برقم )86٧(.
َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ وجاء عند النسائي، وأمحد بلفظ: َكاَن َرُسوُل اهللَّ
ُ َفَا  ِدِه اهللَّ َ َوُيْثنِي َعَلْيِه باَِم ُهَو َأْهُلُه، ُثمَّ َيُقوُل: »َمْن َيْ َمُد اهللَّ َيُقوُل يِف ُخْطَبتِِه: حَيْ
َوَأْحَسَن   ،ِ اهللَّ ِكَتاُب  ِديِث  احْلَ َأْصَدَق  إِنَّ  َلُه،  َهاِدَي  َفَا  ُيْضِلْلُه  َوَمْن  َلُه،  ُمِضلَّ 
َدَثٍة بِْدَعٌة َوُكلُّ بِْدَعٍة َضَاَلٌة،  ا، َوُكلُّ ُمْ َدَثاُتَ ُموِر ُمْ ٍد، َوَشُّ اأْلُ مَّ اْلَْدِي َهْدُي ُمَ
.... « رواه النسائي  اَعُة َكَهاَتنْيِ اِر«، ُثمَّ َيُقوُل: »ُبِعْثُت َأَنا َوالسَّ َوُكلُّ َضَاَلٍة ِف النَّ
برقم )١5٧8)، وأمحد برقم )١4984)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن 

النسائي. 
أي رش الذنوب واملعايص بعد الكفر و الرشك هي البدع فالبدعة أخطر من 
الزنى وأخطر من الربا واخلمر وغريها من سائر الكبائر التي ال خترج من ملة 
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اإلسالم.

َم- دائاًم إذا وعظ الناس يف اجلمعة وغريها  هلذا كان النبي -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َدَثٍة بِْدَعٌة َوُكلُّ بِْدَعٍة  ا، َوُكلُّ ُمْ َدَثاُتَ ُموِر ُمْ حيذرهم من البدع فيقول: »َوَشُّ اأْلُ
اِر« ....  كان دائاًم حيذر من البدع لرضرها عىل األمة  َضَاَلٌة، َوُكلُّ َضَاَلٍة ِف النَّ
وخلطرها عىل األمة فالبدعة تفعل باألمة ما ال يفعله أعدائها هبا فالبدعة متزق 
األمة وتفرقها تفريًقا عريًضا حتى تضعف هذه األمة وتتشتت وتذهب رحيها 

وختور قواها واهلل -عز وجل- يقول يف كتابه الكريم:  چ ٻ  ٻ  پ  
پ  پ چ ]األنفال: 46[.

والبدعة سبب حللول العداوة والبغضاء بني املسلمني فها نحن نالحظ أن 
العداوة والبغضاء بني املسلمني أحياًنا أشد من العداوة بني املسلمني  والكفار 
وأحياًنا حتصل احلروب الطاحنة بني املسلمني بسبب البدعة التي ُأحدثت يف 

دين اهلل -سبحانه وتعاىل-.
وهلذا البدعة جتعل التوبة حمجوبة ال تصعد إىل اهلل وال يقبلها اهلل فقد جاء 
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل  عند الطرباين، والبيهقي َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك - َريِضَ اهللَّ
ْوَبَة َعْن َصاِحِب ُكلِّ بِْدَعٍة« رواه  َ َحَجَب التَّ َم-: »إِنَّ اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
 ،(9٠١١( برقم  الشعب  يف  والبيهقي   ،(4٢٠٢( برقم  األوسط  يف  الطرباين 

وصححه األلباين الصحيحة برقم )١6٢٠(.
فالبدعة حتجب عن صاحبها التوبة عياًذا باهلل رب العاملني داللة عىل رضرها 
وعىل خطر ها وهلذا يقول سفيان الثوري - رمحه اهلل تعاىل- : »البدعة أحب إىل 

إبليس من املعصية، فإن املعصية يتاب منها والبدعة ال يتاب منها«. 
والبدعة إذا تعلقت بقلب صاحبها يصعب عليه أن يتوب إىل اهلل  كام جاء يف 
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  ُ َعْنُه-، َعِن النَّ الصحيحني َعْن َأيِب َسِعيٍد اخُلْدِريِّ -َريِضَ اهللَّ



351
اِوُز َتَراِقَيُهْم،  ِق، َوَيْقَرُءوَن الُقْرآَن اَل ُيَ ُرُج َناٌس ِمْن ِقَبِل املَْشِ َم- َقاَل: »َيْ َوَسلَّ
َيُعوَد  ِفيِه َحتَّى  ِة، ُثمَّ اَل َيُعوُدوَن  ِميَّ ْهُم ِمَن الرَّ َيْمُرُق السَّ يِن َكاَم  َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ

ْهُم إَِل ُفوِقِه« رواه البخاري برقم )٧56٢)، ومسلم برقم )١٠6٧(.  السَّ
أي أهنم إذا وقعوا يف هذه البدعة يصعب عليهم أن يعودوا ويصعب عليهم 
ْهُم إَِل ُفوِقِه( أي:  أن يتوبوا إىل اهلل ألنه قال: )ُثمَّ اَل َيُعوُدوَن ِفيِه َحتَّى َيُعوَد السَّ
إذا خرج السهم من الرمية ال يرجع وهكذا أيًضا من وقع يف البدعة فالغالب 
أنه يبقى ُمرًصا عىل بدعته وعىل ضالله وعىل زيفه حتى ولو تبني له احلق ألن 

قلبه قد أرشب حب هذه البدعة.
عند  فقد جاء  القلوب  البدعة عىل  تأثري هذه  ـ مدى  ـ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بني  وقد 
ُه َقاَم  ُ َعْنُهاَم-، َأنَّ أيب داود، واإلمام أمحد  َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن -َريِضَ اهللَّ
َمْن  إِنَّ  »َأاَل  َفَقاَل:  ِفيَنا  َقاَم  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  إِنَّ  َأاَل  َفَقاَل: 
َة َسَتْفَتُِق  ًة، َوإِنَّ َهِذِه امْلِلَّ ُقوا َعىَل ثِْنَتنْيِ َوَسْبِعنَي ِملَّ َقْبَلُكْم ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب اْفَتَ
اَمَعُة.  ِة، َوِهَي اجْلَ نَّ اِر، َوَواِحَدٌة ِف اجْلَ ثِْنَتاِن َوَسْبُعوَن ِف النَّ َعىَل َثَاٍث َوَسْبِعنَي: 
ْهَواُء، َكاَم َيَتَجاَرى  اَرى ِبِْم تِْلَك اأْلَ تِي َأْقَواٌم َتَ ُه َسَيْخُرُج ِمْن ُأمَّ وف رواية: َوإِنَّ
اْلَكْلُب لَِصاِحبِِه« اَل َيْبَقى ِمْنُه ِعْرٌق َواَل َمْفِصٌل إاِلَّ َدَخَلُه«. رواه أبو داود برقم 
)459٧)، وأمحد برقم )١693٧)، وحسنه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.

فالكلب  الناس  إىل  منها  ينتقل  الذي  الكالب  بداء  البدعة  شبه  فالرسول 
حتى  وانترش  اإلنسان  هذا  جسم  يف  السم  اسرتسل  إنساًنا  عض  إذا  املسعور 
ما يبقى يف جسم هذا اإلنسان يشء إال دخله هذا السم وهكذا الرسول شبه 

البدعة بداء الكلب عياًذا باهلل.
، َوُحْجر ْبن  َلِميُّ ِن ْبن َعْمٍرو السُّ مْحَ وجاء عند أيب داود، وأمحد عن َعْبد الرَّ

زب ھ  ے  ے   ِفيِه  َنَزَل  مِمَّْن  َوُهَو  َساِرَيَة،  ْبَن  اْلِعْرَباَض  َأَتْيَنا  َقااَل:  ُحْجٍر، 
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ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  رب ]التوبة: 9٢[ 
بَِنا  اْلِعْرَباُض: َصىلَّ  َفَقاَل  َوُمْقَتبِِسنَي،  َوَعائِِديَن  َزائِِريَن  َأَتْيَناَك  َوُقْلَنا:  ْمَنا،  َفَسلَّ
َمْوِعَظًة  َفَوَعَظَنا  َعَلْيَنا  َأْقَبَل  ُثمَّ  َيْوٍم،  َذاَت  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  َرُسوُل اهللَّ
 ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َقائٌِل:  َفَقاَل  اْلُقُلوُب،  ِمْنَها  َوَوِجَلْت  اْلُعُيوُن  ِمْنَها  َذَرَفْت  َبِليَغًة 
ْمِع  ِ َوالسَّ ٍع، َفاَمَذا َتْعَهُد إَِلْيَنا؟ َفَقاَل »ُأوِصيُكْم بَِتْقَوى اهللَّ َكَأنَّ َهِذِه َمْوِعَظُة ُمَودِّ
ى اْختَِاًفا َكثرًِيا،  ُه َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َبْعِدي َفَسرَيَ ا، َفإِنَّ اَعِة، َوإِْن َعْبًدا َحَبِشيًّ َوالطَّ
َعَلْيَها  وا  َوَعضُّ ا  ِبَ ُكوا  مَتَسَّ اِشِديَن،  الرَّ امْلَْهِديِّنَي  َلَفاِء  اخْلُ ِة  َوُسنَّ تِي  بُِسنَّ َفَعَلْيُكْم 
َدَثٍة بِْدَعٌة، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضَاَلٌة«  ُموِر، َفإِنَّ ُكلَّ ُمْ َدَثاِت اأْلُ اُكْم َوُمْ َواِجِذ، َوإِيَّ بِالنَّ
رواه أبو داود برقم )46٠٧)، وأمحد برقم )١٧١45)، وصححه األلباين يف 

تصحيح ُسنن أيب داود.
أي كل بدعة تدخل صاحبها النار عياًذا باهلل فهذه األدلة تبني خطر االبتداع  
ورضر االبتداع عىل األمة وقد بني الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث السابق أن البدعة 
من أعظم أسباب دخول النار، وذلك أن صاحبها يظنها عبادًة ويظنها طاعة 
وهلذا قد ال يتوب منها وال يرجع عنها ألنه يرى نفسه عىل طاعة وعىل عبادة 
فاملبتدع يف الدين مرّشع يزاحم الرشيعة اإلسالمية وجيعل نفسه بمنزلة املرشع 

واهلل -عز وجل- يقول يف كتابه الكريم: چ ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ ] الشورى: ٢١ [.

فهذا الذي يأيت بالبدعة يتهم اإلسالم بالنقص، أو يتهم رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ 
چ  چ  چ   الرسول كتم احلق واهلل -عز وجل- يقول: چ  أن  بفعله 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ ] املائدة: 3 [.
معناه أن كامل الدين واإلسالم مل يكن إال بعد تبليغ الرسالة كاملة من النبي   
-صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم-فقد بلغ رسول اهلل-صىل اهلل عليه وعىل آله 
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اهلل عليه  النبي-صىل  الدين يف زمن   اهلل  أتم  ربه وهلذا  به   أمره   ما  وسلم-  

وعىل آله وسلم- وأكمله چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ  ] املائدة: 3 [.

ابتدع  فال دين بعد كامل دين اهلل -عز وجل- عىل نبيه حممد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فمن 
يف الدين فقد اهتم اإلسالم بأنه مل يكمل فهو جاء ليكمله أو اهتم النبي-صىل 
اهلل -عز  أمره  ما  بّلغ   فقد  احلق وحاشاه  كتم  أنه  آله وسلم-  اهلل عليه وعىل 
وجل- به بالًغا كاماًل شاماًل عىل أكمل وجه -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- 
فالبدعة تزاحم الدين وربام زحزحت البدعة شيًئا من الدين ، بل ال تأيت بدعة 
البدعة مكاهنا وهناك أدلة كثرية عىل مثل ، هذا فعىل  ُسنَّة فتقوم  إال وذهبت 
سبيل املثال الذين التزموا بأذكار يقولوهنا بداًل من األذان األول لصالة الفجر 
نَّة هذه وحي من اهلل  نَّة التي هي األذان والسُّ فهؤالء جاؤوا بالبدعة وتركوا السُّ
-سبحانه وتعاىل- عىل رسوله ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فالرسول ال يفعل شيًئا إال بوحي من 

اهلل -عز وجل- كام قال اهلل -عز وجل-: چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    
ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ چ    ]النجم: 3 - 5[.

وقد كان سلف األمة حيذرون من البدع أشد حتذير  ،و حيذرون من األهواء 
أشد حتذير.

فقد جاء عند الدارمي عن عمر بن حييى بن عمرو بن سلمة اهلمداين َقاَل: 
 ُ ِ ْبِن َمْسُعوٍد -َريِضَ اهللَّ ا َنْجِلُس َعىَل َباِب َعْبِد اهللَّ ُث، َقاَل: ُكنَّ دِّ َسِمْعُت َأيِب، حُيَ
َعْنُه-، َقْبَل َصاَلِة اْلَغَداِة، َفإَِذا َخَرَج، َمَشْيَنا َمَعُه إىَِل امْلَْسِجِد، َفَجاَءَنا َأُبو ُموَسى 
ِن ُقْلَنا: اَل، َبْعُد.  مْحَ ُ َعْنُه- َفَقاَل: َأَخَرَج إَِلْيُكْم َأُبو َعْبِد الرَّ ْشَعِريُّ -َريِضَ اهللَّ اأْلَ
َفَجَلَس َمَعَنا َحتَّى َخَرَج، َفَلامَّ َخَرَج، ُقْمَنا إَِلْيِه مَجِيًعا، َفَقاَل َلُه َأُبو ُموَسى: َيا َأَبا 
إاِلَّ   - ِ ْمُد هلِلَّ َواحْلَ َأَر -  َومَلْ  َأْنَكْرُتُه  َأْمًرا  آنًِفا  امْلَْسِجِد  َرَأْيُت يِف  إيِنِّ  ِن،  مْحَ َعْبِد الرَّ
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اُه. َقاَل: َرَأْيُت يِف امْلَْسِجِد َقْوًما ِحَلًقا  ا. َقاَل: َفاَم ُهَو؟ َفَقاَل: إِْن ِعْشَت َفَسرَتَ َخرْيً
وا  ُ اَلَة يِف ُكلِّ َحْلَقٍة َرُجٌل، َويِف َأْيِدهيِْم حًصا، َفَيُقوُل: َكربِّ ُجُلوًسا َيْنَتِظُروَن الصَّ
ُلوَن ِماَئًة، َوَيُقوُل: َسبُِّحوا ِماَئًة،  ُلوا ِماَئًة، َفُيَهلِّ وَن ِماَئًة، َفَيُقوُل: َهلِّ ُ ِماَئًة، َفُيَكربِّ
َأِو  َرْأيَِك  اْنتَِظاَر  ْم َشْيًئا  هَلُ ُقْلُت  َما  َقاَل:  ْم؟  هَلُ ُقْلَت  َفاَمَذا  َقاَل:  ِماَئًة،  َفُيَسبُِّحوَن 
ْم َأْن اَل َيِضيَع  َئاهِتِْم، َوَضِمْنَت هَلُ وا َسيِّ ْم َأْن َيُعدُّ اْنتظاَر َأْمِرَك. َقاَل: »َأَفاَل َأَمْرهَتُ
ِمْن َحَسَناهِتِْم«، ُثمَّ َمىَض َوَمَضْيَنا َمَعُه َحتَّى َأَتى َحْلَقًة ِمْن تِْلَك احْلَِلِق، َفَوَقَف 
ِن حًصا  مْحَ َعَلْيِهْم، َفَقاَل: »َما َهَذا الَِّذي َأَراُكْم َتْصَنُعوَن؟« َقاُلوا: َيا َأَبا َعْبِد الرَّ
َأْن  َضاِمٌن  َفَأَنا  َئاتُِكْم،  َسيِّ وا  »َفُعدُّ َقاَل:  ْسبِيَح.  َوالتَّ ْهِليَل  َوالتَّ ْكبرَِي  التَّ بِِه  َنُعدُّ 
َهُؤاَلِء  َهَلَكَتُكْم  َع  َأرْسَ َما  ٍد،  مَّ حُمَ َة  ُأمَّ َيا  ُكْم  َوحْيَ ٌء  يَشْ َحَسَناتُِكْم  ِمْن  َيِضيَع  اَل 
َم- ُمَتَواِفُروَن، َوَهِذِه ثَِياُبُه مَلْ َتْبَل، َوآنَِيُتُه مَلْ  َصَحاَبُة َنبِيُِّكْم -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ٍد -َصىلَّ اهلُل  مَّ ِة حُمَ ٍة ِهَي َأْهَدى ِمْن ِملَّ ، َوالَِّذي َنْفيِس بَِيِدِه، إِنَُّكْم َلَعىَل ِملَّ ُتْكرَسْ

َم- أْو ُمْفَتتُِحو َباِب َضاَلَلٍة«.  َعَلْيِه َوَسلَّ
. َقاَل: »َوَكْم ِمْن ُمِريٍد لِْلَخرْيِ  رْيَ ِن، َما َأَرْدَنا إاِلَّ اخْلَ مْحَ ِ َيا َأَبا َعْبِد الرَّ َقاُلوا: َواهللَّ
َيْقَرُءوَن  َقْوًما   « َأنَّ  َثَنا  َحدَّ َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  إِنَّ  ُيِصيَبُه،  َلْن 
ِ َما َأْدِري َلَعلَّ َأْكَثَرُهْم ِمْنُكْم، ُثمَّ َتَوىلَّ َعْنُهْم.  اِوُز َتَراِقَيُهْم«، َواْيُم اهللَّ اْلُقْرآَن اَل ُيَ
َمَع  ْهَرَواِن  النَّ َيْوَم  ُيَطاِعُنوَنا  َلِق  احْلِ ُأوَلئَِك  َة  َعامَّ َرَأْيَنا  َسَلَمَة:  ْبُن  َعْمُرو  َفَقاَل 

َواِرِج. صححه اإلمام األلباين يف الصحيحة برقم )٢٠٠5(.  اخْلَ
أي: حتولوا من تلك البدعة وجرهتم إىل بدعة أعظم وأصبحوا يف صفوف 
اخلوارج حياربون أصحاب رسول اهلل-صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- فالبدعة 
خطرية كام قال اإلمام الشافعيـ  رمحه اهلل-: ) ألن يلقى العبد ربه بكل ذنب إال 
الرشك أهون عليه من أن يلقاه هبوى ) أي أهون من أن يلقاه ببدعة عياًذا باهلل 
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فهذا دليل عىل أن البدعة أخطر من كبائر الذنوب وأرض من كبائر الذنوب دون 
الرشك فالبدعة أهيا اإلخوة رضرها عىل الدين عظيم ورضرها عىل املسلمني 

عظيم هلذا قال اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم:  چ پ  ڀ  ڀ   ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  چ ]هود: ١١8 - ١١9[.
يف هذه اآلية يبني اهلل -عز وجل- أنه يدخل املختلفني النار واملختلفون هم 
أهل البدع وأهل الضالل وأهل  الزيغ الذين تفرقوا واختلفوا و جاؤوا بأمور 

فرقتهم ومزقتهم وهلذا يقول اهلل -عز وجل-: چ ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ چ ] األنعام: ١59 [.

أي أنت بريء منهم يا حممد  بريء منهم ومن أفعاهلم فلست منهم يف يشء 
عقيدة  مزقت  فالبدع  وجل-  -عز  اهلل  دين  يف  االبتداع  من  حذر  فاإلسالم 
اإلسالم  باسم  العظيمة  األفاعيل  يفعل  إنسان  من  فكم  وعباداهتم  املسلمني 
فكم من رجل يذبح لغري اهلل ويدعو غري اهلل ويستغيث بغري اهلل ويسميها عبادة 

عياًذا باهلل وهي رشك خمرج من ملة اإلسالم.
فام الفرق بني من يدعو صناًم ومن يدعو بيًتا هذا خملوق وهذا خملوق بل ما 
الفرق  بني من يدعو رجاًل من الناس ومن يدعو عيسى ابن مريم ويستغيث به 
ويستجري به ويرصف شيًئا من العبادة له فهذا مرشك وهذا مرشك ال فرق بني 
من يدعو قرًبا ومن يدعو عيسى ابن مريم هذا يدعو ميًتا وهذا يدعو خملوًقا 
غائًبا هلذا جيب  أن نحذر من البدع  وأن ننظر ماذا عملت البدع يف أصحاهبا 
وبدعه  اخلوارج  بدعة  وهي  بدعة  أول  ظهور  منحني  باألمة  أرضت  فالبدع 
فالبدع  البدع  من  وغريها  واملرجئة  املعتزلة  وبدعة  القدرية  وبدعة  الشيعة 
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كثرية ترضرت هبا األمة وهلذا كم حدثت من حروب ومعارك بسبب البدع يف 
أوساط املسلمني فاخلوارج ظلوا حياربون املسلمني زمًنا طوياًل وإىل اآلن وهم 
ال يزالون كذلك فكم سفكت من دماء عىل أيدهيم دماء املؤمنني األبرياء وكم 
قطعوا طريًقا، وكم أخافوا اآلمنني فالبدع ترض األمة وتفتك هبا وتؤثر يف األمة 
تأثرًيا بالًغا وهلذا حذر أهل اإلسالم من البدع وحذروا من أهل البدع وبينوا 

أن السالمة يف النجاة من البدعة.
وهلذا يقول أيوب السختياين رمحه اهلل تعاىل: )من سعادة احلدث واألعجمي 
أن يوفقا لعامل ُسنَّة من أول أمره ) فكم حذر السلف- رمحهم اهلل- من البدع 
بل حذر منها القرآن وحذر منها النبي-صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- حتذيًرا 
اهلل  كتاب  حيّكموا  وأن  البدع  من  حيذروا  أن  املسلمني  عىل  فالواجب  بالًغا 
ويف  وصالهتم  عقيدهتم   يف  وسلم-  آله  وعىل  عليه  اهلل  رسوله-صىل  وُسنَّة 
-عز  واهلل  والنار  اهلالك  من  النجاة  أرادوا  إذا  شؤوهنم   ومجيع  أعامهلم  مجيع 

وجل- يقول يف كتابه الكريم:   چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  
ہہچ ] احلرش: ٧[. 

وقال ربنا عزوجل يف كتابه الكريم:  چ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  

جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   چ ] النساء:59  [.
وقال اهلل -عز وجل-: چ ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  
وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ ]النور: 5١ [.

ويقول اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم چ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ  

ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  چ ] األحزاب: 36 [.
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أسأل اهلل أن يصلح أحوال املسلمني.

ة  نَّ ة �سيئة وتاب منها ويوجد من يفعل بهذه �ل�سُّ �س/ رجل �سن �ُسنَّ
�ل�سيئة من بعده فهل �لإثم ل يز�ل لحًقا به ؟ �أم ل ؟

يوم  إىل  هبا  ووزر من عمل  عليه وزرها  كان  ُسنَّة سيئة  اجلواب: من سن 
القيامة من غري أن ينقص من أوزارهم يشٌء هكذا جاء عن النبي ـ صىل اهلل 
عليه  وعىل آله وسلم  ـ كام جاء يف صحيح مسلم َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد اهللِ -َريِضَ 
َم-  ْعَراِب إىَِل َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َجاَء َناٌس ِمَن اأْلَ اهللَّ
َعىَل  النَّاَس  َفَحثَّ  َحاَجٌة،  َأَصاَبْتُهْم  َقْد  َحاهِلِْم  ُسوَء  َفَرَأى  وُف  الصُّ َعَلْيِهِم 
ْنَصاِر  َدَقِة، َفَأْبَطُئوا َعْنُه َحتَّى ُرئَِي َذلَِك يِف َوْجِهِه. َقاَل: ُثمَّ إِنَّ َرُجاًل ِمَن اأْلَ الصَّ
وُر يِف َوْجِهِه،  ُ َتَتاَبُعوا َحتَّى ُعِرَف الرسُّ ٍة ِمْن َوِرٍق، ُثمَّ َجاَء آَخُر، ُثمَّ  َجاَء برُِصَّ
َحَسَنًة،  ًة  ُسنَّ اإْلِْسَاِم  ِف  َسنَّ  »َمْن  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َفَقاَل 
ٌء،  ا، َواَل َيْنُقُص ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْ ا َبْعَدُه، ُكتَِب َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل ِبَ َفُعِمَل ِبَ

َئًة« رواه مسلم برقم )١٠١٧(. ًة َسيِّ َوَمْن َسنَّ ِف اإْلِْسَاِم ُسنَّ
نَّة السيئة توبة صادقة قبل اهلل توبته برشوط ، كام  لكن من تاب من هذه السُّ

قال اهلل -عز وجل-:  چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  چ  ]البقرة: ١59 - ١6٠ [.
ورشوط توبته هي: أن يتوب توبة صادقة وأن يقلع عن هذا الذنب وعن هذه 
نَّة السيئة وأن يندم عىل فعلها وأن يعزم عىل أال يعود إليها أبًدا وأن حياول  السُّ
نَّة سيئة  إصالح ما أفسد وتبيني ما كتم فيحاول أن يبلغ من استطاع أن هذه السُّ
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وقد تبني له أهنا حرام وأنه ال جيوز فعلها بقدر ما يستطيع فإذا فعل ذلك فقد 
برأت ذمته ومن عمل هبا بعد أن بلغه فال يكون آثاًم واإلثم عىل من أرص عليها. 

