قواعد النشر
أوالً  :شروط النشر

- 1أن يكون البحث متسماً باألصالة واالبتكار ،واملنهجية العلمية ،وسالمة االجتاه ،وصحة اللغة ،وجودة األسلوب.
- 2أال يكون البحث قد سبق نشره ،أو قدم للنشر جلهة أخرى.
- 3مجيع البحوث املقدمة للنشر يف اجمللة خاضعة للتحكيم.

ثانياً :تعليمات النشر

- 1يقدم الباحث طلباً بنشر حبثه.
- 2يتقدم الباحث بثالث نسخ مطبوعةة عبةارة عة (أصة وصةورتان) باللغةة العربيةة منسةوخة بواسةطة احلاسة اآللة بربنةام ()Microsoft Word
متوافق ( )IBMوعلى وجه واحد فقط ،ويكون على ورقة مقاس ( )A4مع تةر ( 3سةم) لكة هةام  ،ومرقمةة ترقيمةاً متسلسةالً ،مبةا يف ذلة
األشكال واجلةداول ،باإلضةافة إىل نسةةة إلكرتونيةة وملةة بةاللغت العربيةة واإلجنليزيةة ،حبيةث ال تزيةد كلماتةه عة ( )222كلمةة أو
صفحة واحدة.
- 3تكون الكتابة باخلط املشهور [ ]Traditional Arabicالعناوي حبجم ( )22أسود ،واملنت حبجم ( )11عادي ،واحلواشة حبجةم ()11
عادي.
- 1ال تزيد صفحات البحث ع أربع صفحة.
- 5يكت عنوان البحث ،واسم الباحث ،وعنوانه ،ولقبه العلم  ،واجلهة اليت يعم بها.
- 6يتم العزو إىل املراجع وفق ما يل :
أ ) الكت  :ويعزى إليها بإحدى طريقت وال مانع م استةدامهما يف البحث الواحد.
الطريقة األوىل :ذكر املرجع يف منت البحث بامسه املةتصر ،يليه اجلزء والصفحة ،ورقم احلديث أو الفقرة إن
وجد ،مثال ذل  :أخرجه البةاري يف صحيحه ( 11/1ح  )166أو قال النووي يف اجملموع "...." : 22/1
الطريقة الثانية :ذكر املرجع يف احلاشية ،فيضةع الباحةث رقمةاً للحاشةية يف املكةان املناسة  ،ثةم يضةع احلاشةية
أسف الصفحة مثال ذل  :قال اب قدامة ")1( ".......
ب ) الدوريات :ويعزى إليها يف احلاشية بذكر عنوان البحث ثم اسم الدورية الةيت هةو فيهةا ،مثةال ذلة  :وذكةر الةدكتور
يف حبثه أنه مل يقف على أحد قال بهذا " .)2( "....
- 7توضع حواش ك صفحة أسفلها.
- 1يف مسرد املراجع يبدأ بذكر اسم الكتاب كامالً ،ثم مؤلفه ،وسنة الوفاة ،ثم م توىل طبعه وسنة الطبع ،وكذا يف الدوريات
يذكر عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم اجمللة وعددها.
- 2عند ورود أعالم إسالمية وعربية يف منت البحث أو الدراسة ،تةذكر سةنة الوفةاة بالتةاريخ اهلجةري إذا كةان العلةم متةوفى ،وإذا
كانت األعالم أجنبية فإنها تكت حبروف عربية ،وب قوس حبروف التينية ،ويذكر االسم كامالً عند وروده ألول مرة.
- 12ال جيوز إعادة نشر أحباث اجمللة يف أي مطبوعة أخرى إال بإذن كتاب م رئيس التحرير.
- 11ال يعاد البحث إىل صاحبه سواء نشر أم مل ينشر.
- 12يعطى الباحث نسةت م اجمللة ،وعشري مستلة م حبثه املنشور بدون مقاب  ،على أن يتحم املؤلف تكاليف ما زاد ع
ذل طبقاً ملا تقرره هيئة التحرير.
- 13يلزم الباحث إجراء التعديالت املنصوص عليها يف تقارير احملكم  ،مع تعلي مامل يعدل.
- 11تعرب املواد املنشورة يف اجمللة ع آراء أصحابها فقط.
- 15تصدر اجمللة أربعة أعداد يف السنة نصف فصلية.

عناوي املراسلة

ترس مجيع مواد النشر واملكاتبات إىل :
اجمللة العلمية جلامعة القصيم (العلوم الشرعية) .ص.ب 6622 /الرمز 51152 /بريدة  -اململكة العربية السعودية
هاتف  263222332حتويلة  2115هاتف مباشر وفاكس)26( 3222351 /
بريد إلكرتون qu.mgllah@gmail.com /
( )1املغين 322 /6
( )2التأم التعاون

 -جملة كلية الشريعة  -جامعة أم القرى  ،العدد :ص:

ب

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص ص ( .333-1يناير1111م/حمرم 1431هـ)

ج

المجلد ( – )7العدد ()2

مجلة

ربيع ثاني 3415هـ  -فبراير 1034م

النشر العلمي والرتمجة

د

هيئة التحرير
رئيس التحرير
أ .د .صاحل بن حممد السلطان
األستاذ الدكتور بقسم الفقه يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

األعضاء
أ.د .عبداهلل بن عبدالعزيز الغصن
األستاذ الدكتور بقسم السنة ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

أ.د .أمحد حممد جاد عبدالرزاق
األستاذ الدكتور بقسم العقيدة  ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

أ.د .محيد العربي الوايف
األستاذ الدكتور بقسم أصول الفقه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

د .علي حسني شطناوي
األستاذ الدكتور بقسم األنظمة ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

د .عبداهلل بن سليمان املطرودي
األستاذ الدكتور بقسم الفقه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

أمني اجمللة
د .حممد فوزي عبد اهلل احلادر
استاذ الفقه املساعد يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جبامعة القصيم.

رقم اإليداع 1411 / 1113 :

جملة العلوم الشرعية
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جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)1ص ص ( 174-434ربيع اثين 1434هـ/فرباير 1114م)

مقدمة


احلمدهللربالعاملنيوالصالةوالسالمعلىسيدناحممدوعلىآلهوصحبهومنتبعهم
بإحسانإىليومالدين،أمابعد:
فتقدمهيئةحتريرجملةجامعةالقصيمالعلمية(فرعالعلومالشرعية)بنيأيديقرائها
اجمللدالسابع/العددالثاني،والذيحيويمجلةمناألحباثاملميزةواملتووعة يصخصصا 
علومالشريعة،إضافةإىلمراجعا كتابمتخصص يقسماألنظمة،وملخصاألول
رسالةجامعيةتواقش يكليةالشريعةجبامعةالقصيم،وهيكاآلتي :
 تعددأبويةاملصادر يالقرآندراسةبالغية"سورةحممدصلىاهللعليهوسلم"منوذجاً.
وهويعدحماولةللكشفعنبالغةاستخداماملصدر يالقرآنوسرتعددأبويته،
وبياندوراملبينونوعه يحتديداملعوى،كماوتُعينباإلجابةعنعدولالتعبريالقرآنيمن
صيغةإىلأخرى .
 األثرالوصراني يعقيدةاأللوهيةومايتعلقبهاعودالوصريية .
ويبحث يإظهاراألثرالوصراني يعقائدالوصرييةوبيانبطالنمايعتقدهالوصرييون
وخمالفةاإلسالموبيانأنالديناإلسالميبريءممايوسبإليهمنعقائدفاسدة .


هـ

و

مقدمة

 أحاديثالعني"مجعاًودراسة" 
وهو يبحث  ي مفهوم العني وموقف الشارع موها ،واستقراء  أحاديث  العني،
ودراستهادراسةحديثيةوموضعية،ومتيزالثابتمنغريهمناألحاديثالواردة يالعني،
معبيانطرقالوقايةوالعالجموها 
 كتاباالساس يمعرفةإلهالواس"دراسةوحتقيق" 
وهذاالبحثعبارةعنحتقيقكتاباألساس يمعرفةإلهالواسلشرفالدينهبة
اهللالبارزيإمامالشافعية يعصره،الذيتتبعاخلللالذيقديكون يموضعالربوبيةمن
املوحرفني،فتواولهباالصالحوالردوالوقضهلؤالء .
 أحكاماهلبةلألوالد .
وهذاالبحثيتواولجانباًمهماًمنجوانبالعدلعلىمستوىاألسرة،وهوالعدل
بنياألوالد يالعطاياواهلبا ،منخاللحتديدمفهوماهلبةوهبةاألوالدبالذا ،وأهمية
العدلبنياألوالد ياهلبةوحكمرجوعكلمناألبأواألم يهبتهألوالده.
 اثبا املؤمونيلصفةالعيونيلربالعاملني .
حبثلصفةمنصفا اهللتعاىلالذاتيةاليتدلعليهاالكتابوالسوة،أالوهيصفة
العيونياهللتعاىل،منخاللذكراألدلةمنالقراَنالكريموالسوةالوبويةالشريفة،ومجلة
منأقوالالعلماءاملتقدمنيواملتأخرينوأقوالاملخالفنيألهلالسوة ياثبا هذهالصفة .
 مضامنيالتفكريوضوابطهواسرتاتيجيا توميته يالقرآنالكريم .
وهو بيان مضامني دعوة القرآن الكريم للفكر وحتديد ضوابط التفكري  ي القرآن
الكريم،وإبرازاسرتاتيجيا توميةالتفكري،وحماولةإلبرازدعوةالقرآنالكريملذلك،من
خالل حث القرآن الكريم على استخدام العقل الذي ميز اهلل به اإلنسان على  باقي
املخلوقا  .

ز

مقدمة

 أوجهاالتفاقواالفرتاقبنياألديانالكتابيةيفالشرائعوالشعائريفضوءالقرآنالكريم .
ويهدفإىلالكشفعمابنياألديانالكتابيةمنوجوهاالتفاقواالفرتاقيفالشرائع
والشعائرمبيناًمايلتقيومايفرتقفيهيفهذااجملال،كماأبانالسماتالبارزةواليتيتميزبها
كلدين .


كتاب موجز التمويل العقاري "دراسة تأصيلية مقارنة يف أنظمة التمويل العقاري

السعودي" .
وهويعرضاألنظمةاألربعةللنظاماالئتمانيأوالتمويلالعقاريوهي:التمويل
العقاري،والرهنالعقاري،والتمويلالتأجرييوأخرياًمراقبةشركاتالتمويل .
 رسالةبعنوانعقودالتحوطمنخماطرتذبذبأسعارالعمالت .
وهي رسالة ماجستري للطالب طالل بن سليمان الدوسري  ،وإشراف األستاذ
الدكتورصاحلبنحممدالسلطان،حيثأنهاتعتربأولرسالةعلميةتناقشيفكليةالشريعة
والدراساتاإلسالميةجبامعةالقصيمبتاريخ1341/7/1هـ .
ويفالنهايةنسألاهللسبحانهوتعاىلأننكونقدوفقناملافيهخريالعلموالعلماء 
واهللاملوفق 
رئيس حترير اجمللة
أ.د .صاحل بن حممد السلطان

ح
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ط

المحتويات
تعددأبويةاملصادر يالقرآندراسةبالغيةسورةحممد()منوذجا 

صفحة

د .خلود "حممد أمني" حممود احلواري 434 ............................................

األثرالوصراني يعقيدةاأللوهيةومايتعلقبهاعودالوصريية 

د .سعيد بن حممد بن حسني بن معلوي411 .............................................

أحاديثالعنيمجعاًودراسة 

د .انتصار بنت ابراهيم العمر 417 .....................................................

كتاباألساس يمعرفةإلهالواسدراسةوحتقيقالقاضي:شرفالدين:هبةاهلل
بنعبدالرحيمالبارزي 
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أحكاماهلبةلألوالد 
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ط
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تعدد أبنية املصادر يف القرآن دراسة بالغية
سورة حممد (صلى هللا عليه وسلم) منوذجا
د .خلود "حممد أمني" حممود احلواري

أستاذ مساعد يف قسم الدراسات القرآنية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة طيبة ،املدينة املنورة

ملخص البحث .جاءت هذه الدراسـة ااولـة الكشـ عـب بة ـة اسـت دام املصـدر يف القـرآ  ،وسـر نعـدد أبنيتـ ،
ومناســبة كـ يـس للســيا ،القــرآين ،وبيــا دور املبــع ونوع ـ يف اديــد املعــعع وعــد الدراســة اإلجابــة عــب عــدو

التعبــا القــرآين عــب ىلــيرة أالــر  ،ذ ح بــد أ يصــىنب عــدو عــب معــع آالــر فـ ذا ن ــر يف أبنيــة املصــادر
جنــد روعــة يبــار بنــاء علــق آالــر يف القــرآ الكــرر ،وقــد أفــاد امل ســرو مــب ىلــيرة الكل ــة يف بصــار الســر البة ـ
حنتقــاء الكل ــة ،وأكرذلــع يف املعــعع وقــد اقتلــث طبيعــة البىنـ أ ث يف مبىنبـ ي املبىنـ ا و ي وهــو يتنــاو
اجلانــل الن ــري مــب في ـ ي نعري ـ املص ــدر ،وبيــا أنواع ـ  ،وأســباب نعــدد أبنيت ـ ع وقــد اقتصــرت في ـ علــق أه ــم
املقــدمات دو التوســع يف االتةفــات اللرــوي ع املبىن ـ البــايني وهــو الدراســة التدبيقيــة لل صــادر يف ســورة ا ــد
(ىللق هللا علي وسلم) ،وقد نناولث فيها ما اشـتهر نعـدد أبنيـة املصـادر فيـ فلـم أننـاو مـال يشـتهر لـ مصـدر اث
ك صــدر احلــث مــبةع ت قارنــث أبنيــة املصــادر اــس الدراســة مــع أالواعــا يف القــرآ ملعرفــة مناســبة كــس مصــدر يف
ســياق  ،وأكــر الصــيرة يف اديــد الدحلــة وبــذا ي هــر عمثــامت الكل ــة القرآنيــةع ت ا ا ــة ال ـ ســمثلث فيهــا نتــا
البىن  ،وال ندور يف جم لها فو أسباب نعدد أبنية املصادر ،واإلجابة عـب عـدو التعبـا القـرآين مـب ىلـيرة
أالــر يف املصــدر ،وعريــث فيهــا نوىلــيات ،منهــاي الــدعوة دراســة مويــور نعــدد أبنيــة املصــادر دراســة عل يــة
أتىليلية بتعهد ىليغ املصادر مجيعها يف القرآ ابلدراسة والتىنقيث علها نبري املكتبة القرآنيـة وويـور شـا ث مـانع
متصس ببة ة القرآ الع يم ،وهللا مب وراء القصدع

584
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملني؛ أن مَ ّن عليناا با ن لعلناا مسالمني،
ومجعنا على كلمة احلق والدين ،ورفعنا بالقرآن العظايم؛ حبا اهلل املا،ني ،نزلا علاى
قلب نبيا  ،حمماد (صالى اهلل عليا ومالم) بلساان عربام مابني ،وأزكاى الالا  ،وأمت
ال،سليم ،على ميد األنبياء واملرملني ،حممد بن عبداهلل ،وعلى آل الطااهرين ،ومان
مار على هدي إىل يوم الدين ،أما بعد:
فخدمة لك،اب اهلل تعاىل؛ يف فهم آيات  ،وت م إعجازه ،لااء ها ه الدراماة
حماولة الكشف عن ب غة ام،خدام املالدر يف القرآن ،ومر تعاد أبني،ا  ،ومنامابة كا
للسياق القرآنم ،وبيان ور املبنى ونوع يف دحديد املعنى .وتهاد الدراماة إىل اإللاباة
عن عدول ال،عبري القرآنم عن صيغة إىل أخرى؛ إذ الباد أن يالاهب عادول عان معناى
إىل آخر؛ فإذا نظرنا يف أبنية املالا ر جند روعة إيثار بناء علاى آخار يف القارآن الكاريم،
وقد أفا املفسرون من صيغة الكلمة يف إبالار السر الب غم الن،قاء الكلمة ،وأثار ذلا
يف املعنى.
أمهية البحث
تظهاار أهميااة البهاان يف كون ا يبهاان يف مو ااوق ذن صاالة بااالقرآن الكااريم،
وإعجازه البيانم ،ومر ان،قاء الكلمة ،وميز فالاحة القرآن العزيز على الطريقاة العربياة
السااليمة ،واملعااانم الب غيااة للالااين واألبنيااة و ورهااا يف دحديااد الداللااة ،أن :ان،قاااء
الكلمة من حين صيغ،ها ،وك ل يف ارتباط البهن باجلاناب ال،طبيقام -الا ن هاو
ألاادى ماان الدرامااة الوصاافية العامااة  -حياان ات ا

مااور حممااد (صاالى اهلل علي ا

وملم) منوذلا.
الدراسات السابقة
وأما عن الدراما السابقة اليت وقفت عليها يف مو وق الدرامة فهم:
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 - 1املالدر و الل ،الب غية يف القرآن الكريم . ،أبو معيد حممد عبداجمليد،
وهااو اان يهااد إىل بيااان ور املالاادر يف علااوم الب غااة الث ثااة؛ فب،اانكريه :يفيااد
ال،عظيم ،وال،فخيم ،وال،قلي  ،وبزيا ال،اء وإناب ،عن أفع ال،فضاي  :يفياد املبالغاة.
وك ل يقاوم املالادر بوفيفاة ال،شابي ب نواعا  :كاالبلين ،واملرما  ،واجملما وغاريه،
وك ل يا تم املالادر للداللاة علاى اجملااز اللغاون والعقلام؛ وبا ا ي،ضاا افا اق ها ا
البهن عن راميت يف اهلد والومائ ؛ فهو مل يعن باإلشار إىل تعد أبنياة املالاا ر
واخ،

الل،ها تبعا لسياقها يف القرآن.
 - 2ن يف املالدر يف القرآن الكريم :أبني،ا  ،ووفائفا الداللياة . ،هاا ن

نهر ،أم،اذ اللغويا يف لامعة عدن ،وقد وقعت رام ،يف لانبني :نظرن :بيّن فيا
مفهااوم املالاادر ،وأمااباب تعااد أبني ،ا  ،رافضااا أن يكااون اخاا،
اخاا،

األبنيااة رالع اا إىل

اللااهجا  ،أو كااون ذل ا مظهاارا ماان مظاااهر النيابااة الالاارفية فهسااب؛ ب ا

خلالوصية ك بناء من ه ه األبنية.
وقد أثبت الباحن ما يطمئن إلي من خا ل راماة تطبيقياة ،اخ،اار هلاا حماد ا،
وهااو تفسااري اإلمااام القاار

-رمح ا اهلل  -مبينااا مجلااة ماان الظااواهر اللغويااة يف

اماا،عمال املالاادر يف القاارآن ،مااازا موقااف اإلمااام القاار
القرآن ،واليت ت،مث يف ث ثة حماور :األول :إشارت إىل اخ،
تولي ا لبمااباب .والثااانم:عاارا اخل ا

ماان املالااا ر الااوار يف
األبنية املالادرية ون

ب ا ك إبااداء الاارأن أحيانااا ،أو االل،هااا

للوقو على األرلا أحيانا أخرى .والثالن :موقاف ال،هاا ن وا اا لمماام يقارره
بالاهان؛ مبينا أن توار األبنية وتعد ها ال جيرى اع،با ا أو من قبي امل ا فاا ؛ وإمناا
جيرن ذل إي انا بداللة حمد للبناء املعني ال يشارك فيها بناء مالدرن آخر.
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وها ا مااا يهااد
اخا،

 .هااا ن إىل إثباتا  ،وهااو ذاتا اهلااد الا ن ملا ثاام ما

فااهر يف الوماائ واااد ا  ،فلبياان خالوصاية بنااء املالادر يف ها ا القاارآن

العظاايم كاناات رامااة تطبيقيااة مقارنااة ألبنيااة املال اا ر يف مااور حممااد (صاالى اهلل علي ا
وملم) وميليت ل ل ؛ مس،هدية مبا يهمس ب السياق ،وما قرره علماء العربياة مان أن
الزيااا يف املبنااى زيااا يف املعنااى؛ مساا،عينة باااجلهو املباركااة للغااويني واملفساارين يف
الكشف عما بني ه ه األبنية من خالائص اللية م،مايز .
وه ه اللبنة ،والنفس ترقب من ي،م البناء يف ه ا املو وق الشائق الثرن؛ ب،عهد
أبنية املالا ر مجيعها يف القرآن الكريم بالبهن واملقارنة ،يف رمائ علمية رصينة .واهلل
على ك شمء قدير.
حمددات الدراسة
املالا ر الالر ة الوار يف مور حممد (صلى اهلل علي وملم) ،وما أحلاق بهاا
كاماام املالاادر واملالاادر امليماام؛ والاايت تعااد

أبني،هااا ،واشاا،هر هلااا مالاادر آخاار يف

العربية :مواء أذكره القرآن أم عدل عن .
منهج الدراسة
اتبعاات يف ه ا ا البهاان املاانها االماا،قرائم :القااائم علااى ت،ب ا ألفاااف املالااا ر
الالر ة ،وما أحلق بها كامم املالدر واملالدر امليمام ،الاوار يف ماور حمماد (صالى
اهلل علي وملم) ،واليت تعد

أبني،ها واش،هر هلا مالدر آخر يف العربية :مواء أذكاره

القرآن أم عدل عن ؛ فلم أذكر يف راميت ما مل يش،هر ل مالادر ،أن :مل ت،عاد أبنياة
املالدر في .
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ومن ثَ ّم املنها ال،هليلام املقاارن :القاائم علاى راماة أبنياة املالاا ر ،وماياقها
ال ن لاء في لل،فريق بينها ،ومعرفة منامابة كا مالادر يف ماياق  ،وأثار الالايغة يف
دحديد الداللة.
خطة البحث
اق،ضت بيعة ه ا البهن أن ي تم يف مبهثني:
املبهن األول :وهو ي،ناول اجلانب النظرن من حين :تعريف املالادر ،وبياان
أنواع  ،وأمباب تعد أبني ، ،وقد اق،الار فيا علاى أهام املقادما

ون ال،وما يف

اخ ،فا اللغويني.
املبهن الثانم :وهو راماة تطبيقياة للمالاا ر يف ماور حمماد (صالى اهلل عليا
وملم) اليت اش،هر ال،عد يف أبني،ها.
وال،هد فيما ليس للعلماء في رأن ،أو إشار ؛ فإن أصابت فمان اهلل ،وإن أخطا
فمن نفسم ومن الشيطان وال أعدم ألرا –إن شاء اهلل .-
واهلل أم ل أن يسد اخلطا ،ويقوم الزل  ،واهلل من وراء القالد.
املبحث األول :املصدر :مفهومه ،وأسباب تعدد أبنيته

املطلب األول :تعريف املصدر

()1

املالدر" :امم احلدث اجلارن على الفع "

فهو حدث مطلق ون ال،قييد بزمان ،كما ال يدل على شامء آخار غاري احلادث.
يقول ابن لين يف تعريف  ":ك امم ل علاى حادث وزماان لهاول ،وهاو وفعلا مان
لفظ واحد" (.)2
( )5ابب احلاجل ،كافية ابب احلاجل مع شرح الري 578 /2ع
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فاملالدر ب ات ال يدل على الزمان؛ وإمنا الزمان من م زمات  ،يقول العكاان:
(فإن لفظ املالدر ال يدل على زمان الب،ة؛ وإمنا الزمان من م زمات "(.)3
ويقول ابن يعيش" :واملالا ر ال تدل على الزمن من لهاة اللفاظ؛ وإمناا الزماان
من لوازمها و روراتها" (.)5
ونصَّ ابن مال يف األلفية على ذل ؛ فقال:
"املالدر امم ما موى الزمان من

مدلولم الفع ك من من أمن(")4

ونن،هم إىل أن املالدر يدل على احلدث اللة مطلقة ،لار مان الزماان ،ومان
ال،قيد بوصف ،أو اللة إ افية لدالل ،على ما يؤ ن ب احلدث.
وتكون اللة املالدر على احلدث اللة مطابقة؛ مبعنى أن احلدث هو كا اللاة
املالدر وليس لزءاً من معناه ،وبه ا ي،ميز املالدر عن ك الالاين الايت ت،ضامن معناى
احلدث ،فالفع يدل علاى احلادث اللاة تضاميني ؛ مبعناى أن احلادث لازء مان معناى
الفعا إذ يشااارك فيهااا الاازمن ،وكا ل الالاافة؛ احلاادث لاازء ماان معناهااا إذ يشااارك
املوصو (فاع أو مفعول) ،وك ل يف امم اآللاة؛ يشاارك احلادث يف املعناى األ ا
اليت يؤ ن بها احلدث(.)4

( )2الل ع ،ص 58ع
( )4العكربي ،املسا س ا ةفية ،ص 54ع
( )5ابب يعيش ،شرح امل صس24 /5 ،ع
( )4أل ية ابب مالع ،ص 22ع
( )6ين ري ومسية منصور ،أبنية املصدر يف الشعر اجلاهل  ،ص 47 – 46ع
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املطلب الثاين :اسم املصدر
مل يحهااد الماام املالاادر تعريااف موحااد؛ فقااد أ لقاا األقاادمون ماان النهااا
واللغويني على كثري من الكلما اليت ال جيمعها إ ار واحد.
وقااد ال،هااد أ . .حممااد املهاادن يف النظاار يف أقااواهلم ومجاا شاا،اتها؛ ليخاار
ب،عريف -اع،مده لم اللغة العربية يف القاهر  -حين قال" :ما ل على احلادث،
م زيا معنى مرتبط باحلدث ال يدخل يف األباواب الالارفية ،أو لايس لا فعا جيارن
علي " (.)4
فامم املالدر مشارك للمالدر العام يف الداللة على احلداثة ،إال أن امم املالدر
ال علااى احلاادث وعلااى زيااا يف املعنااى م،علقااة باحلاادث ،وها ه الزيااا ال تدخلا يف
األبواب الالرفية األخارى؛ فهاو لايس اال علاى احلادث والا ا كاملشا،قا  ،وعلاى
وقاااوق احلااادث مااار واحاااد كامااام املا ارّ  ،وال علاااى هيئاااة صااااحب ووصاااف كامااام
اهليئة...اخل؛ ب حكم النها علاى أمثل،هاا ب نهاا امام مالادر ألنهاا لات علاى احلادث
وعلى علمي ،كفجار ،أو على احلدث وان،هااء الغاياة كاحلالاا  ،أو احلرفاة كاخليا اة،
أو الكثر كال

 ،أو على احلادث وأثاره وحمالال ،كاالثواب ملاا يثااب با  ،والعطااء ملاا

يعطااى ،أو علااى احلاادث ومااا ي،هقااق ب ا كالو ااوء والطهااور ،أومل جياار علااى الفع ا
املس،عم ل ك قرا قر ا()8؛ وهو ما عا عن مبا نقص عن حرو فعل

(.)4

( )7ا د مهدي ،الصر امليسر ،ص 77 – 76ع
( )8ين ري ا د مهدي ،الصر امليسر ،ص 77 – 76ع
( )2ين ريالصبا ،فاشـ ـ ــية العةمـ ـ ــة الصـ ـ ــبا " علـ ـ ــق ش ـ ــرح الش ـ ــي ا ـ ــويني عل ـ ــق أل ي ـ ــة اإلم ـ ــام اب ـ ــب مال ـ ــع،
564-565/5ع
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وأما عن الفرق الداللم بني امم املالدر واملالدر ؛ فإن ام،عمال املالادر أقاوى
اللة على املعنى املرا من ام،عمال امم املالدر؛ ففرق اللم بني "تكليماا" و "ك مااً"
يف قول تعاىل :ﭽﭹﭺﭻﭼﭼ [النساء.)14(]145 :
املطلب الثالث :املصدر امليمي
عرف ا املااا ب ن ا  :املالاادر ال ا ن تلهق ا املاايم يف أول ا زائااد  ،فقااال":اعلاام أن
املالا ر تلهقها امليم يف أوهلا زائد ً؛ ألن املالدر مفعولٌ .فإذا كاان كا ل لارى لارى
(.)11

املالدر ال ن ال ميم في يف اإلعمال وغريه ،وذل قول  :رب ،مضرباً"...

ويضيف السيو م إىل ه ا ال،عريف أنها تدرك بالقياس فيقول ":وهلا ه األفعاال
مالا ر خلت امليم زائد يف أوهلا تدرك بالقياس "

(.)12

وميث ل با :املفَر واملضرَب...اخل (.)13
املطلب الرابع :املصدر الصناعي
وهو من املالطلها امل ،خر  ،وام،خدام قلي عند القدامى ،ومل يح كر لا يف
القرآن الكريم إال مثاالن( :رَهْبَانِيَّة) ،و(لَاهِلِيَّة) .فهو املالدر الُمكَا ّون مان إ اافة يااء
النسب ،وتاء النق إىل الكلمة املرا صن املالدر منها(.)15
واملالاادر الالااناعم ياادل علااى احلَ ا َدث ،وعلااى صاافة يف االماام ،ثاام إن اللااة
املالدر على احلدث اللة علاى مطلاق احلادث ،أماا الداللاة يف املالادر الالاناعم فهام
أل اء وفيفااة أخاارى :وهاام اماا،غراق صاافا املعنااى األصاالم ،ونساابة ها ا املعنااى إىل
( )55ين ري هادي هنر ،املصدر يف القرآ  ،ص 25ع
( )55املربد ،املقتلل552 /2 ،ع
( )52السيوط  ،املزهر26 /2 ،ع
( )54السيوط  ،املزهر26 /2 ،ع
( )55ين ري ا د املهدي ،الصر امليسر ،ص 84 – 82ع
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وائف ؛ وهو يك،سب الداللة على ما يط مان اهليئاا واألحاوال إن صان مان امام
املعنى؛ فالرلولة تعين خ

األنوثة ،والرلولية تعين ه ا أيضا مضاافا إليا الشاهامة

واملروء .)14(...
املطلب ااخام  :ظاهرة تعدد أبنية املصادر وأسباهبا
إن امل،،ب للمؤلفا اللغوية من معالم وك،ب يف اللغة ،ي،بني حقيقة تعد صاين
املالا ر يف اللغة العربية ،وه ا ال،عد ال الى بسهولة؛ فاجل ر اللغون الواحد ت،عاد
مالا ره ين تكثر أو تق  ،فمنها ما بط بالقياس ،ومنها ما ترك للسماق(.)14
فياور أبااو حيااان أربعاة عشاار مالاادرا للفعا "لقام" فيقااول" :اللقاااء :اماا،قبال
الشخص قريبا من  ،والفع من لقم يلقى ،وقد يقال القاى ،وهاو فاعا مبعناى الفعا
اجمل ّر  ،ومس للقى أربعة عشار مالادرا ،قاالوا :لقاى ،لقياا ،ولقياة ،ولقاا  ،ولقااء،
ولقاء ،ولقى ،ولقم ،ولقياء ،ولقياء ،ولقيا ،ولقيانا ،ولقيانة ،وتلقاء"(.)14
وللفع "شنىء" م،ة عشر مالدرا يقول يف ذل  ":الشنآن :البغض ،وهاو أحاد
مالا ر شنىء .يقال :شنىء يشن شن وشنآنا مثلثم الشني فه ه م،ة :وشناء ،وشناء ،
وشناء ،وشن  ،ومشن  ،ومشنئة ،ومشنئة ،وشنانا ،وشنانا"(.)18
فه ه م،ة عشر مالدرا وهم أكثر ما حفظ للفع .
وقد ور

فاهر تعد املالا ر يف ك،ب كثري منها ما لاء يف خمالص ابن ميده

عنوانا يدل على ال،عد ومس با "باب مالا ر خم،لفة األبنياة ،م،فقاة األلفااف؛ صِايغَت
على ذل للفرق" (.)14
( )54ين ريهادي ،هنر ،املصدر يف القرآ  ،ص 52 – 58ع
( )56ين رياجلوارنة ،نعدد ا بنية العربية يف املعاين الصرفية،ص  255وما بعدها
( )57أبو فيا  ،البىنر احمليط)552 /5( ،ع
( )58أبو فيا  ،البىنر احمليط)544 /5( ،ع
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وقد ال،مس لظاهر تعد أبنية املالا ر أمباب أهمها:
أولا :املعيار الله ي

وهااو تفسااري قااديم ،أخا ب ا امل ااحهْ َدثون ،ويعاازو تعااد صااين املالااا ر يف اجل ا ر

اللغون الواحد إىل اخ،
لاء من قَِب أنّ أوّل ما و

اللهجا  ،يقول األخفش":اخ،
منهاا و ا علاى خا

اللهجا العربياة إمناا

؛ وإن كاان مساوقاً علاى صاهة

وقياس"(.)24
فمث ًَ :فعْ وفُعحول .فَعْ  :حجازن ،وفُعحول :جندن.
قااال الفااراء " :إذا لاااءك فَعَا ممااا مل يساام مالاادره؛ فالعلا َفعْا ً للهجاااز،
وفُعحوالً لنجد"

()22(.)21

اثنيا :املعيار الدليل

وهااو الساابب األهاام يف اخاا،

املالااا ر؛ فقااد يكااون ألحااد املالاادرين معنااى

خي،ص ب  ،ال يس،عم ل املالدر اآلخر ،أو يكثر ام،عمال في .
فمن ذل اما،خدام القارآن الكاريم ( ا لة) بادال مان ( ا ل) يف قولا تعااىل
ﭽﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﭼ األعااااااااااارا  .41:قاااااااااااال
س بِام َا ل ملَة ومل يقا
الزخمشرن " :فإن قلت :مل قال لَا ْي َ

ا ل كماا قاالوا؟ قلات:

( )52ابب سيده ،امل صص ()447 /5
( )25السيوط  ،املزهر46 – 44 /5 ،ع
( )25الري  ،شرح الشافية542 -545 /5 ،ع
( )22ين ـ ــري فايـ ــس السـ ــامرا  ،معـ ــاين ا بنيـ ــة ،ص  ،22ومسيـ ــة منصـ ــور ،أبنيـ ــة املصـ ــدر يف الشـ ــعر اجلـ ــاهل ،
ص 446 – 444
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الض لة أخصّ من الض ل ،فكانت أبلن يف نفى الض ل عن نفسا  ،ك نا قاال :لايس
(.)23

بى شمء من الض ل ،كما لو قي ل  :أل متر ،فقلت :مالم متر "

ومن (الضَرّ) و(الضح ّر) :فهو "بالف،ا :الضرر يف ك شمء ،وبالضم :الضرر يف
الاانفس ماان ماارا وهاازال"( ،)25قااال تعاااىل :ﭽﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨﭩﭼ [األنبياااء .]83 :وقااال :ﭽﮉﮊﮋﮌﮍﮎﭼ [الرعااد.]14 :
فالضر عام مقاب النف  "،فرّق بني البناءين الف اق املعنيَني"(.)24
وقد اخ،ص القرآن الكريم قسماً من املالا ر مبعناى معاني :كالالّاوم والالّايام،
فقد اخ،ص كلمة الالّاوم مبعناى الالامت قاال تعااىل :ﭽﭜﭝﭞﭟﭼ [ماريم:
 .]24ومل تر الالّوم إال يف ه ا املو

.

وأما الالّيام :فقد ور يف القرآن الكريم ( )4مرّا  ،كلّها مبعنى العبا
املفرو ة(.)24
وجيدر ال،نبيا إىل أنّ االخا،

يف الال ها ه املالاا ر مان زاويا،ني :األوىل:

زاويااة البِنْيااة الالّ ارفية لاار  ،أعااين خااار السّاياق؛ ففاارق بااني اللااة املالاادر امليماام
واملالدر الالريا ،مواء أكانا خار الساياق أم يف اخلا  .والثانياة :مان زاوياة السّاياق
حين ي،ضا الفرق بني البناءين أكثر ف كثر (.)24

( )24الزخمشري ،الكشا )554 /2( ،ع
( )25ين ري الزخمشري ،الكشا 444 /2 ،ع
( )24ين ري الزخمشري ،الكشا 444 /2 ،ع
( )26ين ـ ــري فايـ ــس السـ ــامرا  ،معـ ــاين ا بنيـ ــة ،25 -24 ،ومسي ــة منص ــور ،أبني ــة املص ــدر يف الش ــعر اجلـ ــاهل ،
484 – 485ع
( )27ين ري هادي هنر ،املصدر يف القرآ  ،ص54ع
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املبحث الثاين :املصادر اليت تعددت أبنيتها يف سورة حممد 

أول :املمن
ور مالدر املنّ يف مور حممد (صلى اهلل علي وملم) يف قول تعاىل :ﭽﮍﮎ

ﮏﮐﮑﭼ [حممد.]5 :
وور يف مور البقار يف قولا تعااىلﭽﯤﯥﯦﯧﯨﭼ [البقار :
 .]245ويف قول تعاىل :ﭽﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﭼ [البقر .]242 :
ومل ير مالدر آخر هل ا الفع يف القرآن ك ( ِمَّنة ) مث ً.
قال الراغب ":واملَِّنةُ :النّعمة الثّقيلة ،ويقال ذل على ولهني :أحدهما :أن
يكون ذل بالفع  ،فيقال :منَّ ف ن على ف ن :إذا أثقل بالنّعمة ،وعلى ذل قول :
ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ [آل عمرانَ (،]145 :ك لِ َ كُنْ،حمْ ِمنْ قَ ْب ح فَمَنَّ اللَّ ح
عَلَيْكُمْ) [النساء ،...]45 :وذل على احلقيقة ال يكون إلّا للّ تعاىل .والثانم :أن يكون
ذل بالقول ،وذل مس،قبا فيما بني الناس إلّا عند كفران النّعمة ،ولقبا ذل قي :
املَِّنةُ تهدم الالّنيعة ،وحلسن ذكرها عند الكفران قي  :إذا كفر النّعمة حسنت املنّة".
ثم بيّن أنّ يف معنى املنّ يف آية الق،ال :إشار إىل اإل

ق ب عوا(.)28

َن عَلَيْ ِ مَِّن ًة "(.)24
حن مَّناً ،...وم َّ
ولاء يف اللسان" :ومَنَّ َيم ُّ
ونلهظ أن املنّ يف مور حممد(صلى اهلل علي وملم) عين ب  :اإل
فدية ( .)34وه ا مَ ّن بالفع كما قال الراغب ،وهو مِن مَطْلُوب ال،ول إلي .

( )28ين ريامل ردات ،الرا ل ،ص575
( )22ابب من ور ،لسا العرب558 -557/54 ،ع
( )45ين ري ال راء ،معاين القرآ 47/4 ،ع والقرطيب ،اجلامع فكام القرآ 252 /8 ،ع

ق من غري
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وأما املن يف اآلي،ني :فقد اقا ن بااألذى ،وهاو ال،هادث مباا أُعطام ،ح،اى يبلان
ذل الامحعْ َطى فيؤذي ( .)31وهو مَ ّن بالقول وهو أمر منهم عن مس،قبا فيما بني الناس.
وأما لِمَ َلمْ يس،خدم القارآن املالادر( مِنّاة)؟ فقاد ال،هاد يف ذلا تبعاًا ل،فرياق
اللسااان السااابق؛ أن املنااة :تاابني فض ا ال ااحمعطم علااى ماان يعطي ا ؛ وال فض ا ل ا يف
احلقيقة ،وال نريد إفهار ما دحمل الاليغة من ه ا املعنى يف املقاامني ،ففام األول:وهاو
إ

ق األمرى ب عوا ،وقطعاً ال نريده مطلقًا يف مقام الالدقة والعطية.

اثنيا :الفداء
وقد لاء يف مور حممد (صلى اهلل علي وملم) يف قول  :ﭽﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓﮔﮕﭼ [حممد.]5 :
يف حني ور املالدر فدية يف ث ثة موا

وهم :قول ﭽﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﭼ[البقر .]185 :
وقولااااااااا  :ﭽﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﭼ [البقر .]144 :
وقولاااااااااااا ا  :ﭽﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬﭼ [احلديد.]14 :
والفداء والفدية مالدران لفع واحد وهو فدى.
ٍّ منهما
وقد بيّن اإلمام الراغب -ببالريت الثاقبة  -الفرق بينهما ،وخرو ك
إىل معنى مس،ق  ،فقال" :الفداء حفظ اإلنسان عن النابئة مبا يب ل عن " ،ومثا لا ل
( )45ين ريأبو فيا  ،البىنر احمليط642/2،ع والقرطيب ،اجلامع فكام القرآ 285 /2ع
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بآية مور حممد (صلى اهلل علي وملم) ،والفدية" :ما يقم ب اإلنساان نفسا مان ماال
(.)32

يب ل يف عبا قالّر فيها" ككفار اليمني ،كفار الالوم...