ة تق�سيم �سحيح ؟    نَّ �س/ هل تق�سيم �لبدعة �إىل �سيئة وح�سُ
البدعة كلها سيئة وليس يف البدع ما هو حسن ، وهلذا مل يرد دليل عن النبي 

-صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- أنه سمى البدعة حُسنَّة. 
وأما احلديث الذي استدل به أصحاب هذا التقسيم وهو قوله عليه الصالة 
ا َبْعَدُه، ُكتَِب َلُه ِمْثُل َأْجِر  ًة َحَسَنًة، َفُعِمَل ِبَ والسالم: »َمْن َسنَّ ِف اإْلِْسَاِم ُسنَّ
َئًة،  ًة َسيِّ ٌء، َوَمْن َسنَّ ِف اإْلِْسَاِم ُسنَّ ا، َواَل َيْنُقُص ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْ َمْن َعِمَل ِبَ
َأْوَزاِرِهْم  ِمْن  َيْنُقُص  َواَل  ا،  ِبَ َعِمَل  َمْن  ِوْزِر  ِمْثُل  َعَلْيِه  ُكتَِب  َبْعَدُه،  ا  ِبَ َفُعِمَل 

ٌء« رواه مسلم برقم )١٠١٧)، َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد اهللِ. َشْ
ًة  فالرسول-صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- قال: »َمْن َسنَّ ِف اإْلِْسَاِم ُسنَّ
َحَسَنًة« ومل يقل: »من ابتدع بدعة حُسنَّة«، وقصة احلديث هي التي تبني معناه 
فن هذا الرجل فتح باب الصدقة فتتابع الناي من بعده فاملعنى: من سن أي: 

أحيا وجدد شيًئا مرشوًعا يف الدين فعمل به الناس من بعده.
فلم يرد دليل ال من كتاب  وال من ُسنَّة  عىل أن البدعة تعد حُسنَّة فالبدع 
ُ َعْنُه- كلها سيئة جاء عند أيب داود، وأمحد عن اْلِعْرَباض ْبن َساِرَيَة -َريِضَ اهللَّ

َعَلْيَنا  َأْقَبَل  ُثمَّ  َيْوٍم،  َذاَت  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  بَِنا  َصىلَّ  َقاَل: 
َفَوَعَظَنا َمْوِعَظًة َبِليَغًة َذَرَفْت ِمْنَها اْلُعُيوُن َوَوِجَلْت ِمْنَها اْلُقُلوُب، َفَقاَل َقائٌِل: َيا 
ٍع، َفاَمَذا َتْعَهُد إَِلْيَنا؟ َفَقاَل : »ُأوِصيُكْم بَِتْقَوى  ِ َكَأنَّ َهِذِه َمْوِعَظُة ُمَودِّ َرُسوَل اهللَّ
ى  َفَسرَيَ َبْعِدي  ِمْنُكْم  َيِعْش  َمْن  ُه  َفإِنَّ ا،  َحَبِشيًّ َعْبًدا  َوإِْن  اَعِة،  َوالطَّ ْمِع  َوالسَّ  ِ اهللَّ
ا  ِبَ ُكوا  مَتَسَّ اِشِديَن،  الرَّ امْلَْهِديِّنَي  َلَفاِء  اخْلُ ِة  َوُسنَّ تِي  بُِسنَّ َفَعَلْيُكْم  َكثرًِيا،  اْختَِاًفا 
َدَثٍة بِْدَعٌة، َوُكلَّ  ُموِر، َفإِنَّ ُكلَّ ُمْ َدَثاِت اأْلُ اُكْم َوُمْ َواِجِذ، َوإِيَّ وا َعَلْيَها بِالنَّ َوَعضُّ
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بِْدَعٍة َضَاَلٌة« رواه أبو داود برقم )46٠٧)، وأمحد برقم )١٧١45)، وصححه 

األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.
املصالح  يف  التي  البدعة   إال  سيئة  وجل-  -عز  اهلل  دين  يف  البدع  فجميع 
املرسلة ويف املسائل الدنيوية التي ال عالقة هلا بالرشيعة وإذا صح إطالق اسم 
ينتفع  التي  كالصناعات  اللغوي   املعنى  إال عىل  يكون  فهذا ال  البدعة عليها 
أما   واملكربات  والثالجات  والغساالت  والسيارات  الكهرباء  مثل  الناس  هبا 
مسائل الدين فال توجد إال ُسنَّة أو بدعة وليس فيها بدعه حُسنَّة أبًدا بل مجيع 
البدع قبيحة ومجيع البدع منكرة ومجيع البدع حمرمة ألن  النبي-صىل اهلل عليه 
بِْدَعٍة َضاَلَلٌة« وما استثنى من البدع شيًئا وأما  وعىل آله وسلم- قال: »َوُكلَّ 
استدالهلم بقول عمر ـ ريض اهلل عنه ـ يف مجعه للصحابة وللمسلمني عىل إمام 
واحد يف صالة الرتاويح: ) نعمت البدعة هي ) فعمر ـ ريض اهلل عنه مل يرد 
البدعة املعلومة وربام أراد البدعة اللغوية وإال فصالة الرتاويح قد رغب فيها 
رسول اهلل-صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- كام يف الصحيحني َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة  
َم- َقاَل: »َمْن َقاَم َرَمَضاَن  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل اهللَّ -َريِضَ اهللَّ
َم ِمْن َذْنبِِه« رواه البخاري برقم )3٧)، ومسلم  إِياَمًنا َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

برقم )٧59(.
الرتاويح منفرًدا ويف  آله وسلم- يصيل  النبي-صىل اهلل عليه وعىل   وكان 
يف  أيًضا  وصالها  الصحابة  مع  متتابعة  ليال  ثالث  مرة  ذات  صالها  مجاعة 
وليلة  والعرشين  اخلامس  وليلة  والعرشين  الثالث  ليلة  صىل  األعوام  بعض 
السابع والعرشين مجاعة بالصحابة ، وكان الرسول-صىل اهلل عليه وعىل آله 
ينكر  وسلم- خيرج من املسجد ويرى الصحابة يصلوهنا مجاعة فيقرهم وال 

عليهم ،  فليس يف اإلسالم بدعة حُسنَّة فكل البدعة سيئة. 
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ُ َعْنُه- َقاَل:  وأما ما جاء يف صحيح مسلم َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد اهللِ -َريِضَ اهللَّ
ًة َحَسَنًة، َفُعِمَل  َم-: »َمْن َسنَّ ِف اإْلِْسَاِم ُسنَّ َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ٌء، َوَمْن  ا، َواَل َيْنُقُص ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْ ا َبْعَدُه، ُكتَِب َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل ِبَ ِبَ
ا،  ا َبْعَدُه، ُكتَِب َعَلْيِه ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل ِبَ َئًة، َفُعِمَل ِبَ ًة َسيِّ َسنَّ ِف اإْلِْسَاِم ُسنَّ

ٌء« رواه مسلم برقم )١٠١٧(. َواَل َيْنُقُص ِمْن َأْوَزاِرِهْم َشْ
نَّة املرشوعة وليست البدعة فليس هناك دليل يسميها  نَّة هنا السُّ فاملراد بالسُّ

بدعة حُسنَّة بل كل البدع قبيحة وليس منها يشء حسن.
�س/ ن�سمع بع�س �مل�سلني بعد �أن ينتهو� من �ل�سالة ياأتون بالأذكار 
ب�سوت جماعي فما حكم هذ� �لفعل وما توجيهكم ملن يفعلون هذ� ؟

أداء األذكار مرشوع ولكن أداءها بصوت مجاعي ُمبتدع ألن النبي -صىل 
اهلل عليه وعىل آله وسلم- مل يكن يفعل هذا، ومل يرد دليل عىل أن الصحابة أتوا 
بأذكار بصوت مجاعي بل كل واحد كان يؤدي األذكار عىل حسب حالته فهذه 
يشغل  قد  األذكار بصوت مجاعي  أداء  الفعل، وهو  إن هذا  ثم  مبتدعة  اهليئة 

املصلني الذين تأخروا عن الصالة وفاهتم ركعة أو  ركعتان أو ثالث.
ومما يزيد هذا اخلطأ شنًعا أهنم يقرأون األذكار متلوة مرتبة كقراءة القرآن 
وهذا ليس بصحيح وال جيوز ترتيب األذكار هبذا التسلسل بل ينبغي أن يقدم 
اإلنسان بعض األذكار أحياًنا وأن يؤدهيا يف رسه فقد قال اهلل -عز وجل- يف 

ائ   ى     ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   الكريم: چ  كتابه 
ائ  ەئ   ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ ]األعراف: ٢٠5 [. 

بدون  أدها  أي   .] األعراف:٢٠5    [ چ  ى     ى   : چ  -تعاىل-  اهلل  قال 
أن جتهر وقال اهلل -عز وجل-: چ ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ         ے  ے  

ۓ  ۓ  چ ] األعراف: 55 [.
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ېئ    ىئ  ىئ  ىئ   أي من االعتداء أن جتهر يف غري موضع اجلهر:  چ 

ی  ی   چ ] البقرة: ١9٠ [.
فهكذا يبني اهلل -عز وجل- وهلذا جيب علينا أن نتأسا  برسول اهلل-صىل اهلل 
عليه وعىل آله وسلم- يف مجيع أمورنا فنجهر يف موضع اجلهر ونرس يف موضع 

اإلرسار.
�س/ بارك �هلل فيكم ما حكم �ل�سالة خلف �ملبتدع ؟ 

املبتدع الذي مل خترجه بدعته من اإلسالم صحيحة أما من  الصالة خلف 
كانت بدعته مكفرة فالصالة خلفه باطلة ألنه كافر والكافر ال تقبل منه صالة 
فال جيوز أن يكون إماًما للمسلمني واألوىل للمسلمني أال يكون أئمتهم من 
أهل البدع ألهنم ليسوا أهاًل لذلك وال ينبغي أن يكونوا أئمة ما داموا مبتدعني 
ألهنم مل يعظموا رشع اهلل وألهنم مل يعظموا ما جاء به رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بل ومل 
يعظموا رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ألهنم لو عظموا رسول اهلل ما جاءوا ببدع ختالف 

سنته عليه الصالة والسالم.
فالواجب أال جُيعل أهل البدع أئمة للمساجد وأئمة للمسلمني وأن جيعل 
إذا  لكن  رسوله  وبُسنَّة  اهلل  بكتاب  متمسكني  صاحلني  أتقياء  أئمة  املسلمون 
كان هذا اإلمام مفروًضا يف هذا املسجد أو كان صاحب املسجد وليس هناك 
خلف  الصالة  جازت  نَّة  والسُّ بالكتاب  املتمسكني  من  أئمتها  قريبة  مساجد 

املبتدع ما دام مسلاًم والصالة صحيحة.
أما الكافر فال تصح الصالة خلفه وال تصح الصالة خلف من يأيت ببدع 
ينفعون  األولياء  أن  يعتقدون  الذين  مثل  العاملني  رب  اهلل  دين  عن  خترجه 
إليهم  ويرضون من دون اهلل ويدعوهنم ويذبحون عند أرضحتهم ويتقربون 
كشف  منهم  ويطلبون  هبم  ويستجريون  هبم  ويستغيثون  والنحائر  بالذبائح 
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الرض وجلب النفع أمثال هؤالء ال جيوز أن يصيل املسلم خلفهم ألن صالهتم 
باطلة وألن بدعتهم خترجهم عن دين اهلل رب العاملني واألفضل أن اإلنسان 
حياول أن يصيل خلف اإلنسان الصالح التقي ألن اإلمامة ُتعترب تكرياًم وترشيًفا 
فال ينبغي أن يناهلا إال من يستحقها وال ينبغي أن يقوم هبا إال من كان قادًرا 
عىل القيام هبا عىل الوجه الصحيح واإلمام ينبغي أن يكون أسوة لآلخرين يف 

نَّة وبعده عن البدع وحتذيره منها.  متسكه بالكتاب والسُّ
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الفـرق والتحـذيـر منهـا

�س/ بارك �هلل فيكم ما هي �لأخطاء �لتي تنتقدونها على جماعة 
�لإخو�ن �مل�سلمني وما هي ن�سيحتكم لهذه �جلماعة ؟ 

كثرية  �مل�سلمني  �لإخو�ن  جماعة  على  ننتقدها  �لتي  �لأخطاء 
و�إمنا ن�سري بع�س �لإ�سار�ت �إىل بع�سها: 

أواًل: قضية الوالء والرباء فالوالء والرباء عندهم ليس منضبًطا بالضوابط 
الرشعية وإنام يسري عىل حسب املصالح السياسية واملصالح الدنيوية فعندهم 
أن وضعوا  منهم  كان كام حصل  أي شخص  يد  أيدهيم يف  ليضعوا  استعداد 
األحزاب  من  وغريهم  والنارصيني  والبعثيني  االشرتاكيني  أيدي  يف  أيدهيم 
الضالة املنحرفة بل وضعوا أيدهيم يف أيدي النصارى املامرسة االنتخابات يف 

مرص وهلم أخطاء كثرية يف هذا املجال. 
التي تعترب كفًرا ألهنا مناوئة للرشيعة اإلسالمية،  ثانًيا: قبول الديمقراطية 

وقد مجعت الرش بحذافريه فيها.
ثالًثا: إقرارهم بتفرع األمة وانقسامها إىل أحزاب متناحرة ويتواطئون عىل 
ذلك  ، ومنها أيًضا الوالء الضيق للحزب فلو كان الفرد منهم من أسوء خلق 
اهلل ومن أفسد خلق اهلل فهم حييونه وجيلونه ويعظمونه ، ومن مل يكن من حزهبم 

وإن كان من أتقى خلق اهلل ينصبون له العداء. 
التي حتصل منهم يف كثري من القضايا فإذا أرادوا  التلبيسات  أيًضا:  ومنها 
شيًئا حاولوا أن يصبغوه بالصبغة اإلسالمية  ، ولو كان من املعايص الواضحة 
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فالذي ننصحهم به أن يرجعوا إىل كتاب اهلل وإىل ُسنَّة رسول اهلل-صىل اهلل عليه 
وحدة صف  يسعوا يف  وأن  متاًما  احلزبية  من  يتنصلوا  وأن  آله وسلم-  وعىل 
قال اهلل عزوجل يف  ،  كام  األمة وأن يكون والءهم هلل ولرسوله وللمؤمنني 

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   چ  الكريم:  كتابه 
وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ ] املائدة: 55 [.

ک  گ  گ   گ  گچ   چ   : ويقول اهلل -عز وجل- 
]التوبة: ٧١[.

فهنا يقول واملؤمنون واملؤمنات ومل يقول واحلزيب واحلزبية بعضهم أولياء 
ڳ   گڳ   گ   گ    گ   ک   چ  قال:  وإنام  بعض 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     چ ] التوبة: ٧١ [. 

فالواجب أن يتنصلوا من احلزبية وأال يقروها وال يوقعوا عليها ألن التوقيع 
عىل احلزبية معناه أهنم جيعلون الوالء الكامل للحزب وينصبون العداء الكامل 
ملن خيالف ما هم عليه من احلزبية وهذا يتناف مع كتاب اهلل وُسنَّة رسول اهلل   
ملسو هيلع هللا ىلص  ومنها ما حيدث يف االنتخابات من اختالط ومفاسد كبرية جًدا وينسبوهنا 
إىل الرشع ولو كانت معصية واضحة جلية فإهنم حياولون أن يأتوا بمربرات 

ملا هم عليه.
ظلها  حتت  يعيشون  التي  الدولة  مع  تصاحلوا  إذا  أهنم  عليهم  ننتقده  ومما 
يرفعون قدرها حتى ربام رفعوا قدرها إىل منزلة ال تستحق و إذا اختلفوا معها 
التي ال تستحق فربام كفروا احلاكم ال ألنه  حاولوا أن ينزلوا عليها األحكام 
ربام  فإهنم  أمورهم  بعض  عىل  وافقهم  إذا  أما  معه  اختلفوا  ألهنم  وإنام  كافر 
يرفعون قدره إىل منزلة ال يستحقها وهذا من الباطل واملؤمن جيب أن يكون 
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عداًل يف أحكامه فاهلل يقول يف كتابه الكريم: چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦچ ] األنعام: ١5٢ [.

ۓ  ڭ  ڭ   چ  الكريم:  كتابه  اهلل -عز وجل- يف  ويقول 
ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ  ] املائدة: 8 [.

ونالحظ أيًضا أهنم إذا تولوا عىل جهة أو وزارة حياولون أن ُيْقُصوا غريهم 
أن  جيب  األمة  أمر  ييل  الذي  ألن  الظلم  من  وهذا  حزهبم  أفراد  جيمعوا  وأن 

يكون عداًل يف معاملته وأن يكون عداًل يف أحكامه. 
أوساط  يف  وهلذا جيمعون  العقيدة  بأمر  ال هيتمون  أهنم  عليهم  ننتقده  ومما 
واملعتزيل ومجيع  الصويف  أوساط حزهبم  فربام جتد يف  حزهبم من هب ودرج 
الطوائف هيمهم أن يكون الصوت للحزب وال يبالون بأي عقيدة ، يعتقد هذا 
الفرد الداخل يف أوساطهم حتى أن بعضهم ربام ترك الصالة أيام االنتخابات 
بحجة أهنم يف جهاد مع أن اجلهاد احلقيقي مل يأذن اهلل -عز وجل- للمجاهدين 

فيه أن يرتكوا الصالة قال اهلل -عز وجل-: چ ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ   پ  ڀ  چ  ]النساء: ١٠٢ [  إىل آخر اآلية.

فاهلل أمر الصحابة يف القتال أن يصلوا حتى وهم مواجهون للعدو وهؤالء 
عند صناديق االنتخابات ربام تركوا الصالة عياًذا باهلل.

عىل  الفتوى  ون  ويسريِّ دائاًم  الفتاوى  يف  يتناقضون  أهنم  نالحظ  ونحن 
ليست رشعية ألن  التي  السياسية  باملصلحة  أعني  السياسية  املصلحة  حسب 
السياسة املوجودة هي سياسة خداع وسياسة مغالطة فنحن الحظناهم  هذه 
يف بداية أمرهم قالوا ال جيوز الوحدة مع االشرتاكيني وندد علامؤهم بالوحدة 
مع االشرتاكيني أيام تنديد ثم ما شعرنا بعد الوحدة مبارشة إال وهم ينسقون 
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بدأت  وعندما   ، شديد  تناقض  فهذا  األحزاب  بقية  ومع  االشرتاكيني  مع 
االنتخابات قالوا ال جتوز ونددوا هبا حتى أهنم جعلوا جملس النواب بمنزلة 
املعبود الذي يعبد وقالوا جملس النواب يعترب رشعًيا يعترب بمنزلة اإلله والذين 
خيضعون لقراراته وأوامره يعتربون عباًدا له عياًذا باهلل ثم بعد ذلك قالوا هي 
فتاواهم  أن  نالحظ  فنحن  نسرتدها  ونحن  الغرب  علينا  أخذها  الدين  من 
متضاربة يف املسألة الواحدة وأهنم ينزلون الفتاوى عىل حسب ما يرونه صاحًلا 
هلم فنحن ننصحهم أن يتقوا اهلل -سبحانه وتعاىل- يف أنفسهموأن يتقوا اهلل يف 
أتباعهم نحن ننصحهم أن يرجعوا إىل كتاب اهلل وإىل ُسنَّة رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلصـ 
هيتموا  وأن  العقيدة  يتعلموا  وأن  نَّة  السُّ أهل  علامء  أيدي  عىل  يتتلمذوا  وأن 
بأمور العبادة ألننا نالحظ أن االهتامم عندهم بأمور العبادة قارص خاصة يف 

أوساط اجلناح السيايس.
موقفهم  يتذكروا  وأن  وتعاىل-  -سبحانه  اهلل  يتقوا  أن  إىل  ندعوهم  فلهذا 
سيقفون بني يدي اهلل -سبحانه وتعاىل- وأن هذا السري الذي يسريون عليه 
وهو مزامحة الدول عىل الكرايس غري سديد فهم ساعون إىل اإلرضار بأنفسهم 
التي ال ختالف  الرشعية  الوظائف  واإلرضار بغريهم ونحن ال نحرم عليهم 
نَّة لكن نقول ال جيوز اخلروج عىل احلاكم وال جيوز منازعة احلاكم  الكتاب والسُّ
ْبِن  ُعَباَدَة  السلطان لألدلة املتواترة يف النهي عن ذلك كام يف الصحيحني َعْن 
َم- َعىَل  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َقاَل: »َباَيْعَنا َرُسوَل اهللَّ اِمِت -َريِضَ اهللَّ الصَّ
اَعِة ِف املَْنَشِط َواملَْكَرِه، َوَأْن اَل ُنَناِزَع اأَلْمَر َأْهَلُه، َوَأْن َنُقوَم َأْو َنُقوَل  ْمِع َوالطَّ السَّ
البخاري برقم )٧١99)،  اَلئٍِم« رواه  َلْوَمَة   ِ اهللَّ ِف  َنَخاُف  اَل  ا،  ُكنَّ َحْيُثاَم  بِاحَلقِّ 

ومسلم برقم )١٧٠9(.
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السلطان سلطانه  تنازع  أي ال  َأْهَلُه«  اأَلْمَر  ُنَناِزَع  اَل  »َوَأْن  قوله:  والشاهد 

ونحن ال نقول هذا مداراة للحكام، ال نحن نقول هذا ألن هذا من الدين.
 ُ وهكذا أيًضا جاء عند أيب داود وغريه عن اْلِعْرَباَض ْبَن َساِرَيَة -َريِضَ اهللَّ
َم- َذاَت َيْوٍم، ُثمَّ َأْقَبَل َعَلْيَنا  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْنُه-  قال: َصىلَّ بَِنا َرُسوُل اهللَّ
َفَوَعَظَنا َمْوِعَظًة َبِليَغًة َذَرَفْت ِمْنَها اْلُعُيوُن َوَوِجَلْت ِمْنَها اْلُقُلوُب، َفَقاَل َقائٌِل: َيا 
 ِ ٍع، َفاَمَذا َتْعَهُد إَِلْيَنا؟ َفَقاَل »ُأوِصيُكْم بَِتْقَوى اهللَّ ِ َكَأنَّ َهِذِه َمْوِعَظُة ُمَودِّ َرُسوَل اهللَّ
ى اْختَِاًفا  ُه َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َبْعِدي َفَسرَيَ ا، َفإِنَّ اَعِة، َوإِْن َعْبًدا َحَبِشيًّ ْمِع َوالطَّ َوالسَّ
وا  َوَعضُّ ا  ِبَ ُكوا  مَتَسَّ اِشِديَن،  الرَّ امْلَْهِديِّنَي  َلَفاِء  اخْلُ ِة  َوُسنَّ تِي  بُِسنَّ َفَعَلْيُكْم  َكثرًِيا، 
بِْدَعٍة  َوُكلَّ  بِْدَعٌة،  َدَثٍة  ُمْ ُكلَّ  َفإِنَّ  ُموِر،  اأْلُ َدَثاِت  َوُمْ اُكْم  َوإِيَّ َواِجِذ،  بِالنَّ َعَلْيَها 
َضَاَلٌة« رواه أبو داود برقم )46٠٧)، والرتمذي برقم )٢6٧6)، وابن ماجه 

برقم )4٢)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.
اَعِة، َوإِْن َعْبًدا َحَبِشيًّا«  ْمِع َوالطَّ فالرسول عليه الصالة والسالم يقول: »َوالسَّ

أي: وإن كان األمري عبًدا حبشًيا.
فالواجب أن يسمعوا ويطيعوا فيام يوافق الرشع وال جيوز السمع والطاعة 
فيام خيالف الرشع ألننا أحياًنا نناقشهم ونقول اتركوا هذا الذي خيالف رشع 
وليس  املغالطات  باب  من  للحاكم وهذا  فعلنا هذا طاعة  نحن  فيقولون  اهلل 
كذلك فاألمور التي ختالف رشع اهلل ال جيوز أن نطيع فيها احلاكم ألن النبي 
بِيِّ  ُ َعْنُهام-، َعِن النَّ ِ بن عمر -َريِضَ اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص  يقول كام يف الصحيحني َعْن َعْبِد اهللَّ
َأَحبَّ  ِفياَم  امُلْسِلِم  املَْرِء  َعىَل  اَعُة  َوالطَّ ْمُع  »السَّ َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
َوَكِرَه، َما َلْ ُيْؤَمْر بَِمْعِصَيٍة، َفإَِذا ُأِمَر بَِمْعِصَيٍة َفَا َسْمَع َواَل َطاَعَة« رواه البخاري 

برقم )٧١44)، ومسلم برقم )١839(.
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فال جيوز قبول الديمقراطية طاعة للحكام وال قبول االنتخابات والربملانات 
ألننا واحلمد هلل لنا رشع حيكمنا ولنا دين حيكمنا فعندما نضع جمالس ترشيعية 
عىل ما يقولون يقننون ما يريدون  ،  فربام خاضوا يف مسائل الرشع  ، وربام 
احلوا ما حرم اهلل وحرموا ما أحل اهلل ، وهذه عبادة لغري اهلل رب العاملني  ، قال 

اهلل -عز وجل-:چ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  چ ]التوبة: 3١[. 

فيها الرشع قضية  النواب ربام خياض يف مسائل قد قطع  فهناك يف جمالس 
ورضبنا  مباحة  فأصبحت  النواب  جملس  أكثر  أقرها  فربام  الربوية  القروض 
نَّة عرض احلائط وهذا أمر خطري جًدا كوننا نحّكم غري  بنصوص الكتاب والسُّ
اهلل -سبحانه وتعاىل- يف هذه املسائل التي حكم فيها رب العاملني وهم دائاًم 

چ   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   چ  يرددون: 
]املائدة: 44 [.

فام هي اإلجابة يف من مل حيكم بام أنزل اهلل يف مثل هذه املسائل فعليهم أن 
يرجعوا إىل كتاب اهلل وإىل ُسنَّة رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص  ـ وأما الوظائف فال مانع أن 
يتوظفوا وأن يتقوا اهلل -عز وجل- يف أفراد الشعب وأن يعاملوا الناس بالعد 
فقد كان الصحابة ريض اهلل عنهم حيكمون باحلق ولو كان اخلصم هيودًيا أو 

نرصانًيا كام قال اهلل -عز وجل-: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  
ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋچ ] املائدة: 8 [.

فعليهم أن يتقوا اهلل -سبحانه وتعاىل- وأن حيّكموا كتاب اهلل وُسنَّة رسول 
األهواء  حيّكموا  وأال  شؤوهنم  مجيع  يف  ـ  سلم  آله  وعىل  عليه  اهلل  صىل  ـ  اهلل 
يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  فالرسول  الرشعية  األحكام  عىل  الدنيوية  املصالح  يقّدموا  وأال 
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ُه َمْن َيِعْش ِمْنُكْم  ا، َفإِنَّ اَعِة، َوإِْن َعْبًدا َحَبِشيًّ ْمِع َوالطَّ ِ َوالسَّ »ُأوِصيُكْم بَِتْقَوى اهللَّ
اِشِديَن،  َلَفاِء امْلَْهِديِّنَي الرَّ ِة اخْلُ تِي َوُسنَّ ى اْختَِاًفا َكثرًِيا، َفَعَلْيُكْم بُِسنَّ َبْعِدي َفَسرَيَ
َدَثٍة  ُموِر، َفإِنَّ ُكلَّ ُمْ َدَثاِت اأْلُ اُكْم َوُمْ َواِجِذ، َوإِيَّ وا َعَلْيَها بِالنَّ ا َوَعضُّ ُكوا ِبَ مَتَسَّ

بِْدَعٌة، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضَاَلٌة« .
اخللفاء  هدي  وعىل  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  اهلل  رسول  هدي  عىل  يسريوا  أن  فالواجب 
جاءت  احلزبية  ألن  وغريها  احلزبية  من  أحدثوه  ما  يرتكوا  وأن  الراشدين 
، ومنها هذا  األمة   تفرق  نَّة عىل حتريمها وعىل حتريم  والسُّ الكتاب  نصوص 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   چ   : يقول  وجل-  -عز  واهلل  احلديث 
يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ  یی   ی   ی   ىئ    ىئ   ىئ  

جبچ     ] الروم: 3١ - 3٢ [.
تتفرقون كام تفرقوا وتتمزقون  الفعل  أي: ال تكونوا متشبهني هبم يف هذا 
قال   ، فيه  فاهلل حيذرنا من هذا وهم وقعوا   ، كام متزقوا وتتحزبون كام ختربوا 

اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم : چ ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ۆ     ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ    ے   ھ   ھ  
ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  ې  ې  
ې         ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئچ  ] آل عمران: ١٠5 - ١٠٧ [.
قال ابن كثري رمحه اهلل: َوَقْوُلُه َتَعاىَل: چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ چ 
اَمَعِة، َوَتْسَودُّ ُوُجوُه َأْهِل  ِة َواجْلَ نَّ َيْعنِي َيْوَم اْلِقَياَمِة، ِحنَي َتْبَيضُّ ُوُجوُه َأْهِل السُّ

ُ َعْنُهاَم-.اهـ اْلبِْدَعِة َواْلُفْرَقِة َقاَلُه اْبُن َعبَّاٍس -َريِضَ اهللَّ
ويؤيده ما جاء عند الرتمذي وابن ماجه، وأمحد َعْن َأيِب َغالٍِب، َقاَل: َرَأى 
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اِر رَشُّ  َأُبو ُأَماَمَة ُرُءوًسا َمْنُصوَبًة َعىَل َدَرِج ِدَمْشَق، َفَقاَل َأُبو ُأَماَمَة: »ِكاَلُب النَّ

اَمِء، َخرْيُ َقْتىَل َمْن َقَتُلوُه«، ُثمَّ َقَرَأ: چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     َت َأِديِم السَّ َقْتىَل حَتْ
ِمْن  َسِمْعَتُه  َأْنَت  ُأَماَمَة:  يِب  أِلَ ُقْلُت  اآلَيِة،  آِخِر  إىَِل  ]آل عمران: ١٠6[  چ  ۈ 
َأْو  َتنْيِ  َمرَّ َأْو  ًة  َمرَّ إاِلَّ  َأْسَمْعُه  َلْ  َلْو   « َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ ِ -َصىلَّ  اهللَّ َرُسوِل 
ْثُتُكُموُه  «  رواه الرتمذي برقم )3٠٠٠)،  َثَاًثا َأْو َأْرَبًعا َحتَّى َعدَّ َسْبًعا َما َحدَّ
واللفظ له، وابن ماجه برقم )١٧6)، وأمحد برقم )٢٢١83)، وقال األلباين 

يف تصحيح ُسنن الرتمذي حسن صحيح.
من  يكن  فلم  والرسل  األنبياء  دعا  كام  اهلل  إىل  يدعوا  أن  ننصحهم  ونحن 
ويدعون  واملحكوم  احلاكم  يعلمون  جاءوا  وإنام  السلطان   منازعة  هدهيم 
احلاكم واملحكوم والقرآن ميلء بقصص األنبياء وسرية النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص فلم يكن 
إىل  اجلميع  وليدعوا  ليحكم  جاء  وإنام  سلطاهنم  السلطان  أصحاب  ينازع 
اهلل  توحيد  وإىل  العاملني  رب  اهلل  لدين  اخلضوع  وإىل  نَّة  والسُّ الكتاب  حتكيم 
-عز وجل- هذه هي دعوة الرسل فالواجب أن نسري عىل ما ساروا عليه إذا 

أردنا السالمة يف الدنيا واآلخرة.
الذي يسريون عليه  املنهج   يتوبوا إىل اهلل من هذا  أن  فنصيحتي لإلخوان 
نَّة وهم كثري  نَّة مع أن فيهم من هو حمب للكتاب والسُّ املخالف للكتاب والسُّ
ولكن الكثري ملبس عليهم وما يميزون، وهلذا نحن نقول جيب أن يتفقهوا وأن 
نتبعهم كام قال ربنا يف  الذين أمرنا أن  يتعلموا وأن ينظروا إىل سري الصحابة 

كتابه الكريم: چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  
ک  کگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  چ ] البقرة: ١3٧ [.