وأملا ابان فاارس إىل ها ا؛ فقاال ":الفااء ،والادال ،واحلار املع،ا  :كلم،اان
ألخْارى شامءٌ مان
م،باين،ان لدّاً .فااألوىل :أنْ يحجعا َ شامءٌ مكاانَ شامءى حِماى لا  ،وا ُ
الطَّعام " (.)33
فاايلهظ أنّ مااا يبا ل فااداء يكااون عاصااماً ومحااى لا ماان نائبااة عظيمااة كاألماار.
فاألمري معرا إلصابة الق ،يف أية حلظة ،ويفدن نفس باملال ،أو بغريه من األمرى،
أو ب ن شرط يش ط علي (.)35
وليس مثل الفدية؛ اليت يب هلا صاحبها لاًا عن ؛ لنقص أو تقالري بدر من .
ولع ا ّ الفديااة محلاات معنااى خاص ااً يف مااور احلديااد؛ ألنهااا لاااء يف مااياق
احلاادين عاان يااوم القيامااة واحليااا األخاارى ،وشااد مااا يعاجل ا الكفااار واملنااافقون ماان
ع اب؛ لكن ال فدية تقب دحميهم من ه ا الع اب اايط ،فاليوم ال يؤخ مانكم أيهاا
املنااافقون أنّ شاامء تب لون ا يسااريًا أم كااثرياً؛ ب ا أناا،م قااا نون يف لهاانم؛ هاام امل ا وى
واملسكن لكم ،فالفدية قد تقب يف الدنيا؛ لكن ال تقب يف اآلخر .
اثلثا :عاقبة
وقاااد لااااء يف ماااور حمماااد (صااالى اهلل عليا ا ومااالم) يف اآلياااة العاشااار يف قولا ا
تعااااااااااىل :ﭽﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﭼ

[حممد.]14 :

( )42ين ري امل ردات ،ص 627ع
( )44معمثم مقاييس اللرة584 /5 ،ع
( )45ين ر الرامتي ،الت سا الكبا 54 / 28ع
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ولاااء هاا ا املالاادر يف اثاانني وث ثااني مو ااعا .منهااا :ﭽﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﭼ [آل عماااااااااران .]134 :وقولااااااااا :
ﭽﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭼ [األعاااااااااااارا .]85 :
وقولا  :ﭽﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﭼ [النم ا .]41 :
وقولاااااااا ا  :ﭽﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﭼ

[الروم .]14 :ﭽﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﭼ [الط ق.]4 :
ولاء مالا ر أخرى للفع ذات يف القرآن .وهم( :عقباى) يف مخساة موا ا
هاام :قول ا تعاااىل :ﭽﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﭼ [الرعااد .]22 :وقول ا :
ﭽﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﭼ [الرعااااد .]25 :وقولاا ا  :ﭽﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭼ[الرعااااد .]34 :ﭽﭦﭧﭨﭼ [الرعااااد .]34 :وقولااا :
ﭽﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﭼ [الرعد.]52 :
و(عقب ااً) لاااء يف مااور الكهااف :ﭽﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﭼ

[الكهف.]55 :
وقب ا أن ن ،م ا ه ا ه اآليااا الاايت ور

فيهااا ه ا ه املالااا ر -وإخال ا ق اد

علمت الفرق بينها – أبقى م اإلمام األحوذن ،الراغب األصفهانم ،وهو دثنا عان
الفرق بني ه ه املالا ر ،ثم نرى ه يشهد ل ل االم،عمال القرآنم.
يقول الراغب " :وال حعقْبح وال حعقْبَى خي،الّان باالثّواب واو :ﭽﯺﯻﯼﯽﭼ

[الكهااف ،]55 :وقااال تعاااىل :ﭽﮈﮉﮊﮋﭼ [الرعااد ،]22:والعاقِب اةَ إ

قهااا
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ص بااالثّواب وااو :ﭽﯴﯵﭼ [القالااص ،]83:وباإل ااافة قااد تساا،عم يف
خيااّ ،
العقوبة وو :ﭽﮥﮦ ﮧﮨﮩﭼ [الروم" ]14:

(.)34

قلاات :لعاا اإلمااام الراغااب أرا نيمعاا بااني املالاادرين ( حعقْااب) و ( حع ْقبَااى)
وكونهما خي،الان بالثواب ،أن :ي تياان يف ماياق بياان حسان ثاواب املاؤمنني ولازائهم
وعاقبة أمرهم.
وقااد يفاارق بينهمااا أن املالاادر (عقبااا) وال ا ن لاااء يف مو ا وحيااد يف مااور
الكهاف :ﭽﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﭼ [الكهاف.]55 :لااء مبعناى املرلا
واخلامتة( .)34مسج للمؤمنني حسن مآهلم ،وخري خامت،هم؛ فخاري عاقباة يف اآللا إذا
صار املطي إىل اهلل الولم احلق( .)34ويؤياد ها ا املعناى العطاف علاى (ثواباا) ،والعطاف
مق،ض املغاير فالعقب ليس الثواب واجلزاء وإن أمهم يف بيان ه ا اجلزاء.
أما (عقبى) فهم لزاء األمر( .)38خي،ص بثواب وعاقبة اخلاري ح،اى فسار باجلناة
وأصاابهت امس اًا عليهااا؛ فعاقبااة اآلخاار  ،اجلنّ اة باادالً ماان النّار،كمااا يف قول ا تعاااىل:
ﭽﮈﮉﮊﮋﭼ [الرعد .]22 :وقول  :ﭽﮣﮤﮥﭼ[الرعد.]25 :
ولكان جناد ها ا املالاادر (عقباى) مماث ملالاري الكااافرين أال وهام النّاار؛ فكيااف
خنرّ ذل ؟.
أقول :إ ّن َمن يقرأ اآلية الكرمية من أوهلا ي،بني األمر لدي ؛ فقد لاء (عقبى)
م الكافرين ،مقابلة ومشاكلة لعقبى م املؤمنني .قال تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

( )44ين
( )46ين
( )47ين
( )48ين

ري امل ردات474 ،ع
ري ابب من ور ،لسا العرب652/5،ع
ري الدربي ،جامع البيا 22/58 ،ع
ري ابب من ور ،لسا العرب 652/5،وال اومتآابدي ،بصا ر ذووي الت ييز85/5ع
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ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭼ [الرعد .]34 :وأما قول  :ﭽ ﰏ ﰐ ﰑﰒﰓ ﭼ [الرعد ]52 :ف،فسر
على أن املقالو العاقبة اامو أيضاً؛ في تم الكافرَ الع ابح من حين هو يف غفلة
عن  ،فهينئ  ،يعلم ملن هم العاقبة اامو (.)34
بقم أن أشاري إىل قولا تعااىل :ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﭼ [الشمس .]14 – 15 :وال يعناى باالعقبى هناا اجلازاء؛ با
ال،بعة؛ فقد خيا املعاقبون من امللوك من عاقبة ما يفعلون وتبع،ا  ،ولايس كا ل رب
العز

(.)54

وأما (العاقبة) :فالغالب أنها تس،عم يف العقوبة ولازاء السّاوء ،وذلا وا اا
يف اآليا اليت مثلنا بها ،ومثلها كثري ،وذل عند اإل افة كما بيّن الراغب -رمحا
اهلل  -كعاقبة املك بني ،وعاقبة اجملرمني ،وعاقبة املفسدين ،وعاقبة الظاملني ...اخل.
إذن :فاألمر وا ا؛ أن العاقبة قد تسا،عم يف العقوباة عناد اإل اافة ،ويشاهد
ل ل االم،عمال القرآنم.
أما عند اإل

ق؛ ف،دل على لزاء املؤمنني ،وأن عاقبة اخلري هام األصا  .قاال

ابن املنري (:إن املؤ ن إىل محد العاقبة م مور ب واملؤ ن إىل موئها منهم عن  ،فمن ثَا ّم
كاناات عاقبااة اخلااري هاام األص ا )( .)51ويشااهد ل ا ل

قول ا تعاااىل :ﭽﮯﮰﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﭼ [باألعرا  .]128 :وقولا  :ﭽﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﭼالقالص.]83 :
( )42ين ري أبوفيا  ،البىنر احمليط425 /4 ،ع
( )55ين ري ا لوس  ،روح املعاين262/56 ،ع
( )55فاشية الكشا 456 /2 ،ع
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وقولاااا ا  :ﭽﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﭼ

[ .]132 :
وأما إ افة عاقبة إىل األمور كما يف قول تعاىل ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ

[احلا .]51 :ف ت،ص بالعقوبة؛ إمنا لاء عامة ،واملعنى:مرلعها إىل حكم اهلل
وتقديره(.)52
رابعا :هدى
وقد لاء يف مور حمماد (صالى اهلل عليا ومالم) يف قولا تعااىل :ﭽﯱﯲ

ﯳﯴﯵﯶﭼ[حممد.]14 :
وور يف القرآن يف مثانية وأربعني مو عا منهاا :ﭽﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭼ
[البقاااار  .]2 :ﭽﮠﮡﮢﮣﭼ[البقاااار  .]184 :ﭽﮤﮥﮦﮧ

ﮨﮩﭼ [آل عماااااران .]138 :ﭽﭴﭵﭶﭷﭸﭼ [آل عماااااران.]43 :
ﭽﮭﮮﮯﮰﮱﯓﭼ [األنعام.]41 :
ومل ي

الفع (هدى) يف القرآن على غري ه ا املالدر( ،كهداية) مث ً.

قال الراغب" :واهلداياة :اللاة بلطاف ومنا اهلديّاة ...،وخاص ماا كاان اللاة
(.)53

بهديت ،وما كان إعطاء ب هديت ،وو :أهديت اهلدية وهديت إىل البيت"

( )52ين ريالزخمشري ،الكشا 547 /4 ،ع
( )54امل ردات ،ص 844ع
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وقد ذكر الراغب أقسام اهلداية الربانية لمنسان ،ثم مث للهداية الثالثة والرابعة
بآيا من مور حممد (صلى اهلل علي وملم) ،فقال ":الثالن :ال،وفياق الا ن خيا،ص
باا ماان اه،اادى ،وهااو املعااين بقولاا تعاااىل :ﭽﯱﯲﯳﯴﯵﯶﭼ
[حممااد .]14 :والراب ا  :اهلدايااة يف اآلخاار إىل اجلنّ اة ،املعااين بقول ا  :ﭽﮫﮬ

ﮭﭼ [حممد"]4 :

(.)55

ثم قال الراغب" :وك هداية نفاها اهلل عن الن (صلى اهلل علي ومالم) وعان
البشاار ،وذكاار أنهاام غااري قااا رين عليهااا؛ فهاام مااا ع ادا املخاا،ص يف الاادعاء وتعريااف
(.)54

الطريق ،وذل كإعطاء العق  ،وال،وفيق ،وإ خال اجلنة"

فما لاء يف القرآن الكريم به ا املالدر (هح َدى) يدل على هداية الدين فهساب؛
فاهلدى خاصّ باإلرشا وال،بني فيما ي،ال ب مر الدين ،أما اهلداية؛ فا مت وبهاا ت،هقاق
املعرفة.
قال اهلرون( ":وهديت القوم الطريق) بغري ألف أيضا ،أهديهم (هداياة) ،ف ناا
ها  ،وهم مهديون :أن عرف،هم إيااه و للا،هم عليا  ،وها ه لغاة أها احلجااز ،ومنا
قول ا تعاااىل :ﭽﭧﭨﭩﭼ [مااور الفادحااة  ]4وغريهاام يقااول :هاادي،هم إىل
الطريق ،فيعدي

ر

اجلر .ومن قول تعااىل :ﭽﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭼ [مور الشورى .]43 ،42وهدي،هم (يف الدين هدى) :أن لل،هم ،وأرشدتهم،
(.)54

وبين ،هلم ،واهلُدى د الض ل ،وهو الرشا والداللة "

( )55امل ردات ،ص 846 -844ع
( )54امل ردات ،ص 846ع
( )56اهلروي ،س ار ال صيح542-545/5،
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خامسا :تقوى

ولاء يف مور حممد (صلى اهلل علي وملم) يف قول تعاىل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [حممد .]14 :وقد أتى مالدر (الّ،قوى) يف م،ة عشر مو عاً يف
القرآن ،منها :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [البقر  ،]144 :و ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﭼ[األعرا  .]24 :ﭽﯟﯠﯡﯢﯣﯤﭼ [احلجرا  ]3 :اخل.
وأما املالادر (تحقاا ) فقاد أتاى يف مو اعني يف الساور نفساها ،وهماا :ﭽﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﭼ [آل عمران .]28 :وقول  :ﭽﭤﭥﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭼ [آل عمران.]142 :
أص املا  :وقى يقم ،و"الوقاية :حفظ الشمء مماا يؤذيا ويضاره ...وال،قاوى:
وال،قْاوَى
لع النفس يف وقاية مما خيا  ،ه ا دحقيق  .ثامّ يسامّى اخلاو تاار َتقْاوىَّ ،
ال،قْ اوَى يف
خوف ااً حسااب تساامية مق،ضااى الشاامء مبق،ضااي واملق،ضاام مبق،ضاااه ،وصااار َّ
تعار الشّرق حفظ النّفس عمّاا ياؤثم ،وذلا با ك ااظاور ،وياّ ،م ذلا با ك بعاض
(.)54

املباحا "...

"وال،قوى يف الطاعة يرا ب اإلخ ص ،ويف املعالية يرا ب ال ك واحل ر"(.)58
ودحم ال،قوى يف املوا

اليت ذكر يف القرآن على ال،قاوى يف تعاار الشارق

ال ن بحّين مابقاً.
أمااااا (ال،قااااا )؛ فمعناهااااا يف اآليااااة  28ماااان مااااور آل عمااااران ،كمااااا قااااال
الزخمشاارن(:إال أن تاااافوا مااان لهااا،هم أماارًا جياااب اتقااااته يااادعوكم إىل ماااواالتهم،
( )57الرا ل ،امل ردات ،ص ،885وين ري ابب من ور ،لسا العرب555 /54 ،ع
( )58ين ر اجلرجاين ،التعري ات ،ص 68ع
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واملقالو ب،ل املواال خمالفة ومعاشر فااهر ؛ والقلاب مطمائن بالعاداو والبغضااء،
وان،ظااار زوال املااان ) ( .)54فايفهم ماان ك ما  :أن ال،قااا هنااا مالاادر ياادل علااى اخلااو
حسب تسمية الشمء مبق،ضي ،كما بيّن الراغاب ،أن ال،قاا هناا علاى معناهاا اللغاون،
وعلى معنى اخلو خاصة.
أما ال،قا يف اآلية الثانية؛ فلم ألد -فيما ا لعات عليا مان ك،اب ال،فساري -
اق
إال ماان يفساار ال،قااا بااال،قوى ،أو بوالااب ال،ق اوى .ماان ذل ا قااول الزخمشاارن( :حَا َّ
تحقاتِا ِ :والاب تقاواه ومااا اق منهاا ،وهاو القيااام باملوالاب وال،نااب اااارم ،ووااوه
َااتقُوا اللَّا َ مَاا امْاَ َ،طعْ،حمْ) يرياد :بااالغوا يف ال،قاوى ح،ااى ال ت كاوا ماان املسا،طاق منهااا
(ف َّ
شيئا)( .)44فال،قا  :املبالغة يف ال،قوى ،أو لعلّها دحم معنى اخلشية من اهلل ،كما محلت
محلت ال،قا يف اآلية األوىل معناى اخلاو مان األعاداء .وال خيفاى الفارق باني اخلشاية
واخلو  .واهلل تعاىل أعلم.
سادسا :الذكرى
لاء

يف مور حممد – صلى اهلل عليا ومالم – يف قولا تعااىل :ﭽﯸﯹ

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﭼ [حممد.]18 :
وأتت (ذكرى) يف اثنني وعشرين مو عا آخر يف القرآن منهاا :ﭽﯹﯺﯻ
ﯼﯽﭼ [النازعا .]52 :وقولا  :ﭽﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸﭼ [الفجر .]23 :وقولا  :ﭽﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭼ [عابس:
.]5 – 3ﭽﭭﭮﭯﭰﭱﭼ [الاااااااااا ا اريا .]44 :ﭽﭷﭸﭹ

( )52الكشا 522 /5 ،ع
( )45الكشا 545 /5 ،ع
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ﭺﭻﭼ [ص~ .]54 :وك ل

يف ص~ :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙﭚﭼ[ص~.]53 :
ولاء يف مقاب ذلا املالادر (ذكار) يف مابعني مو ناا منهاا ماا هاو مقا ن بلفاظ
اجل لة (اهلل) كما يف قولا  :ﭽﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭼ [املائااد .]41 :وقولا  :ﭽﰏﰐﰑﰒ
ﰓﭼ [الرعاااااد.]28 :وقولااا ا  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭼ [النااور .]34 :وقولاا  :ﭽﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬﭼ [العنكبو .]54 :
ومطلقا؛ ليدل يف غالبها على القرآن ،كماا يف قولا تعااىل :ﭽﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﭼ [احلجاااار .]4 :وقولاااا  :ﭽﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭼ

[النه  ..]55 :اخل.
وقبا أن أفارّق بااني ها ين املالاادرين ،أعّار علااى مااا مااطره الراغااب ،حياان
قال ":ال ّكر :تار يقال ويرا ب هيئة للنفس ،بها ميكن لمنسان أن فظ ما يق،ني مان
املعرفااة ،وهااو كاااحلفظ ،إال أن احلفااظ يقااال اع،بااارًا بااإحرازه ،وال ا كر يقااال اع،بااارا
بام،هضاره ،وتار يقال حلضور الشمء يف القلب ،ول ل قي  :ال كر ذكاران :ذكار
بالقلب .وذكر باللسان ....وال ِّكْرَى :كثر الا ّكر ،وهاو أبلان مان الا ّكر ،قاال تعااىل:
ﭽﭖﭗﭘﭙﭚﭼ [ص.)41( "]53 :

( )45امل ردات ،ص 422 – 428ع
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ف قول بعد االع،ما على اهلل،ومن ثَ ّم ما مبق ،وبعاد ت ويا اآلياا :إن الا كر
يف القارآن لاااء ملعااان خم،لفااة ،مثا  :القارآن ،والشّار  ،وال،ساابيا ،والعبااا اخلاصااة
(.)42

ب ل  ...،اخل
ولاء

مبعنى (ال ،كر) يف ماوا ن منهاا :ﭽﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡﯢﯣﯤﭼ [يومف .]52 :وه ا ال ن يعنينا هنا يف مقابلة مالادر الا كرى،
وال ن قدمت أن الراغب حد ه بكثار الا كر؛ وهاو أبلان مان الا كر ،ويشاهد لا ل
االم،عمال القرآنام مبجامء الا كرى يف ماوا ن تق،ضام املبالغاة بالا كر ،كماا يف ماور
حممد(صلى اهلل علي وملم) ومعنااه ":إن تا تهم السااعة؛ فكياف هلام ذكاراهم؟ ،أن
ت ا كرهم واتعااافهم إذا لاااءتهم الساااعة ،يعااين :ال تاانفعهم ال ا كرى حينئ ا  ،كقول ا
تعاىل :ﭽﯳﯴﯵﯶﯷﯸﭼ[الفجر"]23 :

(.)43

فمجمء الساعة ،وحضور أهواهلا ،ال ينف مع ح،ى املبالغة يف ال كر وال ،كر.
وك ا أ يفت ال كرى ألولم األلباب؛ وال ،كر البليغة ال تكاون إال هلام .فهام
أه لفهمها.
وه ا ال كر الكثري هو الا ن ينفا املاؤمنني ،ويسابب هلام الفا

 :ﭽﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭼ [ال اريا  .]44 :واهلل تعاىل أعلم

( )42ين ـريابب اجلومتي،نزهـة ا عـ النـواعر يف علـم الوجــوه والن ـا ر،ص ،456-455والدامراين ،ىلـةح الوجــوه
والن ا ر يف القرآ الكرر ،ص585ع
( )44الزخمشري454 /5 ،ع وين ر ا لوس  ،روح املعاين 42/26
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سابعا :متقلب

ور يف مور حممد( صلى اهلل علي ومالم) يف قولا تعااىل :ﭽﰊﰋﰌﰍﰎ

ﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﭼ [حممااااااد .]14 :ومل
ير يف غري ه ا املو

.

أمااا (تقلّاب) :فقااد ور يف مخسااة موا ا  ،هاام قولا تعاااىل :ﭽﮜﮝﮞ

ﮟﮠﮡﭼ [البقاار .]155 :وقول ا  :ﭽﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﭼ [آل
عمااران.]144 :وقول ا  :ﭽﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﭼ [الشااعراء– 218 :
]214وقول  :ﭽﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﭼ [النها .]54 :وقولا  :ﭽﮆﮇ

ﮈﮉﮊﭼ [غافر.]٤ :
قال الراغب " :وَتقْلِيبح الشمء :تغيريه من حاال إىل حاال ....وَتقْلِيابح األماور:
تااادبريها والنّظااار فيهاااا ....وَتقْلِيااابح اللّااا القلاااوب والبالاااائر :صااارفها مااان رأن إىل
...وال،قَلُّبح :الّ،الرّ " (.)45
رأنَّ ،
وقال ابن فارس (:القا وال م والباء أص ن صاهيهان :أحادهما يادلّ علاى
خالِص شَمءى وشَريفِ  ،واآلخَ حر على َر ِّ شم ىء من له ىة إىل لهة) (.)44
وما يعنينا هنا هو األصا الثاانم ،ويبادو معناى ال،قلاب :وهاو احلركاة الظااهر
وال

من لهة إىل لهة ،وا هاً يف اآليا الكرمية.
أما (امل،قلب) :ففي إىل لانب الداللة على أن كا أحاد م،هارك يف الادنيا ائماا

وو معا ه غري قار( )44اإلشار إىل املكان ،وه ا ما يفالا عن اما،خدام املالادر امليمام
( )45الرا ل ،ص 682ع
( )44معمثم مقاييس اللرة58 /4 ،ع
( )46ين ري ا لوس ،روح املعاين 5555 /55ع
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ال ن يعد أكثر ت كيداً للمعنى املرا من املالدر الالريا؛ ألن في زيا على احلادث مباا
يشري إىل الول ال ن ينزل إلي  ،واملكان ال ن

في (.)44

وك ل نلمس املعنى يف املالدر امليمم املعطو علي وهو مثواكم ؛فاملا تادل
على اإلقامة م االم،قرار ،والاليغة تدل على املكان أيضاً.
اثمنا :القتال
وقد لاء يف مور حممد (صلى اهلل علي وملم) يف قول تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [حممد .]24 :ولاء يف اثين عشر
مو عا آخر منها :قول تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ [البقر .]214 :
وقول  :ﭽﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [النساء.]44 :وقول  :ﭽﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭼ [البقر .]214 :
ومل ي

الفع (قَاتَ َ) على غاري ها ا املالادر يف القارآن؛ فلام يسا،خدم مقاتلاة
(.)48

ال"
مث ً .لاء يف اللسان" :وقاتل  :مقاتلة وق،ا ً

ومعناااى الق،اااال يف موا ا ا ورو ه عناااد املفسااارين ( )44لهاااا املشاااركني .قاااال
الزخمشاارن يف تفسااري قول ا تعاااىل :ﭽﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭼ [حممااد:
ت محاورَ مل
حزلَا ْ
 "]24كانوا يدعون احلرص على اجلها وي،منون ب لسان،هم ويقولاون لَاوْال ن ِّ
( )47هادي هنر ،املصدر يف القرآ  ،ص 58عبتصر
( )48ابب من ور ،لسا العرب 458/55ع
( )42ين ـ ـ ــر م ـ ـ ــبةي الد ـ ـ ــربي ،ج ـ ـ ــامع البي ـ ـ ــا ،545/22،والزخمشـ ـ ــري ،الكشـ ـ ــا ،225/5،والـ ـ ـرامتي ،الت سـ ـ ــا
الكبا ،485/6،والقرطيب ،اجلامع فكام القرآ 47 /2ع
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ت وأمروا فيهاا مباا متناوا وحرصاوا عليا كااعوا وشاق علايهم،
يف معنى اجلها فَإذا ُأنْزَل ْ
ومقطوا يف أيديهم"(.)44
وهنا يظهر الفرق بني املالدرين :الق ،واملقاتلة ،ويابني مارّ عادول القارآن عان
مالدر املقاتلاة مبالادر الق،اال؛ ألنا ملاا أرا بياان فارا اجلهاا واإلذن با  ،و عاا إليا
منهجااا حمكمااا باقيااا إىل يااوم القيامااة ،عااا عن ا باملالاادر الق،ااال .ولاايس ك ا ل صاايغة
املقاتلة؛ فهم قد تكون من مقدما الق،اال ،أن املباارز الايت تسابق ال،هاام الالافو .
قال الرازن" :وَقَاتَلُواْ وَقُِ،لُواْ ألن املقاتلاة تكاون قبا الق،اال"( ،)41وقاد تكاون نازاال ملار
واحد ال يعقب ال،هام ،قال ابان مايده ":وأماا فاعَلْات فإنَّا إن َأ َر ْ الواحاد َ قلات
قاتَلْ،حا محقاتَلاةً ،ورامَيْ،ا محرامااا ً ،وال تقااول قاتَلْ ،ا قِ،الا ًة ألن أص ا ا َملالْادَر يف فاعَلْاات
مفاعَلةمل ال فِعالٌ ،وإمنا جتع ح املر ُ على لفاظ ا َملالْادَر الا ن هاو األصا " (،)42ولايس إىل
ذل قالد القرآن باجلها فهما عاما باقيا ركناا مان أركاان االما م وذرو لسانام  .واهلل
أعلم.
اتسعا :الطاعة
ور املالاادر ( اعااة) يف مااور حممااد( صاالى اهلل علي ا وماالم) يف قول ا تعاااىل
ﭽﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭼ [حممد.]21 :
وور ك ل

يف مو نني اثنني هما :قول تعاىل :ﭽﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ

ﭸﭹﭼ [النساء.]81 :
( )65الزخمشري ،الكشا 425/5،
( )65الرامتي ،الت سا الكبا524/2،ع
( )62الزخمشري ،الكشا 425/5،
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وقول  :ﭽﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﭼ [النور.]43 :
أما ( وعاً) فقد أتى يف أربعة موا
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

 ،هم :قول تعاىل :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯲﯳﯴﯵﯶﭼ

[آل عمران .]83 :وقول  :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﭼ [ال،وبة .]43 :وقول  :ﭽﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭼ [الرعد .]14 :وقول  :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮﯯﯰﭼ [فاللت.]11 :
(قَالَ ابْن السّكيت :حيقَال أمره ِبَمْر ف اع  ،بِالْ لف لَا غاري .وَالْعارب تَقاول :لَا ح
علمّ أمره مطاعة .قَالَ :وَقد اق لَ ح إذا اْنقَا َ لَ ح ِبغَيْر ألف .وَقَالَ اللَّيْن :الطَّوق :نقايض
الكَرْه ،ل،فعلنّا َوْعاًا أَو كرهاا ،و ائعاًا أَو كَارهاا .و ااق لَا ح إذا اْنقَاا َ لَا ح ،فَاإذا مضاى
ألَمره فقد أ اع  ،وَإذا وَافق فقد اوع ) (.)43
الطوْقح :االنقياا ح ،ويضاا ّه الكاره ،...والطَّاعَا ُة
وقد فرّق الراغب بينهما فقالَّ ":
مثل لكن أكثر ما تقال يف االئ،ماار ملاا أمار ،واالرتساام فيماا رمام"( .)45وعاد آياة ماور
حممااااد (صاااالى اهلل علياا ا وماااالم) ماااان هاا ا ا الباااااب فقااااال ":ﭽﭰﭱﭲﭼ

[حممد ،]21:أن :أَ ِيعحوا"(.)44
وال ا ن يظهاار ماان خ ا ل اآليااا ؛ أن الطاعااة لاااء يف موا ااعها يف مااياق
احلدين عن املنافقني ،وعن الطاعة اليت يالاورونها؛ فهام ليسات اعاة حقيقياة؛ با
هم اعة يف الظاهر؛ خديعة يف احلقيقة ،ويل،ئم ه ا املعناى ما ال،قادير الا ن يحقاال يف
( )64ا متهري ،عذيل اللرة 66/4ع
( )65ين ري الرا ل ،امل ردات422 ،ع
( )64ين ري الرا ل ،امل ردات422 ،ع
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آية مور النور وهو :اع،كم اعة معروفة؛ ب نهاا القاول ون الفعا  ،ال ال،قادير أن
ماا يطلاب مانكم اعاة معروفاة ال يرتااب فيهاا كطاعاة اخللاص مان املاؤمنني ،وكا ل
ال،قدير يف آييت مور حممد والنساء أن ذل من حكاية قوهلم :أن قالوا :اعاة وقاول
معرو ؛ وقوهلم خديعة ،وليس ال،قدير :اعة وقول معرو خري هلم(.)44
ويل،اائم ه ا ا أيض ااً م ا مااا يقابل ا ماان تعاابري باملالاادر ( وع ااً) وهااو االنقيااا ،
واملوافقة ،واالتباق.
فنلهظ أن يوصف ب مجي مان يف الساموا واألرا مان أحيااء ومجاا ا ؛
فالك منقا هلل؛ واملؤمن منقا لا  ،وال ينشاز عان رتيباة ها ا الكاون املنقاا إال الكاافر
واملنافق ،وملا كان األمر ك ل عا عن االئ،مار لبمر بالطاعة ،وعا عن انقيا الكاون
بالطوق.
عاشرا :إسرار
ور

يف مور حممد (صلى اهلل عليا ومالم) تعقيبااً علاى قاول (مانطيعكم يف

بعض األمار) ،قاال تعااىل :ﭽﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﭼ [حممد.]24 :
ويف مور نو أيضا يف قول تعاىل:ﭽﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﭼ [نو .]4:
أما (السِّر) فقد ور يف القرآن الكريم يف أحد عشر مو اعاً منهاا :قولا تعااىل:
ﭽﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﭼ [البقاااااار .]245 :وقولاااا ا :
ﭽﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﭼ [النهاا  .]44 :ﭽﯛﯜﯝ

ﯞﯟﯠﯡﭼ[ال،وبة.]48 :

( )66ين ري الزخمشري،الكشا  ،554 /4و ا لوس  ،روح املعاين 554 /55ع
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قال ابن فارس":السني والراء جيم فروع إخفاء الشامء .وماا كاان مان خالالا
ومس،قرِّه .ال خير شم ٌء من عن ه ا" (.)44
وقاااال الراغاااب " :الْإمْاارَارح :خاا

اإلعاا ن ،قاااال تعااااىل :ﭽﮭﮮﭼ

[إبااراهيم ،]31:وقااال تعاااىل :ﭽﮂﮃﮄﮅﮆﭼ[ال،غااابن ،]5:وقااال تعاااىل:
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭼ[امللا  ،]13 :ويسا،عم يف األعياان واملعاانم ،والسِّارُّ :هااو
احلاادين املكاا،م يف الاانّفس .قااال تعاااىل :ﭽﮟﮠﮡﭼ [ اا  ،]4 :وقااال تعاااىل
ﭽﯝﯞﯟﯠﯡﭼ "(.)48
وأملا إىل تفريق بينهما حين قال" :إنّ اإلمرار إىل الغري يق،ضم إفهار ذل ملان
يفضى إلي بالسّرّ ،وإن كان يق،ضام إخفااءه عان غاريه ،فاإذا قاوهلم أمارر إىل فا ن
يق،ضم من ول اإلفهار ،ومن ول اإلخفاء ،وعلاى ها ا قولا  :ﭽﯸﯹﯺﭼ

[نو .)44("]4:
ي،بني مماا مابق :أن السّار هاو احلادين املكا،م يف الانفس مان غاري أن يطلا عليا
أحد ،وه ا ال ن يرله مياق اآلياا ؛ حيان تابني عظايم علام اهلل الا ن يالا إىل
خبايا النفوس وخلجاتها.
أما اإلمرار :فهو وإن كان في معنى اخلفاء إال أن فيا إفهاار مان لهاة أخارى؛
ب ن امل،كلم يظهر أمره ملن يريد أن يض مره عن .
وأيضاً :يف ام،خدام صيغة (اإلمرار) باملالدر ون امم املالدر (السار) كماا يف
قولاا تعاااىل :ﭽﯸﯹﯺﭼ [نااو  ]4 :ماان ال ،كيااد واملبالغااة مااا فيهااا ،حياان
( )67معمثم مقاييس اللرة 67/4ع
( )68امل ردات،ص 555ع
( )62امل ردات،ص 555ع

اللود "ا د أم " ا ود احلواري

415

ام،عمال املالدر أقوى اللة على املعنى من ام،عمال امام املالادر الا ن ال يادل علاى
احلدث مباشر ؛ ب على االمسية ،ومحلت صيغة (إمرارا) العموم ك ل  ،كماا قاال
األلومم يف آية الق،اال :أن إخفااتهم ماا يقولاون لليهاو أو كا قبايا ،ويادخ ذلا
(.)44

خوالً أولياً

احلادي عشر :رضوان
وقد لاء يف مور حممد(صلى اهلل علي ومالم) يف قولا تعااىل :ﭽﯥﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﭼ [حممد.]28 :
وقد ام،خدم القرآن الكريم يف ث ثاة عشار مو اعاً ،كلاها خم،الاة بر اوان اهلل
تعااااىل مااان ها ا ه املوا ا ا  :قولا ا  :ﭽﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﭼ [آل
عمااااااااران.]142 :وقولاااااا ا  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭼ [ال،وباااة.]21 :وقولا ا  :ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜﮝﮞﮟﭼ [احلديد.]24 :
ومل يس،خدم القرآن غريه من املالا ر ألن اق ن مبا عند اهلل ،وما عند اهلل عظايم
وكثري ،فنامب ام،خدام  ،قال العسكرن يف الفروق " :وقي  :الر وان :الكاثري مان
(،)41

الر ا ،ول ل خص يف ال،نزي مبا كان من اهلل من حين إن ر اه أعظام الر اا "

وال،فريق بني الر ا والر وان هو ما اخ،اره الراغب وغريه ،فقال( :الر وان :الر ا

( )75ين ري ا لوس  ،روح املعاين554 / 55 ،ع
( )75ال رو ،ص 247ع
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الكثري ،وملا كان أعظم الر ا ر ا اهلل تعاىل ،خاصّ لفاظ الر اوان يف القارآن مباا كاان
من عند اهلل تعاىل) (.)42
ااخامتة
بعد ه ه الرحلاة املاتعاة يف فا ل القارآن وال،انعم مب ب،ا يطياب لام أن أشاري إىل
بعض الن،ائا اليت أمفر عنها ه ه الدرامة:
- 1أهم أمباب تعد أبنية املالا ر هاو املعياار الاداللم الا ن يظهار يف زاويا،ني
خار السياق أن من زاوية البنية الالرفية ،و اخلم :السياق ال ن ي،ضا معا الفارق
أكثر ف كثر.
 - 2للسياق وما قرره علمااء العربياة مان أن زياا املبناى زياا يف املعناى ،وماا
و ع اللغويون من وابط ل،هديد معانم أبنية املالا ر إماهام يف اإللاباة عان عادول
ال،عبري القرآنم عن صيغة إىل أخرى يف املالدر.
- 3يشهد االم،عمال القرآنم للمالاا ر يف ماور حمماد صالى اهلل عليا ومالم
(منوذلا) لروعة إيثار بنااء علاى آخار يف القارآن ،حيان تساهم صايغة الكلماة يف إبالاار
السر الب غم الن،قاء الكلمة القرآنية.
التوصيات
الدعو إىل رامة مو وق ب غة ام،خدام املالدر يف القرآن وخاصة فيما ي،ال
ب،عااد أبني ،ا رامااة علميااة ت صاايلية رصااينة ب،عهااد صااين املالااا ر مجيعهااا يف القاارآن
( )72امل ـ ــردات ،ص 446ع وين ـ ــري أبـ ــو فيـ ــا  ،البىنـ ــر احملـ ــيط  ،557 -556 /2الشـ ــهاب ا اج ،فاشـ ــية
الشهاب علق البيلاوي55/4،ع

414
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بالدرامة وال،هقيق كلها تضيف لديدا إىل الدراما الب غية امل،الالة باالقرآن الكاريم
وتثرن املك،بة القرآنية مبو وق شائق مات .
وآخر عوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
املصادر واملراجع
[ ]1األزهرن ،حممد بن أمحد بن األزهارن اهلارون،تها يب اللغاة،دحقياق :حمماد
عوا مرعب ،ار إحياء ال اث العربم – بريو  ،ط2441 ،1م.

[ ]2األلوماام ،حممااو باان عبااداهلل ،رو املعااانم يف تفسااري القاارآن العظاايم والسااب
املثانم ،إ ار املطبعة املنريية ،ار إحياء ال اث – بريو .
[ ]3اجلرلاانم ،علام بان حمماد بان علام اجلرلاانم ،ال،عريفاا  ،دحقياق :إباراهيم
األبيارن ،ار الك،اب العربم – بريو  ،ط1544 ،1ها.
[ ]5ابن لاين ،أباو الفا،ا عثماان بان لاين املوصالم النهاون ،اللما يف العربياة،
دحقيق :فائز فارس ،ار الك،ب الثقافية  -الكويت1442 ،م.
[ ]4اجلوارنة ،أمحد حممو  ،تعاد األبنياة العربياة يف املعاانم الالارفية ،ط ،1املركاز
القومم للنشر – األر ن2411 ،م.

[ ]4ابن اجلوزن ،مجال الدين أبم الفار عباد الارمحن بان اجلاوزن ،نزهاة األعاني
النوافر يف علم الولاوه والنظاائر ،دحقياق :حمماد عباد الكاريم كاافم الرا ام،
ط،1:مؤمسة الرمالة  -لبنان  /بريو

1545 -ها  1485 -م.

[ ]4ابن احلالب ،أبوعمرو عثمان بن عمر ،الشافية يف فن الالر واخلط ،عاامل
الك،ب – بريو  ،ط1485 ،3م.

نعدد أبنية املصادر يف القرآ دراسة بة ية...

414

[ ]8أباو حياان ،حمماد بان يوماف،البهار ااايط ،ار الك،اب العلمياة ،باريو –
لبنان ،ط1444 ،1م.

[ ]4اخلفالم،أمحااد باان حممااد باان عماار شااهاب الاادين املالاارن احلنفاام ،حَاشِااي ُة
الشِّهَابِ عَلَى تفْسري البَيضَاون ( ا ْلمح َسمَّا )عِنَاياةُ القَا ِاى و ِكفَاياةُ الرَّا ِاى عَلَاى
تفْسري البَيضَاون ،ار صا ر ا بريو .
[ ]14الاادامغانم ،احلسااني باان حممااد،إص ا الولااوه والنظااائر ،دحقيق:عباادالعزيز
األه  ،ار العلم للم يني ،بريو  ،ط1484 ،3م.
[ ]11الرازن ،الفخر حممد بن عمر ،ال،فسري الكابري ،ار إحيااء الا اث ،العربام –
بريو  ،ط1444 ،1م.
[ ]12الراغب األصفهانم ،أبو القامم ،املفر ا يف غرياب القارآن ،دحقياق :حمماد
كي نم ،ار املعرفة بريو .
[ ]13الر م ،حممد بن احلسان االما اباذن ،شار شاافية ابان احلالاب ،دحقياق:
حممد حمم الدين عبد احلميد وآخرون ،ار الك،ب العلمية –باريو 1344 ،هاا
1444 -م.

[ ]15الزخمشاارن ،لاااراهلل حممااو باان عماار ،الكشااا عاان حقااائق ال،نزي ا وعيااون
األقاوي يف ولوه ال ،وي  ،ار الك،ب العلمية – بريو  ،ط1444 ،1م.
[ ]14الساااامرائم ،فا ا ا  ،معاااانم األبنياااة يف العربياااة ،لامعاااة بغااادا – بغااادا ،
1481م.

[ ]14ابن ميده :أبو احلسن علم بن إمساعي النهون اللغون األندلسام ،املخالاص
ا ا دحقيااق :خلي ا إبااراهم لفااال ،ار إحياااء ال ا اث العرباام  -بااريو ،ط،1
1514ها 1444م
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[ ]14السيو م ،عبد الرمحن بن أبم بكر ،املزهر يف علوم اللغة ،وأنواعها ،دحقيق:
حممااد أمحااد لااا اهلل وحممااد علاام ،ار الك،ااب العالاارية ،صاايدا – بااريو ،
1484م.
[ ]18حممااد باان علاام الالاابان الشااافعم ،حاشااية الع مااة الالاابان علااى شاار الشااي
األمشونم :على ألفية اإلمام ابن مال  ،ار الك،ب العلمية ،باريو

-لبناان،

ط 1514 ،1ها 1444-م.
[ ]14اباان فااارس ،أبااو احلسااني أمحااد باان فااارس باان زكريااا ،معجاام مقاااييس اللغااة،
دحقيق :عبد الس م حممد هارون ،ار الفكر ،ط 1344ها 1444 -م.
[ ]24الفراء ،أبو زكريا يى بان زياا  ،معاانم القارآن ،دحقياق :أمحاد يوماف جنااتى
وآخرون ،اراملالرية لل ،ليف وال مجة  -مالر.

[ ]21الفريوزآبااا ن ،لااد الاادين حممااد باان يعقااوب ،بالااائر ذون ال،مييااز يف لطااائف
الك،اب العزيز ،دحقيق :حممد علم النجاار  -عباد العلايم الطهااون ،اجمللاس
األعلى للشؤون اإلم مية ،ط1444 - 1514 ،3
[ ]22القر

 ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بان أبام بكار األنالاارن ،اجلاام ألحكاام

القرآن ،ار الفكر للطباعة والنشر ،بريو 1444 ،م.
[ ]23ابن مال  ،حممد بن عبد اهلل ،ابن مال الطائم اجليانم ،ألفية ابن مالا  ،ار
ال،عاون.
[ ]25املا  ،حممد بن يزيد بن عباد األكاا الثمااىل األز ن ،املق،ضاب ،دحقياق :حمماد
عبد اخلالق عضيمة ،عامل الك،ب – بريو .
[ ]24منالور ،ومسية ،أبنية املالدر يف الشعر اجلاهلم ،لامعة الكويت1485 ،م.
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[ ]24ابن املنري ،أمحد بن حممد االمكندرانم ،االن،الا مطباوق بهاامش الكشاا ،
ار الك،ب العلمية – بريو

ط1444 ،1م.