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    چ  وجل-:  -عز  اهلل  قال  وكام 
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ڇ    ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  
ڍ  ڍ  چ ] النساء: ١١5 [. 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   وجل-:چ  اهلل-عز  قال  وكام 
ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ   

] التوبة: ١٠٠[.

إذا  وأننا  الصحابة  طريق  عىل  نسري  أن  حيب  أنه  لنا  بني  وجل-  -عز  فاهلل 
إىل  مصريه  فإن  شاقق  ومن  ولرسوله  هلل  مشاقني  كنا  الصحابة  طريق  خالفنا 
النار كام رصحت اآلية ، ونسأل اهلل أن يصلح أحوالنا وأحوال مجيع املسلمني 

إنه أرحم الرامحني. 
�س/ ما هي �لأخطاء �لتي تنتقدونها على جماعة �لتبليغ وما هي 

ن�سيحتكم لهم ؟ 
األخطاء يف مجاعة التبليغ كثرية وأخطاءهم ناجتة عن تقليدهم ملن أسسوا 
دعوهتم وناجتة عن اجلهل أيًضا فنحن ننتقدهم عىل خمالفتهم كتاب اهلل وُسنَّة 
رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص فالذين أسسوا دعوهتم يسريون عىل منهج الصوفية ومن املعلوم 
الفرق الضالة املعلومة وهم يسريون عىل طريقهم ومما  أن الصوفية فرقة من 
ننتقدهم أهنم يزهدون يف العلم و يزهدون يف حضور جمالس العلم والعلامء 
أهم  من  ثم  عليها  يسريون  التي  السور  العرش  يتعدوا  أال  أفرادهم  ويلزمون 
ندعو إىل ست صفات ويقولون صفات  يقولون نحن  أهنم  ننتقده عليهم  ما 
الدعوة قارصة جًدا ألنه ال جيوز  إىل ست هذه  ندعو  كثرية ونحن  الصحابة 
للمسلم أن يدعو إىل جزئيات من الدين وأن يرتك بقية الدين فهذا أمر ال جيوز 
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بل هذا أمر خطري يقول اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم: چ ھ  ے  

ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  چ ] البقرة: ٢٠8 [.
يعمل  أن  جيوز  فال  جوانبه  مجيع  من  به  وأحيطوا  كله  اإلسالم  اقبلوا  أي: 
الكريم:  كتابه  يف  ربنا  قال  وهلذا  بعضها  يرتك  وأن  الرشيعة  ببعض  املسلم 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ    چ   ڃ   چڃ  
ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ       ڍ   ڍ  

کک   ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  چ  ] البقرة: 85 [.
وهذا احلكم منزل عىل اليهود لكن من سار عىل طريقهم حدث له ما حدث 
نا -عز وجل- ينزل اآليات وخيربنا بأخبار األوائل حتى  هلم من العذاب وربُّ
الكتاب  بأمر  هيتمون  ال  التبليغ  فجامعة  فيها  وقعوا  التي  األخطاء  يف  نقع  ال 
أوساطهم من  أن يف  فنجد  كبرية جًدا  أخطاء  يقعون يف  نَّة وبسبب هذا  والسُّ
يعلقون احلروز والتامئم ويف أوساطهم من يدعو غري اهلل ويف أوساطهم من 
يرحل  من  أوساطهم  ويف  اهلل  لغري  ينذر  من  أوساطهم  ويف  اهلل  لغري  يذبح 
َحاُل  املسافات الطويلة إىل قبور بعض املوتى والنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يقول: »اَل ُتَشدُّ الرِّ
َم-  ُسوِل -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ إاِلَّ إَِل َثَاَثِة َمَساِجَد: املَْسِجِد احَلَراِم، َوَمْسِجِد الرَّ
َوَمْسِجِد اأَلْقَص« رواه البخاري برقم )١١89)، ومسلم برقم )١39٧)، َعْن 

ُ َعْنُه-.  َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
فنحن ننصحهم أن يتفقهوا يف الدين. 

من  وخيالفون  مجاعتهم  به  يوالون  الذي  الضيق  الوالء  عليهم  ننتقده  ومما 
أوامر من هو فوقهم حتى ولو كان  تأيت  إالَّ أن  سواها فربام ال يعملون شيًئا 
ذلك الفعل من األمور الرشعية فلهذا نحن ننصحهم أن يتفقهوا يف الدين وأن 
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يتحرروا من هذا  التقليد الذي يتقيدون به وخيالفون الرشع.

السياسة  يف  ندخل  ال  يقولون  أهنم  عليهم  ننتقدها  التي  األشياء  ومن   
وهذا أمر يتناقض مع الرشع وهم عىل النقيض من مجاعة اإلخوان املسلمني 
فاإلخوان املسلمون جعلوا منازعة السلطان ومنازعة احلكام أصل األصول 
-سبحانه  اهلل  توحيد  هو  األصول  أصل  ألن  نَّة  والسُّ للكتاب  مناقض  وهذا 

ڃ   ڄ   ڄ   چ  وجل-:  -عز  اهلل  قال  كام  الرسل  به  جاءت  كام  وتعاىل- 
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇچ ] النحل: 36 [.

وهؤالء يقولون ال نتدخل يف السياسة والصحيح أن السياسة داخلة يف الرشع 
ولكن السياسة الرشعية وليست سياسة اخلداع ومنازعة احلكام وعىل هذا جيوز 
للمسلم أن يتكلم يف السياسة الرشعية ولكن بعلم وفقه ومن أعظم األخطاء 
بأمراض  يعنون  وهم  األمة  أمراض  يف  نتدخل  ال  نحن  يقولون  أهنم  عندهم 
األمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر أي ال نتدخل يف املنكرات وهذا يناقض 

ک  گ  گ   گ   چ  نَّة قال اهلل -عز وجل-:  الكتاب والسُّ
گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ] التوبة: ٧١[.

أيًضا مما ننتقده عليهم أهنم يأولون اآليات عىل غري تأويلها الصحيح بل عىل 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ  أهوائهم فيفرسون قول اهلل -عز وجل-: 

ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   چ ] آل عمران: ١١٠ [.
اجلنايات  أعظم  من  وهذا  باطل  تفسري  وهذا  معهم  باخلروج  يفرسوهنا 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ  الكريم أن يفرس بغري تفسريه واآلية:  القرآن  عىل 
ٿچ   ] آل عمران: ١١٠[. 

أي: كنتم خري أمة ُخِلقت وأوجدت عىل وجه األرض األرض فأمة حممد 
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الكتاب  يف  النصوص  جاءت  كام  األمم  وأوسط  األمم  وأفضل  األمم  خري 
اجلهاد  أحاديث  وينزلون  آرائهم  اآليات عىل  من  كثرًيا  يفرسون  فهم  نَّة  والسُّ
عىل خروجهم هذا فنحن ننصحهم أواًل إذا أرادوا الدعوة إىل اهلل أن يتفقهوا 

نَّة وهم دائاًم نسمعهم يقولون: چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ      يف الكتاب والسُّ
چ  گ   گ   ک    ک   ک   ک   ڑ    ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ  

]يوسف: ١٠8 [.

ڇ    ڇ   چ  يقول:  وجل-  -عز  اهلل  ألن  اآلية  هبذه  يعملون  ال  وهم 
أي  اهلل  دين  إىل  أدعو  أي:  چ  چ ڍ  ڌ     ڌ  أ ي: هذه طريقي  ڍچ 
ال أدعوا إىل فالن وال إىل عالن ، بل أدعو الناس إىل توحيد اهلل وعبادته وإىل 

طاعته  چ ڎ  ڈ  چ  أي: عىل علم فهم يدعون الناس عىل جهل.
وهلذا من مل يدُع عىل علم فقد ناقض هذه اآلية بل من مل يدُع الناس بعلم 

چ ڈ  ژ  ژڑ   الذي قال اهلل:  املطلوب  فإنه مل حيقق اإلتباع  وفقه ومعرفة 
ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  چ ] يوسف: ١٠8 [.

من  يتربؤون  وال  بالتوحيد  هيتمون  ال  أهنم  عندهم  األخطاء  أعظم  ومن 
الرشك وأهله بل ربام يقبلون يف أوساطهم من يذبح لغري اهلل بل ربام حيرضون 
مع  يتناف  وهذا  هذا  حيرضون  ربام  هبا  والتربك  عليها  والطواف  القبور  زيارة 

ڑ    ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ      ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   چ  قوله: 
ک  ک  ک  ک   گ  گ  چ ] يوسف: ١٠8[.

معلقة  دعوته  تكون  وأن  اهلل  إىل  يدعو  أن  رسوله  أمر  وجل-  -عز  فاهلل 
بتوحيده وطاعته -سبحانه وتعاىل- وأن تكون دعوته عىل علم ومعرفة ودراية 
وكذلك دعوة أتباعه ألنه قال: چ ڈ  ژ  ژڑ  چ فمن كان من أتباع النبي 



375

النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وأن تكون دعوته مبنية عىل علم  حًقا فال بد أن يسري عىل سري 
ومعرفة وكذلك أمر أن يتربأ من الرشك وأهله فمن مل يتربأ من الرشك وأهله 
الدين وأن  يتفقهوا يف  أن  ننصحهم  فنحن  ـ  أتباع حممد ـ ملسو هيلع هللا ىلص  ليس من  فهذا 
الناس إال  ـ وأال خيرجوا يدعوا  يتمسكوا بكتاب اهلل وُسنَّة رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص 
يدل  مما  نَّة يف دعوهتم  والسُّ للكتاب  أشياء خمالفة  منهم  وقد سمعنا  عىل علم 
عىل عدم العلم والفقه، وقد سمعت واحًدا منهم يتكلم يف مسجد فقال عندما 
النار يف الدنيا ويف اآلخرة  ذكر قصة إبراهيم: من قال ال إله إال اهلل ال ترضه 
الدنيا  النار يف  نَّة والواقع فإن املسلم ترضه  ُمناٍف للكتاب والسُّ وهذا الكالم 
وقد ترضه يف اآلخرة بسبب الذنوب واملعايص التي ارتكبها وإن قال ال إله إال 
اهلل يف اليوم والليلة ألف مرة  ، فقد بينت األدلة أن كثرًيا من عصاة املسلمني 

سيدخلون النار ثم يأذن اهلل بالشفاعة فيخرجون. 
كذلك املستشفيات مليئة بمن أصاهبم احلريق يف كثري من األمور.

وال  بالكالم  ينترص  مل  اإلسالم  إن  يقول  منهم  شخًصا  أيًضا  وسمعت 
باألقالم وإنام انترص باألقدام وهذا كالم باطل ألن الرسل ما جاءوا يدعون 
باألقالم  ُكتَِب  القرآن  وألن  بكالمهم  الناس  يعلمون  بل  بأقدامهم  الناس 
وال  أحياًنا  يتكلمون  فهم  باألقالم  كتبت  الرشيعة  وألن   ، اهلل  كالم  والقرآن 
يعرفون معاين ما يقولون بسبب اجلهل ، فنحن ننصحهم أن يتفقهوا يف الكتاب 
نَّة وهلذا  نَّة الذين عندهم علم الكتاب والسُّ نَّة وأن يتتلمذوا عند أهل السُّ والسُّ
نَّة جاء  بعضهم إذا ذهب ولده إىل مركز من مراكز العلم ليتعلم الكتاب والسُّ
وأخرجه ثم قذفه يف أحضان الصوفية فأحدهم كان ولده قد حفظ يف مركز 
يتعلم ويتفقه فجاء من مكان بعيد  القرآن وهو  املراكز عرشين جزًءا من  من 
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وأخرجه وذهب به إىل الصوفية فأصبح صوفًيا وأصبح يدعو إىل الرشك عياًذا 
َعاُه  باهلل وهذه خيانة يف تربية األرسة والرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َما ِمْن َعْبٍد اْسَتْ
برقم  البخاري  اجَلنَِّة« رواه  َرائَِحَة  َيِْد  َلْ  إاِلَّ  بَِنِصيَحٍة،  ْطَها  َيُ َفَلْم  ًة،  َرِعيَّ  ُ اهللَّ

ُ َعْنه -. )٧١5٠)، عن َمْعِقَل ْبَن َيَساٍر ا -َريِضَ اهللَّ
فإخراجه له من املنهج الصحيح خيانة يف حق الولد وخيانة يف حق األفراد 
وهذا من باب املثل ونحن نعلم أن كثرًيا منهم يدفعه إىل اخلروج حبه للخري 
لكن ال بد من الفقه وال بد من العلم ألن التوحيد قائم عىل علم ودعوة الرسل 

قائمة عىل علم وهلذا قال اهلل -عز وجل-: چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ] اإلرساء: 55 [. 

قال بعض العلامء: ولقد چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ     چ أي بالعلم.
وقال اهلل -تعاىل-: چ ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ی   چ ]التوبة:١٢٢[.
فاهلل أمرنا أن نخرج من كل فرقة طائفة ليتفقهوا يف الدين أواًل ثم يدعون 

الناس عىل علم ثانًيا ألن اهلل -عز وجل- يقول: چ ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ   ىئ   ىئىئچ ] الزمر: 9[. 

والدعوة إذا كانت مبنية عىل علم انتفع هبا املجتمع بل وينتفع هبا األجيال 
نفع  ـ كم  الدويس ـ ريض اهلل عنه  أبو هريرة  املثال  فانظر عىل سبيل  املتأخرة 
اهلل بعلمه  األجيال ألنه تتلمذ عىل يد رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وكان يالزم الرسول 
الذين  العلامء  وهكذا  األمة  به  وجل-  -عز  اهلل  فنفع  يفارقه  ال  دائاًم  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ 
تضلعوا يف العلم وخلفوا للناس يف كتبهم علاًم غزيًرا مثل صحيح البخاري 
نَّة نفع اهلل هبا األمة أما من يدعو بدون  نفع اهلل به األمة وكذلك كتب أهل السُّ
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التي  الفتاوى  ينفع بسبب  أكثر مما  أكثر مما يصيب وربام يرض  علم فربام خيطأ 
نَّة وأيًضا الدعوة التي مل تكن مبنية عىل علم  تصدر منه املخالفة للكتاب والسُّ
يكون نفعها قلياًل وحمصوًرا يف وقتها أما إذا كانت مبنية عىل علم فإن اهلل ينفع 
نَّة  هبا كثرًيا فنحن ننصح هؤالء اإلخوة أن يتعلموا ويتفقهوا يف الكتاب والسُّ
نَّة وال تكون حمصورة عىل  وأن تكون دعوهتم دعوة شمولية إىل الكتاب والسُّ
ست صفات وأمور معينة بل تكن دعوة إىل كتاب اهلل وُسنَّة رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص 
ـ وأن يتفقهوا يف مجيع أمور الرشيعة من أجل أن ينتفع هبم الناس أما إذا بقوا 
عىل هذه احلال فإهنم عىل خطأ بل عىل خطر وهلذا فإننا ننصحهم أن يتقوا اهلل 
القصص  عىل  مبنية  دعوهتم  أن  نالحظ  ونحُن  الرشعي،  العلم  يتعلموا  وأن 
وبعضها قد تكون قصة خيالية ليست صحيحة وربام بعض هذه القصص فيها 
شطحات صوفية ومواعظهم مبنية عىل أحاديث كثرٌي منها موضوعة وضعيفة 
فهم ال هيتمون بالتمييز بني احلديث الصحيح واحلديث الضعيف وسبب ذلك 
عدم تعلمهم العلم الرشعي وهلذا ربام أوردوا كثرًيا من األحاديث الضعيفة 
واملكذوبة وقد قال النبيـ  -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم- كام جاء عند مسلم  
َم-:  ُ َعْنُه-َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ

َث بُِكلِّ َما َسِمَع« رواه مسلم برقم )4(. دِّ »َكَفى بِامْلَْرِء َكِذًبا َأْن ُيَ
 ُ اهللَّ ُشْعَبَة-َريِضَ  ْبِن  امْلُِغرَيِة  َعِن  وأمحد  ماجه،  وابن  الرتمذي،  عند  وجاء 
َث َعنِّي َحِديًثا َوُهَو َيَرى  َم - َقاَل: »َمْن َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ بِيِّ -َصىلَّ اهللَّ َعْنُه- َعِن النَّ
« رواه الرتمذي برقم )٢66٢)، وابن ماجه برقم  ُه َكِذٌب، َفُهَو َأَحُد اْلَكاِذَبنْيِ َأنَّ
)38)، وأمحد برقم )١8٢١١)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.

بِيَّ -َصىلَّ  ُ َعْنُه- َقاَل: َسِمْعُت النَّ وجاء يف الصحيحني َعِن امُلِغرَيِة -َريِضَ اهللَّ



378
َم- َيُقوُل: »إِنَّ َكِذًبا َعيَلَّ َلْيَس َكَكِذٍب َعىَل َأَحٍد، َمْن َكَذَب َعيَلَّ  اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر« رواه البخاري برقم )١٢9١)، ومسلم برقم  ًدا، َفْلَيَتَبوَّ ُمَتَعمِّ

)3). وهذا احلديث متواتر كام هو معلوم.
نَّة حتى يستطيعوا  وهلذا نحن ننصحهم أن يتعلموا وأن يتفقهوا عند أهل السُّ
أن يقيموا دعوهتم عىل طريقة صحيحة بل جيب عىل مجيع الفرق والطوائف أن 
نَّة وأن يسريوا سري الصحابة ريض اهلل عنهم  تكون كلمتها عىل الكتاب والسُّ
وسري سلف هذه األمة ألهنم إذا خالفوا الصحابة ـ ريض اهلل عنهم ـ أصبحوا 
من الفرق اهلالكة التي قال عنها النبي ـ صىل اهلل عليه  وسلم كام جاء عند أيب 
ُ َعْنُهاَم- أنه  داود، واللفظ له، وابن ماجه َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن،-َريِضَ اهللَّ
َم- َقاَم ِفيَنا َفَقاَل: »َأاَل إِنَّ َمْن َقْبَلُكْم ِمْن  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ قال: إِنَّ َرُسوَل اهللَّ
َة َسَتْفَتُِق َعىَل َثَاٍث  ًة، َوإِنَّ َهِذِه امْلِلَّ ُقوا َعىَل ثِْنَتنْيِ َوَسْبِعنَي ِملَّ َأْهِل اْلِكَتاِب اْفَتَ
اَمَعُة« . رواه أبو  ِة، َوِهَي اجْلَ نَّ اِر، َوَواِحَدٌة ِف اجْلَ ثِْنَتاِن َوَسْبُعوَن ِف النَّ َوَسْبِعنَي: 
داود برقم )459٧)، وابن ماجه برقم )3993)، وحسنه األلباين يف تصحيح 

ُسنن أيب داود.
فال تقوم دعوة عىل الوجه املطلوب املريض عند اهلل إال إذا قامت عىل العلم 

وعىل اإلخالص نسأل اهلل أن يرزقنا اإلخالص وأن يرزقنا العلم الرشعي. 
�س/  هل يجوز للم�سلم مبايعة جماعة معينة يو�يل تلك �جلماعة 

ويعادي من عاد�ها ؟ 
البيعة جلامعة معينة بدعة حمدثة ما أنزل اهلل هبا من سلطان ، ألن املسلمني 
مجيًعا يعتربون حزًبا واحًدا وال جيوز هلم أن يكونوا أحزاًبا متفرقة  وال فرًقا 
متناحرة بل الواجب أن يتحدوا مجيًعا فأي طائفة تنفرد بآراء خمالفة للكتاب 
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والصواب  اخلطأ  من  عليه  هي  ما  ومنارصة  بيعتها  إىل  الناس  وتدعو  نَّة  والسُّ
فهي طائفة مبتدعة ضالة ألن هذا دعوة إىل متزق املسلمني، ودعوة إىل أن حُيرص 
، وهذا منهج ضال ال جيوز  الفرقة  الطائفة ويف هذه  اإلسالم واحلق يف هذه 
السري ، وال جيوز للمسلم أن يبايع طائفة يعادي من عاداها ويوايل من واالها 
نَّة من أمر اهلل لعباده بوحدة الصف ومجع  فهذا يصادم ما ورد يف الكتاب والسُّ

ڄ   ڄ   ڦ   چ  الكريم:  كتابه  يف  يقول  وجل-  -عز  واهلل  الكلمة 
ڄ  ڄ  ڃڃچ ]  آل عمران: ١٠3 [.

ويقول اهلل -عز وجل-: چ ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ   چ ] األنبياء: 9٢[. 

وقال -تعاىل-:  چے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ  
]املؤمنون: 5٢ [. 

فال جيوز أن يبايع لطائفة معينة ولفرقة معينة وأن ينصب العداء ملن سواها 
فالذي يبايع طائفة معينة أو حزًبا معيًنا يؤخذ عليه أنه يطبق مبادئها وقوانينها 
ع وبايع عىل أن حيارب مجيع املسلمني  أنه وقَّ ويعادي من عاداها وهذا يعني 
ربنا -سبحانه  منه  حذرنا  الذي  هو  وهذا  احلزب  هذا  األفراد يف  إال  هؤالء 
وتعاىل- يف كتابه الكريم وحذرنا منه النبي ـ صىل اهلل عليه وآله وسلم كام جاء 
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  عند مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ُكْم  وا، َأَواَل َأُدلُّ ابُّ َة َحتَّى ُتْؤِمُنوا، َواَل ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَ نَّ َم-: »اَل َتْدُخُلوَن اجْلَ َوَسلَّ

َاَم َبْيَنُكْم« رواه مسلم برقم )54(.  اَبْبُتْم؟ َأْفُشوا السَّ ٍء إَِذا َفَعْلُتُموُه َتَ َعىَل َشْ
وهذا اخلطاب جلميع املسلمني فهذه البيعة تعني أنه حيب أفراد هذا احلزب 
بعضهم  كان  ربام  بل  نَّة  والسُّ للكتاب  خمالًفا  منهم  الكثري  كان  وإن  ويواليهم 
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فاسًقا فسًقا ظاهًرا عياًذا باهلل مع هذا يواليه وحيبه ويبغض من خالف هذا وإن 
أو  للحزب  يصبح  الوالء  أن  يعني  وهذا  العاملني  لرب  الناس  أتقى  من  كان 
الطائفة وليس من أجل اهلل -سبحانه وتعاىل- بل أصبح والؤه من أجل احلزب 
وحمبته من أجل احلزب وأصبح بغضه من أجل احلزب وجترد اإلخالص منه 
يف حمبته ونحن نالحظ أن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عندما أمر املؤمنني أن يتحابوا اشرتط 
أمحد  اإلمام  عند  جاء  كام  اهلل  يف  احلب  أحاديث  معظم  يف  اإلخالص  عليهم 
ُ َعْنُه- َقاَل: َدَخْلُت َمْسِجَد ِدَمْشِق  ْواَليِنِّ -َريِضَ اهللَّ وغريه َعْن َأيِب إِْدِريَس اخْلَ
ٍء َأْسَنُدوُه  َناَيا، َوإَِذا النَّاُس َحْوَلُه إَِذا اْخَتَلُفوا يِف يَشْ اِق الثَّ اِم، َفإَِذا َأَنا بَِفًتى َبرَّ بالشَّ
إَِلْيِه، َوَصَدُروا َعْن َرْأيِِه، َفَسَأْلُت َعْنُه َفِقيَل: َهَذا ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َفَلامَّ َكاَن اْلَغُد 
 ، ْهِجرِي، َوَوَجْدُتُه ُيَصيلِّ ْرُت َفَوَجْدُتُه َقْد َسَبَقنِي بِاهْلَِجرِي، َوَقاَل إِْسَحاُق: بِالتَّ َهجَّ
ْمُت َعَلْيِه َفُقْلُت َلُه:  َفاْنَتَظْرُتُه َحتَّى إَِذا َقىَض َصاَلَتُه ِجْئُتُه ِمْن ِقَبِل َوْجِهِه، َفَسلَّ
َفَأَخَذ   .ِ َأهللَّ َفُقْلُت:  ِ؟  َأهللَّ َفَقاَل:   .ِ َأهللَّ َفُقْلُت:  ِ؟  َأهللَّ َفَقاَل:   ِ هلِلَّ َك  ِحبُّ أَلُ إيِنِّ  َواهللِ 
بُِحْبَوِة ِرَدائِي َفَجَبَذيِن إَِلْيِه َوَقاَل: َأْبرِشْ َفإيِنِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه 
تِي لِْلُمَتَحابِّنَي ِفَّ َوامْلَُتَجالِِسنَي ِفَّ  بَّ : »َوَجَبْت َمَ َم- َيُقوُل: َقاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َوَسلَّ
« رواه أمحد برقم )٢٢٠3٠)، وصححه األلباين يف  َوامْلَُتَزاِوِريَن ِفَّ َوامْلَُتَباِذلنَِي ِفَّ

صحيح اجلامع برقم )433١(.
فبني اهلل -عز وجل- أن من أسباب حبه لعبده أن يكون حب العبد وجمالسته 

ومزاورته وبذله فيه -سبحانه وتعاىل-.
ِ -َصىلَّ  ُ َعْنُه- َعْن َرُسوِل اهللَّ وجاء عند أيب داوود َعْن َأيِب ُأَماَمَة -َريِضَ اهللَّ
ِ َفَقِد  ِ، َوَمَنَع هلِلَّ ِ، َوَأْعَطى هلِلَّ ِ، َوَأْبَغَض هلِلَّ ُه َقاَل: »َمْن َأَحبَّ هلِلَّ َم- َأنَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
يف  برقم  األلباين  وصححه   ،(468١( برقم  داود  أبو  رواه  اإْلِياَمَن«  اْسَتْكَمَل 
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تصحيح ُسنن أيب داود.