[ ]24املهدن ،حممد املخ،ار ،الالر امليسر ،ط1514 ،2ها 1444 -م.
[ ]28نهاار ،هااا ن ،املالاادر يف القاارآن الكااريم ،مركااز عبااا ن – عاادن ،ط،1
1523ها 2442م.
[ ]24اهلرون ،أبو مه حممد بان علام بان حمماد النهاون ،إمافار الفالايا ،راماة
ودحقيق :أمحد بن معيد قشاش ،عماا البهان العلمام باجلامعاة اإلما مية،
املدينة املنور  ،اململكة العربية السعو ية ،ط1524 ،1:ها.
[ ]34اباان يعاايش ،يعاايش باان علاام النه اون ،شاار املفال ا ،دحقيااق :مجاعااة ماان
العلماء ،إ ار املطبعة املنريية – القاهر .
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Multiplicity of Infinitive Structure in the Qur’an
A Rhetorical Study Chapter 47 (Muhammad) as a Case Study
Dr. Khulud (Mohammad-Ameen) Mahmoud Al-Huwwary
Exegesis and Qur'anic Sciences, Specialization: Qua'ranic Rhetoric
Assistant Professor - Taibah University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Qur'anic Studies

Abstract. This study attempts to detect communication using source in the Koran, and the mystery of
multiple premises and suitable both for the Quranic context, the role of the building type in defining
meaning, the study aims to answer Washington Quranic expression language to another, must be
accompanied by reversing the meaning to another, looking at his sources find splendor at the preference
in the Quran, and explainers of the formula reported in Word selection on eyesight password rhetorical
wathrzelk. owing to the nature of the research that Come study deals with two issues: the first topic: it
addresses the theory in terms of the definition of source and statement types and causes of multiple
premises, which were limited to the most important premises without expanding the linguistic
differences: b. II applied to sources in Al-fighting which dealt with known multiple buildings which did
not address the sources unless a second source is known as a source for example and then compare
buildings right sources studied with her sisters in the Quran to find out appropriate for each source in
context and impact formula in determining significance thus appears Quranic miracles floor and then
closing recorded resultsSearch in its entirety on the causes of multiple buildings and answer sources cited
Quranic expression language to another source offered recommendations which call for study of the topic
of multiple buildings scientific study sources tasilet the pledge of almsadergmiaha formulas in Quran
study and investigation may enrich the Koranic Library subject interesting matta connected eloquently
Qur'aan God behind the intent.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)2ص ص ( ،191-125ربيع اثين 5341هـ/فرباير 2053م)

األثر النصراين يف عقيدة األلوهية وما يتعلق هبا عند النصريية
د .سعيد بن حممد بن حسني بن معلوي

األستاذ املشارك يف قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين
ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة
املدينة املنورة  35332ص.ب3494 :
smmalwi@gmail.com

ملخص البحث .هذا البحث خيتص ببيان أتثر طائفة النصـيية ابلنصـرايية احملرفـة يف معظـم عقائـدها ،ومنهـا عقيـدة
األلوهيــة ،وأن هــذا التــرثر صــا النصــيية يف العصــور املبكــرة لنشــر ا ،ويتض ـ هــذا التــرثر يف جواي ـ خمتلفــة يف
العقيدة النصيية ،منها :اعتقاد النصيية أبلوهية "علي بن أيب طال " رضي هللا عنه ،ويسبة الربوبية إليـه ،واالعتقـاد
أبن لــه طبيعتــن :طبيعــة إهليــة يــث مقــام األلوهيــة ،وطبيعــة بش ـرية اخــتل هبــا مــع النــا  ،وكــذل قــوهلم ابحللــول
والتجس ــد ،وابلتثلي ــث املتمثـ ـ يف اعتق ــاد ألوهي ــة وربوبي ــة" :عل ــي ب ــن أيب طالـ ـ " و"حمم ــد ص ــل هللا علي ــه وس ــلم"
و"سلمان الفارسي" ،والقول بعقيدة الفداء واخلالص .وك هذه العقائد هي من صـميم عقائـد النصـار يف املسـي
عليه السالم.
ويهدف البحـث إىل إظهـار األثـر النصـراين يف عقائـد النصـيية ،وبيـان بطـالن مـا يعتقـده النصـييون وخمالفتـه
لإلسالم ،وبيان أن الدين اإلسالمي بـرءء ممـا ينسـ إليـه مـن عقائـد فاسـدة .وقـد توصـ البا ـث إىل أن النصـيية
ال خترج يف معظم أصول عقائدها عن الدايية النصرايية احملرفة ،وأن هذا الترثي ال يزال إىل عصران هذا.
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املقدمة
احلمد هلل الذي جعل السموات واألرض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ,وأصلي
وأسلم على اهلادي البشري حممد بن عبداهلل وعلى آله وصحبه ,ومن سار على نهجه
واقتفى أثره إىل يوم الدين ,وبعد:
يقول عبدالقاهر البغدادي( )5رمحه اهلل(( :اعلموا أسعدكم اهلل أن ضرر الباطنية
على فرق املسلمني أعظم من ضرر اليهود والنصارى واجملوس عليهم ,بل أعظم من
مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم))(.)2
ومن أخطر الفرق الباطنية يف هذا العصر :فرقة النصريية ,اليت عاثت فساداً يف
البالد ويف العباد ,وبدعم غري خفي من اليهود والنصارى أعداء امللة والدين .وهذا
الدعم مبين على تقارب يف القلوب واملعتقدات ,وعلى وجه خمصوص بني النصريية
وبني النصرانية احملرَّفة .فكان من األهمية مبكان الكشف عن طبيعة هذه العالقة بني
هاتني العقيدتني الفاسدتني.
أيضاً فإن أمر النصريية اختلط على غالب املسلمني ممن حيسن الظن بهم؛ ومن
هذا الباب كان لزاماً على من ينتسب إىل العلم وأهله كشف حقيقتهم وبيان خطرهم
على املسلمني .ومما يدخل يف هذا بيان أن عقائد هؤالء النصريية ليست من اإلسالم يف
شيء؛ بل هي خليط من ديانات أخرى بعضها غارق يف الوثنية ,وبعضها يعود إىل

( ) 5أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن حممد بن عبدهللا ،الفقيه الشافعي ،ولد ببغداد ويشر هبا ،وسكن ييسابور،
وتفقه عل أيب إسحاق االسفرايين وجلس مكايه بعد وفاته ،ومن تصاييفه :أصول الدين ،الفرق بن الفرق
وغيها .تويف يف اسفراين سنة (329هـ) ودفن إىل جاي شيخه رمحهما هللا  .ينظر فوات الوفيات:
.470/2
( )2الفرق بن الفرق :ص.282
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اليهودية والنصرانية احملرفتني .وألن البحث يف هذا الباب يطول اقتصرنا على بيان تأثري
النصرانية احملرفة يف النصريية وتأثر األخرية بها.
ومما سهل للنصريية االنتشار يف بالد املسلمني ,وحتقيق مآربهم احلاقدة ,غفلة
عوام املسلمني عنهم ,وعدم معرفتهم بعقائدهم الفاسدة .وهذا يرجع إىل ما عُرف عن
النصريية من التكتم الشديد على عقائدهم وطقوسهم؛ واختيار من يرون فيه النجابة
واحملافظة على أسرار املذهب من أبناء طائفتهم لتعليمهم عقائدهم السرية؛ وقد ورد يف
كتبهم احلرص على كتمان مذهبهم والتسرت على عقائدهم ,ومن ذلك ما ورد يف
كتاب الصراط(( :واعلم يا مفضل أن هلل أسراراً ,فأحب أن يعبد سراً .ومعنى ذلك أن
السرَّ ال يطلع عليه))( .)5يقول "فيليب حيت"( )4عن النصريية(( :أمّا املعروف عن
مذهبهم ,فليس بالشيء الكثري ,إنّه مذهب سرّي الطابع ,كهنوتي النظام ,باطين
التعليم ,ومدوّناتهم املقدّسة مل يُعرف عنها مبقدار ما عُرف عن مدوّنات الدروز؛ فإنّ
الكثري من هذه قد كُشف يف أعقاب الفنت األهلية اليت نَشبت يف غضون القرن التاسع
عشر .وإذ وجدت هذه امللّة نفسها مجاعة صغرية خارجة ,بني أكثرية معادية ,آثرت
اللجوء إىل العمل يف اخلفاء ,وهي اآلن اللغز الديين الذي مل يُحل حالً كامالً يف

( )4كتاب الصراط ،للمفض بن عمر اجلعفي :ص.538
( )3فيلي خورء ِ ِِّت (5499-5403هـ) ،كات ومؤرخ ومستشرق أمريكي من أص لبناين .ولد يف لبنان
وعن أستاذاً لتاريخ
وخترج من اجلامعة األمريكية ببيوت ،و ص عل الدكتوراة من جامعة كولومبياُ ،
العرب يف اجلامعة األمريكية ببيوت ،مث ايتق إىل جامعة بريستون أبمريكا أستاذاً للغات السامية  ،مث رئيساً
للجامعة يفسها .له عدد كبي من املؤلفات أغلبها يف التاريخ .ينظر تتمة األعالم ،حممد خي رمضان
يوسف.505/2 :
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الشرق األدنى))( .)1وقد أشار ابن األكفاني( )6قدمياً إىل هذه السرية ,حيث يقول عن
النصريية(( :وخيفون مقالتهم وكتبهم))(.)7
أهداف البحث
تتمثل أهداف البحث فيما يلي:
- 5الكشف عن خطورة فرقة النصريية على اإلسالم واملسلمني.
- 2الوقوف على حقيقة معتقدات النصريية وبيان زيفها وفسادها.
- 5بيان أن الفرق الباطنية ويف مقدمها النصريية تستمد عقائدها من أديان
باطلة.
- 4التأكيد على أن تعاون النصريية مع النصرانية هو مثرة للتوافق يف العقائد.
 - 1بيان أن الدين اإلسالمي بريء مما ينسب إليه من عقائد فاسدة.
الدراسات السابقة
مل أقف  -حسب علمي -على من أفرد احلديث عن هذه املسألة ببحث
مستقل.
أما خطة البحث فهي على النحو التايل:
يتكون البحث من مقدمة ومتهيد وسبعة مباحث وخامتة ,وقد مشلت مباحث
الدراسة ما يلي:
ّت .220/2 :وينظر ر لة إىل شبه اجلزيرة العربية وإىل بالد أخر

( )1اتريخ سورية ولبنان وفلسطن ،فيلي
جماورة هلا ،كارسنت ييبور.435/2 :
( ) 3حممد بن إبراهيم بن ساعد االيصارء السنجاوء ،ويعرف اببن األكفاين ،أبو عبد هللا :طبي عامل .ولد ويشر
يف "سنجار" وسكن القاهرة ،فزاول صناعة الط  ،وتويف فيها سنة (739هـ) ينظر :األعالم للزركلي:
.299/1
( )7إرشاد القاصد إىل أسىن املقاصد :ص.83
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التمهيد :بيان مصطلحات البحث:
املطلب األول :يف حقيقة األلوهية
املطلب الثاني :التعريف بالنصرانية.
املطلب الثالث :حقيقة النصريية ونشأتها.
املبحث األول :األثر يف التسمية.
املبحث الثاين :أثر النصرانية يف النصريية يف اعتقادهم بألوهية علي بن أبي
طالب 

املبحث الثالث :أثر النصرانية يف النصريية يف القول بالطبيعتني اإلهلية والبشرية
لعلي بن أبي طالب 

املبحث الرابع :أثر النصرانية يف النصريية يف االعتقاد بالتَّجسُّد (احللول).
املبحث اخلامس :تأثري النصرانية يف النصريية يف اعتقادهم بالتثليث.
املبحث السادس :املعنى والكلمة.
املبحث السابع :أثر عقيدة الفداء واخلالص النصرانية يف عقيدة اهلبطة
واخلالص عند النصريية.
وأما املنهج الذي اتبعته يف هذا البحث فهو منهج استقرائي نقدي ,قائم على
عرض أوجه تأثر النصريية بالنصرانية يف املسائل املبحوثة ,ومن ثم نقدها وبيان زيفها
يف ضوء القرآن والسنة.
هذا واهلل تعاىل أعلم ,وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد ,وعلى آله
وصحبه وسلم.
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التمهيد :بيان مصطلحات البحث
املطلب األول :يف حقيقة األلوهية
هلةً وُألُو َهةً ,وهي العبادة مع
األلوهية ,أو اإلهلية ,مأخوذة منَ :ألَهَ ,ي ْألَهُ إ َ
()9

احملبة والتعظيم .يقال :تألَّه :إذا عَبد معظماً حمباً( .)8قال املقريزي

رمحه اهلل:

((اإلهلية :كون العباد يتخذونه سبحانه حمبوباً مألوهاً ,ويفردونه باحلب ,واخلوف,
والرجاء ,واإلخبات ,والتوبة ,والنذر ,والطاعة ,والطلب ,والتوكل ,وحنو هذه
األشياء))(.)50
فالتأله يكون من العباد خلالقهم سبحانه ,فهو املستحق هلا املتفرد بها ,وهو
اإلله املعبود حبق ,ال شريك له يف ألوهيته وال يف ربوبيته وال يف أمسائه وصفاته.
وال تستقيم حياة العباد ,وال تصلح أمورهم إال بتحقيق توحيد األلوهية ,يقول ابن
الق يم رمحه اهلل(( :إن قوام السموات واألرض واخلليقة بأن تأله اإلله احلق ,فلو
كان فيهما آهلة أُخر غري اهلل مل يكن إهلاً حقاً؛ إذ اإلله احلق ال شريك له ,وال
مسي له ,وال مثل له ,فلو تأهلت غريه لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صالحها؛
إذ صالحها بتألُّه اإلله احلق .كم ا أنها ال توجد إال باستنادها إىل الرب الواحد
القهار ,ومستحيل أن تستند يف وجودها إىل ربني متكافئني ,فكذلك يستحيل أن

( )8ينظر مادة "أله" يف مفردات الراغ  :ص ،82ويف لسان العرب ،337/54 :وينظر الداء والدواء ،البن
القيم :ص ،142والتمهيد لشرح كتاب التو يد ،صاحل آل الشيخ :ص.53
( )9أمحد بن علي بن عبد القادر املقريزء (831-733هـ) ،مؤرخ الداير املصرية .أصله من بعلب  ،ويسبته إىل
ارة املقارزة (من ارات بعلب يف أايمه) ولد ويشر ومات يف القاهرة ،وويل فيها احلسبة واخلطابة .من
أشهر آتليفه كتاب املواعظ واالعتبار بذكر اخلط واآلاثر ،املعروف خبط املقريزء .ينظر األعالم للزركلي:
.577/5
( )50جتريد التو يد املفيد :ص.33
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تستند يف بقائها وصالحها إىل إهلني متساويني .إذا عرفت هذا فاعلم أن حاجة العبد
إىل أن يعبد اهلل وحده ال يشرك به شيئاً ...أعظم من حاجة اجلسد إىل روحه ,والعني
إىل نورها .بل ليس هلذه احلاجة نظري تقاس به ,فإن حقيقة العبد روحه وقلبه وال
صالح هلا إال بإهلها الذي ال إله إال هو فال تطمئن يف الدنيا إال بذكره ...وال صالح
هلا إال مبحبتها وعبوديتها له ,ورضاه وإكرامه هلا ...واملقصود أن إله العبد الذي ال
بد له منه يف كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عني فهو اإلله احلق الذي كل ما سواه
باطل ,الذي أينما كان فهو معه .وضرورته وحاجته إليه ال تشبهها ضرورة وال
حاجة ,بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة))(.)55
املطلب الثاين :التعريف ابلنصرانية
النصرانية :هي الديانة اليت يتعبد بها النصارى ,وقد ورد تسميتهم يف القرآن
بالنصارى؛ الذين يزعمون أنهم أتباع املسيح  .كما وردت تسميتهم بالنصارى يف
كتابهم املقدس(( :وجدنا هذا الرجل آفة من اآلفات ,يثري الفنت بني اليهود كافة يف
العامل أمجع ,وأحد أئمة شيعة النصارى))(.)52
وتسمى النصرانية باملسيحية ,وهذه التسمية فيها نظر؛ وذلك أنها مل ترد يف
القرآن الكريم ,وهي تسمية حادثة مل تكن يف عصر املسيح ,ومل تنتشر بني أتباعه
القريبني من عصره؛ فقد دُعي النصارى باملسيحيني أول مرة عام ( )42أو ()45
للميالد ,جاء يف قاموس الكتاب املقدس(( :دعي املؤمنون مسيحيني أول مرة يف
أنطاكية حنو سنة  42أو 45م .ويرجّح أن ذلك اللقب كان يف األول شتيمة ..وقد شاع

( )55طريق اهلجرتن.525-559/5 :
( )52أعمال الرس  ،اإلصحاح الرابع والعشرون.1 :
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مبعنيني ,األول :املقرّ بالديانة املسيحية ,والثاني :املؤمن احلقيقي .واملعنى األخري
أحسن من األول))(.)55
كما أن يف التسمية باملسيحية نوعًا من التزكية بدعوى االنتساب إىل املسيح عليه
السالم ,الذي هو بريء مما عليه النصرانية احملرفة ,فضال على أن النصارى بدلوا دين
املسيح وحرفوه(.)54
املطلب الثالث :حقيقة النصريية ونشأهتا
تنتسب هذه الفرقة إىل حممد بن نصري النمريي ,وكنيته أبو شعيب ,ويسمونه:
"وحيد العني" ,وأصله من فارس ,وهو موىل لعلي بن حممد اهلادي املكنى بأبي احلسن
العسكري( ,)51اإلمام احلادي عشر للشيعة االثين عشرية ,وذكر اخلصييب أن حممد بن
نصري هو باب اإلمام العسكري(.)56
انتسب ابن نصري إىل الشيعة االثين عشرية ,ثم ادعى أنه الباب إىل املهدي
املنتظر ,وأنه نيب بعثه أبو احلسن العسكري الذي هو بزعمه إله رب العاملني ,فلم تقرّ
له اإلمامية بذلك ,فانفصل عنهم وكوّن له طائفة نسبت إليه ,واختذ من مدينة سامراء
مقراً له ,وقد ظل زعيماً لطائفته النصريية إىل أن هلك سنة260هـ أو سنة 270هـ.
( )54قامو الكتاب املقد  ،مادة "مسيحي" :ص.889
( )53ينظر اإلصالح والتعدي ملا وقع يف اسم اليهود والنصار من التبدي  ،للشيخ عبدهللا آل حممود،320-353/4 :
ومعجم املناهي اللفظية ،د.بكر أبو زيد :ص ،94ودراسات يف األداين :اليهودية والنصرايية ،أ.د.سعود اخللف:
ص.525
( )51علي -امللق ابهلادء -بن حممد بن علي بن موس بن جعفر ،احلسيين الطاليب (213-253هـ) ،عاشر
األئمة االثين عشر عند اإلمامية ،وأ د االتقياء الصلحاء ،وهو برءء من افرتاءات الرافضة ،ولد ابملدينة،
مث استقر بسامراء وهبا تويف رمحه هللا ،وكايت تسم "مدينة العسكر" وإليها ينس  .ينظر األعالم للزركلي:
.424/3
( )53ينظر اهلداية :ص ،424والباكورة السليمايية :ص.23
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وكان يقول بالتناسخ والغلو يف أبي احلسن ويقول فيه بالربوبية ,ويقول باإلباحة
للمحارم ,ويُحلّل نكاح الرجال بعضهم بعضاً يف أدبارهم ,ويزعم أن ذلك من
التواضع والتذلل ,وأنه إحدى الشهوات والطيبات ,وأن اهلل عز وجل مل حيرم شيئًا
من ذلك(.)57
ومل تكن هذه الفرقة تُعرف بالنصريية أول أمرها؛ بل مسيت بالنمريية يف كتب
الفرق واملقاالت املتقدمة( .)58ثم اشتهرت باسم النصريية عند املتأخرين من كتاب
الفرق(.)59
وهذا االسم اعرتف به عامة النصريية( ,)20وأنكره بعضهم(.)25

( )57ينظر فرق الشيعة ،للنوخبّت :ص ،94واملقاالت والفرق ،للقمي :ص ،500والفرق بن الفرق :ص،211
وشرح هنج البالغة .454/3 :والباكورة السليمايية :ص ،23وطائفة النصيية ،د.سليمان احلليب :ص.49
( )58ينظر فرق الشيعة :ص ،93واملقاالت والفرق :ص ،505الفرق بن الفرق :ص ،211ومقاالت اإلسالمين
لألشعرء :ص ،51والتبصي يف الدين ،لإلسفرائيين :ص.529
( )59ينظر الفص يف املل واألهواء والنح  ،البن زم ،10/1 :واملل والنح  ،للشهرستاين ،588/5 :وكيد
الشيطان لنفسه قب خلق آدم عليه السالم ومعه بيان الفرق الضالة البن اجلوزء :ص ،503والربهان يف
عقائد أه األداين للسكسكي :ص ،37وتلخيص البيان يف ذكر فرق أه األداين ،للفخرء :ص.543
( )20ينظر الباكورة السليمايية :ص.98 ،93 ،71 ،39 ،23
( )25ينظر العلويون بن األسطورة واحلقيقة للنصيء هاشم عثمان :ص ،42-45يث ذكر عدم صحة يسبة
هذا االسم البن يصي ألسباب أربعة ،منها أتخر التسمية هبذا االسم فلم تعرف عند كتاب الفرق
األقدمون ،ومنها أهنا كايت تعرف ابلنميية ال النصيية ،ورج أن تكون النسبة إىل جب يعرف هبذا االسم
تعيش فيه النصيية.
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ومن أبرز أئمة النصريية قبل ابن نصري :املفضَّل بن عمر اجلعفي
(ت580هـ)( .)22ويعده النصريية باباً لألئمة ,مستمدين ذلك من قول جعفر
الصادق