 وهذا يعني أنه حيب من أمره اهلل بحبه ويبغض من أمره اهلل ببغضه وهذه 
البيعة تتناف مع هذه النصوص فقد قال النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ كام جاء يف الصحيحني: 
َنَشَأ ِف  الَعاِدُل، َوَشابٌّ  اإِلَماُم  ُه:  إاِلَّ ِظلُّ َيْوَم اَل ِظلَّ  ِه،  ُ ِف ِظلِّ ُهُم اهللَّ ُيِظلُّ »َسْبَعٌة 
َعَلْيِه  اْجَتَمَعا   ِ اهللَّ ِف  ابَّا  َتَ َوَرُجَاِن  املََساِجِد،  ِف  ٌق  ُمَعلَّ َقْلُبُه  َوَرُجٌل  َربِِّه،  ِعَباَدِة 
 ،َ اهللَّ َأَخاُف  إيِنِّ  َفَقاَل:  اٍل،  َومَجَ َمْنِصٍب  َذاُت  اْمَرَأٌة  َطَلَبْتُه  َوَرُجٌل  َعَلْيِه،  َقا  َوَتَفرَّ
َ َخالًِيا  َق، َأْخَفى َحتَّى اَل َتْعَلَم ِشاَمُلُه َما ُتْنِفُق َيِميُنُه، َوَرُجٌل َذَكَر اهللَّ َوَرُجٌل َتَصدَّ
َفَفاَضْت َعْيَناُه« رواه البخاري برقم )66٠)، ومسلم برقم )١٠3١)، َعْن َأيِب 

ُ َعْنُه-. ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ِ« ومل يقل حتابا يف الفرقة أو الطائفة أو احلزب وإنام تكون  ابَّا ِف اهللَّ فقال: »َتَ
املحبة يف اهلل وهذا يعني أن العبد حيب أخاه بقدر صالحه وإيامنه وتقواه وبقدر 
خوفه من اهلل سواء كان قريًبا أو بعيًدا وسواء كان من بلده  أو من غري بلده 
تقًيا فيجب أن حيب بقدر  آرائه أم خيالفه ما دام  وسواء كان يوافقه يف بعض 
ما هم عليه من  بقدر  الصحابة  ـ حيب  ـ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  وتقواه وقد  صالحه 
الَعاِص  ْبِن  َعْمرو  َعْن  الصحيحني  يف  جاء  فقد  والتقوى  والصالح  اإليامن 
َذاِت  َجْيِش  َعىَل  َبَعَثُه  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيَّ  النَّ َأنَّ   ، َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ 
َفُقْلُت:  »َعائَِشُة«،  َقاَل:  إَِلْيَك؟  َأَحبُّ  النَّاِس  »َأيُّ  َفُقْلُت:  َفَأَتْيُتُه  اَلِسِل،  السُّ
اِب« َفَعدَّ  َجاِل؟ َفَقاَل: »َأُبوَها«، ُقْلُت: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: »ُثمَّ ُعَمُر ْبُن اخَلطَّ ِمَن الرِّ

ِرَجااًل. رواه البخاري برقم )366٢)، ومسلم برقم )٢384(.
فهذا دليل عىل أن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ كان حيب الشخص بقدر صالحه وتقواه 
وبقدر استقامته ألنه كان يوجد من هو أقرب إىل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف النسب من 
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أكثر من غريه  بكر  أبا  ـ أحب  النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص  فإن  بكر ومن عمر ومع ذلك  أيب 
وبعده عمر وهكذا فيقرب  من قربه اهلل سبحانه ويوضع كل شخص يف منزلته 
فالبيعة لألحزاب وللطوائف تتناف مع هذه النصوص وختالف هذه النصوص 
ألي  البيعة  جيوز  فال  أصحابه  عليها  وكان  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  الرسول  عليها  كان  التي 
طائفة توايل من أجلها وتعادي من أجلها بل جيب أن يكون الوالء من أجل 
املؤمن من أحبه اهلل ويبغض من أبغضه اهلل  اهلل والعداء من أجل اهلل فيحب 
فاملؤمن  أخيه  له من  ما ظهر  اهلل عىل  اهلل ويوايل من وااله  ويعادي من عاداه 
اهلل -سبحانه  إىل  أمره  فهذا  الباطن  وأما  منه  له  بام ظهر  الشخص  حيكم عىل 
وتعاىل- وأما البيعة للخليفة فهذا أبعد وأضل عياًذا باهلل خاصة والشخص يف 
دولة مسلمة فهذا يعترب خروًجا عىل الدولة نسأل عزوجل أن يرد املسلمني إىل 

اإلسالم رًدا جيماًل. 
�س/ جز�كم �هلل خرًي� وبارك �هلل فيكم ويف علمكم، هناك بع�س 
�حلق  له  تبني  ثم  لهم  حلف  فمن  �أتباعها  على  مييًنا  تاأخذ  �لفرق 

و�أر�د �خلروج فكيف يفعل ؟ 
الفرق  هذه  بعض  ألن  الورطة  هذه  يف  يتورط  أال  مسلم  كل  ننصح  نحن 
تأخذ اليمني من أتباعها عىل أن حيلف باهلل العظيم أن يعمل بكتاب اهلل وُسنَّة 
رسول اهللـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  ما استطاع وهذا جيعل املستحبات واجبات ألنه  ما دام أقسم 
نَّة ما استطاع سيجعل األشياء املستحبة التي  باهلل عىل أن يعمل بالكتاب والسُّ
يقدر عليها بمنزلة الواجب إذا فرط فيها فرط يف واجب فيصبح آثاًم عىل كثري 

من األعامل التي تركها .
فعىل سبيل املثال قد يكون قادًرا عىل أن يصوم االثنني واخلميس وهو مع 
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ذلك مفرط يف صيامها فيكون آثاًم يف هذه ألنه مل يصم االثنني واخلميس مع أنه 
نَّة ما استطاع وهو مستطيع لذلك وهكذا  أقسم عىل أن يعمل بالكتاب والسُّ
يستطيع أن يقوم الليل فقد يكون مفرًطا يف قيام الليل فيكون آثاًم ألنه ترك قيام 
الليل وقيام الليل يف حقه واجب ما دام قادًرا عىل ذلك ألنه قد أقسم عىل أن 
نَّة ما استطاع وهناك منكرات هو قادر عىل أن يغريها ولو  يعمل بالكتاب والسُّ
بلسانه فربام ترك هذا فيكون آثاًم ألنه  قد أصبح واجًبا عليه أن يغري هذا املنكر 
نَّة ما استطاع وهذا من  بلسانه ألنه أوجب عىل نفسه أن يعمل بالكتاب والسُّ
نَّة وقد يكون صاحب مال عنده قدرة عىل أن يتصدق فيكون آثاًم  الكتاب والسُّ

إذا مل يتصدق ألنه كان قادًرا عىل ذلك عياًذا باهلل.
-َريِضَ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  فَعْن  يمينه  عن  يكّفر  أن  وهو:  سهل  هذا  من  واملخرج 
َم-: »َمْن َحَلَف َعىَل َيِمنٍي،  ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
ْر َعْن َيِمينِِه« رواه مسلم  ، َوْلُيَكفِّ ا ِمْنَها، َفْلَيْأِت الَِّذي ُهَو َخرْيٌ َها َخرْيً َفَرَأى َغرْيَ

برقم )١65٠(. 
فنحن ننصح من وقع يف هذا أن يكفر عن يمينه وكفارة اليمني إطعام عرشة 
مساكني من أوسط طعامه وطعام أهله أو كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد 
فصيام ثالثة أيام فعىل من وقع يف هذا أن يطعم عرشة مساكني طعمة واحدة 
وأن خيرج لكل مسكني كيلو ونصًفا فإن عجز صام ثالثة أيام ويستحب أن 
تكون هذه األيام متتابعة ويكون هبذا الفعل قد خرج من يمينه التي أوقع نفسه 
فيها وعادت املستحبات مستحبات كام جعلها اهلل -سبحانه وتعاىل- وننصح 

باملبادرة إىل ذلك. 
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كفارة  يف  يجوز  هل  فيكم  �هلل  وب��ارك  خ��رًي�  �هلل  جز�كم  ���س/ 
�ليمني �أن يعطي نفقة �لع�سرة مل�سكني و�حد، �أو يعطي �أهل بيت �أقل 

من ع�سرة ما يقاوم ع�سرة م�ساكني  ؟ 
هذه املسألة خالفية والراجح أنه ال بد من  العدد الذين ذكروا يف اآلية ألن 

اهلل عزوجل يقول: چ ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  چ ]املائدة: 89[. 
فالبد من العدد املذكور فلو أنه أطعم مسكيًنا اليوم ثم أطعمه يف اليوم الثاين 
ثم أطعمه يف اليوم الثالث فال يقال هذا بمنزلة ثالثة مساكني بل حُيسب عليه 
أنه أطعم مسكيًنا فال بد أن يطعم عرشة مساكني وال جيوز أن يكرر اإلطعام 
ملسكني واحد اللهم إال يف كفارة من عجز عن الصيام فهذا جيوز له أن يكرر 

إطعام مسكني أما يف بقية الكفارات فال بد من العدد املذكور يف النصوص .
و�جلماعة  ة  نَّ �ل�سُّ �أهل  �إن  يقول  من  هناك  فيكم   �هلل  بارك  �س/ 

حزب ك�سائر �لأحز�ب فهل هذ� �سحيح ؟
التي  األحزاب  هي  عنها  نتحدث  التي  األحزاب  ألن  باطل  كالم  هذا 
جعلت ألنفسها بنوًدا أو جعلت ألنفسها قوانني تسري عليها سياسًيا وجعلت 
ألنفسها أنظمة خمالفة لكتاب اهلل وُسنَّة رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وقد وضعت بنودها 
عىل الدولة حيث أن الدولة تنظر يف بنود كل حزب وعندهم بطاقات عضوية 
كل عضو من أعضاء هذا احلزب مسجل اسمه فيها وال يقبل إال هبذه البطاقة 

نَّة. وهذا كله غري موجود عند أهل السُّ
نَّة ال يدعون الناس إىل بيعتهم واألحزاب تدعو الناس إىل بيعتها  أهل السُّ
نَّة ال يدعون الناس إىل أن يرشحوهم يف االنتخابات ألهنم يرون أن  أهل السُّ
نَّة قد ُبّحت أصواهتم  هذا ال جيوز وهذا موجود يف األحزاب األخرى فأهل السُّ
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عىل  اجلميع  كلمة  تتحد  أن  والفرق  والطوائف  األحزاب  مجيع  ينادون  وهم 

نَّة. الكتاب والسُّ
نَّة ال يدعون الناس إىل تقليدهم وال إىل اتباعهم وال إىل بيعتهم وال  أهل السُّ
يدعون الناس إىل أن يكونوا معهم يف كل خطإ وصواب بل يدعون الناس إىل 
نَّة هم  نَّة فأهل السُّ نَّة هكذا دعوة أهل السُّ أن يكونوا سواء عىل الكتاب والسُّ
يعتربون جزًءا من العامل اإلسالمي واملسلمون مجيًعا يعتربون حزًبا واحًدا فال 

چ ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   جيوز أن يكونوا أحزاًبا ، قال اهلل : 
ڈ  ڈ   چ  ] املجادلة: ٢٢[.  

وقال -تعاىل -: چ ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ  ] املائدة: 56 [.
احلزبية بدعة ما أنزل اهلل هبا من سلطان، وأما السلفية فقد أسسها رسول اهلل 
نَّة« املراد كل من سار عىل ُسنَّة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص، وهلذا عند أن نقول: »أهل السُّ
واختارها له منهًجا وريض هبا، وأول من يدخل حتت هذا اإلسم هم الصحابة 
نَّة هم الصحابةـ  ريض اهلل عنهمـ    ـ ريض اهلل عنهمـ  فأول من تسمى بأهل السُّ

ذكر ابن كثري يف تفسري قول اهلل عزوجل :چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈچ 
] آل عمران: ١٠6[. 

اَمَعِة، َوَتْسَودُّ ُوُجوُه  ِة َواجْلَ نَّ َأْهِل السُّ َتْبَيضُّ ُوُجوُه  اْلِقَياَمِة، ِحنَي  َيْوَم  َيْعنِي: 
ُ َعْنُهاَم- .اهـ  َأْهِل البِْدَعة َواْلُفْرَقِة َقاَلُه اْبُن َعبَّاٍس -َريِضَ اهللَّ

وقد جاء يف مقدمة صحيح مسلم َعِن اْبِن ِسرِييَن، َقاَل: »مَلْ َيُكوُنوا َيْسَأُلوَن 
ِة  نَّ وا َلَنا ِرَجاَلُكْم، َفُيْنَظُر إىَِل َأْهِل السُّ َعِن اإْلِْسَناِد، َفَلامَّ َوَقَعِت اْلِفْتَنُة، َقاُلوا: َسمُّ

َفُيْؤَخُذ َحِديُثُهْم، َوُيْنَظُر إىَِل َأْهِل اْلبَِدِع َفاَل ُيْؤَخُذ َحِديُثُهْم« .
نَّة ـ وجاءت هذه  فدل هذا عىل أن الصحابة هم أول من تسمى بأهل السُّ
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التسمية للرضورة عندما بدأت البدع تنترش بدًءا باخلوارج ثم القدرية وهكذا 
فنقول  التسمية  البدع هبذه  أهل  يتميزوا عن  أن  الصحابة  فأراد  التشيع  بدعة 
نَّة يدعون الناس مجيًعا أن تتحد كلمتهم  نَّة ليسوا بحزب بل أهل السُّ أهل السُّ
ويعتقدون أن مجيع املسلمني يعتربون حزًبا واحًدا ويعتربون كالًّ ال يتجزأ ومن 

نَّة حزب فهو إما جاهل أو معاند. قال بأن أهل السُّ
يرت�سح  �أن  ني  �ل�سُّ للرجل  يجوز  هل  خ��رًي�  �هلل  جز�كم   / �س 

لالنتخابات �إذ� كان بدًل عن  �سويف �أو  �مر�أة �أو حزبي؟ .
نَّة واجلامعة ال جييزون االنتخابات وال يرون مرشوعيتها ألهنا من  أهل السُّ
تتناف مع الرشيعة اإلسالمية فلم  اليهود والنصارى هذه االنتخابات  قوانني 
تكن موجودة يف زمن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وال زمن الصحابة وال التابعني وال غريهم 
للمسلمني  جيوز  ال  نقول  نحن  وهلذا  األخرية  الفرتة  هذه  يف  إال  ظهرت  وما 
نَّة  أن يقروا االنتخابات وال أن يرضوا هبا ملا فيها من خمالفات للكتاب والسُّ
فهي مبنية عىل أمور خمالفة لكتاب اهلل وُسنَّة رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ومهام حصل 
ني أن يدخل هذا  سواء كان املرشح صويف  أو امرأًة  أو حزيب ، فال جيوز للسُّ
الباطل ، واهلل -سبحانه وتعاىل-  املعرتك ألننا إن وافقنا عىل هذا أقررنا هذا 
أن ينصحوا  نَّة  السُّ فاملطلوب من أهل  أمره وهو أحكم احلاكمني  غالٌب عىل 
وأن يتناصحوا وسواء توىل عليهم من األحزاب أو من غريهم فاملطلوب أن 
يناصحوا من واله اهلل أمرهم وأن ينصحوا للمجتمع ، أما أن يشاركوهم يف 
اخلطأ فهذا ال جيوز واملعصية ال ختدم اإلسالم وال تنرص احلق بل املعصية ختذل 

اإلسالم واملسلمني.
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ال�شـرك ومـا يدخـل حتتـه

�س/ تعرفون �أنه يوجد يف �لبالد �ليمنية �إذ� ح�سلت خ�سومة بني 
فالن و�آخر �أتى �ملعتدي �إىل �ملعتدى عليه بالهجر فهو حيو�ن يذبح 

بني �ملتخا�سمني حلل �لنز�ع فما حكم �ل�سرع يف هذ� �لفعل ؟ .
هذا الفعل يخالف ال�شريعة من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أنه خيالف حكم اهلل، واهلل -عز وجل- يقول يف كتابه الكريم 
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   ھ   چ 

ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  چ ]األنعام: 5٧ [.
ويقول اهلل -عز وجل- : چ ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  
ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  
ک        کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱچ  ]يوسف:4٠[.
ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   چ   : الكريم  كتابه  يف  وجل-  -عز  اهلل  ويقول 
ک   ک   ڑ      ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ  
ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ                   گ   گ   ک   ک  
ہ    ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ ] املائدة: 44 [.
وقال تعاىل :چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۋۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   
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ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې    ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ەئ  وئ  وئ  ۇئ   چ ] املائدة: 45 [.

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڤ    چ  أيًضا:   وقال 
ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  چ ] املائدة: 4٧ [.

ويقول اهلل -عز وجل-: چ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ی  چ ] املائدة:49  [.
بغري  نحكم  أن  من  حيذرنا  وهو  الكريم  كتابه  يف  وجل-  -عز  اهلل  ويقول 
رشعه چ ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   چ 

] املائدة:5٠ [.

ويقول اهلل -عز وجل- : چ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  
ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ  

وئ  وئ   چ ] النساء: 65 [.
فاهلجر خيالف حكم اهلل -سبحانه وتعاىل- إذ أنه قد يوضع يف عدة قضايا 
وهلا أحكامها يف رشع اهلل -عز وجل- فيكون هذا مضاهاة حلكم اهلل -سبحانه 
م رشع اهلل وأن نحكم برشع اهلل وأن نتحاكم  وتعاىل- ونحن مطالبون أن نحكِّ

إىل رشع اهلل ، قال اهلل -تعاىل- : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ   ڇ  ڇ  چ ] النساء: 6٠ - 6١ [.
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ربنا يف  قال  بالنفاق  يتحاكم إىل رشعه  مل  فاهلل -عز وجل- حكم عىل من 

كتابه الكريم : چ ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   
ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ ] النور: 5١ [.

فالواجب عىل املسلمني أن حيكموا برشع اهلل وأن يتحاكموا إىل رشع اهلل
الوجه الثاين: أن اهلجر يعطل أحكام اهلل -عز وجل- ويعطل حدود اهلل 

ڑ   ڑ   چ   : الكريم   كتابه  يف  وجل-  -عز  اهلل  يقول  املثال  سبيل  فعىل 
ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  

ڱ  ں   ں  ڻ  چ ] النور: 4 [.
فلو افرتض أن شخًصا اهتم شخًصا آخر هبذا سيحكمون عليه باهلجر كام 
يسمونه » رد اعتبار« وحكم اهلل يف هذا أن يأيت بأربعة شهداء أو أن جيلد ثامنني 

جلدة فاهلجر يعطل أحكام اهلل -عز وجل- وهذا من الضالل العظيم.
الوجه الثالث: أن الذبح عبادة وال جتوز إال هلل وهلذا قرن اهلل بني الذبح وبني 

الصالة يف أكثر من موضع يف كتابه الكريم قال اهلل -عز وجل- : چ ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې     ې  چ ] األنعام: ١6٢ - ١63 [.
فاهلل -عز وجل- يبني أن الذبح جيب أن يكون له وحده ال رشيك له ألن 

الذبح لغريه من رصف العبادة لغري اهلل قال اهلل -عز وجل- : چ ژ  ژ  
ڑ     ڑ   چ ] الكوثر: ٢ [.

أي ال تصل إال لربك وال تنحر إال لربك فال جيوز أن تنحر لغري اهلل رب 
ُ َعْنُه- أن  العاملني وهلذا جاء عند اإلمام مسلم عن َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب -َريِضَ اهللَّ
َم- َقاَل: »َلَعَن اهلُل َمْن َلَعَن َوالَِدُه، َوَلَعَن اهلُل َمْن َذَبَح  النَّبِي -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
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ْرِض« أخرجه  اأْلَ َمَناَر   َ َغريَّ َمْن  اهلُل  َوَلَعَن  ِدًثا،  ُمْ آَوى  َمْن  اهلُل  َوَلَعَن  اهللِ،  لَِغرْيِ 

مسلم برقم )١9٧8(.
فاهلجر ذبح لغري اهلل  فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َوَلَعَن اهلُل َمْن َذَبَح لَِغرْيِ اهللِ « ، 
ومن  عنه  يرىض  أن  أجل  من  خصمه  أمام  يذبح  الذابح  أن  يعني  اهلجر  ألن 
أجل أن يعفو عنه يف تلك املظلمة التي ارتكبها يف حقه وهذا رشك أويؤدي إىل 

الرشك باهلل رب العاملني.
الوجه الرابع: اهلجر يضيع احلقوق فحق املظلوم الذي ُظلم أن يرد له حقه 

أو أن يقاصص له من خصمه.
ۓ   ۓ   ے    ے   چ   : الكريم  كتابه  يف  يقول  وجل-  -عز  اهلل  ألن 
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  

ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   چ ]املائدة: 45[.
ويف  الكريم  كتابه  يف  اهلل  بينها  التي  العظيمة  املصلحة  هذه  يعطل  فاهلجر 
ُة َأَنِس ْبِن  َبيُِّع َوْهَي َعمَّ ِت الرُّ ُ َعْنُه-، َقاَل: َكرَسَ الصحيحني َعْن َأَنٍس -َريِضَ اهللَّ
بِيَّ -َصىلَّ اهلُل  َة َجاِرَيٍة ِمَن اأَلْنَصاِر، َفَطَلَب الَقْوُم الِقَصاَص، َفَأَتُوا النَّ َمالٍِك َثنِيَّ
َم- بِالِقَصاِص، َفَقاَل َأَنُس ْبُن  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَأَمَر النَّ َم-،  َعَلْيِه َوَسلَّ
ِ، َفَقاَل َرُسوُل  َها َيا َرُسوَل اهللَّ ِ، اَل ُتْكرَسُ ِسنُّ النَّرْضِ َعمُّ َأَنِس ْبِن َمالٍِك: اَل َواهللَّ
ِ الِقَصاُص« َفَريِضَ الَقْوُم َوَقبُِلوا  َم-: »َيا َأَنُس ِكَتاُب اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
ِ َمْن َلْو َأْقَسَم  َم-: »إِنَّ ِمْن ِعَباِد اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اأَلْرَش، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ

ُه« أخرجه البخاري برقم )46١١)، ومسلم برقم )١6٧5(. َبرَّ ِ أَلَ َعىَل اهللَّ
ِ الِقَصاُص« واهلجر يعطل هذا  فالشاهد من هذا أن الرسول قال »ِكَتاُب اهللَّ
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احلكم ويعطل هذا احلق الذي للمظلوم.

عىل  األقوياء  وجيرئ  الفقراء  عىل  األغنياء  جيرئ  اهلجر  اخلام�س:  الوجه 
الضعفاء فصاحب املال ربام قال أفعل بفالن كذا وكذا وقيمته أذبح له شيًئا من 

البقر أو الغنم ولو علموا أنه سيقاصص هبم ما فعلوا هذا.
فالواجب أن نتحاكم إىل رشع اهلل واهلجر حكم بغري ما أنزل اهلل ثم  ما ذنب 

البقر والغنم إذا ارتكب الشخص معصية انتقم منها. 
إىل صعدة  الطريق من صنعاء  تشق  كانت  عندما  وأعجبتني قصة حدثت 
هذه  وجه  يف  الرجل  فوقف  القبائل  من  رجل  أرض  عىل  الطريق  وجاءت 
الرشكة حتى ال تشق الطريق من أرضه فأخربوه بأن املهندس هو الذي قرر هذا 
وهم ال يستطيعون أن خيالفوه فالتقى باملهندس فبني له أن هذا البد أن يكون 
فحصل بينه وبني املهندس شجار فرضب املهندس وكان املهندس أجنبًيا فرفع 
فتواصلوا مع  الداخلية  السفارة بوزارة  املهندس قضيته إىل سفارته فاتصلت 
بعض مشايخ تلك البالد فاتفقوا عىل أن يردوا اعتبار الرجل وأن يذبحوا له 
ثوًرا يف يوم معني وحرض املشايخ وحرض املهندس وحرض اخلصم الذي رضبه 
اعتباٍر  رد  رأينا  قد  العربية نحن  باللغة  يتكلم  للمهندس وكان  املشايخ  وقال 
لك أننا فرضنا عليه أن يذبح لك هذا الثور فأشاروا إليه فقال هلم هذا الثور مل 

يعمل يب شيئا وإنام الذي رضبني هو هذا وأشار إىل الرجل.
فاملقصود أن اهلجر ال جيوز وأنه خيالف رشع اهلل -سبحانه وتعاىل- من عدة 
وجوه لكن قد يقول قائل: هو ال بد من عقوبة للجاين فام ذا نصنع ؟ نقول ال 
مانع أن تعاقبوه عقوبة مالية عىل حسب ما يستحق إذا كان األمر ال يصل إىل 
من  وهلذا   ، يشاء  كيف  باملال  ويترصف  عليه  املجني  املال  ويستلم  حد  إقامة 
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مفاسد اهلجر أن حق املجني عليه يضيع ألنه عند أن يفرض اهلجر عىل الظامل 
ويرجع  للحارضين  ونصًفا  للذابح  نصًفا  نصفني  اهلجر  هذا  يقسم  ثم  يذبح 

ذلك املظلوم بدون حق فهذا تعطيل حلقوق املسلمني وهذا حمرم.
من  كبرية  فنت  حت�سل  رمبا  �لهجر  ترك  �إذ�  يقول  من  هناك  �س/ 
ردكم  هو  فما  �لفتنة  هذه  تركت  �لهجر  ح�سل  �إذ�  لكن  وقتال  قتل 

على هذ� �لقول ؟
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده 
ال رشيك له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله  وصحبه 

وسلم ، أما بعد:
نَّة يف هذا العمل ألن القرآن  نقول: هذا ليس مسوًغا ملخالفة الكتاب والسُّ
-سبحانه  العاملني  رب  لرشع  املنقادين  املسلمني  وخياطب  املؤمنني  خياطب 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ   چ  كتابه  يقول يف  وتعاىل- واهلل -عز وجل- 
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ  

ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  چ ] األحزاب: 36 [.
ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   چ  الكريم  كتابه  يف  وجل-  -عز  اهلل  ويقول 
ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               

يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   چ ] النساء: 59 [.
ېئېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   چ  وجل-  -عز  اهلل   وقال 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   چ ] الشورى: ١٠ [.
ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   چ  اهلل عزوجل  وقال 

مب  ىب   چ ] املائدة: 5٠ [.
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فالواجب عىل املسلمني أن يستسلموا وأن ينقادوا لرشع اهلل وأن يتحاكموا 
املعايص  يرتكبوا  أن  هلم  جيوز  وال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ُسنَّة  وإىل  اهلل  كتاب  إىل 
والذنوب بحجة أهنا ربام حتل بعض املشاكل لكن هذا ليس بصحيح ألنه يف 
الغالب إذا اعتدي عىل شخص حتى وإن جاء املعتدي باهلجر فإنه ينتظر حتى 
ينتقم منه ويرد الفعل خاصة إذا كان األمر فيه رضر عىل املظلوم أو املعتدى 
عليه أو عىل عرضه وربام حيصل بعد ذلك ما هو أشد و أعظم وربام تسفك 

الدماء بسبب هذا.
وقد حصلت مثل هذه القضايا كثرًيا فكم ذهب أناس بالبقر والغنم ، وربام 
ذبحت البقر فرتكت يف األرض حتى جافت وأنتنت و أكلتها الكالب وهذا 
الظلم ومن شؤم خمالفة رشع اهلل -عز وجل- ومن شؤم احلكم بغري ما  من 

أنزل اهلل -سبحانه وتعاىل-.
ومن الواجب عىل كل مسلم أن يستسلم وأن ينقاد لرشع اهلل -عز وجل- 
وال جيوز له أن يرد رشع اهلل لرأيه وال لفهمه وال هلواه بل يقول سمعنا و أطعنا 
عند أن يدعا إىل احلكم من كتاب اهلل وُسنَّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كام قال اهلل -عز 

وجل- چ ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    
ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ ]النور: 5١ [.