()25

فيه(( :يا مفضل لوال اعرتافك بنعمة اهلل عليك يف ذلك ملا كنت باب

اهلدى))( .)24وقيل إنه بابٌ لإلمام الثامن علي بن موسى الرضا( ,)21وتعترب كتبه
مقدسة عند النصريية(.)26
( )22قال الدكتور عبدالرمحن دمشقية(( :املفض بن عمر ضعيف عند اجلميع (مجيع الرافضة) .قال النجاشي:
"املفض بن عمر أبو عبد هللا وقي أبو حممد اجلعفي الكويف ،فاسد املذه ! مضطرب الرواية ال يعبر به
وقي  :إيه كان خطابيا و قد ذكرت له مصنفات ال يعول عليها و إمنا ذكره للشرط الذء قدمناه له"
جممع الرجال للقهبائي
(رجال النجاشي  .) 430- 419/2وقال ابن الغضائرء كما يق عنه صا
 545/3واحللي يف رجاله ص 218وأبو داود احللي يف رجاله ص" :280املفض بن عمر اجلعفي أبو
عبد هللا ضعيف متهافت مرتفع القول خطايب وقد زيد عليه شيء كثي ومح الغالة يف ديثه محالً عظيماً
وال جيوز أن يكت ديثه" .جممع الرجال للقهبائي 545/3واحللي يف رجاله ص 218وأبو داود احللي يف
رجاله ص ))" 280ايته من رسالته للدكتوراة املوسومة بـ "استدالل الشيعة ابلسنة النبوية يف ميزان النقد
العلمي" :ص.5520-5559
( ) 24جعفر بن حممد بن علي بن احلسن السب  ،أبو عبد هللا القرشي ،امللق ابلصادق ،مولده ووفاته ابملدينة
( 538-80هـ) ،ساد االئمة االثين عشر عند اإلمامية ،من أجالء التابعن ،أخذ عنه مجاعة ،منهم
اإلمامان أبو نيفة ومال  ،ينظر :سي أعالم النبالء .211/3 :وينبغي التنبيه هنا إىل أن جعفر الصادق
رمحه هللا برءء مما تنسبه إليه الرافضة والباطنية مما هو خمالف لإلسالم ،وقد بلغه بعض تل العقائد
الفاسدة ،واألقوال الباطلة فتربأ منها ،وأيكرها .ينظر التشيع يشرته ومرا تكوينه ،أ.د.أمحد بن سعد
محدان الغامدء :ص.575-518
( )23اهلداية الكرب  ،للخصييب :ص.359
( ) 21علي بن موس بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسن بن علي بن أيب طال (204-538هـ) ،امللق
عند الرافضة :ابلرض  ،له علم وبيان ،ووقع يف النفو  .صيه املرمون ويل عهده ،فلم تط أايمه ،وتويف
رمحه هللا .ينظر السي.487/9 :
( )23العلويون بن األسطورة واحلقيقة :ص ،220وطائفة النصيية :ص.48
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وبعد وفاة حممد بن شعيب النمريي مؤسس الطائفة خلفه تلميذه حممد بن
جندب( )27زعيماً لقلة من الشيعة الذين اعتنقوا النصريية ,ثم رأس الطائفة بعد حممد بن
جندب أبو حممد عبداهلل ابن حممد اجلنان اجلنبالني الفارسي( ,)28وكان يقيم يف فارس يف
بلدة (جنبال) ,وإليه تنسب الطريقة الصوفية اجلنبالتية ,وبسبب طريقته الصوفية تبعه
كثريٌ من عوام الشيعة وبعض عوام السنة؛ فازداد يف عهده أتباع املذهب النصريي ازديادًا
ملحوظاً .سافر اجلنبالني إىل مصر ,وهناك تبعه يف طريقته وعاد معه إىل جنبال يف بالد
فارس رجل يدعى :احلسني بن محدان اخلصييب( ,)29الذي خلفه يف مشيخة الطريقة
ويف رئاسة الطائفة ,والذي يعترب هو املؤسس الفعلي للنصريية .ترك اخلصييب مدينة جنبال
وقصد العراق ليكون حتت محاية "بين بويه" املنتسبني إىل الرفض ,والذين سيطروا على
الدولة العباسية ,وألف كتاب "رست باش" ويعين الطريق إىل االستقامة وأهداه إىل

( )27مل تذكر املصادر عنه إال أيه من بالد فار  ،ينظر النصيية ،د.سهي الفي  :ص.23
( )28عبد هللا بن حممد احلنان اجلنبالين الفارسي (287-241هـ) ،داعية "النصيين" ورئيسهم وعاملهم يف
عصره ،من أه جنبال (يف إيران الياً) .وهو مؤسس الطريقة "اجلنباليية" الّت ايفرد أصحاهبا اليوم ابسم
"النصيية" يف منطقة الالذقية بسورية ،وكايت له ر لة إىل مصر وغيها ،تويف جبنبال .ينظر األعالم
للزركلي.558/3 :
( )29احلسن بن محدان اخلصييب (ت418هـ) زعيم النصيية يف عصره ،مصرء األص ر إىل (جنبال) يف بالد
فار  .وتتلمذ لعبد هللا بن حممد اجلنبالين ،مث خلفه يف رائسة النصيية .وايتق إىل بغداد ،واستقر يف
ل إىل أن تويف .وقربه يف مشاليها معروف إىل اآلن .ألف كتباً يف املذه وغيه ،منها :اهلداية الكرب ،
وأمساء النيب ،وأمساء األئمة ،واإلخوان ،واملائدة .قال ابن جر(( :احلسن بن محدان بن اخلصي
اخلصييب ..قي أيه كان يؤم سيف الدولة وله أشعار يف مدح أه البيت ،وذكر ابن النجاشي أيه خل
وصنف يف مذه النصيية وا تج هلم قال وكان يقول ابلتناسخ واحللول)) لسان امليزان البن جر:
 ،518/4وينظر األعالم للزركلي.243/2 :
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عضد الدولة ابن بابويه القمي( .)50ثم ملا انتشرت تعاليمه وبانت حقيقة معتقده ,قُبض
عليه ,وألقي يف السجن؛ وملا الحت له فرصة هرب ,وأشهر بني أتباعه بأن السيد
املسيح خلَّصه ليالً(.)55
انتقل اخلصييب بعد ذلك إىل حلب ,واتصل بسيف الدولة احلمداني( ,)52وهو
من الشيعة الغالة كما وصفه ابن تيمية( ,)55فساعده هذا األمري على بث دعوته,
ومجع كلمة الطائفة ,وأهداه اخلصييب كتابني هما" :اهلداية الكربى" ,و"املائدة" .ويف
حلب استقر مركز الطائفة ,وأنشأ اخلصييب للنصريية مركزين أوهلما يف حلب ورئيسه
حممد علي اجللي واآلخر يف بغداد ورئيسه علي اجلسري ,ولقد امتدت دعوة اخلصييب
إىل سنجار يف املوصل.
والنصريية يعتقدون بأنه املشرع الفعلي هلم ,جاء يف سورة "الشهادة"(( :وال
رأى إال راية شيخنا وتاج رؤوسنا وإمام عصرنا وقدوة ديننا أبي عبد اهلل احلسني بن
محدان الذي شرع األديان يف سائر البلدان عليه رضوان امللك العلي األنزع
( )40عضد الدولة :فناخسرو بن احلسن بن بويه الديلمي (472-423هـ) توىل مل فار مث مل املوص
وبالد اجلزيرة .وهو أول من لق يف اإلسالم " شاهنشاه" .قال عنه الذهيب(( :كان شيعياً جلداً ،أظهر
ابلنجف قرباً زعم أيه قرب اإلمام علي ،وبىن عليه املشهد ،وأقام شعار الرفض ،ومرمت عاشوراء ،واالعتزال))،
تويف ببغداد ودفن يف النجف .ينظر السي للذهيب ،239/53 :واألعالم للزركلي.513/1 :
( )45ينظر اتريخ خمتصر الدول ،البن العربء :ص ،230-219والباكورة السليمايية :ص .23واإلشارة إىل
املسي فيه داللة ال ختف عل ارتباط العقيدة النصيية ابلنصرايية منذ يشر ا.
املتنيب وممدو ه .ولد يف
( )42علي بن عبد هللا بن محدان التغليب (413-405هـ) ،األمي احلمداين ،صا
ميافارقن (بداير بكر) .مل واسطاً وما جاورها ،ومال إىل الشام فامتل دمشق .وعاد إىل ل
فملكها سنة  444هـ وتويف فيها ،ودفن يف ميافارقن .ينظر السي ،587/53 :واألعالم للزركلي:
.404/3
( )44ينظر جمموع الفتاو البن تيمية.577/54 :
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الديان))( .)54وجاء يف سورة "األول"(( :وقد دلنا إليه ,وأرشدنا إليه شيخنا ,وسيدنا,
وتاج رؤوسنا ,وقدوة ديننا ,وقرة أعيننا ,السيد أبو عبداهلل احلسني بن محدان
اخلصييب ,قدَّس العلي روحه))(.)51
ولعل من أسباب انتشار النصريية يف عهد اخلصييب :البيئة اليت ظهر فيها اخلصييب؛
فدولة بين بويه اليت حكمت العراق وفارس كانت رافضية ,وبنو محدان أمراء حلب هم
من الروافض .كما ساهم يف انتشار النصريية أن اخلصييب كان خيتار بعناية من يشاهد فيهم
الكفاءة من الرافضة ,ويدعوهم إىل الدخول يف الطريقة اجلنبالنية اليت استحال أفرادها إىل
الشعب النصريي(.)56
انتقل مركز ثقل النصريية يف عهد أبي سعيد امليمون سرور بن قاسم
الطرباني

()57

من حلب إىل جبال الالذقية سنة ( 425هـ) جرّاء املخاصمات اليت

( )43اجملموع ،أليب سعيد امليمون الطرباين ،حتقيق :رينيه دوسو :ص.593
( )41اجملموع :ص.582
( )43ينظر اتريخ العلوين :،ص ،423-458والعلويون بن األسطورة واحلقيقة :ص ،223وطائفة النصيية:
ص ،30-49وإسالم بال مذاه  :ص ،443-444ودراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية:
ص.543-544
( )47أبو سعيد سرور بن القاسم الطرباين ،امللق ابمليمون ،ووالدته يف طربية سنة 418هـ ،يشر يف بلدته ،وتعلِم
القراءة والكتابة ،مثِ ذه إىل َ ل مركز الدعوة اخلصيبية؛ فتتلمذ عل حممد بن علي اجللي احلليب ،وخل َفه
يف الرائسة الدينية ،له من املؤلفات :كتاب احلاوء يف واجبات التالميذ ،وكتاب الدالئ مبعرفة املسائ ،
وكتاب اجملموع ،وله كت أخر  .تويف ابلالذقية سنة 327هـ .ينظر كتاب اجملموع والطريقة اخلصيبية ،عبد
احلميد الدجيلي ،مقال يشر يف جملِة اجملمع العلمي العراقي :اجمللِد ( )3ج ،2سنة 5913م (ضمنه هاشم
عثمان يف كتابه "العلويون بن األسطورة واحلقيقة") :ص ،539وينظر الباكورة السليمايية :ص ،28واتريخ
العلوين :ص.421-423
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وقعت بني أصحاب الطرباني وبني الفرقة اإلسحاقية( , )58وبذلك حتوّل مركز
الطريقة إىل مدينة الالذقية ,وال يزال هناك حتى اآلن( . )59ثم تناوب على زعامة
النصريية عدة مشايخ ,حتى جميء األمري حسن املكزون السنجاري( ,)40الذي قدم
من سنجار إىل جهات الالذقية بناء على طلب من طائفة النصريية .وقد استقر
املكزون يف جبال النصريية وألف كتبًا وأشعارًا يف املذهب النصريي ويف التصوف,
وهي مشحونة با ملعاني واأللغاز والرموز الباطنية( ,)45ثم ظهر بعده مشايخ عدة من
النصريية ,وال يزال يتناوب على النصريية مشايخ منهم إىل وقتنا احلاضر.

( ) 48اإلسحاقية يسبة إىل" :إسحاق بن حممد بن أمحد بن أابن أبو يعقوب النخعي األمحر" املتوىف سنة
(283هـ) يقولون مبقالة النصيية :إن علياً هو هللا ،وأيه يظهر يف ك وقت ،وأيه هو الذء بعث حممداً .
وكان أبرصاً ،فكان يطلي الربص مبا يغي لويه ،فسمي األمحر لذل  .واخلالف بن اإلسحاقية وبن
النصيية هو يف طبيعة علي :فالنصيية أقرب إىل تقرير اجلزء اإلهلي ،واإلسحاقية أمي إىل تقرير الشركة يف
النبوة كما يذكر الشهرستاين؛ وبعض من كت يف الفرق مل يذكر بينهما فرق ،وهو الصحي  .ينظر اتريخ
بغداد ،308 /7 :واتريخ اإلسالم للذهيب .404 /20 :املل والنح للشهرستاين .589/5 :واأليساب
للسمعاين ،223/5 :ولسان امليزان.75/2 :
( )49ينظر الباكورة السليمايية :ص ،28واتريخ العلوين :ص ،421-423وطائفة النصيية :ص.35
( )30سن بن يوسف مكزون بن خضر (348-184هـ) ،األمي السنجارء ،تعده النصيية من كبار رجاهلم.
كان مقامه يف سنجار ،أمياً عليها ،مث تو ه إىل الالذقية جندة للنصيين ،فبقي زمناً ،ويظم أمور النصيية،
مث تصوف واعتزل النا  .مات يف قرية (كفر سوسة) قرب دمشق ،وقربه معروف فيها .ينظر األعالم
للزركلي.227/2 :
( )35ينظر احلركات الباطنية يف اإلسالم ،مصطف غال  :ص.274
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املبحث األول :األثر يف التسمية
هناك تشابه يف التسمية بني النصريية وبني النصرانية ,فاحلروف واحدة ,واخلالف
يف مواضعها فقط .وهذا الذي جعل مستشرقًا مثل "رينيه دوسو"( )42يعلل تسمية النصريية
بهذا االسم للصلة الظاهرة يف االسم بني مسمى نصريي ومسمى نصراني هذا من جهة,
ومن جهة أخرى ملشابهة النصريية للنصارى يف كثري من املعتقدات والتقاليد والطقوس
الدينية ,واألعياد ,باإلضافة إىل تقديس كل من الطائفتني للخمر والتآلف الظاهر
بينهما(.)45
يقول الدكتور حسن إبراهيم((( :)44ومثة تفسري آخر ال يزال مألوفاً عند السُّنِّيني
الذين جياورونهم؛ ولكنه يدخل بال ريب يف نطاق االشتقاق املتداول هلذا االسم؛ فيجعله
ذا صلة بلفظ نصراني أو نصارى ,ومما يقرب إىل الذهن أن النصريية ال يزالون حيتفظون
()41

ببعض تقاليد (طقوس) النصارى ,كاالحتفال ببعض األعياد النصرانية مثل عيد امليالد

( )32رينيه دوسو (5918-5838م) مستشرق فريسي ،رأ متحف اللوفر بباريس ىت تقاعده ،دارت أحباثه
ول سوراي من أقدم العصور ىت العصر اإلسالمي ،در اللغات الشرقية يف جامعة السوربون ،قام بعدة
ر الت إىل سوراي ،وكت عنها أحبااثً عدة .ينظر موسوعة املستشرقن ،د.عبدالرمحن بدوء :ص.239
( )34ينظر اتريخ اإلسالم السياسي ،سن إبراهيم سن.214/3 :
( )33سن إبراهيم سن (5488-5450هـ) دكتور يف التاريخ والفلسفة ،مصرء .ولد يف طنطا ،وتعلم يف
اجلامعة املصرية القدمية واملعلمن العليا وجامعة لندن ،ودر التاريخ االسالمي يف كلية اآلداب ابلقاهرة،
واختي عميداً هلا ،مث مديراً جلامعة أسيوط ،وعن للتدريس يف جامعة الرابط ابملغرب ،ومات أستاذاً يف
جامعة بغداد ،ودفن ابلقاهرة ينظر األعالم للزركلي.578/2 :
( ) 31هو عيد ميالد املسي احملتف به عادة .أُيشئ هذا العيد يف روما سنة 444م .و ُ ِِدد اترخيه يف  21كايون
األول (ديسمرب) ليح حم "عيد الشمس غي املغلوبة" الذء كان الوثنيون الروماييون حيتفلون به يف ذل
اليوم ،وهو يوافق يوم االيقالب الشتوء (بدء فص الشتاء) ينظر :معجم اإلميان املسيحي .مادة "ميالد":
ص.397

سعيد بن حممد بن سن بن معلوء

156

وعيد الفصح (القيامة)( ,)46ويعتربونهما من األعياد الكربى ,كما أن بعضهم حيمل
أمساء مسيحية األصل مثل متى ويوحنا (جون) وهيالنة))( .)47وذهب بعض الباحثني
إىل أن النصرييني نتجوا عن اقرتان األهلني باإلفرنج ,مستندين على ما هو موجود بني
النصرييني من شقر الشعور ,وزرق العيون ,وعلى بعض أمساء األسر اليت يزعمون
اشتقاقها من اللغات اإلفرجنية( ,)48وهذا الرأي إن صح يف حق جزء منهم؛ لكنه ال
يصح يف مجيعهم؛ واالدعاء بأن اإلفرنج متكنوا من إجياد هذا النسل الوافر بظرف قرنني
ونصف مبالغ فيه؛ خصوصاً وأن اإلفرنج مل يقر هلم قرار يف بالد املسلمني.
وقد ذهب بعض املستشرقني  -كاألملاني مسيو هارمتان

()49

 -إىل أن سبب

تسمية النصرييني بهذا االسم أن أغلبهم هم بقايا اإلفرنج يف بالد املسلمني فسموا بهذا
االسم( ,)10وهي تطلق هنا من باب االحتقار ,فالنصريي هو تصغري احتقاري لكلمة
نصراني( ,)15وهذا كسابقه يصح على بعضهم وليس كلهم؛ إذ وجودهم سابق
للحروب الصليبية.
( )33عيد الفص  :الفص اسم عربء معناه :عبور ،ويعرف بعيد الفطي أيضاً ،وعيد قيامة املسي  ،يث
يزعمون أن املسي عليه السالم قام فيه بعد الصل  ،وأقام يف األرض أربعن يوماً آخرها اخلميس ،مث صعد
إىل السماء .ينظر :معجم اإلميان املسيحي .مادة "فص " :ص ،413واألعياد وأثرها عل املسلمن ،د.
سليمان السحيمي :ص.12
( )37ينظر اتريخ اإلسالم السياسي.214/3 :
( )38والية بيوت يف العهد العثماين.503/2 :
( )39مارتن هارمتان (5959-5815م) مستشرق أملاين ،أقام مدة طويلة يف الشرق ،مث عن أستاذاً للعربية
جبامعة برلن ،من آاثره" :اإلسالم اتريخ وعقيدة وقايون" طبع سنة 5909م ،و"رسائ من سوراي" ،طبع
سنة 5954م .ينظر املوسوعة العربية امليسرة.2159/3 :
( )10والية بيوت يف العهد العثماين.503/2 :
(ضمنها احلسيين عبدهللا يف كتابه"اجلذور
( )15مادة النصيء يف دائرة املعارف اإلسالمية ،لويس ماسينيون َّ
التارخيية للنصيية العلوية" :ص.)94
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يف حني ذهب آرنست رينان( ,)12وهنري المس إىل أن ديانة النصرييني يف
األساس هي النصرانية ,ومن هنا كانت التسمية()15؛ وهذا  -إن صح  -فيكون
نتيجة اختالط عقائد هؤالء النصارى بالنصريية اليت استقرت يف الالذقية بعد انتقاهلا
من حلب يف عهد امليمون الطرباني ,إال أن الثابت والصحيح  -كما سبق ذكره -
هو أن تسمية النصريية بهذا االسم هو نسبة إىل إمامهم حممد بن نصري النمريي ,واهلل
أعلم.
املبحث الثاين :أثر النصرانية يف النصريية يف اعتقادهم أبلوهية علي بن أيب طالب



إن من أخطر العقائد اليت تؤمن بها غالة الفرق عمومًا هو تقديس البشر
وإنزاهلم منزلة اخلالق جل وعال ,أومنزلة األنبياء عليهم السالم .يقول الشهرستاني
عن هؤالء الغالة(( :هم الذين غلوا يف حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود اخلليقية
وحكموا فيهم بأحكام اإلهلية فرمبا شبهوا واحدا من األئمة باإلله ورمبا شبهوا اإلله
باخللق وهم على طريف الغلو والتقصري .وإمنا نشأت شبهاتهم من مذاهب احللولية
ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى إذ اليهود شبهت اخلالق باخللق
والنصارى شبهت اخللق باخلالق فسرت هذه الشبهات يف أذهان الشيعة الغالة حتى
حكمت بأحكام اإلهلية يف حق بعض األئمة))( .)14وقال ابن خلدون(( :ومنهم
طوائف يسمون الغالة ,جتاوزوا حد العقل واإلميان يف القول بألوهية هؤالء األئمة,
( )12مستشرق فريسي (5892-5824م) عين خصوصاً بتاريخ املسيحية ،واتريخ شع بين إسرائي  ،أقام يف
لبنان أكثر من عامن ،وجتول يف فلسطن ومصر ،من كتبه :اتريخ اللغات السامية ،وابن رشد والرشدية،
وغيها .ينظر موموسوعة املستشرقن :ص.455
( )14والية بيوت يف العهد العثماين.503/2 :
( )13املل والنح .574/5 :
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إما على أنهم بشر اتصفوا بصفات األلوهية ,أو أن اإلله حل يف ذاته البشرية .وهو قول
باحللول يوافق مذهب النصارى يف عيسى صلوات اهلل عليه .ولقد حرق علي رضي اهلل
عنه بالنار من ذهب فيه إىل ذلك منهم))(.)11
ومن هذا الباب فقد غلت النصريية يف علي



كما غلت النصارى يف

املسيح ,يقول ابن تيمية رمحه اهلل(( :فإن النصريية أتباع أبي شعيب حممد بن نصري
يقولون يف علي بن أبي طالب نظري ما يقوله النصارى يف املسيح))(.)16
وغلو النصريية يف علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه يتمثل بنسبتهم اإلهلية
والربوبية إليه ,وهذه نصوصهم من كتبهم تظهر بوضوح عقيدتهم الفاسدة يف نسبة
الربوبية واأللوهية إىل بشر فان ال حول له وال قوة ,فقد جاء يف سورة الشهادة(( :إني
أشهد بأن ليس إهلاً إال علي بن أبي طالب األصلع املعبود أشهد بأني نصريي الدين,
جندبي الرأي ,جنبالني الطريقة ,خصييب املذهب ,جلي املقال ,ميموني الفقه,
وأقرأ يف الرجعة البيضاء ,والكرة الزهراء ,ويف كشف الغطا ,وجالء العما ,وإظهار
ما كتم ,وإعالن ما خفى ,وظهور علي بن أبي طالب من عني الشمس قابض على
كل نفس ,األسد من حتته ,وذو الفقار بيده  ,واملالئكة خلفه ,والسيد سلمان بني
يديه ,واملاء ينبع من بني قدميه ,والسيد حممد ينادي ويقول :هذا موالكم علي بن أبي
طالب فاعرفوه وسبحوه وعظموه وكربوه .هذا خالقكم ورازقكم فال تنكروه .اشهدوا
علي يا أسيادي ,أن هذا ديين واعتقادي ,وعليه اعتمادي ,وبه أحيا وعليه أموت,
وعلي بن أبي طالب حي ال ميوت ,بيده القدرة واجلربوت .إن السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسؤوال علينا من ذكرهم السالم))( .)17وجاء يف سورة اإلمامية:
( )11اتريخ ابن خلدون املقدمة.238/5 :
( )13اجلواب الصحي ملن بدل دين املسي .404/3 :
( )17اجملموع ،أليب سعيد امليمون الطرباين ،حتقيق :رينيه دوسو :ص.591-593
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((علي بن أبي طالب القديم األحد ,الفرد الصمد ,الذي ال يتجزأ وال يتبعض ,وال ينقسم
وال يدخل يف عدد ,فهو إهلي وإهلكم ,وإهلكم وإهلي))(.)18
ويف بعض األسئلة يف أحد كتب النصريية- (( :من الذي خلقنا؟ ج :علي بن
أبي طالب!
من أين نعلم أنه إله؟ ج :مما قاله هو عن نفسه))(.)19يقول الشيخ حممود بعمرة