ا يِف َغَزاٍة  ُ َعْنُهاَم-، قال: ُكنَّ ِ -َريِضَ اهللَّ ويف الصحيحني عن َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللَّ
ْنَصاِر،  : َيا َلأْلَ َفَكَسَع َرُجٌل ِمَن امُلَهاِجِريَن َرُجاًل ِمَن اأَلْنَصاِر، َفَقاَل اأَلْنَصاِريُّ
َم-  ُ َرُسوَلُه -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعَها اهللَّ : َيا َلْلُمَهاِجِريَن، َفَسمَّ َوَقاَل امُلَهاِجِريُّ
َفَقاَل  اأَلْنَصاِر،  ِمَن  َرُجاًل  امُلَهاِجِريَن  ِمَن  َرُجٌل  َكَسَع  َفَقاُلوا  َهَذا؟«  »َما  َقاَل: 
بِيُّ -َصىلَّ اهلُل  : َيا َلْلُمَهاِجِريَن، َفَقاَل النَّ ْنَصاِر، َوَقاَل امُلَهاِجِريُّ اأَلْنَصاِريُّ َيا َلأْلَ
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بِيُّ  ا ُمْنتَِنٌة« َقاَل َجابٌِر: َوَكاَنِت اأَلْنَصاُر ِحنَي َقِدَم النَّ َ َم-: »َدُعوَها َفإِنَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
 : ُأيَبٍّ ْبُن   ِ َعْبُد اهللَّ َفَقاَل  َبْعُد،  امُلَهاِجُروَن  َكُثَر  ُثمَّ  َأْكَثَر،  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
، َفَقاَل ُعَمُر  ِ َلئِْن َرَجْعَنا إىَِل املَِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ اأَلَعزُّ ِمْنَها اأَلَذلَّ َأَوَقْد َفَعُلوا، َواهللَّ
امُلَناِفِق،  َهَذا  ُعُنَق  ْب  َأرْضِ  ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َدْعنِي  َعْنُه-:   ُ اهللَّ اِب -َريِضَ  اخَلطَّ ْبُن 
َيْقُتُل  ًدا  مَّ ُمَ َأنَّ  النَّاُس  ُث  َيَتَحدَّ اَل  »َدْعُه  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيُّ  النَّ َقاَل 

َأْصَحاَبُه« أخرجه البخاري برقم )49٠٧) ومسلم برقم )٢584(. 
ومن  الفتنة  هذه  ينسوا  أن  أجل  من  وصل  حتى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  هبم  سار  ثم   
أجل أن يذهب ما يف نفوسهم فلو كان الذبح مرشوًعا ألرشد إليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
املهاجرين واألنصار أرض عىل  املهاجرين واألنصار واختالف  وألصلح بني 

اإلسالم واملسلمني من اختالف املسلمني يف هذه األزمان.
ثم قد ذكرت أن اهلجر يضيع كثرًيا من احلقوق فحكم اهلل -عز وجل- هو 

الدواء النافع وهو احلل القاطع لكل بلية ولكل مشكلة ولكل معضلة.
شخًصا  أن  املدينة  هبذه  املحيطة  القرى  إحدى  يف  مرة  ذات  حصل  وهلذا 
نَّة فأحدمها لطم اآلخر عندما  اختلف مع آخر وكالمها واحلمد هلل يعرفان السُّ
قبيلته  َب جاءت  الذي رُضِ امللطوم  قبيلته خاصة  منهام  لكل  حصل هذا جاء 
حتى حصل أن كل طائفة منهم استعدت للحرب وجهزوا األسلحة فدخل 
نَّة فقالوا لذلك املعتدي أترىض بحكم اهلل قال  بينهم أحد اإلخوة من أهل السُّ
َب عىل وجهك كام رَضبت فالًنا  نعم رضيت بحكم اهلل قالوا حكم اهلل أن ُترْضَ
فقال رضيت بذلك فذهبوا بني الفريقني ووضعوا عليهم القضية وطلبوا منهم 

أن حيكموا رشع اهلل فقالوا مجيًعا نحن راضون برشع اهلل.
َب يأخذ حقه من خصمه، ويلطمه كام  فقالوا نحن نرى أن فالًنا الذي رُضِ
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لطمه فوافقوا ورضوا بذلك فعند أن جاء ذلك املرضوب إىل الضارب قال له  
يا أخي هذا خدي ارضبه فأنا مستسلم لرشع اهلل -عز وجل-، وأنا راض هبذا 
احلكم فعندما سمع املرضوب هبذا تقدم إليه وملا شعر باستسالم أخيه وانقياده 
لرشع اهلل أخذته العربة وضمه إىل صدره وأخذ كل منهام يقبل اآلخر وجعال 

يبكيان وانطفأت الفتنة بإذن اهلل -سبحانه وتعاىل-.
إىل  يتحاكموا  أن  و  نَّة  والسُّ الكتاب  حيكموا  أن  املسلمني  عىل  فالواجب 
هبذا  نتعامل  أن  لنا  جيوز  فال  الطاغوت  إىل  يتحاكموا  وأال  نَّة  والسُّ الكتاب 

جزاكم اهلل خرًيا.
�س/ جز� كم �هلل خرًي� ما حكم �لتربك بذو�ت �لأ�سخا�س و�آثارهم 

وقبورهم ؟ 
التربك باألشخاص ال جيوز سواًء كان ذلك بذواهتم أو بآثارهم أو بغريها، 
أما نبينا ملسو هيلع هللا ىلص فيجوز التربك به سواء بجسده أو بام انفصل عنه وقد كان الصحابة 
M يتربكون ببصاقه وثيابه وشعره، أما التربك بقربه فال جيوز فضاًل عن 
غريه ملسو هيلع هللا ىلص ، ألن أفضل هذه األمة بعد نبيها ـ أبو بكر ثم عمر ثم عثامن ثم عيل 
وهكذا ومل يثبت أن أحًدا تربك بأيب بكر أو بعمر أو بعثامن أو بعيل ـ يـ ، وهكذا 
باحلسن واحلسني ويدل عىل هذا ما يف البخاري َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َأنَّ ُعَمَر ْبَن 
ِلِب،  ُ َعْنُه-، َكاَن إَِذا َقَحُطوا اْسَتْسَقى بِالَعبَّاِس ْبِن َعْبِد امُلطَّ اِب -َريِضَ اهللَّ اخَلطَّ
َنا  َنبِيِّ بَِعمِّ  إَِلْيَك  ُل  َنَتَوسَّ ا  َوإِنَّ َفَتْسِقيَنا،  َنا  بَِنبِيِّ إَِلْيَك  ُل  َنَتَوسَّ ا  ُكنَّ ا  إِنَّ ُهمَّ  »اللَّ َفَقاَل: 

َفاْسِقَنا«، َقاَل: َفُيْسَقْوَن. رواه البخاري برقم )١٠١٠(.
 هذا احلديث دال عىل أنه ال جيوز طلب االستسقاء والشفاعة والدعاء من 
امليت ألن هذا ليس مقامه ولو كان هذا جائًزا الستسقى الصحابة بأفضل بني 
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.I آدم حممد   ملسو هيلع هللا ىلص   وملا مالوا إىل العباس

جد�ر  �أو  �لكعبة  بجد�ر  �لتم�سح  حكم  ما  فيكم  �هلل  �س/بارك 
�مل�سجد �لنبوي وهكذ� قرب �لنبي  ملسو هيلع هللا ىلص  لغر�س �لتربك و�لتعظيم لها؟
بأبواهبام  النبوي وال  املسجد  املسجد احلرام وال  التمسح بجدران  ال جيوز 
وال بام فيهام إنام رُشع لنا أن نستلم احلجر األسود الركن اليامين يف حالة احلج 
والعمرة عند الطواف أما غري ذلك فال وهذا االستالم جمرد تعبد تعبدنا اهلل 
-عز وجل- به وأمرنا أن نتأسى يف ذلك برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كام جاء عند الرتمذي 
َم-  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنُهاَم - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس-َريِضَ اهللَّ
بِِه،  َيْنِطُق  َولَِساٌن  ِباَِم،  ُيْبرِصُ  َعْيَناِن  َلُه  الِقَياَمِة  َيْوَم   ُ اهللَّ ُه  َلَيْبَعَثنَّ  ِ »َواهللَّ احَلَجِر:  يِف 
برقم  ماجه  وابن  برقم )96١)،  الرتمذي  رواه   » بَِحقٍّ اْسَتَلَمُه  َمْن  َعىَل  َيْشَهُد 
)٢944)، وأمحد برقم )٢٢١5)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي. 
َلُه،  ُه َجاَء إىَِل احَلَجِر اأَلْسَوِد َفَقبَّ ُ َعْنُه-: َأنَّ ويف الصحيحني َعْن ُعَمَر -َريِضَ اهللَّ
بِيَّ -َصىلَّ اهلُل  َفَقاَل: »إيِنِّ َأْعَلُم َأنََّك َحَجٌر، اَل َتُضُّ َواَل َتْنَفُع، َوَلْواَل َأينِّ َرَأْيُت النَّ
ْلُتَك« رواه البخاري برقم )١59٧)، ومسلم برقم  َقبَّ َما  ُلَك  ُيَقبِّ َم-  َعَلْيِه َوَسلَّ

  .)١٢٧٠(
 وأما بقية جدران احلرمني وما فيهام وقرب النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فال جيوز التمسح هبا 
سواء للتربك أو لغريه فهذا مل يكن يفعله السلف وقد كان الصحابة ـ ريض اهلل 
عنهم ـ أشد الناس تعظياًم حلرمات اهلل -عز وجل- فلو كانوا يعلمون أن هذا 
مرشوع وجائز لفعلوه ولبينوا لنا ذلك فنحن ننصح مجيع املسلمني أن حيذروا 
من هذه البدع واملخالفات وأن يطلبوا كشف الرض وجلب النفع من اهلل وأن 

يتربكوا بام هو مرشوع.
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�س/ ز�دكم �هلل من �خلري ما هو �لتو�سل �جلائز و�لتو�سل �مل�سروع 

�ملمنوع ؟
التوسل املرشوع يكون بعدة أشياء، فمنها التوسل  إىل اهلل بأسامئه وصفاته 

قال اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم:  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ   
]األعراف: ١8٠ [.

فاهلل أمرنا أن نتوسل إليه بأسامئه وهلذا نجد أن كثرًيا من أدعية الرسول بل 
مجيع أدعية الرسل يف القرآن الكريم كانت مصدرة باسم من أسامء اهلل -سبحانه 
وتعاىل- والغالب أهنا مصدرة بالربوبية فهذا إبراهيم ـ عليه الصالة والسالم 

ـ يقول: چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ ] إبراهيم: 3٧ - 38 [.
ېى   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   وجل-:  چ  -عز  اهلل  ويقول 

ى  ائ   ائ  ەئ  چ ] إبراهيم: 4٠ [.  
ويقول اهلل -عز وجل-: چ ەئ  وئ       وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   

ۈئ  ۈئ  چ ] إبراهيم: 4١ [.
وقال نوح: چ حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  

يب  جت    حت  خت  مت     ىت  يت   چ نوح: ٢8 [.
وقال اهلل عن زكريا ـ عليه الصالة والسالم ـ: چ ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ    چ ]مريم: 4[.   

وهكذا قال اهلل -عز وجل-:  چ ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  



398
يث      ىث   مث   جث   يت   ىت   ختمت   حت   جت   يب   ىب   خبمب    حب   جب   يئ   ىئ   حئمئ  
حج  مج   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  

ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  چ ] آل عمران: 3٧ - 38 [.
وهكذا يونس ـ عليه الصالة والسالم كام قال اهلل:  چک  ک   ک  ک  
ں   ں      ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ  
ہ    ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ        ڻ  

ھھ  ھ  ھ  ے     ے  چ ] األنبياء: 8٧ - 88 [.
-سبحانه  العاملني  رب  إىل  يتوسلون  وجل-  -عز  اهلل  أنبياء  نجد  وهكذا 

وتعاىل- بربوبيته ويتوسلون بأسامئه وصفاته.
ُ َعْنَها- قالت: َكاَن  جاء عند اإلمام مسلم عن َعائَِشَة ُأمِّ امْلُْؤِمننَِي -َريِضَ اهللَّ
َوِميَكائِيَل،  ائِيَل،  َجرْبَ َربَّ  »اللُهمَّ  َصاَلَتُه:  اْفَتَتَح  ْيِل  اللَّ ِمَن  َقاَم  إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
َبنْيَ  ُكُم  َتْ َأْنَت  َهاَدِة،  َوالشَّ اْلَغْيِب  َعاِلَ  ْرِض،  َواأْلَ اَمَواِت  السَّ َفاِطَر  اِفيَل،  َوإِْسَ
قِّ بِإِْذنَِك، إِنََّك َتِْدي  َتِلُفوَن، اْهِديِن مِلَا اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن احْلَ ِعَباِدَك ِفياَم َكاُنوا ِفيِه َيْ

اٍط ُمْسَتِقيٍم« رواه مسلم برقم )٧٧٠(. َمْن َتَشاُء إَِل ِصَ
مِّ َسَلَمَة -َريِضَ  وروى الرتمذي، وأمحد عن َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب، َقاَل: ُقْلُت أِلُ
َم-  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنَها-: َيا ُأمَّ امُلْؤِمننَِي َما َكاَن َأْكَثُر ُدَعاِء َرُسوِل اهللَّ اهللَّ
َعىَل  َقْلبِي  َثبِّْت  الُقُلوِب  َب  ُمَقلِّ َيا  ُدَعائِِه:  َأْكَثُر  َكاَن   « َقاَلْت:  ِعْنَدِك؟  َكاَن  إَِذا 
َثبِّْت  اْلُقُلوِب  َب  ُمَقلِّ َيا  ُدَعائَِك  ْكَثِر  أِلَ َما   ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  َقاَلْت:  ِدينَِك« 
ُأْصُبَعنْيِ ِمْن  َبنْيَ  َوَقْلُبُه  َلْيَس آَدِميٌّ إاِلَّ  ُه  إِنَّ ُأمَّ َسَلَمَة  َقْلبِي َعىَل ِدينَِك؟ َقاَل: »َيا 
 ،(35٢٢( برقم  الرتمذي  َأَزاَغ« رواه  َشاَء  َوَمْن  َأَقاَم،  َشاَء  َفَمْن   ،ِ اهللَّ َأَصابِِع 

وأمحد برقم )٢65٧6)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
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َقاَل  َقاَل:  َعْنُه   ُ اهللَّ -َريِضَ  مسعود  بن   ِ اهللَّ َعْبِد  َعْن  أمحد  اإلمام  عند  وجاء 
َم-: »َما َأَصاَب َأَحًدا َقطُّ َهمٌّ َواَل َحَزٌن، َفَقاَل:  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوُل اهللَّ
ُهمَّ إيِنِّ َعْبُدَك، اْبُن َعْبِدَك، اْبُن َأَمتَِك، َناِصَيتِي بَِيِدَك، َماٍض ِفَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل  اللَّ
ِمْن  َأَحًدا  ْمَتُه  َعلَّ َأْو  َنْفَسَك،  بِِه  ْيَت  َلَك َسمَّ ُهَو  اْسٍم  بُِكلِّ  َأْسَأُلَك  َقَضاُؤَك،  ِفَّ 
َعَل  َتْ َأْن  ِعْنَدَك،  اْلَغْيِب  ِعْلِم  ِف  بِِه  اْسَتْأَثْرَت  َأِو  ِكَتابَِك،  ِف  َأْنَزْلَتُه  َأْو  َخْلِقَك، 
 ُ ي، إاِلَّ َأْذَهَب اهللَّ اْلُقْرآَن َربِيَع َقْلبِي، َوُنوَر َصْدِري، َوِجَاَء ُحْزيِن، َوَذَهاَب َهِّ

ُه َوُحْزَنُه، َوَأْبَدَلُه َمَكاَنُه َفَرًحا« . َهَّ
َأْن  مِلَْن َسِمَعَها  َيْنَبِغي  »َبىَل،  َفَقاَل:  ُمَها؟  َنَتَعلَّ َأاَل   ،ِ َيا َرُسوَل اهللَّ َفِقيَل:   َقاَل: 
برقم  الصحيحة  يف  األلباين  وصححه   ،(3٧١٢( برقم  أمحد  َمَها« رواه  َيَتَعلَّ

.)١99(
ببعض  وجل-  -عز  اهلل  إىل  نتوسل  أن  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  الرسول  أرشدنا  وكذلك 
بِيَّ  النَّ َأنَّ  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  َأَنٍس  َعْن  وأمحد  الرتمذي،  عند  جاء  كام  أسامئه 
وا بَِيا َذا اجَلاَلِل َواإِلْكَراِم« رواه الرتمذي برقم  َم َقاَل: »َألِظُّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َصىلَّ اهللَّ

)35٢5)، وأمحد  ، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
ومن التوسل أن يتوسل املؤمن إىل ربه بإيامنه به وبإيامنه برسولهـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ   ، فقد 

قال اهلل -عز وجل- :   چ ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ڱ   ڳ       ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک      ک  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ  
ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ    ہ        ہ   ہ   ہ  
ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  
ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  
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وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
ی   چ ]آل عمران: ١9٠ - ١94 [.

ـ  برسوله  وإيامهنم  به  بإيامهنم  وتعاىل-  -سبحانه  رهبم  إىل  يتوسلون  فهم 
ې   ۉ   ۅ  ۅۉ   ۋ  ۋ    ٴۇ    الكريم: چ    كتابه  يف  ربنا  وقال  ملسو هيلع هللا ىلص 
وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ      ائ   ى   ى   ې    ې      ې  
ٻ    ٻ   ٱ   ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ  
ٻ      ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    چ ]آل عمران: ١5 - ١٧ [.
فهؤالء يتوسلون بإيامهنم فيقولون: چ  ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  پ  

پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ ]آل عمران: ١6 [.
 ومن التوسل املرشوع التوسل باألعامل الصاحلة واإلخالص فيها كام جاء 
ُ َعْنُهاَم-، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل  ِ ْبِن ُعَمَر -َريِضَ اهللَّ يف الصحيحني عن َعْبِد اهللَّ
َم- َيُقوُل: »اْنَطَلَق َثَاَثُة َرْهٍط ِمَّْن َكاَن َقْبَلُكْم َحتَّى َأَوْوا  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
الَغاَر،  َعَلْيِهُم  ْت  َفَسدَّ اجَلَبِل،  ِمَن  َصْخَرٌة  َفاْنَحَدَرْت  َفَدَخُلوُه  َغاٍر،  إَِل  املَبِيَت 
َ بَِصالِِح َأْعاَملُِكْم، َفَقاَل  ْخَرِة إاِلَّ َأْن َتْدُعوا اهللَّ ُه اَل ُيْنِجيُكْم ِمْن َهِذِه الصَّ َفَقاُلوا: إِنَّ
ُهمَّ َكاَن ِل َأَبَواِن َشْيَخاِن َكبرَِياِن، َوُكْنُت اَل َأْغبُِق َقْبَلُهاَم َأْهًا،  َرُجٌل ِمْنُهْم: اللَّ
اَم  َلُ َناَما، َفَحَلْبُت  ُأِرْح َعَلْيِهاَم َحتَّى  َفَلْم  َيْوًما،  ٍء  َفَنَأى يِب ِف َطَلِب َشْ َواَل َمااًل 
اَم َنائَِمنْيِ َوَكِرْهُت َأْن َأْغبَِق َقْبَلُهاَم َأْهًا َأْو َمااًل، َفَلبِْثُت َوالَقَدُح  َغُبوَقُهاَم، َفَوَجْدُتُ
ُهمَّ  َبا َغُبوَقُهاَم، اللَّ ، َأْنَتِظُر اْستِيَقاَظُهاَم َحتَّى َبَرَق الَفْجُر، َفاْسَتْيَقَظا، َفَشِ َعىَل َيَديَّ
ْخَرِة،  ا َما َنْحُن ِفيِه ِمْن َهِذِه الصَّ ْج َعنَّ إِْن ُكْنُت َفَعْلُت َذلَِك اْبتَِغاَء َوْجِهَك، َفَفرِّ

َفاْنَفَرَجْت َشْيًئا اَل َيْسَتِطيُعوَن اخُلُروَج«.
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 ، ُهمَّ َكاَنْت ِل بِْنُت َعمٍّ َم-: »َوَقاَل اآلَخُر: اللَّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ  َقاَل النَّ
ا َسَنٌة  َأمَلَّْت ِبَ َفاْمَتَنَعْت ِمنِّي َحتَّى  َنْفِسَها،  ا َعْن  َفَأَرْدُتَ  ، َكاَنْت َأَحبَّ النَّاِس إَِلَّ
َوَبنْيَ  َبْينِي   َ يلِّ ُتَ َأْن  َعىَل  ِديَناٍر  َوِماَئَة  يَن  ِعْشِ َفَأْعَطْيُتَها  َفَجاَءْتنِي،  ننَِي،  السِّ ِمَن 
َنْفِسَها، َفَفَعَلْت َحتَّى إَِذا َقَدْرُت َعَلْيَها، َقاَلْت: اَل ُأِحلُّ َلَك َأْن َتُفضَّ اخَلاَتَم إاِلَّ 
 ، إَِلَّ النَّاِس  َأَحبُّ  َوِهَي  َعْنَها  ْفُت  َفاْنرَصَ َعَلْيَها،  الُوُقوِع  ِمَن  ْجُت  َفَتَحرَّ ِه،  بَِحقِّ
َفاْفُرْج  اْبتَِغاَء َوْجِهَك،  َفَعْلُت  إِْن ُكْنُت  ُهمَّ  اللَّ َأْعَطْيُتَها،  الَِّذي  َهَب  َوَتَرْكُت الذَّ
ِمْنَها«،  اخُلُروَج  َيْسَتِطيُعوَن  اَل  ْم  ُ َأنَّ َغرْيَ  ْخَرُة  الصَّ َفاْنَفَرَجِت  ِفيِه،  َنْحُن  َما  ا  َعنَّ
ُهمَّ إيِنِّ اْسَتْأَجْرُت ُأَجَراَء،  الُِث: اللَّ َم-: »َوَقاَل الثَّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل النَّ
َأْجَرُه َحتَّى  ْرُت  َفَثمَّ َلُه َوَذَهَب،  الَِّذي  َتَرَك  َأْجَرُهْم َغرْيَ َرُجٍل َواِحٍد  َفَأْعَطْيُتُهْم 
َفُقْلُت  َأْجِري،  إَِلَّ  َأدِّ   ِ اهللَّ َعْبَد  َيا  َفَقاَل:  ِحنٍي  َبْعَد  َفَجاَءيِن  اأَلْمَواُل،  ِمْنُه  َكُثَرْت 
 ِ ِقيِق، َفَقاَل: َيا َعْبَد اهللَّ َلُه: ُكلُّ َما َتَرى ِمْن َأْجِرَك ِمَن اإِلبِِل َوالَبَقِر َوالَغَنِم َوالرَّ
ْك  َيْتُ َفَلْم  َفاْسَتاَقُه،  ُه،  ُكلَّ َفَأَخَذُه  بَِك،  َأْسَتْهِزُئ  اَل  إيِنِّ  َفُقْلُت:  يِب،  َتْسَتْهِزُئ  اَل 
ا َما َنْحُن ِفيِه،  ُهمَّ َفإِْن ُكْنُت َفَعْلُت َذلَِك اْبتَِغاَء َوْجِهَك، َفاْفُرْج َعنَّ ِمْنُه َشْيًئا، اللَّ
ْخَرُة، َفَخَرُجوا َيْمُشوَن« رواه البخاري برقم )٢٢٧٢)، ومسلم  َفاْنَفَرَجِت الصَّ

برقم )١٠٠)، وهذا لفظ البخاري. 
فهذا دليل عىل أنه يرشع للمؤمن أن يتوسل إىل ربه باألعامل الصاحلة التي 
كان  فقد  فيها  وتعاىل-  -سبحانه  لربه  بإخالصه  يتوسل  وأن  إليه  هبا  يتقرب 
الصحابة يأتون إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويطلبون منه الدعاء كام جاء يف الصحيحني َعْن 
َعٍة ِمْن َباٍب َكاَن  ُ َعْنُه- َأنَّ َرُجاًل، َدَخَل املَْسِجَد َيْوَم مُجُ َأَنِس ْبِن َمالٍِك -َريِضَ اهللَّ
ُطُب، َفاْسَتْقَبَل  َم- َقائٌِم خَيْ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َنْحَو َداِر الَقَضاِء، َوَرُسوُل اهللَّ
ِ، َهَلَكِت اأَلْمَواُل  َم- َقائاًِم، ُثمَّ َقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوَل اهللَّ
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َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ َرُسوُل  َفَرَفَع  ُيِغيُثَنا،   َ اهللَّ َفاْدُع  ُبُل،  السُّ َواْنَقَطْعِت 
ِ، َما  ُهمَّ َأِغْثَنا« َقاَل َأَنٌس: َواَل َواهللَّ ُهمَّ َأِغْثَنا، اللَّ ُهمَّ َأِغْثَنا، اللَّ َيَدْيِه، ُثمَّ َقاَل: »اللَّ
َداٍر،  َواَل  َبْيٍت  ِمْن  َسْلٍع  َوَبنْيَ  َبْيَنَنا  َوَما  َقَزَعًة  َواَل  ِمْن َسَحاٍب،  اَمِء  السَّ يِف  َنَرى 
ْت، ُثمَّ  اَمَء اْنَترَشَ َطِت السَّ ِس َفَلامَّ َتَوسَّ ْ َقاَل: َفَطَلَعْت ِمْن َوَرائِِه َسَحاَبٌة ِمْثُل الرتُّ
يِف  الَباِب  َذلَِك  ِمْن  َرُجٌل  َدَخَل  ُثمَّ  ا،  ِستًّ ْمَس  الشَّ َرَأْيَنا  َما   ،ِ َواهللَّ َفاَل  َأْمَطَرْت، 
َقائاًِم،  َفاْسَتْقَبَلُه  ُطُب،  خَيْ َقائٌِم  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َوَرُسوُل  اجُلُمَعِة، 
ا،  َ ُيْمِسْكَها َعنَّ ُبُل، َفاْدُع اهللَّ ِ َهَلَكِت اأَلْمَواُل َواْنَقَطَعِت السُّ َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ
ُهمَّ َحَواَلْيَنا  »اللَّ َقاَل:  َيَدْيِه، ُثمَّ  َم-  َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهلُل  َفَرَفَع َرُسوُل اهللَّ َقاَل: 
َجِر« َقاَل:  َراِب، َوُبُطوِن اأَلْوِدَيِة، َوَمَنابِِت  الشَّ ُهمَّ َعىَل اآلَكاِم َوالظِّ َواَل َعَلْيَنا، اللَّ
ْمِس. رواه البخاري برقم )١٠١4)، ومسلم  َفَأْقَلَعْت، َوَخَرْجَنا َنْميِش يِف الشَّ

برقم )89٧(. 
وهذا احلديث قد ذكره البخاري رمحه اهلل يف تراجم عديدة يف صحيحه وقد 
كان الصحابة ريض اهلل عنهم يأتون إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ببعض املرىض ويدعو اهلل 

-عز وجل- هلم فيشفون.
ُ َعْنُه- َقاَل: َبَعَث  اِء ْبِن َعاِزٍب -َريِضَ اهللَّ وهكذا جاء يف البخاري َعِن الرَبَ
َم- إىَِل َأيِب َراِفٍع الَيُهوِديِّ ِرَجااًل ِمَن اأَلْنَصاِر،  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوُل اهللَّ
اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  ُيْؤِذي  َراِفٍع  َأُبو  َوَكاَن  َعتِيٍك،  ْبَن   ِ اهللَّ َعْبَد  َعَلْيِهْم  َر  َفَأمَّ
ِمْنُه،  َدَنْوا  َفَلامَّ  احِلَجاِز،  بَِأْرِض  َلُه  يِف ِحْصٍن  َوَكاَن  َعَلْيِه،  َوُيِعنُي  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه 
ْصَحابِِه: اْجِلُسوا  ِ أِلَ ِحِهْم، َفَقاَل َعْبُد اهللَّ ْمُس، َوَراَح النَّاُس برَِسْ َوَقْد َغَرَبِت الشَّ
اِب، َلَعيلِّ َأْن َأْدُخَل، َفَأْقَبَل َحتَّى َدَنا ِمَن  ٌف لِْلَبوَّ َمَكاَنُكْم، َفإيِنِّ ُمْنَطِلٌق، َوُمَتَلطِّ
اُب،  ُه َيْقيِض َحاَجًة، َوَقْد َدَخَل النَّاُس، َفَهَتَف بِِه الَبوَّ َع بَِثْوبِِه َكَأنَّ الَباِب، ُثمَّ َتَقنَّ
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ِ: إِْن ُكْنَت ُتِريُد َأْن َتْدُخَل َفاْدُخْل، َفإيِنِّ ُأِريُد َأْن ُأْغِلَق الَباَب، َفَدَخْلُت  َيا َعْبَد اهللَّ
َقاَل:  َوَتٍد،  َعىَل  اأَلَغالِيَق  َق  َعلَّ ُثمَّ  الَباَب،  َأْغَلَق  النَّاُس  َدَخَل  َفَلامَّ  َفَكَمْنُت، 
ا، َفَفَتْحُت الَباَب، َوَكاَن َأُبو َراِفٍع ُيْسَمُر ِعْنَدُه، َوَكاَن  َفُقْمُت إىَِل اأَلَقالِيِد َفَأَخْذهُتَ
اَم َفَتْحُت َباًبا  يِف َعاَليِلَّ َلُه، َفَلامَّ َذَهَب َعْنُه َأْهُل َسَمِرِه َصِعْدُت إَِلْيِه، َفَجَعْلُت ُكلَّ
َأْقُتَلُه،  َحتَّى  إيَِلَّ  ُلُصوا  خَيْ مَلْ  يِب  َنِذُروا  الَقْوُم  إِِن  ُقْلُت:  َداِخٍل،  ِمْن  َعيَلَّ  َأْغَلْقُت 
َفاْنَتَهْيُت إَِلْيِه، َفإَِذا ُهَو يِف َبْيٍت ُمْظِلٍم َوْسَط ِعَيالِِه، اَل َأْدِري َأْيَن ُهَو ِمَن الَبْيِت، 
َبًة  رَضْ ُبُه  َفَأرْضِ ْوِت  الصَّ َنْحَو  َفَأْهَوْيُت  َهَذا؟  َمْن  َقاَل:  َراِفٍع،  َأَبا  َيا  َفُقْلُت: 
َفَأْمُكُث  الَبْيِت،  ِمَن  َفَخَرْجُت  َوَصاَح،  َشْيًئا،  َأْغَنْيُت  َفاَم  َدِهٌش،  َوَأَنا  ْيِف  بِالسَّ
َك  مِّ أِلُ َفَقاَل:  َراِفٍع؟  َأَبا  َيا  ْوُت  َهَذا الصَّ َما  َفُقْلُت:  إَِلْيِه،  َدَخْلُت  ُثمَّ  َبِعيٍد،  َغرْيَ 
َبًة َأْثَخَنْتُه َومَلْ  ُبُه رَضْ ْيِف، َقاَل: َفَأرْضِ َبنِي َقْبُل بِالسَّ الَوْيُل، إِنَّ َرُجاًل يِف الَبْيِت رَضَ
ْيِف يِف َبْطنِِه َحتَّى َأَخَذ يِف َظْهِرِه، َفَعَرْفُت َأينِّ َقَتْلُتُه،  َأْقُتْلُه، ُثمَّ َوَضْعُت ِظَبَة السَّ
ِرْجيِل،  َفَوَضْعُت  َلُه،  َدَرَجٍة  إىَِل  اْنَتَهْيُت  َباًبا، َحتَّى  َباًبا  اأَلْبَواَب  َأْفَتُح  َفَجَعْلُت 
ْت َساِقي  َوَأَنا ُأَرى َأينِّ َقِد اْنَتَهْيُت إىَِل اأَلْرِض، َفَوَقْعُت يِف َلْيَلٍة ُمْقِمَرٍة، َفاْنَكرَسَ
ْيَلَة  َفَعَصْبُتَها بِِعاَمَمٍة، ُثمَّ اْنَطَلْقُت َحتَّى َجَلْسُت َعىَل الَباِب، َفُقْلُت: اَل َأْخُرُج اللَّ
َأَبا  َأْنَعى  َفَقاَل:  وِر،  النَّاِعي َعىَل السُّ َقاَم  يُك  الدِّ َفَلامَّ َصاَح  َأَقَتْلُتُه؟  َأْعَلَم:  َحتَّى 
 ُ َقَتَل اهللَّ َفَقْد  َفُقْلُت: النََّجاَء،  َفاْنَطَلْقُت إىَِل َأْصَحايِب،  َراِفٍع َتاِجَر َأْهِل احِلَجاِز، 
»اْبُسْط  َفَقاَل:  ْثُتُه،  َفَحدَّ َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  بِيِّ  النَّ إىَِل  َفاْنَتَهْيُت  َراِفٍع،  َأَبا 
. رواه البخاري برقم  ا مَلْ َأْشَتِكَها َقطُّ َ ِرْجَلَك« َفَبَسْطُت ِرْجيِل َفَمَسَحَها، َفَكَأهنَّ

)4٠39). فالشاهد قوله: »َفَبَسْطُت ِرْجيِل َفَمَسَحَها«
ُ َعْنُه-، َأنَّ  وهكذا أيًضا جاء يف الصحيحني َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد -َريِضَ اهللَّ
اَيَة َغًدا َرُجًا  ْعِطنَيَّ الرَّ : »أَلُ َم-، َقاَل: َيْوَم َخْيرَبَ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوَل اهللَّ
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ْم  ُ ُ َوَرُسوُلُه«، َفَباَت النَّاُس َلْيَلَتُهْم َأهيُّ ُه اهللَّ َ َوَرُسوَلُه، َوُيِبُّ ُيْفَتُح َعىَل َيَدْيِه، ُيِبُّ اهللَّ
؟«، َفِقيَل َيْشَتِكي َعْيَنْيِه، َفَبَصَق يِف  ُهْم َيْرُجوُه، َفَقاَل: »َأْيَن َعيِلٌّ ُيْعَطى، َفَغَدْوا ُكلُّ
َأ َكَأْن مَلْ َيُكْن بِِه َوَجٌع، َفَأْعَطاُه َفَقاَل: ُأَقاتُِلُهْم َحتَّى َيُكوُنوا  َعْيَنْيِه َوَدَعا َلُه، َفرَبَ
َتْنِزَل بَِساَحتِِهْم، ُثمَّ اْدُعُهْم إَِل اإِلْسَاِم،  ِمْثَلَنا؟ َفَقاَل: »اْنُفْذ َعىَل ِرْسِلَك َحتَّى 
ُ بَِك َرُجًا َخرْيٌ َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن  ِدَي اهللَّ ْن َيْ ِ أَلَ ُهْم باَِم َيُِب َعَلْيِهْم، َفَواهللَّ َوَأْخرِبْ

َعِم« رواه البخاري برقم )3٠٠9)، ومسلم برقم )٢4٠6(. ُر النَّ َلَك مُحْ
 وقد وردت أدلة كثرية يف هذا الباب، وهكذا قد كان بعض السلف يأيت إىل 
بعض الصاحلني فيدعون اهلل -سبحانه وتعاىل- هلم وقد ذكر اإلمام الذهبي 
قصًصا كثرية يف مثل هذا، واألوىل أن يتوسل إىل اهلل بأسامئه وأن يتوسل إىل اهلل 

بصفاته -سبحانه وتعاىل-. 
توسل  فهذا  لألحياء  النفع  امليت  من  يطلب  أن  فهو  املمنوع  التوسل  وأما 
غري رشعي إذ ال فائدة فيه  ألن امليت ال يسمع من خياطبه فهذا الطلب يعترب 
وهلذا  يكون  أن  يمكن  ال  وهذا  حمال  أمٌر  هذا  ألن  يطلبه  ممن  وسفًها  نقًصا 
الصحابة ريض اهلل عنهم كانوا إذا قحطوا يأتون إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ويطلبون منه 
أن يستسقي هلم فيستسقي هلم فيسقون وعند ما مات رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عدلوا 
إىل العباس ريض اهلل عنه ومل يطلبوا من الرسول بعد موته مع أهنم يعيشون يف 
املدينة وبجانب قربه داللة عىل أنه ال جيوز أن يطلب من امليت النفع لألحياء.

من  كان  ولو  بل  والصاحلني  األتقياء  بجاه  التوسل  املمنوع  التوسل  ومن 
أرشد  أو  هذا  إىل  أشار  أو  هذا  فعل  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  يثبت  مل  ألنه  اهلل  رسل 
إىل هذا بل املطلوب أن اإلنسان يدعو اهلل بأسامءه وصفاته وهلذا زكريا عليه 
الصالة والسالم عندما دخل عىل مريم وهي تأكل وكان يدخل عليها وجيد 
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عندها الطعام كام قال اهلل -تعاىل- : چ ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  
جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  

يث     حج  مج   چ  ] آل عمران:3 [.
فلم يقل زكريا اللهم إين أسألك بجاه مريم ومل يطلب  منها أن تدعوا له بل 

بارش الدعاء بنفسه چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    
ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  چ  ] آل عمران: 38 [.

فزكريا توسل إىل ربه -سبحانه وتعاىل- بالربوبية وتوسل بصفة من صفاته 
يف قوله:  چ ٺ        ٺ  ٺچ   هكذا دعا زكريا ربه فال جيوز التوسل بجاه 
املوتى حتى األنبياء  نعم جاه األنبياء عظيم  ال شك وال ريب لكن جاههم 
ينفعهم عند اهلل فهو رفعة هلم يف الدنيا ورفعة هلم يف اآلخرة لكن ال ينفع وإنام 
قال  شخًصا  أن  فلو  باتباعه  دعاءنا  اهلل  يقبل  فقد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  اتباع  ينفعنا 
اللهم إين أسألك باتباعي لرسولك وتطبيقي لسنته جاز هذا ، ولو قال قائل: 
اللهم إين أسألك بإيامين بك وإيامين بكتبك وإيامين برسلك وإيامين بمالئكتك 

وإيامين باليوم اآلخر فهذا جائز. 
أما التوسل باملوتى وطلب الدعاء من املوتى فهذا ال جيوز فلم يكن الصحابة 
ُ َعْنَها- َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل  يفعلون هذا ويف الصحيحني َعْن َعائَِشَة -َريِضَ اهللَّ
 » َفُهَو َردٌّ ِفيِه،  َلْيَس  َأْمِرَنا َهَذا َما  َم-: »َمْن َأْحَدَث ِف  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ

رواه البخاري برقم )٢69٧)، ومسلم برقم )١٧١8(.
فالواجب عىل املسلم أن يعمل بالتوسل املرشوع وأن يرتك التوسل املمنوع.
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بارك  لأخيه  رجل  يقول  كاأن  �لدعاء  يف  �ل�ستثناء  حكم  ما  �س/ 

�هلل فيك فيقول وفيك �إن �ساء �هلل وما كان يف هذ� �ملعنى ؟ 
ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  الصحيحني  يف  جاء  مرشوع  غري  الدعاء  يف  االستثناء  هذا 
َيُقوَلنَّ  »اَل  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  َأنَّ  َعْنُه-:   ُ اهللَّ -َريِضَ 
ُه اَل  نِي إِْن ِشْئَت، لَِيْعِزِم املَْسَأَلَة، َفإِنَّ ُهمَّ اْرمَحْ ُهمَّ اْغِفْر ِل إِْن ِشْئَت، اللَّ َأَحُدُكْم: اللَّ

ُمْكِرَه َلُه« رواه البخاري برقم )6339)، ومسلم برقم )٢6٧9(.
 أي: ال جيوز أن يقول اللهم اغفر يل إن شئت ، وارمحني إن شئت ، أو اللهم 
ارحم فالًنا إن شئت ،  واغفر لفالن إن شئت ، واشف فالًنا إن شئت ال بل 
يعزم يف املسألة وال يقل جزاك اهلل خرًيا إن شاء اهلل ، ووفقك اهلل إن شاء اهلل 
إذا وعدت أحًدا  الوعد   ، وإنام االستثناء يكون يف  استثناء يف غري حمله  فهذا 
بيشء ثم ترد املشيئة إىل اهلل ، كأن تقول سآتيك إن شاء اهلل ، وسأفعل إن شاء 
اهلل ، وسأسافر إن شاء اهلل ، وسأقوم بالعمل الفالين إن شاء اهلل ، أما االستثناء 
، بل قد هنى عنه  أو لغريك فهو استثناء يف غري حمله  لنفسك  الدعاء سواء  يف 
أو دعا ألحد من  أو دعا ألهله  لنفسه  املسلم  إذا دعا  فالواجب    ، النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

الناس أن يدعو دون استثناء ،  وأن يعزم يف املسألة.
�أن يق�سم  �لق�سم على �هلل ؟ وهل يجوز للرجل  �س/ ما هي �سفة 

على �هلل يف �سيٍء ؟   
اهلُل  َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ  َأنَّ  َعْنُه-   ُ اهللَّ ُهَرْيَرَة -َريِضَ  َأيِب  َعْن  جاء عند مسلم 
ُه«  َبرَّ أَلَ َعىَل اهللِ  َأْقَسَم  َلْو  ْبَواِب  بِاأْلَ َمْدُفوٍع  َأْشَعَث،  »ُربَّ  َقاَل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه 

رواه مسلم برقم )٢6٢٢(.
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يف  جاء  كام  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  زمن  يف  هذا  حصل  وقد  اهلل  عىل  القسم  صفة  هذه 
َجاِرَيٍة،  َة  َثنِيَّ ْت  َكرَسَ َتُه  َعمَّ َبيَِّع  الرُّ َأنَّ  َعْنُه-   ُ اهللَّ -َريِضَ  َأَنٍس  َعْن  الصحيحني 
اهلُل  ِ -َصىلَّ  اهللَّ َرُسوَل  َفَأَتْوا  َفَأَبْوا،  اأَلْرَش  َفَعَرُضوا  َفَأَبْوا،  الَعْفَو  إَِلْيَها  َفَطَلُبوا 
َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َفَأَمَر  الِقَصاَص  إاِلَّ  َوَأَبْوا،  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه 
َبيِِّع؟ اَل َوالَِّذي  ُة الرُّ ِ َأُتْكرَسُ َثنِيَّ : َيا َرُسوَل اهللَّ بِالِقَصاِص، َفَقاَل َأَنُس ْبُن النَّرْضِ
»َيا  َم-:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  َفَقاَل  ُتَها،  َثنِيَّ ُتْكرَسُ  اَل  بِاحَلقِّ  َبَعَثَك 
ِ -َصىلَّ اهلُل  الِقَصاُص«. َفَريِضَ الَقْوُم َفَعَفْوا، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ  ِ َأَنُس، ِكَتاُب اهللَّ
ُه« رواه البخاري برقم  َبرَّ ِ أَلَ ِ َمْن َلْو َأْقَسَم َعىَل اهللَّ َم-: » إِنَّ ِمْن ِعَباِد اهللَّ َعَلْيِه َوَسلَّ

)٢٧٠3)، ومسلم برقم )١6٧5(.
قوية  باهلل  صلته  أن  ويعرف  خرًيا  متفائل  وهو  هذا  مثل  اإلنسان  قال  فإذا 
ويعلم أن اهلل -عز وجل- سيجعل له فرًجا وخمرًجا فهذا ممكن فلو قيل لفالن 
ال بد من القصاص يف مسألة بينه وبني أناس فيقول ال وهلل ال يكون وهو متفائل 
أن اهلل -عز وجل- سرييض عنه خصامءه فهذا هو القسم املرشوع وأما لو قال 
قائل: اللهم إين أقسم عليك أن تفعل كذا وكذا فهذا فيه يشء ألنه هبذا القول 
كأنه يزكي نفسه أنه قد وصل إىل مرتبة يظنها يف نفسه مرتبة عالية، فاألوىل أن 
يكون القسم مثل ذلك املثال الذي رضبناه يف حديث قصة الربيع كام جاء عند 
َم-،  ُ َعْنُه- َأنَّ َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ُه« رواه مسلم برقم   َبرَّ ْبَواِب َلْو َأْقَسَم َعىَل اهللِ أَلَ َقاَل: »ُربَّ َأْشَعَث، َمْدُفوٍع بِاأْلَ

 )٢6٢٢). واهلل أعلم.
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�س/رجل قال: �أق�سم باهلل لأفعلن كذ� ومل يفعله ، فهل عليه 
كفارة ؟

أن عليه  يظهر  فالذي  ثم كان   ، يكون هذا  لن  أقسم وقال: واهلل  إذا كان   
كفارة ألنه مل حيصل له املقصود ، فهو أقسم عىل يشء أنه سيكون ثم مل يكن ، 

فاألوىل يف حق هذا أن يكفر عن يمينه ألنه ما حتقق له ما أراد. 
فيها  يعتقدون  �لنا�س  كان  و�ل�سر�ئح  �لقباب  بع�س  توجد  �س/ 
وي�سرفون لها �أنو�ًعا من �لعباد�ت، ثم عرف �لنا�س �لتوحيد وتركوها 

فهل يلزمهم هدمها �أم ل ؟
يف  الناس  اعتقد  سواء  هدمها  جيب  املرتفعة  القبور  عىل  واملباين  القباب 
املقبورين فيها أو مل يعتقدوا ألن هدم هذه املباين مطلوب رشًعا فقد جاء عند 
، َقاَل: َقاَل يِل َعيِلُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب: َأاَل َأْبَعُثَك  َسِديِّ اِج اأْلَ يَّ اإلمام مسلم َعْن َأيِب اهْلَ
مِتَْثااًل إاِلَّ  َم-؟ »َأْن اَل َتَدَع  َبَعَثنِي َعَلْيِه َرُسوُل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعىَل َما 

ْيَتُه« رواه مسلم برقم )969(. ًفا إاِلَّ َسوَّ ا ُمْشِ َطَمْسَتُه َواَل َقرْبً
والرسول ملسو هيلع هللا ىلص أرسل علًيا Iإىل اليمن وكان أهل اليمن أهل كتاب ، 
الكتاب  ُسنَّة أهل  الصاحلني كام يف  قبور  املباين والقباب عىل  وكانوا يشيدون 
كام جاء يف الصحيحني َعْن َعائَِشَة ُأمِّ امُلْؤِمننَِي، َأنَّ ُأمَّ َحبِيَبَة، َوُأمَّ َسَلَمَة -َريِضَ 
-َصىلَّ  بِيِّ  لِلنَّ َفَذَكَرَتا  َتَصاِويُر،  ِفيَها  بِاحَلَبَشِة  َرَأْيَنَها  َكنِيَسًة  َذَكَرَتا   - َعْنُهنَّ   ُ اهللَّ
َبَنْوا  َفاَمَت،  الُِح  الصَّ ُجُل  الرَّ ِفيِهُم  َكاَن  إَِذا  ُأوَلئَِك  »إِنَّ  َفَقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 
ِ َيْوَم  اُر اخَلْلِق ِعْنَد اهللَّ َوَر، َفُأوَلئَِك ِشَ ُروا ِفيِه تِْلَك الصُّ َعىَل َقرْبِِه َمْسِجًدا، َوَصوَّ

الِقَياَمِة« رواه البخاري برقم )4٢٧)، ومسلم برقم )5٢8(.
حرمة  وعلموا  هبا  والتعلق  فيها  االعتقاد  تركوا  قد  الناس  كان  إذا  إنه  ثم 
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ذلك فال ُيؤمن عىل غريهم ، فربام جاء قوم من بعدهم وعادوا إىل ما كان عليه 
األوائل وأخذوا يعظموهنا ويستغيثون هبا ويستنجدون هبا ويذبحون عندها 

ويطلبون منها كشف الرض وجلب النفع
وهلذا أول ما وقع الرشك يف بني آدم عندما مات أولئك الرجال الصاحلون 
»َصاَرِت  َعْنُهاَم-،   ُ اهللَّ َعبَّاٍس -َريِضَ  اْبِن  َعِن  البخاري  عند  اخلمسة كام جاء 
بَِدْوَمِة  لَِكْلٍب  َكاَنْت  َودٌّ  ا  َأمَّ َبْعُد  الَعَرِب  يِف  ُنوٍح  َقْوِم  يِف  َكاَنْت  تِي  الَّ اأَلْوَثاُن 
ُغَطْيٍف  لَِبنِي  ُثمَّ  مِلَُراٍد،  َفَكاَنْت  َيُغوُث  ا  َوَأمَّ َذْيٍل،  هِلُ َكاَنْت  ُسَواٌع  ا  َوَأمَّ اجَلْنَدِل، 
حِلِْمرَيَ آِلِل  َفَكاَنْت  َنرْسٌ  ا  َوَأمَّ هِلَْمَداَن،  َفَكاَنْت  َيُعوُق  ا  َوَأمَّ َسَبإٍ،  ِعْنَد  ْوِف،  بِاجْلَ
ْيَطاُن إىَِل  ِذي الَكاَلِع، َأْساَمُء ِرَجاٍل َصاحِلِنَي ِمْن َقْوِم ُنوٍح، َفَلامَّ َهَلُكوا َأْوَحى الشَّ
وَها بَِأْساَمئِِهْم،  ِلُسوَن َأْنَصاًبا َوَسمُّ تِي َكاُنوا جَيْ الِِسِهُم الَّ َقْوِمِهْم، َأِن اْنِصُبوا إىَِل جَمَ
َخ الِعْلُم ُعبَِدْت« رواه البخاري  َفَفَعُلوا، َفَلْم ُتْعَبْد، َحتَّى إَِذا َهَلَك ُأوَلئَِك َوَتَنسَّ

برقم )49٢٠(. 
عىل  التي  املباين  وهذه  القباب  فهذه  الرشك  ووقع  العبادة  وقعت  فهاهنا 
القبور قد تستدعي الغافلني يف املستقبل إىل الرشك باهلل -عز وجل- من جديد 
تكن  مل  أم  معظمه  القباب  هذه  كانت   ٌ سواء  خترب  وأن  هتدم  أن  فالواجب 
أكثر من شرب كام تقول عائشة ريض اهلل  القرب  يرتفع  أن  معظمة ألنه ال جيوز 

عنها قالت من أجل ذلك مل يرفع قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص:ولو ال ذلك لرفع.
القبور سواء كانت بصفة قباب  التي تكون عىل  املباين  فاملطلوب هو هدم 
أو مساجد أو غريها فالواجب أن تسوى وأن خترب حتى ال يعود الناس إىل 

الرشك باهلل فيها مرة أخرى.
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�س/ بارك �هلل فيكم هل يجوز للرجل �أن يطلب من �أخيه �لدعاء له ؟
M ـ  جيوز للرجل أن يطلب من أخيه الدعاء له فقد كان الصحابة ـ 
يأتون إىل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ويسألونه الدعاء ويطلبون منه الدعاء ألن الدعاء ُيعترب 
والصالح   اخلري  فيه  توسمت  إذا  يل  اهلل  ادع  ألخيك  تقول  أن  فيجوز  شفاعة 
ُ َعْنُه- َقاَل: َكاَن ُعَمُر  وقد جاء عند اإلمام مسلم َعْن ُأَسرْيِ ْبِن َجابٍِر-َريِضَ اهللَّ
َأِفيُكْم  ْم:  َسَأهَلُ اْلَيَمِن،  َأْهِل  َأْمَداُد  َعَلْيِه  َأَتى  إَِذا  َعْنُه-   ُ اهللَّ اِب -َريِضَ  طَّ اخْلَ ْبُن 
ُأَوْيُس ْبُن َعاِمٍر؟ َحتَّى َأَتى َعىَل ُأَوْيٍس َفَقاَل: َأْنَت ُأَوْيُس ْبُن َعاِمٍر؟ َقاَل: َنَعْم، 
إاِلَّ  ِمْنُه  ْأَت  َفرَبَ َبَرٌص  بَِك  َفَكاَن  َقاَل:  َنَعْم،  َقاَل:  َقَرٍن؟  ِمْن  ُثمَّ  ُمَراٍد  ِمْن  َقاَل: 
َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل  َنَعْم،  َقاَل:  َوالَِدٌة؟  َلَك  َقاَل:  َنَعْم،  َقاَل:  ِدْرَهٍم؟  َمْوِضَع 
َأْمَداِد  َمَع  َعاِمٍر  ْبُن  ُأَوْيُس  َعَلْيُكْم  »َيْأِت  َيُقوُل:  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ  اهللِ 
َأ ِمْنُه إاِلَّ َمْوِضَع ِدْرَهٍم، َلُه  َأْهِل اْلَيَمِن، ِمْن ُمَراٍد، ُثمَّ ِمْن َقَرٍن، َكاَن بِِه َبَرٌص َفرَبَ
ُه، َفإِِن اْسَتَطْعَت َأْن َيْسَتْغِفَر َلَك َفاْفَعْل«  َبرَّ ، َلْو َأْقَسَم َعىَل اهللِ أَلَ ا َبرٌّ َوالَِدٌة ُهَو ِبَ
َفاْسَتْغِفْر يِل، َفاْسَتْغَفَر َلُه، َفَقاَل َلُه ُعَمُر: َأْيَن ُتِريُد؟ َقاَل: اْلُكوَفَة، َقاَل: َأاَل َأْكُتُب 
. َقاَل: َفَلامَّ َكاَن ِمَن اْلَعاِم  اِء النَّاِس َأَحبُّ إيَِلَّ َلَك إىَِل َعاِمِلَها؟ َقاَل: َأُكوُن يِف َغرْبَ
اِفِهْم، َفَواَفَق ُعَمَر، َفَسَأَلُه َعْن ُأَوْيٍس، َقاَل: َتَرْكُتُه َرثَّ  امْلُْقبِِل َحجَّ َرُجٌل ِمْن َأرْشَ
َم-، َيُقوُل:  اْلَبْيِت، َقِليَل امْلََتاِع، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
»َيْأِت َعَلْيُكْم ُأَوْيُس ْبُن َعاِمٍر َمَع َأْمَداِد َأْهِل اْلَيَمِن ِمْن ُمَراٍد، ُثمَّ ِمْن َقَرٍن، َكاَن 
ُه،  َبرَّ ، َلْو َأْقَسَم َعىَل اهللِ أَلَ ا َبرٌّ َأ ِمْنُه، إاِلَّ َمْوِضَع ِدْرَهٍم َلُه َوالَِدٌة ُهَو ِبَ بِِه َبَرٌص َفرَبَ
َفإِِن اْسَتَطْعَت َأْن َيْسَتْغِفَر َلَك َفاْفَعْل« َفَأَتى ُأَوْيًسا َفَقاَل: اْسَتْغِفْر يِل، َقاَل: َأْنَت 
َأْحَدُث  َأْنَت  َقاَل:  يِل،  اْسَتْغِفْر  َقاَل:  يِل،  َفاْسَتْغِفْر  َصالٍِح،  بَِسَفٍر  َعْهًدا  َأْحَدُث 
َلُه،  َفاْسَتْغَفَر  َنَعْم،  َقاَل:  ُعَمَر؟  َلِقيَت  َقاَل:  يِل،  َفاْسَتْغِفْر  َصالٍِح،  بَِسَفٍر  َعْهًدا 
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اَم َرآُه  : َوَكَسْوُتُه ُبْرَدًة، َفَكاَن ُكلَّ َفَفِطَن َلُه النَّاُس، َفاْنَطَلَق َعىَل َوْجِهِه، َقاَل ُأَسرْيٌ

َدُة. رواه مسلم برقم )٢54٢(. َوْيٍس َهِذِه اْلرُبْ إِْنَساٌن َقاَل: ِمْن َأْيَن أِلُ
وهكذا قد جاء رجل إىل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وهو أعمى فسأل منه عليه الصالة 
والسالم أن يدعو اهلل -عز وجل- له أن ُيذهب عنه هذا العمى أو أن يرد اهلل 
برصه فدعا له رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ورد اهلل -عز وجل- إليه برصه وهلذا ال جيوز 
بآثارهم وال  بثياهبم وال  بقبورهم وال  باملوتى وإن كانوا صاحلني وال  التربك 
بيشء من ذلك فإن ذلك من البدع وإن ذلك مل يفعله الصحابة ريض اهلل عنهم.