()60

يف قصيدة له مستغيثاً بعلي بن أبي طالب,

ومستجريًا به:
وقعت أبشراك الذيوب ومل أجد
سن ظين يف والية أيزع
سو
أبعمال العباد مجيعها
حمي
ومجع يبات األرض والرتب واحلص
ومؤتيهم األعمال ك بقدر ما
دعوت اي ذو الطول واحلول والقو
بسر قدمي امليم مع بدء دثه

صديق جيرين وال محيماً ومنجدا
تعاىل عن التشبيه أو أن حيددا
وحمصي عديد املزن والط والند
وما حتتوء السبع السماوات سرمدا
جناه من اإلصالح واخلبث والرد
واي مال امللكوت ايسامع الندا
()35
وابب اهلد للطالبن ومقصد

( )18اجملموع :ص.591
( ) 19كتاب تعليم دايية النصيية ،خمطوط يف املكتبة األهلية بباريس ،برقم  ،3582عن مذاه
.373/2
( )30مل أجد له ترمجة.
( )35اإلسالم يف مواجهة الباطنية :ص.525

اإلسالمين:

سعيد بن حممد بن سن بن معلوء

140

وهم يدّعون ألوهية علي  ,ويزعمون أنّ مسكنَهُ السحاب ,وإذا مرّ بهم
السحاب ,قالوا :السالم عليك يا أبا احلسن .ويقولون :إنّ الرعد صوته والربق
ضحكهُ؛ وهم من أجل ذلك يعظّمون السحاب وجيلونه(.)62
ويرى الربسي( )65أنه اهلل خصَّ علياً باأللوهية(( :وذلك أمر قد خصه اهلل به؛
ألنه هو هو؛ بل إنه كلمة اهلل ,وآيته وسره))( ,)64ويعتقد أن علياً هو ((أبو األشياء
ومبدأها وحقيقتها ومعناها؛ ألن الكلمة الكربى عنها برزت املوجودات ,وهي سر
سائر الكائنات))( .)61ويقول يف علي ,إنه ((صاحب الوالية اإلهلية ,فهو الكلمة
الربانية ,وموىل سائر الربية ,ولقد أحسن ابن أبي احلديد( )66فقال:
وهللا
وإليه

يدر ما
لوال
يف يوم املعاد

كايت
سابنا

وال
الدييا
وهو املالذ

جممع
الربية
مجع
()37
غداً لنا واملفزع))

فعليٌّ عند النصريية هو اإلله الواحد الذي ال يفنى ,واحلاضر يف كل مكان,
والناظر إىل كل شيء ,واملتحكم يف األكوان(.)68
( )32صب األعش  ،القلقشندء.214/54 :
( ) 34رج احلافظ الربسي احللي ،يعد عند الرافضة من احلفاظ ،وقد أثنوا عليه ،إال أهنم ذكروا أن يف كتابه غلوا،
ينظر موقف الشيعة االثين عشرية من صحابة رسول هللا  .505/5 :وينظر التعليق عل املصدر رقم
( )57يف قائمة املصادر واملراجع.
( )33مشارق أيوار اليقن ،الربسي :ص ،42وينظر املصدر يفسه.572-519 :
( )31املصدر السابق :ص.42-45
( ) 33عبد احلميد بن هبة هللا بن حممد بن احلسن بن أيب احلديد (313-183هـ) عامل ابألدب ،من أعيان
املعتزلة ،له شعر جيد واطالع وا سع عل التاريخ .ولد يف املدائن ،وايتق إىل بغداد ،وخدم يف الدواوين
السلطايية ،وبرع يف االيشاء ،وكان ظياً عند الوزير ابن العلقمي ،طبع له :شرح هنج البالغة ،والفل
الدائر عل املث السائر .ينظر األعالم للزركلي.289/4 :
( )37مشارق أيوار اليقن :ص.33
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جاء يف قداس الطيب عند النصريية(( :اعلموا أن علياً بن أبي طالب ,قائم
معكم ,وحاضر بينكم ,يسمع ويرى ,ويعلم ما فوق السماوات السبع ,وما حتت
الثرى ,وهو عليم بذات الصدور ,العزيز الغفور))( .)69وجاء يف قداس اإلشارة:
((رب العزة ,فالق احلبة ,بارئ النسمة ,ينبوع احلكمة ,مفتاح الرمحة ,سراج
الظلمة ,جبار اجلبابرة ,مبيد األكاسرة ...مفرج الكربات ,صاحب املعجزات ,داحي
األرض ,عامل الغيب ,مالك الدنيا ,صاحب اآلخرة واألوىل))(.)70
ويف السورة الثالثة وامسها "تقديسة أبي سعيد(( :أسألك يا مالك امللك ,يا أمري
النحل ,يا علي ,يا وهاب ,يا أزلي ,يا تواب ,يا داحي الباب ...يا من أنت األحد,
وامسك الواحد ,وبابك الوحدانية ,يا من ظهرت يف السبع قباب الذاتية ,بأن جتعل
قلوبنا وجوارحنا ثابتة على معرفتك الزكية ,وخلصنا من هذه اهلياكل الناسوتية,
ولبسنا القمصان النورانية ,بني الكواكب السماوية))(.)75
ويف سورة اإلشارة(( :يا أمري النحل ,يا علي ,يا عظيم بالتوحيد والتفريد
والتنزيه والتجريد لك ,يا علي ,يا عظيم ,يا أزل ,يا قديم ,يا بارئ ,يا
حكيم))(.)72
وتضمن كتاب اهلداية الكربى للخصييب إشارة إىل أقوال كانت منتشرة يف عهد
الرسول تقول بألوهية علي بن أبي طالب ,وبأنه األول واآلخر والظاهر والباطن ,وإن

( )38ينظر الباكورة السليمايية :ص ،22والعرب والعروبة.59/3 :
( )39الباكورة السليمايية :ص.38
( )70املصدر السابق :ص.17-13
( )75اجملموع :ص.583
( )72املصدر السابق :ص.595
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نسبها اخلصييب إىل أناس منافقني بزعمه()75؛ لكن التقية هي ديدن الفرق الباطنية,
وواقع النصريية خالف هذا .كما يستشهد اخلصييب مبخاطبة الشمس لعلي بن أبي
طالب( ,)74ورجوع الشمس من مغربها ألجل أن يصلي عليّ صالة العصر اليت فاته
وقتها(.)71
واعتقاد النصريية بربوبية علي وأبلوهيته هو عني اعتقاد النصرانية بربوبية املسيح
عليه السالم وأبلوهيته :ففي إجنيل يوحنا((( :)76يف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند
اهلل وكان الكلمة اهلل .هذا كان يف البدء عند اهلل .كل شيء به كان وبغريه مل يكن شيء
مما كان .فيه كانت احلياة واحلياة كانت نور الناس ....والكلمة صار جسداً وحل بيننا
ورأينا جمده جمداً))( .)77فالنص يفيد أن الكلمة هي اهلل ,واهلل هو الكلمة الذي صار
جسداً وحل بيننا يف شخص املسيح ,فالنتيجة أن املسيح هو اهلل.
ويف "رسالة بطرس( ,)78األوىل"(( :مبارك اهلل أبو ربنا يسوع املسيح))(.)79
كما تنص رسائل بولس( )80صراحة على ربوبية وألوهية املسيح :ففي "رسالة
بولس األوىل إىل أهل كورنثوس"(( :باسم ربنا يسوع املسيح يف كل مكان هلم ولنا.
( )74اهلداية الكرب  :ص.525-558
( )73املصدر السابق :ص.523 ،559-558
( )71املصدر السابق :ص.523-520
( )73يو نا الرسول ،من بيت صيدا يف اجللي  ،من تالميذ يسوع األولن ،وله يف العهد اجلديد مخسة أسفار
منسوبة إليه .كان ياً سنة (93م) ينظر قامو الكتاب املقد  :ص.5508
( )77إجني يو نا ،اإلصحاح األول.53-5 :
( ) 78من تالميذ املسي  ،وبطر كلمة يوانيية يقابلها ابلعربية" :صخر" ،وامسه :مسعان بن يوان .كان صيادة يف
"كفر ان وم" مث تبع املسي  ،وأخذ يدعو إىل النصرايية .يقال إيه مات مصلوابً يف روما سنة 33م .ينظر
معجم اإلميان املسيحي .مادة "بطر " :ص.508
( )79رسالة بطر األوىل ،اإلصحاح األول.4 :
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نعمة لكم وسالم من اهلل أبينا والرب يسوع املسيح))( .)85ويف "رسالة بولس إىل أهل
أفسس" ((قد مسعت بإميانكم بالرب يسوع))( .)82ويف الرسالة نفسها جند أن بولس
يصف اهلل بأنه ((إله ربنا يسوع املسيح))( .)85ويف "رسالة بولس ألهل فيليب"(( :لكي
جتثو باسم يسوع كل ركبة ممن يف السماء ومن على األرض ومن حتت األرض.
ويعرتف كل لسان أن يسوع املسيح هو رب جملد اهلل اآلب))( .)84وجاء يف رسالة بولس
إىل أهل رومة(( :نعمة لكم وسالم من اهلل أبينا والرب يسوع املسيح))(.)81
ويف "رسالة بولس إىل العربانيني"(( :ألنه ملن من املالئكة قال قط أنت ابين أنا
اليوم ولدتك .وأيضا أنا أكون له أباً وهو يكون لي ابنا))(.)86
والشك يف أن بولس هو من أدخل تأليه املسيح يف الديانة النصرانية ,وهو أول
من صرح بألوهية املسيح ,وهو أمر يكاد أن جيمع عليه النصارى( .)87وقد أصبح
(" )80بولس" امسه اليوانين ،و"شاول" امسه اليهودء قب أن يدخ النصرايية .ولد بولس يف طرطو قيليقية
(وهي يف تركيا الياً) سنة (50ق.م) وتويف مقتوالً يف روما سنة (37م) مل يلتق بولس بعيس  ،ومل
يعرفه ،كان يف بدء أمره شديداً عل النصار ويسع لتسليمهم للحاكم الروماين ،شاب الغموض والش
دخوله النصرايية .ولبولس دور كبي يف حتريف النصرايية من دايية تو يد إىل دايية وثنية تؤمن بتعدد اآلهلة،
لفق عقائدها من وثنيات العامل القدمي ،وخرافاته وأساطيه ،له ثالث عشرة رسالة ضمن الكتاب املقد
عند النصار  .ينظر كتاب بولس وحتريف املسيحية ،هيم ماكيب ،وقامو الكتاب املقد :
ص.171 ،591
( )85رسالة بطر األوىل إىل أه كوريثو  ،اإلصحاح األول.4-2 :
( )82رسالة بولس إىل أه أفسس ،اإلصحاح األول.51 :
( )84رسالة بولس إىل أه أفسس ،اإلصحاح األول.53 :
( )83رسالة بولس إىل أه فيليب ،اإلصحاح الثاين.55-50 :
( )81رسالة بولس إىل أه رومية ،اإلصحاح األول.7 :
( )83رسالة بولس إىل العربايين ،اإلصحاح األول.1 :
( )87ينظر قصة احلضارة.214/55 :
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االعتقاد بألوهية عيسى وربوبيته ملزماً جلميع النصارى بعد جممع نيقية

()88

سنة

(521م) وصدرت العقيدة اجلديدة على النحو التالي(( :نؤمن بإله واحد ,آب,
ضابط الكل ,خالق كل األشياء ,ما يرى وما ال يرى .وبرب واحد يسوع املسيح ,ابن
اهلل ,املولود من اآلب ,املولود الوحيد ,أي من جوهر اآلب إله من إله ,نور من نور,
إله حق من إله حق ,مولود غري خملوق ,مساو لآلب يف اجلوهر ,الذى به كان كل
شيء يف السماء وعلى األرض .الذي من أجلنا حنن البشر ,ومن أجل خالصنا ,نزل
وجتسد وتأنس وتأمل وقام أيضًا يف اليوم الثالث ,وصعد إىل السماء ,وسيأتي من هناك
ليدين األحياء واألموات))(.)89
والشك يف أن تأثري النصرانية يف النصريية يف االعتقاد بألوهية البشر وبربوبيتهم
ظاهر جداً ,وقد ذكرنا نصوصًا عن كلتا الطائفتني يف االعتقاد بهذه العقيدة الفاسدة.
ولقد أبطل اهلل تعاىل نسبة األلوهية والربوبية إىل البشر حتى لوكان هذا البشر
نبياً من أولي العزم ,فضالً عن أن يكون أقل منزلة من األنبياء عليهم السالم .يقول
اهلل تعاىل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ

( )88اجملمع عند النصار  :هو جملس يُدع إليه مجيع أساقفة الكنائس ،ويرأسه املقدم بن البطاركة ،وعندما
ايقسمت الكنيسة إىل قسمن :أصب بطريرك القسطنطينية هو الذء يرأ اجملمع األرثوذكسي ،والبااب
يرأ اجملمع الكاثوليكي يف روما .وما يتخذ يف هذه اجملامع من قرارات هي ملزمة جلميع الكنائس الّت
تتبعها ،وتتفق معظم الكنائس عل اجملامع األربعة األوىل من بن أكثر من عشرين جممعاً .أما ييقيا :فهي
مدينة من مدن آسيا الصغر  -ضمن تركيا الياً .ينظر معجم اإلميان املسيحي :ص،348-343
.120 ،318-317
( )89اتريخ الفكر املسيحي ،القس نا اخلضرء ،345/5 :وينظر اتريخ الكنيسة ،جون لورمير.38-37/4 :
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[املائدة . ]57:وقال رداً على النصارى الذين زعموا أن هلل ولداً ,وأن هذا الولد إله
مثل أبيه :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ [املؤمنون .]95:وقال سبحانه نافياً أن يكون له
ابن :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ [مريم .]95- 88:وقال
سبحانه وتعاىل :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ
[مريم ,]51:وقال على لسان عيسى  :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ [مريم.]56- 50:واهلل
تعاىل وصف عيسى  بأنه حيتاج ما حيتاجه اإلنسان من متطلبات املعيشة :كاألكل
والشرب واحلاجة إىل اخلالء وحنو ذلك ,قال تعاىل :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ [املائدة ,]76- 71:ومن كان
حاله هذا فال يصلح ألن يكون رباً وإهلاً للخلق؛ ألن اهلل جل وعال ال يأكل :ﮋ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ [األنعام .]54:وما يقال يف عيسى
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علي  ,فهو بشر ال ميلك لنفسه نفعاً ,وال يدفع عنها ضراً إال ما شاء اهلل ,وحيتاج
إىل ما حيتاج إليه سائر اخللق من لوازم املعيشة وحنوها؛ فكيف جيعل رباً وإهلاً وهو
بهذه الصفات.
املبحث الثالث :أثر النصرانية يف النصريية
يف القول ابلطبيعتني اإلهلية والبشرية لعلي بن أيب طالب



تعتقد النصريية بأن لعلي بن أبي طالب  طبيعتني :طبيعة إهلية يف ضوئها يُعبد
ويُدعى ,وطبيعة بشرية ,اقتضتها حاجة املخلوقني إليه ,بها يستأنس ويؤلف .وأن
ظهوره يف صورة بشرية كان إيناسا خللقه .والطبيعة البشرية لعلي هي مؤقتة وليست
دائمة بل انتهت يوم أن قتله عبدالرمحن بن ملجم اخلارجي ,حيث إن مقتل علي
خلصه من طبيعته البشرية حبيث أصبح إهليًا خالصاً( ,)90وإليك بيان ذلك:
جاء يف كتاب األسوس من كتب النصريية املقدسة(( :يكون ظهور الرب
بعجائبه اإلنسية والقدرة التامة))( .)95وفيه(( :قال العامل :البد أن جيعل هيئة مثل
جنس خلقه ,حتى يكلمهم ,فيفهموا عن أمره ونهيه .قال السائل :فيظهر كأنه خلقه,
وخيلق خلقًا يسترت بهم ,ويتكلم من خالهلم؟ قال العامل :هذا مما ال ميكن أن حيوّل من
هيئته؛ ولكنه خيلق خلقاً حيتجب بهم ,ويتكلم منهم))( .)92وفيه(( :قال السائل:
فكيف صارت له صورة؟ قال العامل :حلاجة املخلوقني إليها ,كحاجتهم إىل الكالم؛
ألنه ال كالم إال من صورة))( .)95وفيه(( :الالهوت إمنا فارق الناسوت ال موتاً؛ ألن
( )90ينظر املل والنح  ،589-588/5 :واملوسوعة امليسرة يف األداين واملذاه .491/5 :
( )95كتاب األسو  :ص.81
()92كتاب األسو  :ص ،509وينظر كتاب الصراط :ص.32
( )94كتاب األسو  :ص.554
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املوت قد يكون بأمل ,وبغري أمل ,فهو عقوبة السيئات ,واهلل ليس عليه عقوبة من غري
غريه))(.)94
وجاء يف كتاب الصراط(( :واعلم يا مفضل أنه ظهر مبا ظهر به من التوالد واملصاهرة
واألوالد ,وانظر إليه يف حال الطفولة يف البشرية كل ذلك تأنساً ليأنس به اخللق))(.)91
وتزعم النصريية أنَّ من شأن اهلل (علي بن أبي طالب) أن يظهر للعامل لكي
يأنس العامل بوجوده ,إذا ما رآه من جنسه البشري(( :ظهر لتكون له احلجة على
خلقه؛ وليأنس إليه املؤمن إذا رآه من جنسه بالبشرية))((( .)96وكان ظهوره بالبشرية
عدالً منه وإنصافاً؛ لئال يكون على اهلل حجة بعد الرسول ,فنطقه من البشر ,وظهور
املعجزات والقدر ,دهلم على ذاته ...فكان ظهوره قدرة ,ونطقه حكمة ,وداللته على
ذاته رمحة ,وغيبته عظمة؛ ليهلك من هلك عن بينة ,وحييى من حييى عن بينة))(,)97
((ظهر خللقه كخلقه جمانساً ,وتقرب إليهم برأفته ورمحته مأنساً ,وشاكلهم يف
األجناس والصور ,وباينهم يف احلقيقة واجلوهر))(.)98
وحجة هذا الظهور تأتي من أن الذي يعبد إهلًا بعيداً مل يظهر نفسه للعامل خيشى
عليه عبادة الغيب والعدم ,قال يوسف احلليب عن ربيعة( )99أحد املضلني (( :هذا
الرجل يعبد الغيب ,والغيب يقع فيه الزيادة والنقصان))(.)500

( )93املصدر السابق :ص.523-524
( )91كتاب الصراط :ص.574
( )93العلويون النصييون :ص ،31عن كتاب األصيفر ،حملمد بن شعبة احلراين :ق(1أ).
( )97املصدر السابق :ص ،31عن كتاب األصيفر :ق(29أب).
( )98املصدر السابق :ص ،31عن كتاب األصيفر :ق(57ب58-أ).
( )99مل أجد هلما ترمجة.
( )500العلويون النصييون :ص ،31عن كتاب املناظرة :ق(74أ).
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والنصريية حيبون عبدالرمحن بن ملجم