ُ َعْنُه- َأنَّ َرُجاًل َدَخَل  ْبِن َمالٍِك -َريِضَ اهللَّ َأَنِس  وجاء يف الصحيحني عن 
َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َوَرُسوُل  املِْنرَبِ،  ِوَجاَه  َكاَن  َباٍب  ِمْن  اجُلُمَعِة  َيْوَم 
َم- َقائاًِم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُطُب، َفاْسَتْقَبَل َرُسوَل اهللَّ َقائٌِم خَيْ
 ِ َ ُيِغيُثَنا، َقاَل: َفَرَفَع َرُسوُل اهللَّ ُبُل، َفاْدُع اهللَّ ِ: َهَلَكِت املََوايِش، َواْنَقَطَعِت السُّ اهللَّ
ُهمَّ اْسِقَنا«  ُهمَّ اْسِقَنا، اللَّ ُهمَّ اْسِقَنا، اللَّ َم- َيَدْيِه، َفَقاَل: »اللَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

رواه البخاري برقم )١٠١3)، ومسلم برقم )89٧(.  
وهكذا كان بعض املرىض ربام أتى إىل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يطلب من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

أن يدعو له فيدعو له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيشفى بإذن اهلل -سبحانه وتعاىل-.
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ال�شحـر

�س/ رجل ُعلم �أنه �ساحر ومات هل ُي�سلى عليه ؟
املخرج من ملة اإلسالم فهذا ال ُيصىل  السحر  إذا  كان يستخدم  الساحر 
الصحيحني  يف  جاء  والتعبري  البيان  قوة  أنواعه  فمن  أنواع  السحر  ألن  عليه 
ِق َفَخَطَبا،  ُه َقِدَم َرُجاَلِن ِمَن املرَْشِ ُ َعْنُهاَم- : َأنَّ ِ ْبِن ُعَمَر -َريِضَ اهللَّ َعْن َعْبِد اهللَّ
َم-: »إِنَّ ِمَن الَبَياِن  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَعِجَب النَّاُس لَِبَياهِناَِم، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ
َلِسْحًرا، َأْو: إِنَّ َبْعَض الَبَياِن َلِسْحٌر« رواه البخاري برقم )5٧6٧)، واللفظ له، 
ومسلم برقم )869). أي: أن بعض الناس يستطيع أن يعرب وأن يبني بحيث 

أنه ربام سحر من يسمعه وأقنعه ببيانه.
األشياء  بعض  حيول  الساحر  أن  وهو  التخييل  سحر  السحر  أنواع  ومن 
الصالة  عليه  ـ  موسى  مع  السحرة  فعل  كام  أخرى  أشياء  إىل  الناس  نظر  يف 
أهنا تسعى  إليه من سحرهم  فُخيَِّل  ألقوا حباهلم وعصيهم  ـ عندما  والسالم 

كام قال اهلل -عز وجل-: چ ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  
ې  ې  ې   ى  ى   چ ]األعراف: ١١6 [.

ملة  من  املخرج  هو  وهذا  والشياطني  اجلن  استخدام  السحر  أنواع  ومن 
اإلسالم قال اهلل -عز وجل- يف كتابه الكريم: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ڀ       ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ  
ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
گ   گ    ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڎڈ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  چ البقرة: ١٠٢ 
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   چ  قوله:  والشاهد 
ڄڄ   چ  فمن استعمل هذا السحر واستعان باجلن والشياطني فهو كافر فال 
تصح الصالة عليه ألنه قد جاء بام خيرجه من ملة اإلسالم وهكذا أيًضا من 
مل يستخدم اجلن والشياطني يف سحره ولكن أتى ناقًضا من نواقض اإلسالم 
األخرى فُيلحق به يف احلكم أي: أنه كافر فال ُيصىل عليه فمن مات وُعلم منه 
أنه قد جاء بام خيرجه من ملة اإلسالم فهذا ال ُيصىل عليه أما إذا كان فعله ال 

خيرجه عن ملة اإلسالم فهذا ُيصىل عليه. 
�س/ ما حكم حل �ل�سحر على يد �ل�ساحر وما ن�سيحتكم ملن ي�سنع ذلك ؟ 
ال جيوز حل السحر عىل يد الساحر فقد جاء عند أيب داود، وأمحد َعْن َجابِِر 
َم-  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُهاَم - َقاَل: ُسئَِل َرُسوُل اهللَّ ِ -َريِضَ اهللَّ ْبِن َعْبِد اهللَّ
ْيَطاِن« رواه أبو داود برقم )3868)، وأمحد  ِة َفَقاَل: »ُهَو ِمْن َعَمِل الشَّ رْشَ َعِن النُّ

برقم )١4١35)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن أيب داود.
 فالرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ هنى عن هذا.

فحل السحر يكون بالقرآن الكريم والدعاء واألذكار والرقية املرشوعة أما 
عىل يد السحرة فهذا حمرم  وال جيوز اإلستعانة هبم عىل أي وجه من الوجوه.
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 ومن ابُتلي بذلك فعليه باأمور:
١ـ الصرب.

٢ـ  كثرة الدعاء والترضع بني يدي اهلل -سبحانه وتعاىل- ، سيام يف األوقات 
التي يرجى فيها قبول الدعاء.

3 ـ اإلكثار من قراءة القرءان الكريم.
4 ـ استعامل الرقى الرشعية.

5 ـ االستعانة باهلل.
  أما الذهاب إىل الساحر فقد جاء عند الرتمذي، وابن ماجه، واللفظ له َعْن 
َم-: »َمْن  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
َقُه باَِم َيُقوُل، َفَقْد َكَفَر باَِم ُأْنِزَل  َأَتى َحائًِضا، َأِو اْمَرَأًة ِف ُدُبِرَها، َأْو َكاِهًنا، َفَصدَّ
ٍد« رواه الرتمذي برقم )١35)، وابن ماجه برقم )639)، وصححه  مَّ َعىَل ُمَ

األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه. 
َلْ   َ اهللَّ »إِنَّ  النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  فقد  والتداوي  عندهم  إتيان هؤالء  فال جيوز 
اِرٍق،  اَن ْبِن خُمَ َعْل ِشَفاَءُكْم ِف َحَراٍم«  ، كام جاء يف صحيح ابن حبان َعْن َحسَّ َيْ
هَلَا يِف ُكوٍز،  َفَنَبْذُت  اْبَنٌة يِل،  اْشَتَكِت  َسَلَمَة :  ُأمُّ  َقاَلْت  َقاَل:  َعْنُه-   ُ -َريِضَ اهللَّ
َفَقاَلْت:  َهَذا؟ «  »َما  َفَقاَل  َيْغيِل،  َوُهَو  َم-،  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ بِيُّ -َصىلَّ  النَّ َفَدَخَل 
َعْل  َيْ َلْ   َ »إِنَّ اهللَّ َم:  َعَلْيِه َوَسلَّ  ُ َفَقاَل َصىلَّ اهللَّ َهَذا،  هَلَا  َفَنَبْذَنا  اْشَتَكْت  اْبَنتِي  إِنَّ 
ِشَفاَءُكْم ِف َحَراٍم«. رواه ابن حبان برقم )١39١)، وقال األلباين يف التعليقات 

عىل صحيح ابن حبان برقم )١388): حسن لغريه.
وهذا مما حرمه اهلل -سبحانه وتعاىل- فالواجب عىل املسلمني أن يتقوا اهلل 

نَّة. وأن حيذروا مما خيالف الكتاب والسُّ
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�س/ هل �لتد�وي بالطب �حلديث د�خٌل يف حديث �ل�سبعني �لألف 

�لذين ل ي�سرتقون ول يكتوون؟
التداوي بالطب احلديث ال يمنع صاحبه أن يكون من السبعني األلف الذين 
ال يسرتقون وال يكتوون ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حرص هذا يف هذا كام يف الصحيحني َعْن 
َم- َقاَل: »َيْدُخُل  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُهاَم-  َأنَّ َرُسوَل اهللَّ اْبِن َعبَّاٍس-َريِضَ اهللَّ
وَن،  ُ ُقوَن، َواَل َيَتَطريَّ ِذيَن اَل َيْسَتْ َأْلًفا بَِغرْيِ ِحَساٍب، ُهُم الَّ تِي َسْبُعوَن  َة ِمْن ُأمَّ اجَلنَّ

ُلوَن« رواه البخاري برقم )64٧٢)، ومسلم برقم )٢١8(.  ِْم َيَتَوكَّ َوَعىَل َربِّ
التداوي بالطب احلديث املباح الذي ليس فيه يشء حمرم  أو بالطب  وأما 
القديم املعروف بالطب العريب فقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتداوى به وكان يرشد إىل 
التداوي به وكان الصحابة يتداوون هبذا وهم يعرفون األحاديث الواردة يف 
فضائل السبعني األلف عىل أنه ليس بمكروه وأنه ال يمنع صاحبه أن يكون 
من السبعني األلف الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب أو ممن كان 
مع السبعني األلف فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال كام جاء عند الرتمذي، وابن ماجه عن 
َم-  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ -َصىلَّ اهللَّ ُ َعْنُه -قال: َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ أيب ُأَماَمَة  -َريِضَ اهللَّ
تِي َسْبِعنَي َأْلًفا اَل ِحَساَب َعَلْيِهْم َواَل  َة ِمْن ُأمَّ َيُقوُل: »َوَعَديِن َريبِّ َأْن ُيْدِخَل اجَلنَّ
َعَذاَب َمَع ُكلِّ َأْلٍف َسْبُعوَن َأْلًفا َوَثَاُث َحَثَياٍت ِمْن َحَثَياتِِه« رواه الرتمذي برقم 
ُسنن  تصحيح  يف  األلباين  وصححه   ،(4٢86( برقم  ماجه  وابن   ،(٢43٧(

الرتمذي برقم  )٢43٧(.
وعندنا أدلة تبني أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كره أن يطلب اإلنسان الرقية من غريه أو 
أنه يكتوي فقد قال عليه الصالة والسالم كام يف الصحيحني، واللفظ للبخاري 
َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيِّ -َصىلَّ  النَّ َعِن   - َعْنُهاَم   ُ اهللَّ َعبَّاٍس -َريِضَ  اْبِن  َعِن 
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تِي  ٍة بَِناٍر، َوَأَنا َأْنَى ُأمَّ َبِة َعَسٍل، َأْو َكيَّ َجٍم، َأْو َشْ َطِة ِمْ َفاُء ِف َثَاَثٍة: ِف َشْ »الشِّ

« رواه البخاري برقم )568١)، ومسلم برقم )٢٢٠5(.  َعِن الَكيِّ
فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص  كره الكي ، وعىل هذا فالتداوي هبذه العالجات املباحة ال 
بغري  اجلنة  يدخلون  الذين  األلف  السبعني  من  الشخص  يكون  أن  من  يمنع 
نَّة وكان مستحًقا هلذا فهذا فهذه من  حساب وال عذاب عاماًل بالكتاب والسُّ

األدوية املباحة والتداوي هبا من العمل باألسباب. 
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اأحكـام املقـابـر

�س/ ما حكم �ل�سالة يف �مل�سجد �لذي فيه قبور ؟ وهل يدخل يف 
هذ� �حلكم �ل�سالة يف �سرح �مل�سجد �لذي فيه قرب ؟

الصالة يف املساجد التي فيها قبور ال جتوز وال تصح عىل القول الراجح ألن 
األحاديث هنت عن هذا. 

ُ َعْنُه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  جاء عند مسلم َعْن َأيِب َمْرَثٍد اْلَغَنِويِّ -َريِضَ اهللَّ
وا إَِلْيَها« رواه مسلم  ِلُسوا َعىَل اْلُقُبوِر، َواَل ُتَصلُّ َم-: »اَل َتْ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

برقم )9٧٢(.
َعْنُهْم-،   ُ اهللَّ َعبَّاٍس -َريِضَ  ْبَن   ِ اهللَّ َوَعْبَد  َعائَِشَة،  َأنَّ  وجاء يف الصحيحني 
َلُه َعىَل  َم-، َطِفَق َيْطَرُح مَخِيَصًة  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َنَزَل بَِرُسوِل اهللَّ مَلَّا  َقااَل: 
ِ َعىَل الَيُهوِد،  َوْجِهِه، َفإَِذا اْغَتمَّ َكَشَفَها َعْن َوْجِهِه، َوُهَو َكَذلَِك َيُقوُل: »َلْعَنُة اهللَّ
ُر َما َصَنُعوا رواه البخاري برقم  ذِّ ُذوا ُقُبوَر َأْنبَِيائِِهْم َمَساِجَد« ُيَ َ َوالنََّصاَرى اتَّ

)435)، ومسلم برقم )53١(.
 وجاء يف الصحيحني َعْن َعائَِشَة ُأمِّ امُلْؤِمننَِي، َأنَّ ُأمَّ َحبِيَبَة، َوُأمَّ َسَلَمَة -َريِضَ 
بِيِّ -َصىلَّ اهلُل  - َذَكَرَتا َكنِيَسًة َرَأْيَنَها بِاحَلَبَشِة ِفيَها َتَصاِويُر، َفَذَكَرَتا لِلنَّ ُ َعْنُهنَّ اهللَّ
الُِح َفاَمَت، َبَنْوا َعىَل  ُجُل الصَّ َم- َفَقاَل: »إِنَّ ُأوَلئَِك إَِذا َكاَن ِفيِهُم الرَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َيْوَم   ِ اهللَّ ِعْنَد  اخَلْلِق  اُر  ِشَ َفُأوَلئَِك  َوَر،  الصُّ تِْلَك  ِفيِه  ُروا  َوَصوَّ َمْسِجًدا،  َقرْبِِه 

الِقَياَمِة« رواه البخاري برقم )4٢٧)، ومسلم برقم )5٢8(.
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أما إذا كان القرب يف رصح املسجد فالصالة فيه تكون مكروهة إال إذا اعتقد 
لوجود هذا  املسجد  للصالة فضيلة يف هذا  أن  املسجد  إىل  يذهب  الذي  هذا 

القرب فالصالة تكون يف مثل هذه احلالة باطلة وحمرمة.
ينقلوها  أن خيرجوها وأن  املساجد  قبور يف  إذا وجدت  أنه  املسلمني  فعىل 
إىل املقابر وإذا أدخل القرب إىل املسجد بعد بناء املسجد فالواجب أن تنقل هذه 
القبور إىل املقابر العامة وال جيوز أن يقرب املوتى يف املساجد ال يف داخل املسجد 

وال أيًضا يف رصح املسجد أو ساحة املسجد التي هي معدة للصالة.
روؤو�س  فيجد  للبيت  فيحفر  بيًتا  يبني  �أن  رجٌل  يريد  �أحياًنا  �س/ 
�أمو�ت يف هذ� �ملكان �لذي حفر فهل يجوز له �أن يبني على هذ� �أم ل؟  .
إذا وجد أكثر من قرب يف هذه األرض التي أراد أن يبني فيها فالواجب أن 
البناء فيها ألنه ال جيوز إخراج املوتى من قبورهم حتى قبور أهل  يبتعد عن 
الكتاب ال جيوز إخراجها وال جيوز البناء عليها والسكن يف هذه البيوت أواًل 

ألن للميت حرمته .
 ِ ُ َعْنَها - َأنَّ َرُسوَل اهللَّ جاء عند أيب داود، وابن ماجه َعْن َعائَِشَة -َريِضَ اهللَّ
أبو داود  َحيًّا« رواه  ِه  َكَكْسِ امْلَيِِّت  َعْظِم  »َكْسُ  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ 
تصحيح  يف  األلباين  وصححه   ،(١6١6( برقم  ماجه  وابن   ،(3٢٠٧( برقم 

ُسنن أيب داود.
ُ َعْنُه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل  وجاء عند ابن ماجه َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر-َريِضَ اهللَّ
َرٍة، َأْو َسْيٍف، َأْو َأْخِصَف َنْعيِل  ْن َأْمِشَ َعىَل مَجْ َم-: »أَلَ ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ اهللَّ
بِِرْجيِل، َأَحبُّ إَِلَّ ِمْن َأْن َأْمِشَ َعىَل َقرْبِ ُمْسِلٍم، َوَما ُأَباِل َأَوْسَط اْلُقُبوِر َقَضْيُت 
وِق« رواه ابن ماجه برقم )١56٧)، وصححه األلباين  َحاَجتِي، َأْو َوْسَط السُّ
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يف تصحيح ُسنن ابن ماجه.

اهللِ  َرُسوُل  »َنَى  َقاَل:  َعْنُه -   ُ اهللَّ َجابٍِر -َريِضَ  َعْن  وكام يف صحيح مسلم 
، َوَأْن ُيْقَعَد َعَلْيِه، َوَأْن ُيْبَنى َعَلْيِه« رواه  َص اْلَقرْبُ َم- َأْن ُيَصَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

مسلم برقم )9٧٠(.
الناس  يصبح  الذي  بالبناء  فكيف  القرب  جُيلس عىل  أن  فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص هنى 
سكاًنا فوق املوتى واملقابر، وإنام قلنا جيب أن خيرج القرب من املسجد ألنه ليس 
له حق يف املسجد فهو موطن عبادة أما قرب اإلنسان يف أرٍض ليست مسجًدا 
فال جيوز إخراجه من هذا املكان ألنه مكانه فلهذا ال جيوز البناء عليه؛ ويرتتب 
عىل هذا أنه إذا بنى البيت عىل املقربة يكون قد أخذ حق غريه ألن هذه البقعة 

تعترب حق املوتى ما دامت مقربة.
ثانًيا: هو هبذا الترصف يعترب ظاملًا ألنه بسط عىل مكان غريه وعىل بيوت 
غريه ألن املقابر تعد بيوت املوتى وإذا كان ال جيوز لنا أن نخرج األحياء من 
بيوهتم وأن نبسط عىل بيوهتم كذلك ال جيوز أن نخرج املوتى من بيوهتم وأن 

نأخذ بيوهتم قهًرا.
ثالًثا: الذي سيسكن هذا البيت هو ملزم بالصالة فيرتتب عىل هذا أن تكون  
صالته باطلة إذا كان يعلم أهنا مقربة ومن املعلوم أن املرأة تصيل يف بيتها وهبذا 
تكون صالهتا باطلة ألهنا تصيل يف مقربة وتصيل يف أرض مغصوبة هلذا ال جيوز 
البناء عىل املقابر أما إذا وجد فيها قرب واحد وقد ُعلم أهنا ليست مقربة قديمة 
أو حديثة وقد حفروا يف أماكن كثرية ومل جيدوا سوى هذا القرب فال بأس أن 
ينقل هذا القرب وأن تنقل العظام إىل املقربة العامة ما دامت هذه البقعة خالية 
من القبور؛ ألنه قد ربام حصل هلذا املقبور قضية أو حادثة أو مات يف الطريق 
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يف أثناء سفره فحفر له يف هذه البقعة ودفن دون أن يعلم أهل هذه األرض فقد 

يكون مثل هذا فيجوز إخراجه أما إذا كانت مقربة كام سمعتم ال جيوز.
�س/ ما حكم زيارة �لن�ساء للقبور ؟ 

هذه مسألة خمتلف فيها بني أهل العلم فمن أهل العلم ، من قال ال جيوز 
ذلك مطلًقا.

ضعفه  احلديث  هذا  ولكن  اْلُقُبوِر«  َزائَِراِت   ُ اهللَّ »َلَعَن  بحديث  واستدلوا 
اإلمام األلباين كام يف ضعيف اجلامع برقم )469١(.

 ومنهم من قال جيوز ذلك برشوط، وأن الصحيح هو ما جاء عند الرتمذي، 
َعَلْيِه   ُ اهللَّ َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  »َأنَّ   - َعْنُه   ُ اهللَّ -َريِضَ  ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  ماجه  وابن 
اَراِت الُقُبوِر « رواه الرتمذي برقم )١٠56)، وابن ماجه برقم  َم َلَعَن َزوَّ َوَسلَّ

)١5٧4)، وحسنه االلباين يف تصحيح ُسنن الرتمذي.
قوله  ألن  الزيارة  مكثرات  أي:   » الُقُبوِر  اَراِت  َزوَّ َلَعَن   « ملسو هيلع هللا ىلص  فالرسول 
)زّوارات) صيغة من صيغ املبالغة وعىل هذا نقول الراجح يف هذه املسألة فيام 

نقره أن زيارة املرأة للقبور جتوز لكن برشوط: 
قلنا ال  أحياًنا وإنام  نادرة وأن تكون  الزيارة  أن تكون هذه  ال�شرط الأول: 
اَراِت الُقُبوِر ) وهي صيغة من صيغ  تكثر  الزيارة ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ) َلَعَن َزوَّ

املبالغة أي املكثرات للزيارة.
ال�شرط الثاين: أن خترج هذه املرأة لزيارة القرب بحجاهبا الكامل وباألدب 

الرشعي.
ال�شرط الثالث: أهنا ال حتدث شيًئا يف املقربة بل عليها أن تزور القبور الزيارة 
الرشعية وهي أهنا إذا وصلت إىل املقربة تسلم عىل أهلها فتقول السالم عليكم 
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أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهلل بكم ال حقون نسأل اهلل لنا 

ولكم العافية وتدعو ألهل املقربة ثم ال مانع أن ختصص قريبها بالدعاء.
الرشط الرابع: أهنا ال حتدث شيًئا مما حتدثه بعض النساء من البكاء والتسخط  
والكالم الذي خيرج صاحبه عن اآلداب الرشعية وينبغي أن تكون منضبطة 
هبذا وإال فال جيوز أن تذهب إىل املقربة ألن النياحة حمرمة فقد جاء عند مسلم 
َم-  َعَلْيِه َوَسلَّ بِيَّ -َصىلَّ اهلُل  النَّ َأنَّ  َعْنُه -   ُ ْشَعِريَّ -َريِضَ اهللَّ اأْلَ َمالٍِك  عن أيب 
ْحَساِب،  اأْلَ ِف  اْلَفْخُر   : نَّ ُكوَنُ َيْتُ اَل  ِة،  اِهِليَّ اجْلَ َأْمِر  ِمْن  تِي  ُأمَّ ِف  »َأْرَبٌع  َقاَل: 
َلْ  إَِذا  ائَِحُة  »النَّ »َوَقاَل:  َياَحُة  َوالنِّ ُجوِم،  بِالنُّ َوااْلْستِْسَقاُء  ْنَساِب،  اأْلَ ِف  ْعُن  َوالطَّ
َباٌل ِمْن َقِطَراٍن، َوِدْرٌع ِمْن َجَرٍب«  ا، ُتَقاُم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَعَلْيَها ِسْ َتُتْب َقْبَل َمْوِتَ

رواه مسلم برقم )934(.
أن  يظهر  فالذي  جًدا  نادًرا  ذهاهبا  وكان  الزيارة  بآداب  متأدبة  ذهبت  فإذا 
َمرَّ  َقاَل:  َعْنُه-،   ُ اهللَّ -َريِضَ  َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  َعْن  الصحيحني  يف  ملا  جائز  هذا 
َ َواْصرِبِي«  َم- بِاْمَرَأٍة َتْبِكي ِعْنَد َقرْبٍ، َفَقاَل: »اتَِّقي اهللَّ بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ النَّ
بِيُّ  النَّ ُه  إِنَّ هَلَا:  َفِقيَل  َتْعِرْفُه،  َومَلْ  بُِمِصيَبتِي،  ُتَصْب  مَلْ  َفإِنََّك  َعنِّي،  إَِلْيَك  َقاَلْت: 
َفَلْم جَتِْد  َم-،  بِيِّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َفَأَتْت َباَب النَّ َم-،  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْدَمِة اأُلوَل« رواه  رْبُ ِعْنَد الصَّ اَم الصَّ ابنَِي، َفَقاَلْت: مَلْ َأْعِرْفَك، َفَقاَل: »إِنَّ ِعْنَدُه َبوَّ

البخاري برقم )١٢83)، واللفظ له، ومسلم برقم )9٢6(. 
ُ َعْنَها - َقاَلْت: مَلَّا َكاَنْت  وملا روى مسلم يف صحيحه َعْن عائشة -َريِضَ اهللَّ
َم- ِفيَها ِعْنِدي، اْنَقَلَب َفَوَضَع ِرَداَءُه،  بِيُّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ تِي َكاَن النَّ َلْيَلتِي الَّ
َوَخَلَع َنْعَلْيِه، َفَوَضَعُهاَم ِعْنَد ِرْجَلْيِه، َوَبَسَط َطَرَف إَِزاِرِه َعىَل ِفَراِشِه، َفاْضَطَجَع، 
َفَلْم َيْلَبْث إاِلَّ َرْيَثاَم َظنَّ َأْن َقْد َرَقْدُت، َفَأَخَذ ِرَداَءُه ُرَوْيًدا، َواْنَتَعَل ُرَوْيًدا، َوَفَتَح 
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ْعُت  اْلَباَب َفَخَرَج، ُثمَّ َأَجاَفُه ُرَوْيًدا، َفَجَعْلُت ِدْرِعي يِف َرْأيِس، َواْخَتَمْرُت، َوَتَقنَّ
َرَفَع  ُثمَّ  اْلِقَياَم،  َفَأَطاَل  َفَقاَم،  اْلَبِقيَع  َجاَء  َحتَّى  إِْثِرِه،  َعىَل  اْنَطَلْقُت  ُثمَّ  إَِزاِري، 
ْعُت، َفَهْرَوَل َفَهْرَوْلُت،  َع َفَأرْسَ اٍت، ُثمَّ اْنَحَرَف َفاْنَحَرْفُت، َفَأرْسَ َيَدْيِه َثاَلَث َمرَّ
ُت، َفَسَبْقُتُه َفَدَخْلُت، َفَلْيَس إاِلَّ َأِن اْضَطَجْعُت َفَدَخَل، َفَقاَل:  َفَأْحرَضَ َفَأْحرَضْ
َأْو  »َلُتْخرِبِينِي  َقاَل:  َء،  يَشْ اَل  ُقْلُت:  َقاَلْت:  َرابَِيًة«  َحْشَيا  َعائُِش،  َيا  َلِك؟  »َما 
ُتُه،  ي، َفَأْخرَبْ برُِي« َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، بَِأيِب َأْنَت َوُأمِّ ِطيُف اخْلَ ينِّ اللَّ َلُيْخرِبَ
َواُد الَِّذي َرَأْيُت َأَماِمي؟« ُقْلُت: َنَعْم، َفَلَهَديِن يِف َصْدِري هَلَْدًة  َقاَل: »َفَأْنِت السَّ
َأْوَجَعْتنِي، ُثمَّ َقاَل: »َأَظَنْنِت َأْن َيِيَف اهلُل َعَلْيِك َوَرُسوُلُه؟« َقاَلْت: َمْهاَم َيْكُتِم 
ِمْنِك،  َفَأْخَفاُه  َفَناَدايِن،  َرَأْيِت،  َأَتايِن ِحنَي  َقاَل: »َفإِنَّ ِجرْبِيَل  َيْعَلْمُه اهلُل،  النَّاُس 
َوَظَنْنُت  ثَِياَبِك،  َوَضْعِت  َوَقْد  َعَلْيِك  َيْدُخُل  َيُكْن  َوَلْ  ِمْنِك،  َفَأْخَفْيُتُه  َفَأَجْبُتُه، 
َأْن َتْسَتْوِحِش، َفَقاَل: إِنَّ َربََّك  َأْن َقْد َرَقْدِت، َفَكِرْهُت َأْن ُأوِقَظِك، َوَخِشيُت 
ْم َيا َرُسوَل  ْم«، َقاَلْت: ُقْلُت: َكْيَف َأُقوُل هَلُ َيْأُمُرَك َأْن َتْأِتَ َأْهَل اْلَبِقيِع َفَتْسَتْغِفَر َلُ
َياِر ِمَن امْلُْؤِمننَِي َوامْلُْسِلِمنَي، َوَيْرَحُم اهلُل  َاُم َعىَل َأْهِل الدِّ اهللِ؟ َقاَل : » ُقوِل: السَّ
ا إِْن َشاَء اهلُل بُِكْم َلَاِحُقوَن« رواه مسلم برقم  ا َوامْلُْسَتْأِخِريَن، َوإِنَّ امْلُْسَتْقِدِمنَي ِمنَّ

.)9٧4(
وهناك أحاديث تدل عىل مثل هذا فالذي يظهر هو اجلواز لكن بالرشوط 

املتقدمة واألوىل هلا هو الرتك. 
�س/ هناك من �لنا�س من �إذ� مات لهم ميت ر�أو� يف �ملنام �أن ميتهم حي 
يحفرو�  �أن  لهم  يجوز  فهل  هذ�  يف  �لروؤيا  لهم  تتتابع  ورمبا  قربه  يف 

قرب ميتهم �أم ل ؟ .
أواًل: يف هذه األيام خاصة من كانت عندهم أمراض يف القلب ينبغي أن 
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الفحص عليهم هل هم أحياء  ُيدفنوا من أجل  أن  يعرضوا عىل األطباء قبل 
أم قد ماتوا ألنه قد حتصل عىل الشخص سكتة قلبية ويدفن فربام حيدث هذا 
فاألوىل أن من كان فيه هذا املرض أن ُيعرض عىل الطبيب حتى يضع سامعته 

عليه ليعرف هل بقي نبضات يف القلب وحركات أم ال .
 ثانًيا: إذا مرت عىل امليت أيام بعد دفنه فمن املعلوم أنه ما سيبقى حًيا ألنه 
عندما يدخل يف قربه ينقطع عنه األكسجني ، فال ينبغي هلؤالء أن يذهبوا إىل 
املوتى وخاصة وقد مرت عليهم أيام ألن هذه األيام التي قد مرت كفيلة بأن 
اإلنسان يموت يف قربه حتى ولو كان صحيًحا معاف فكيف لو كان مريًضا أو 
قد مات ، وال جيوز أن تقبل مثل هذه األحالم ألهنا ستدخلنا يف شكوك كثرية 

واهلل املستعان. 
�س/ هل �سحيح �أن �ملوتى يتز�ورون فيما بينهم و�أن �مليت يعرف 

من يزوره؟  .
هذه املسألة ال أعرف فيها دلياًل وهي أن املوتى يتزاورون فيام بينهم لكن أعلم 
أن املؤمن إذا مات تنقل روحه إىل أرواح املؤمنني كام جاء ذلك عند النسائي، 
َم- َقاَل:  بِيَّ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه - َأنَّ النَّ وغريه َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
ِة بَِحِريَرٍة َبْيَضاَء َفَيُقوُلوَن: اْخُرِجي َراِضَيًة  مْحَ »إَِذا ُحِضَ امْلُْؤِمُن َأَتْتُه َمَائَِكُة الرَّ
َفَتْخُرُج َكَأْطَيِب ِريِح  اٍن، َوَربٍّ َغرْيِ َغْضَباَن،  ِ، َوَرْيَ ا َعْنِك إَِل َرْوِح اهللَّ َمْرِضيًّ
اَمِء َفَيُقوُلوَن: َما  ُه َلُيَناِوُلُه َبْعُضُهْم َبْعًضا، َحتَّى َيْأُتوَن بِِه َباَب السَّ امْلِْسِك، َحتَّى َأنَّ
َفَلُهْم  امْلُْؤِمننَِي  َأْرَواَح  بِِه  َفَيْأُتوَن  ْرِض،  اأْلَ ِمَن  َجاَءْتُكْم  تِي  الَّ يَح  الرِّ َهِذِه  َأْطَيَب 
َأَشدُّ َفَرًحا بِِه ِمْن َأَحِدُكْم بَِغائِبِِه ...« رواه النسائي برقم )١833)، وابن ماجه 

برقم )4٢6٢)، وصححه األلباين يف تصحيح ُسنن النسائي.
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هذا احلديث يدل عىل أن أرواح املؤمنني جتتمع وتلتقي عند خروجها بإذن 
اهلل -سبحانه وتعاىل- وأما التزاور املطلق فإين ال أعلم دلياًل مع أنه جاء عند 

وٍق، َقاَل: َسَأْلَنا َعْبَد اهللِ َعْن َهِذِه اآْلَيِة: زب گ  گ  ڳ   مسلم َعْن َمرْسُ
ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  رب ]آل عمران: ١69[ .
 ، ُخْضٍ َطرْيٍ  َجْوِف  ِف  »َأْرَواُحُهْم  َفَقاَل:  َذلَِك،  َعْن  َسَأْلَنا  َقْد  ا  إِنَّ َأَما  َقاَل: 
تِْلَك  إَِل  َتْأِوي  ُثمَّ  َشاَءْت،  َحْيُث  ِة  نَّ اجْلَ ِمَن  ُح  َتْسَ بِاْلَعْرِش،  َقٌة  ُمَعلَّ َقَناِديُل  َلَا 
َأيَّ  َقاُلوا:  َشْيًئا؟  َتْشَتُهوَن  »َهْل  َفَقاَل:  َاَعًة«،  اطِّ ُم  ُ َربُّ إَِلْيِهْم  َلَع  َفاطَّ اْلَقَناِديِل، 
اٍت،  ِة َحْيُث ِشْئَنا، َفَفَعَل َذلَِك ِبِْم َثَاَث َمرَّ نَّ ُح ِمَن اجْلَ ٍء َنْشَتِهي َوَنْحُن َنْسَ َشْ
، ُنِريُد َأْن َتُردَّ َأْرَواَحَنا ِف  ُكوا ِمْن َأْن ُيْسَأُلوا، َقاُلوا: َيا َربِّ ْم َلْن ُيْتَ ُ َفَلامَّ َرَأْوا َأنَّ
ْم َحاَجٌة ُتِرُكوا«  ًة ُأْخَرى، َفَلامَّ َرَأى َأْن َلْيَس َلُ َأْجَساِدَنا َحتَّى ُنْقَتَل ِف َسبِيِلَك َمرَّ

رواه مسلم برقم )١88٧(.
فاملؤمن تلتقي روحه بأرواح املؤمنني من بعد املوت كام هو يف هذا احلديث.

وأما استمرار التزاور واللقاء بني األموات فهذا ظاهر هذا احلديث. 
وأما التزاور بني املتباعدين فهذا أمر يعلمه اهلل ألن احلياة الربزخية ال يعرف 

كنهها وال حقيقتها إال رب العاملني -سبحانه وتعاىل-. 
وأما مسألة:

، فهذه مسألة اهلل أعلم هبا وال  امليت يعرف من يزوره من األحياء ؟  هل 
أعلم دلياًل عىل هذا بل ظاهر األدلة أنه ال يعلم ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول كام جاء 

عند ابن ماجه، وأمحد، واللفظ له .
َم:  ِ -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ  َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة -َريِضَ اهللَّ
، َأنَّى ِل  ِة، َفَيُقوُل: َيا َربِّ نَّ الِِح ِف اجْلَ َرَجَة لِْلَعْبِد الصَّ َفُع الدَّ َ َعزَّ َوَجلَّ َلرَيْ »إِنَّ اهللَّ
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َهِذِه؟ َفَيُقوُل: بِاْستِْغَفاِر َوَلِدَك َلَك« رواه ابن ماجه برقم )366٠)، وأمحد برقم 

)١٠6١٠)، وحسنه األلباين يف تصحيح ُسنن ابن ماجه.
فظاهر هذا احلديث أن امليت ال يعلم من الذي استغفر ودعا له ، أو أنه ال 

يعلم أن استغفار أصدقائه وأقربائه بلغ هذه املنزلة، واهلل أعلم.
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َنا َربُّ »َيْنِزُل  َم-َقاَل:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  -َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  َعْنُه-َأنَّ 
ْيِل ْنَيا ِحنَي َيْبَقى ُثُلُث اللَّ اَمِء الدُّ -َتَباَرَك َوَتَعاَل- ُكلَّ َلْيَلٍة إَِل السَّ
َفُأْعِطَيُه،  َيْسَأُلنِي  َمْن  َلُه  َفَأْسَتِجيَب  َيْدُعويِن،  َيُقوُل:َمْن  اآلِخُر   
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َمْن َيْسَتْغِفُريِن َفَأْغِفَر َلُه« وأنتم تعلمون أن الليل والنهار خيتلفان 
وعندنا ليل  عندها  يكون  الدول  فبعض  آخر  إىل  مكان  من 
هنار فكيف نزول اهلل-تعاىل-مع اختالفالليل والنهار من مكان

إىل آخر،فام الرد؟............................................. 69
٧3 ............. �لإمي�ان بالر�س�ل عليهم �ل�سالة و�ل�سالم 
٧3 ............... �س/ هل األنبياء معصومون من الصغائر والكبائر ؟ 
٧5 ................................. �س/ هل آدم نبي أم رسول نبي ؟  
٧6 ........................ �س/ نريد ذكر الفرق بني النبي والرسول ؟ 

�س/ جزاكم اهلل خرًيا قوله تعاىل چ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ
ما املراد باملقام املحمود يف هذه اآلية ؟ ........................ 8٠

�س/جزاكم اهلل خرًيا هل كان اإلرساء واملعراج بنبينا  ملسو هيلع هللا ىلص بجسده 
83 .................................. وروحه أم كان برحه فقط ؟

�س/ ما هي أوصاف الرباق التي وردت يف األحاديث الصحيحة ؟
 وهل هو يشء ُأعطيه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف وقت اإلرساء واملعراج

8٧ ........................................  أم أنه موجود اآلن ؟
�س/ جاء يف أحاديث اإلرساء واملعراج أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وجد بعض األنبياء 

88 ..... يف الساموات فهل املعنى أهنم كانوا بأجسادهم يف السامء ؟
�س/ هل نبي اهلل سليامن كان يرى اجلن عياًنا أم ال ؟  ............... 89

وهكذا سبأ  بملكة  تزوج  سليامن  اهلل  نبي  أن  صحيح  هل  �س/ 
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9٠ ............................... يوسف تزوج بامرأة العزيز ؟ .
�س/ إننا نسمع يف اآلونة األخرية من يمثلون األنبياء والرسل بحجة
 ذكر قصصهم للناس فام هو توجيهكم ألبناء املسلمني وملن يمثلون  

9٠ ................... األنبياء وملن يبقون يف املشاهدة هلذه املقاطع ؟.
�س/ جزاكم اهلل خرًيا ذكرتم بارك اهلل فيكم أن متثيل األنبياء حمرم

 فهل يدخل يف احلرمة ما يسمى باملرسحيات التي تقوم هبا بعض 
9١ ................................................. اجلامعات ؟ 

الرسول -صىل اهلل �س/جزاكم اهلل خرًيا وبارك اهلل فيك هل رأى 
9٢ .................. عليه وآله وسلم- ربه يف اإلرساء واملعراج ؟
95 .................................... �جل�ن وما يل�حق به�م 
95 . �س/ هناك من ينكر دخول اجلن يف اإلنس فهل هذا صواب أم ال؟ 

�س/ إذا حصل أن رجاًل قتل جنًيا عن طريق اخلطأ كأن يتشكل اجلني 
حية أو غري ذلك ، فهل يلزم القاتل كفارة صيام إذا علم بذلك 

98 ........... من اجلني وكيف ُيتعامل معهم يف مثل هذه احلالة ؟
�س/ هناك من الناس من يأخذ احليات والثعابني ثم يقـوم باحلفاظ 

عليها والرعاية هلا فهل فعله هذا صواب أم ال ؟............. ١٠٠
�س/ هل إبليس من املالئكة ؟ ................................... ١٠٠

١٠٢ ..... �لإمي�ان بالي�وم �لآخر و�لقرب عذ�به ونعيمه
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؟  ونعيمه  القرب،  عذاب  إثباهتم  يف  نَّة  السُّ أهل  أدلة  هي  ما  �س/ 
وما هو ردهم عىل من ينكر هذا األمر ؟..................... ١٠٢

أم  بلغته  ُيسأل  هل  العربية  نطق  حيسن  ال  الذي  األعجمي  �س/ 
١١١ .......................................... باللغة العربية ؟ .
١١٢ . �س/ ما حكم الصالة عىل من قتل نفسه عمًدا أو بشنق أو غريه ؟
�لبع�ث و�لن�س�ور.............................................. ١١5

يف نَّة  والسُّ الكتاب  من  شيًئا  لنا  تذكروا  حبذا  فيكم  اهلل  بارك  �س/ 
١١5 ....  إثبات البعث والنشور، وكيف الرد عىل من ينكر ذلك ؟
١١9 .... �س/ ما هو القول الراجح يف امليزان أهو ميزان واحد أم عدة موازين؟

چ،  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ     چ  تعاىل:  قوله  بني  اجلمع  �س/ كيف 
١٢٠ ................... وقوله: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  ک    چ ؟
١٢١ ............................................... �ل�سف�اع�ة

�س/ تعرفون وفقكم اهلل مذاهب الفرق يف الشفاعة فنريد توضيح
١٢١ ................................ نَّة فيها  ؟ .  مذهب أهل السُّ
١4٧ ......................... �مليز�ن، و�حلو�س، و�ل�سر�ط 
١4٧ .... �س/ ما هو القول الراجح يف امليزان أهو ميزان واحد أم عدة موازين ؟

�س/ جاءت بعض األدلة تبني أن الذي يوزن هي األعامل وبعض 
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األدلة تبني أن الذي يوزن هو الشخص نفسه فام هو القول الراجح
 لديكم يف هذه املسألة ؟.................................... ١48

نَّة ؟ وهل  �س/  ما هي صفات احلوض، وامليزان، والرصاط يف السُّ
تعلمون ترتيًبا لوقوعها ؟................................... ١49

�س/  جزاكم اهلل خرًيا ورفع اهلل درجاتكم يف الدنيا واآلخرة ما هي
١٧٧ ......... نَّة واجلامعة يف رؤية اهلل يف اآلخرة ؟  عقيدة أهل السُّ
١8٧ ........................................... �جلن�ة و�لن�ار
١8٧ ................. �س/  ما قولكم يف اجلنة والنار هل تفنيان أم ال ؟

الورود  ما معنى  چ  ک  ک  گ   گگ   ڱ   چ   : اهلل  �س/  قول 
يف هذه اآلية ؟ ............................................. ١8٧

�س/  ما املراد باألعراف يف قوله تعاىل : چ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ
ک ڑ   ڑ    ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ          

188 ............................................   ک  ک  چ ؟
نَّة تبني أن النار هلا سبعة أبواب، �س/  جاءت أدلة من القرآن، والسُّ
وأن اجلنة هلا ثامنية أبواب فهل معنى هذا احلرص، أم أن الكل منها

١88 ............................................ أبواًبا أخرى ؟.
نَّة يف مرتكب الكبرية هل خيلد يف النار �س/  ما هي عقيدة أهل السُّ

١9٢ .....................................  أم هو حتت املشيئة ؟ .
�س/  جزا كم اهلل خرًيا ما هو القول الراجح يف مصري أوالد املرشكني
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١93 .............................................  يوم القيامة ؟.
١95 ........................ ف�س�ائل �ل�س�حاب�ة و�آل �لبي�ت
نَّة يف أصحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص ؟............ ١95 �س/  ما هي عقيدة أهل السُّ

�س/  بارك اهلل فيكم نسمع كثرًيا عن العرشة املبرشين باجلنة، فمن 
نَّة ؟ ............... ١99 هؤالء العرشة ؟ وما هي فضائلهم يف السُّ
�س/  ما هو املعتقد الصحيح يف أهل بيت النبوة ؟ ................ ٢٢9

�س/  ذكرتم بارك اهلل فيكم يف كالمكم عىل آل البيت جعفر الطيار 
وأن اهلل أبدله بدل يديه جناحني فهل معنى هذا أنه يوجد له يدان

٢5٧ ...................  وجناحان أم أن اجلناحني مها بدل يديه ؟
�س/  ما هو الرد عىل من يقول إن أبا بكر وعمر كانا يكرهان آل بيت

٢58 ...................................................  النبوة ؟
املسلمني واجب  هو   ما   ، فيكم  اهلل  وبارك  خرًيا  اهلل  جزاكم  �س/  

٢65 ................ يف كل زمان أمام من ينتسبون إىل آل البيت ؟ 
٢66 ..................................... ط�اع�ة ول�ي �لأم�ر

�س/  ما هو حق الراعي عىل رعيته وما هي حقوق الرعية عىل الراعي
٢66 ................................. نَّة ؟  يف ضوء الكتاب والسُّ
٢88 .......... �س/  ما حكم الرشع يف اخلروج عىل احلكام املسلمني ؟
٢9٧ ........................... �س/  متى جيوز اخلروج عىل احلكام ؟ 
�س/  ما هي األسباب التي تعني احلاكم عىل ترك الظلم ؟......... ٢9٧
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3٠6 ...................................... ك�ر�م�ات �لأولي�اء
�س/  ما هو الفرق بني كرامات األولياء وبني من يدعي الكرامات

3٠6 ....................................  من السحرة وغريهم ؟
القول هذا  فهل  حًيا  زال  ما  اخلرض   إن  يقول  من  هناك  ���س/  

3٠9 ................................................  صحيح ؟.
3٠9 .................. نَّة يف كرامات األولياء ؟ �س/  ما عقيدة أهل السُّ
ة و�لتح�ذي�ر م�ن �لب�دع............................... 336 نَّ �ل�سُّ
�س/  ماهو احلكم عىل من وصف كالم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالتهزير؟.. 336

ْأ  ًدا، َفْلَيَتَبوَّ �س/  بارك اهلل فيكم،قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »َمْن َكَذَب َعيَلَّ ُمَتَعمِّ
َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر« هل معنى هذا أنه خملد يف النار؟............. 33٧

�س/ جزاكم اهلل خرًيا، رجل كان يضع األحاديث عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
ثم علم خطر ذلك وتاب فامذا يشرتط يف حقه ؟............. 338

�س/  جزاكم اهلل خرًيا ما هي نصيحتكم ملن يرتكون طاعة رسول اهلل
 ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من أجل العادات والتقاليد واألعراف القبلية بحجة 

أهنا قد تطفئ نار الفتنة ؟ ................................... 34٠
ليلة الناس فضل أول مجعة من رجب، وهكذا  �س/  يعتقد بعض 

344 ........  النصف من شعبان فهل ورد يف هذا دليل صحيح ؟
�س/  هل جيوز حضور حفالت املولد وما يسمى بالشعبانية بحجة
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345 .........................  النظر فقط ال اعتقاًدا ملرشوعيتها ؟
أن  املبتدع  لعل  الدين،  يف  االبتداع  خطر  عن  نصيحة  نريد  �س/  

348 ................................................... يرجع ؟
نَّة �س/  رجل سن ُسنَّة سيئة وتاب منها ويوجد من يفعل هبذه السُّ

35٧ .......  السيئة من بعده فهل اإلثم ال يزال الحًقا به ؟ أم ال ؟
358 ........ �س/  هل تقسيم البدعة إىل سيئة وحُسنَّة تقسيم صحيح ؟

�س/  نسمع بعض املصلني بعد أن ينتهوا من الصالة يأتون باألذكار
 بصوت مجاعي فام حكم هذا الفعل وما توجيهكم ملن يفعلون

 هذا ؟..................................................... 36٠
�س/  بارك اهلل فيكم ما حكم الصالة خلف املبتدع ؟ ............. 36١
363 ............................... �لف�رق و�لتح�ذي�ر منه�ا

مجاعة عىل  تنتقدوهنا  التي  األخطاء  هي  ما  فيكم  اهلل  بارك  �س/  
363 .......  اإلخوان املسلمني وما هي نصيحتكم هلذه اجلامعة ؟ 

�س/  ما هي األخطاء التي تنتقدوهنا عىل مجاعة التبليغ وما هي 
نصيحتكم هلم ؟ ........................................... 3٧١

�س/   هل جيوز للمسلم مبايعة مجاعة معينة يوايل تلك اجلامعة 
3٧8 ...................................... ويعادي من عاداها ؟ 

بعض  هناك  فيكم ويف علمكم،  اهلل  وبارك  اهلل خرًيا  �س/  جزاكم 
الفرق تأخذ يميًنا عىل أتباعها فمن حلف هلم ثم تبني له احلق وأراد
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 اخلروج فكيف يفعل ؟ .................................... 38٢
�س/  جزاكم اهلل خرًيا وبارك اهلل فيكم هل جيوز يف كفارة اليمني أن 
يعطي نفقة  العرشة ملسكني واحد، أو يعطي أهل بيت أقل من 

38٢ ........................... عرشة ما يقاوم عرشة مساكني  ؟ 
نَّة واجلامعة حزب �س/  بارك اهلل فيكم  هناك من يقول إن أهل السُّ

384 .......................  كسائر األحزاب فهل هذا صحيح ؟
�س/  جزاكم اهلل خرًيا هل جيوز للرجل السني أن يرتشح لالنتخابات

 إذا كان بداًل عن  صويف أو امرأة أو حزيب ؟ ................ 386
38٧ ............................ �ل�س�رك وم�ا يدخ�ل حتت�ه

�س/  تعرفون أنه يوجد يف البالد اليمنية إذا حصلت خصومة بني
 فالن وآخر أتى املعتدي إىل املعتدى عليه باهلجر فهو حيوان يذبح

 بني املتخاصمني حلل النزاع فام حكم الرشع يف هذا الفعل؟..... 38٧

�س/  هناك من يقول إذا ترك اهلجر ربام حتصل فتن كبرية من قتل 
وقتال لكن إذا حصل اهلجر تركت هذه الفتنة فام هو ردكم عىل 

39٢ ............................................... هذا القول ؟
�س/  جزا كم اهلل خرًيا ما حكم التربك بذوات األشخاص وآثارهم

394 ...............................................  وقبورهم ؟ 
جدار  أو  الكعبة  بجدار  التمسح  حكم  ما  فيكم  اهلل  بارك  �س/ 
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املسجد النبوي وهكذا قرب النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  لغرض التربك والتعظيم 
396 ....................................................... هلا؟

�س/  زادكم اهلل من اخلري، ما هو التوسل اجلائز ، والتوسل املرشوع 
39٧ .................................................. املمنوع ؟

�س/  ما حكم االستثناء يف الدعاء كأن يقول رجل ألخيه بارك اهلل
 فيك ، فيقول وفيك إن شاء اهلل وما كان يف هذا املعنى ؟..... 4٠6

�س/  ما هي صفة القسم عىل اهلل ؟ ، وهل جيوز للرجل أن يقسم 
4٠6 ......................................... عىل اهلل يف يشٍء ؟  
�س/ رجل قال: أقسم باهلل ألفعلن كذا ومل يفعله ، فهل عليه كفارة ؟.. 4٠8

فيها   يعتقدون  الناس  كان  والرضائح  القباب  بعض  �س/توجد 
التوحيد الناس  ثم عرف  العبادات،  أنواًعا من  هلا  ويرصفون 

وتركوها فهل يلزمهم هدمها أم ال ؟......................... 4٠8
�س/ بارك اهلل فيكم هل جيوز للرجل أن يطلب من أخيه الدعاء له ؟.... 4١٠
�ل�سح�ر................................................... 4١٢
4١٢ ............... �س/  رجل ُعلم أنه ساحر ومات هل ُيصىل عليه ؟

�س/  ما حكم حل السحر عىل يد الساحر وما نصيحتكم ملن يصنع
4١3 ...................................................  ذلك ؟ 

�س/  هل التداوي بالطب احلديث داخٌل يف حديث السبعني األلف
4١5 ...........................  الذين ال يسرتقون وال يكتوون؟
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4١٧ .......................................... �أحك�ام �ملق�اب�ر
يدخل وهل  ؟  قبور  فيه  الذي  املسجد  يف  الصالة  حكم  ما  �س/  

4١٧ ......  يف هذا احلكم الصالة يف رصح املسجد الذي فيه قرب ؟
�س/  أحياًنا يريد رجٌل أن يبني بيًتا فيحفر للبيت فيجد رؤوس أموات

4١8 ......  يف هذا املكان الذي حفر فهل جيوز له أن يبني عىل هذا أم ال ؟
�س/  ما حكم زيارة النساء للقبور ؟ ............................. 4٢٠

�س/  هناك من الناس من إذا مات هلم ميت رأوا يف املنام أن ميتهم
الرؤيا يف هذا فهل جيوز هلم أن  تتتابع هلم   حي يف قربه وربام 

4٢٢ .................................. حيفروا قرب ميتهم أم ال ؟ .
�س/  هل صحيح أن املوتى يتزاورون فيام بينهم وأن امليت يعرف

4٢3 ...............................................  من يزوره؟ 
4٢9 ........................................................ الفهرس



من �أحدث ��سد�ر�ت د�ر�لإميان



من �أحدث ��سد�ر�ت د�ر�لإميان



من �أحدث ��سد�ر�ت د�ر�لإميان

�خُللق �ملفُقود
�أ�سبابها - مو�نعها - ثمرتها



من �أحدث ��سد�ر�ت د�ر�لإميان

ذوقيــــاٌت
مًعا لرنتِق باأخالقنا
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من �أحدث ��سد�ر�ت د�ر�لإميان

حافظ القرآن الكريم