()505

قاتل علي ألنه بزعمهم خلص

الالهوت من الناسوت()502؛ حيث يعتقدون بأن اهلل حل يف جسد علي منذ والدته
حتى خلّص عبدالرمحن ابن ملجم قاتل علي الالهوت من الناسوت(.)505
يقول الفقيه أبو حممد بن حزم((( :)504يقول هؤالء إن عبد الرمحن بن ملجم
املرادي أفضل أهل األرض وأكرمهم يف اآلخرة؛ ألنه خلص روح الالهوت مما كان
يتشبث فيه من ظلمة اجلسد ,وكدره! فاعجبوا هلذا اجلنون))(.)501
وتؤكد النصريية على هذا املعتقد الفاسد يف صلواتهم ,وقداساتهم ,جاء يف
السورة الثانية عند النصريية وامسها "تقديسة ابن الولي"(( :يا علي بن أبي طالب ,يا
رغبة كل راغب ,يا قديم بالالهوت ,يا معدن امللكوت ,أنت إهلنا باطناً ,وإمامنا
ظاهراً ,يا من ظهرت فيما أبطنت ,وأبطنت فيما ظهرت ,وظهرت باالستتار,
واسترتت بالظهور ,وظهرت بالذاتية ,وتعاليت بالعلوية))( .)506وجاء يف سورة
السجود(( :يا علي ..آمنت وصدقت بباطنك وظاهرك ,وظاهرك أمامي ووصية,
( ) 505عبد الرمحن بن ملجم املرادء احلميء :أدرك اجلاهلية ،وهاجر يف خالفة عمر ،وقرأ عل معاذ بن جب
فكان من القراء وأه الفقه والعب ادة .مث شهد فت مصر وسكنها ،وكان من شيعة علي بن أيب طال
رضي هللا عنه ،وشهد معه صفن .مث خرج عليه ،وتعهد بقتله ،فقصد الكوفة ،وقتله ليلة  57رمضان عام
(30هـ) ،وقٌت ابن ملجم بعد ذل ينظر األعالم للزركلي.449/4 :
( )502ينظر الربهان يف عقائد أه األداين ،للسكسكي :ص ،37وذكر مذاه الفرق ،لليافعي :ص.524
( )504ينظر مدخ إىل املذه العلوء النصيء ،جعفر الكنج :ص.20
( ) 503علي بن أمحد بن زم األيدلسي ،الفقيه احلافظ ،ولد سنة (483هـ) ،ايصرف لطل العلم وترك ما كان
عليه من الوزارة ،تبع مذه داود الظاهرء ،فنبذه علماء عصره ،تويف سنة (313هـ) ،ينظر السي:
.583/58
( )501الفص  ،10/1 :وينظر اتريخ اإلسالم.474/2 :
( )503اجملموع :ص.584
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وباطنك معنوي الهوت))( .)507ويف سورة الشهادة(( :أشهد بأن الصورة املرئية ,اليت
ظهرت يف البشرية هي الغاية الكلية ,وهي الظاهرة بالنورانية ,وليس إله سواها ,وهي
علي بن أبي طالب ,وأنه مل حياط ,ومل حيصر ,ومل يدرك ,ومل يبصر))( .)508ويف
سورة اإلمامية(( :اشهدن عليَّ أيها النجوم الزاهرة ,والكواكب النائرة ,واألفالك
الدائرة ,بأن هذه الصورة املرئية املعاينة الناظرة هي علي بن أبي طالب القديم األحد,
الفرد الصمد ..إهلي وإهلكم ..أبو تراب الظاهر ,باألصلع الباطن ,باألنزع الظاهر..
برق الهوته ختضعت له األرقاب ,وذلت له األمور الصعاب ,سر إله يف السماء ,وهو
إمام يف األرض))(.)509
وتقول النصريية :إن اإلله حل يف علي بن أبي طالب ,فهو إمام يف الظاهر,
وإله يف الباطن ,ال يأكل وال يشرب ,ومل يلد ومل يولد ,وهذا قسم الالهوت .أما
الظاهر منه فهو البشري الذي يأكل ويشرب ,ويولد ويلد ,وهو الناسوت .قالوا:
ظهور الروحاني باجلسد اجلسماني أمر ال ينكره عاقل :أما يف جانب اخلري فكظهور
جربيل عليه السالم ببعض األشخاص والتصور بصورة أعرابي والتمثل بصورة البشر.
وأما يف جانب الشر فكظهور الشيطان بصورة إنسان حتى يعمل الشر بصورته وظهور
اجلن بصورة بشر حتى يتكلم بلسانه .فكذلك نقول :إن اهلل تعاىل ظهر بصورة
أشخاص .وملا مل يكن بعد رسول اهلل شخص أفضل من علي  .وإمنا أثبتنا هذا
االختصاص لعلي  دون غريه ألنه كان خمصوصاً بتأييد إهلي من عند اهلل تعاىل فيما
يتعلق بباطن األسرار .فقتال املنافقني ومكاملة اجلن وقلع باب خيرب ال بقوة جسدانية:

( )507املصدر السابق :ص.590
( )508املصدر السابق :ص.593
( )509املصدر السابق :ص.593-591
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من أدل الدليل على أن فيه جزءاً إهلياً وقوة ربانية .إذ هو الذي ظهر اإلله بصورته
وخلق بيديه وأمر بلسانه(.)550
جاء عند النصرييني بوضوح تام أن ((علي هو اهلل واهلل هو علي))()555؛ إال أن
((اسم "علي" وقع على الناسوت ,واسم اهلل وقع على الالهوت))()552؛ ((إن علي
الظاهر مكون خملوق من علي الباطن ,والباطن هو الظاهر؛ ولكن ملا علم من خلقه
أنهم عاجزون عن إدراك نهاية الالهوت تزيا خللقه بصفة اجلمال ,بصفة نورانية شاكل
بها املالئكة ,..وملا ظهر لآلدميني يف األرض ظهر هلم بصفة بشرية ,شاكل بها البشر,
وأظهر منها املعاجز والقدر ,فعرف بظهوره عند املؤمنني ,وأنكره اجلاحدون ,فلو مل
يظهر بصورة مل يثبت عيانه ,وال صح وجوده ,وكان املنكر له أصدق من املقر))(.)555
يقول الشاعر النصريي إبراهيم اخلريبة الثمان(:)554
اعلم بأن إله اخللق كلهم

منزه عن صفات اخللق والبشر

كذا الصفات ومجع الوصف واقعة

على احلجاب الذي من ذاته خطر

وأظهر العدل بالتأنيس منه إىل

ما كان خيرب منه بالذي أمر

أبدى الظهورات يف ذات الكمال لنا

يف سالف الدهر واألحقاب والعصر

وليس تنظر منه غري ظاهره

والباطن الفرد هو الالهوت املسترت

ويف البواطن هو الالهوت حمتجباً

ويف النواسيت موجود ومشتهر

( )550ينظر طائفة النصيية ،د.سليمان احلليب :ص.38-37
( )555العلويون النصييون :ص ،31عن كتاب األصيفر :ق(3أ).
( )552املصدر السابق :ص ،31عن كتاب األصيفر :ق(3أ).
( )554اإلسالم يف مواجهة الباطنية :ص ،558عن تنزيه الذات عن األمساء والصفات ،حممد الكالزء:
ص.308
( )553مل أجد له ترمجة.
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()551

بالثبت والنفي والعلم الذي ذكروا

ومن النصوص الشعرية اليت شاعت عن النصريية:
أشهد أن ال إله إال

حيدرةُ

األنزعُ

البطني

وال حجاب عليه إال

حممدُ

الصادقُ

األمني

وال

طريق

إليه

إال

()556

سلمانُ ذو القوة املتني

ويوضح بعض علماء النصريية معنى قوهلم يف علي" :األنزع البطني" بقوله:
((وأما قولك" :إنه األنزع البطني" ,فهو يف الظهورات البشرية أنزع من الناسوت,
بطني بالالهوت ,وأنزع من الوالدة والولد ..ويف النورانية أنزع من الصفات ,وبطني يف
الذات؛ ألن أمساءه وصفاته يف النورانية ال تقع إال على امسه))(.)557
والزعم بأن لعلي بن أبي طالب طبعتني :بشرية وإهلية ,هو عني ما زعمته
النصرانية أن للمسيح طبيعتني :طبيعة إهلية ,وطبيعة بشرية ,وأن املسيح ظهر يف
صورة بشرية حمبة خللقه .وأن املسيح قتل بزعمهم على الصليب فداء للبشر بسبب
خطاياهم ,ومن ثم حترر من طبيعته البشرية ,ولذا يقدس النصارى الصليب ألنه
خلص الالهوت (اإلله) من الناسوت (البشر) بزعمهم(.)558
( )551اإلسالم يف مواجهة الباطنية :ص.523
( )553منهاج السنة النبوية ،152/2 :وجمموع الفتاو  ،535 ،537/41 :كالمها البن تيمية ،واملنتق من
منهاج االعتدال ،للذهيب :ص . 508-507قال حم الدين اخلطي يف تعليقه عل املنتق من منهاج
االعتدال (ص 508احلاشية(( :)5أيشد هذه األبيات لنفسه أ د أكابر رؤسائهم يف شهور سنة
(700هـ) كما ذكر ذل ال شيخ شهاب الدين أمحد بن حممد بن مرء يف االستفتاء عن النصيية ،الذء
رفعه إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ويشرت فتواه يف جمموعة رسائله)).
( )557اإلسالم يف مواجهة الباطنية :ص ،544عن تنزيه الذات عن األمساء والصفات ،حممد الكالزء:
ص.305
( )558ينظر اتريخ الفكر املسيحي ،القس نا اخلضرء 448/5 :وما بعدها.271-239/4 ،
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وأول ظهور هلذه العقيدة الباطلة عند النصارى كان يف عام (415م) عندما
انعقد جممع "خلقيدونية"( .)559املسكوني للرد على مقالة "ديسوقرس"( .)520بطريرك
اإلسكندرية القائل :إن املسيح ذو طبيعة واحدة ,هي طبيعة إهلية حمضة .وقد كفَّر
اجملمع ديسوقرس ,وقرر إبعاده من اإلسكندرية ,كما أثبت اجملمع أن املسيح شخص
واحد ذو طبيعتني :طبيعة إهلية (الهوتية) ,وطبيعة بشرية (ناسوتية)(.)525
ويف إجنيل يوحنا أن املسيح سأل اليهود :ملاذا يسعون يف رمجه؟ ((أجابه اليهود
قائلني :لسنا نرمجك ألجل عمل حسن بل ألجل جتديف( .)522فإنك وأنت إنسان جتعل
نفسك إهلاً))(.)525
ويصف آرمينيوس

()524

عيسى عليه السالم بأنه(( :ابن اهلل وابن اإلنسان,

ومؤلف من طبيعتني))(.)521
( )559هو اجملمع املسكوين الرابع ،يسبة إىل خلقيدوييا :مدينة قبالة القسطنطينية ،وقد دعا إىل هذا اجملمع
األمرباطور مرقيايس مبوافقة البااب القديس الون عام (315م) ،الختاذ قرار ول طبيعة املسي  .ينظر معجم
اإلميان املسيحي :ص.201
( )520بطريرك اإلسكندرية من سنة (333م) ىت سنة (315م) .أُبعد عن كرسيِه بعد جممع "خلقيدويية"،
ملخالفته اجملمع يف قوله بطبيعة وا دة للمسي هي الطبيعة اإلهلية .ينظر معجم اإلميان املسيحي:
ص.220
( )525ينظر اتريخ الفكر املسيحي ،القس نا اخلضرء.290-239/4 :
( )522التجديف يف اللغة :هو الكفر ابلنعم ،ينظر اتج العرو (.)550/52
وأما املراد هبا عند أه الكتاب ،فجاء يف قامو الكتاب املقد (ص(( :)214جتديف شتيمة ومنيمة.
ويقصد هبا يف الكتاب املقد كالم غي الئق يف شرن هللا وصفاته)).
( )524إجني يو نا ،اإلصحاح العاشر.44 :
( )523أرمينيو (5309-5130م) الهويت هولندء بروتستايّت ،ايتقد تعاليم كالفن ،وقال إبمكايية اخلالص للبشر
مجيعهم .ينظر معجم اإلميان املسيحي :ص.45
( )521أسطورة التجسد يف املسيحية ،داييي إ.ابسوك :ص.72-75
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ويقول مارتن لوثر((( :)526إننا منزج الطبيعتني املتمايزتني يف شخص واحد,
ونقول :اهلل هو إنسان ,وإنسان هو اهلل))(.)527
توحدَت واحتدت متاماً مع
أما كالفن( )528فقال عن املسيح(( :إن األلوهية فيه َّ
البشرية بنحو احتفظت فيه كل طبيعة من الطبيعتني خبواصها املتميزة كاملة تامة,
وبالوقت نفسه شَكَّلت الطبيعتان مسيحًا واحدًا فقط))(.)529
واالعتقاد بالطبيعتني اإلهلية والبشرية لعيسى عليه السالم ,واليت تأثرت بها
النصريية هي عقيدة وثنية ,ومن ((نتاج الفكر الفلسفي اليوناني ,املؤسس على
مقوالت "املادة" و"اجلوهر"))( .)550إن القول بوجود طبيعتني يف الشخص الواحد:
طبيعة إهلية توصف بالصفات الكاملة ,الغنية عن ما سواها ,وبني طبيعة بشرية يعرتيها
النقص ,وحتتاج يف قيامها إىل غريها فيه تناقض ال يقبله العقل؛ إذ كيف جيتمع الذي
ال يفنى مع الفاني ,والقادر القوي مع املخلوق الضعيف ,والعامل الذي أحاط بكل
شيء علماً ,مع من علمه حمدود وقاصر؟
ومما يدل على بطالن هذه العقيدة تصورها والوقوف على حقيقتها؛ فهي تعين
أن اهلل  -تقدس وتنزه عن إفرتاء امللحدين  -كان نطفة يف بطن مريم ثم مرّ مبراحل
احلمل ,حتى خرج كما خيرج املولود ,فهذا القول من أشد األقوال فساداً ,وبطالنه

أملاين تزعم ركة اإلصالح الربوتستايّت يف أملاييا .ينظر معجم

( )523مارتن لوثر (5133-5384م) راه
اإلميان املسيحي :ص.357
( )527أسطورة التجسد يف املسيحية ،داييي إ.ابسوك :ص.72
( )528جون كالفن الهويت فريسي (5133-5109م) مؤسس املذه الكلفيين يشر املذه الربوتستايّت يف فريسا مث يف
سويسرا .ينظر معجم الفالسفة ،جورج طرابيشي :ص.103
( )529أسطورة التجسد يف املسيحية ،داييي إ.ابسوك :ص.72
( )540املصدر السابق :ص.72
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يقوم على رعايته ,وأكله وشربه؟ ثم إن هذا اإلله ميوت على الصليب كما تزعم
النصارى ,أو يقتله اخلارجي ابن ملجم كما هو وقع لعلي رضي اهلل عنه ,فكيف
يكون ذا طبيعة إهلية ,إذا كان معرضًا للصلب وللقتل؟
َّجسد (احللول)
املبحث الرابع :أثر النصرانية يف النصريية يف االعتقاد ابلت ُّ

التجسد هو أن يظهر اهلل تعاىل يف صورة البشر؛ فيظهر مبظهر إنسان مثلنا ذي
حلم ودم يف وقت كونه إهلاً! فهو إله إنسان( ,)555تعاىل اهلل عمَّا يقول اجلاحدون علواً
كبرياً.
ومصدر هذه العقيدة هي الديانات الشرقية ,ثم انتقلت إىل الشرق األدنى حيث
نشأت النصرانية( ,)552واعتقدت بها الفرق الباطنية يف بالد املسلمني .ومنها :النصريية.
فالنصريية ترى أن اهلل تعاىل جتسد يف علي بن أبي طالب بافرتائهم(,)555
والغرض من هذا التجسد حبسب اعتقاد النصريية ثالثة أمور :األول :امتحان للعامل,
والثاين :إيناس خللقه وتأليف هلم ,والثالث :تذكري هلم وتنبيه على توحيده.
يقول الكالزي(( :ملا أراد اهلل امتحان العامل العلوي ظهر هلم يف صورة طفل
حمتاج إىل الرتبية ,وأراهم كيف يُربى وكيف يُغذى ,ثم أراهم قدرته يف صورة شاب..
ثم أراهم قدرته يف صورة الشيخ الفاني ..فمن أقر بالظهور النوراني ومل يقر بالظهور
البشري مل تكمل له املعرفة ومل يكمل إميانه ,ومن أقر بالظهور البشري ومل يقر

( )545ينظر املسيحية وأساطي التجسد يف الشرق األدىن القدمي ،سعد رستم :ص.3
( )542ينظر أساطي التجسد يف الشرق األدىن القدمي ،داييي إ.ابسوك :ص.33-51
( )544ينظر التعريفات للجرجاين ،مادة "النصيية" :ص.235
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بالظهور النوراني ,مل تكمل له املعرفة واإلميان حتى يقر بظهور الباري يف النورانية
والبشرية))(.)554
ويف كتاب الصراط(( :يظهر للعامل ..حمنة للخلق مبا استحقوا واكتسبواً ..ال
يتغري عن مكانه وإن ظهر لعباده ,وإمنا تتغري أبصار الناظرين إليه))(.)551
وجاء يف كتاب األسوس من كتب النصريية املقدسة(( :اجلوهر القديم ينتقل يف
الصورة كلها؛ ليذكر وينبه على توحيده ,ويدل على قدمه وربوبيته وغري ذلك))(.)556
ومن الشروط اليت شرطها اهلل على عباده بزعم النصريية :اعتقاد أن علياً يظهر
يف كل صورة ,جاء يف كتاب الصراط(( :اعلم يا مفضل أن الشخص الظاهر هو رب
كوْنِكم الذي كوَّنكم))( .)557وفيه(( :واعلم يا مفضل أنَّ الشخص الذي يظهر بالقدرة
الباهرة بالبشرية وهو بشري ,وهو املعنى القديم األزل األحد))( .)558وهو ((يدخل يف
األبدان طوعاً وكرهاً ,وخيرج منها إذا شاء طوعاً وكرهاً كما ينزع أحدكم جبته
وقميصه بال تكلف وال ريب))(.)559
ويف كتاب الصراط أيضاً يسأل جعفر الصادق تلميذه املفضل بن عمر اجلعفي
سؤاالً يقرر فيه عقيدة التجسد عند النصريية ,مؤكداً أن ذلك كله من خصائص القدرة
اإلهلية(( :فإذا قيل لك :إن شخصاً بشرياً ربٌّ خالقٌ .فقلت :يا موالي هذا أصعب

( )543اإلسالم يف مواجهة الباطنية :ص ،544-542عن تنزيه الذات عن األمساء والصفات ،للكالزء:
ص359 ،433
( )541كتاب الصراط :ص.537
( )543كتاب األسو  :ص ،559وينظر الكتاب يفسه :ص.511 ،557 ،83-84
( )547كتاب الصراط :ص.533
( )548كتاب الصراط :ص ،541وينظر الكتاب يفسه :ص.543-544
( )549اهلفت الشريف :ص.93
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وأعظم وأدق .فقال :وإن قيل لك :إن رباً خالقاً رازقاً حميياً مميتاً له القدرة واملنة
واملشيئة ,والتكوين ,إنه شخص بشري عاجز مقهور مضطهد مقتول حممول .أين
تكون هذه املنزلة من املنزلتني؟ فقلت :يا موالي ,هذا يكون أعظم وأصعب))(.)540
وفيه أيضاً(( :املوت من أمساء الرب لقوله عز وجل :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [آل عمران ,]545:وكانت هذه يا مفضل إشارة إىل
موالك أمري املؤمنني جل جالله))(.)545
ويف سورة الشهادة(( :أشهد بأن الصورة املرئية ,اليت ظهرت يف البشرية هي
الغاية الكلية ,وهي الظاهرة بالنورانية ,وليس إله سواها ,وهي علي بن أبي طالب,
وأنه مل حياط ,ومل حيصر ,ومل يدرك ,ومل يبصر))(.)542
وجاء يف السورة الثانية عند النصريية ,وامسها "تقديسة ابن الولي"(( :يا علي
بن أبي طالب ,يا رغبة كل راغب ,يا قديم بالالهوت ,يا معدن امللكوت ,أنت إهلنا
باطناً ,وإمامنا ظاهراً ,يا من ظهرت فيما أبطنت ,وأبطنت فيما ظهرت ,وظهرت
باالستتار ,واسترتت بالظهور ,وظهرت بالذاتية ,وتعاليت بالعلوية))(.)545
وجاء يف سورة السجود(( :يا علي ..آمنت وصدقت بباطنك وظاهرك,
وظاهرك أمامي ووصية ,وباطنك معنوي الهوت))(.)544

( )530كتاب الصراط :ص.81-83
( )535املصدر السابق :ص.87
( )532اجملموع :ص.593
( )534اجملموع :ص.584
()533املصدر السابق :ص.590
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يقول اخلصييب:
كل ما نابين من الدهر خطب
أنت

ربي

وخالقي

ومليكي

صحت
وأنت

يا
ذو

جعفر

إله

األنام

الكربياء

ولي

النعام

وأنت فوق السما على العرش تعلو

وأنت يف األرض حاضر على الكالم

وموسى

()541

وأنت

أمساؤك

احلسني

وعليّ

وأنت

حمي

العظام

واحللول أو التجسد قالت به النصرانية يف كتابهم املقدس احملرف؛ حيث إن
عقيدة جتسد اهلل تعاىل وظهوره بشكل إنسان هو عيسى بن مريم عقيدة أساسية من
عقائد الكنيسة النصرانية جبميع فرقها وطوائفها ,اليت ترى مجيعاً أن ذلك اإلنسان
الذي ولد من مريم العذراء ,مل يكن يف احلقيقة إال اهلل تعاىل نفسه  ,-أو بتعبري
مفصل صفة الكلمة أو االبن هلل والذي هو واحد يف جوهره مع اهلل  -الذي جتسد
وتأنس وظهر بلباس بشري لتخليص بين البشر وجناة اإلنسان! فعيسى يف نظر الكنيسة
إله  -إنسان ,أي إنسان حقيقي مثلنا بنفس وقت كونه  -هو بذاته  -إهلاً
كامالً!!(.)546
جاء يف إجنيل يوحنا(( :يف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اهلل وكان الكلمة
اهلل ...والكلمة صار جسداً و حل بيننا ورأينا جمده جمداً))( .)547وفيه أيضاً(( :أنا واآلب
واحد))( ,)548وفيه(( :الذي رآني فقد رأى اآلب))( .)549وجاء يف إجنيل يوحنا أيضاً قول
يف)) ,وقوله (( :أيها اآلب القدوس احفظهم
منسوب للمسيح هو(( :أنا يف اآلب واآلب ّ
( )531الباكورة السليمايية :ص.32
( )533املسيحية وأساطي التجسد يف الشرق األدىن القدمي :ص ،7وينظر مذاه اإلسالمين.30-18/2 :
( )537إجني يو نا ،اإلصحاح األول.53-5 :
( )538إجني يو نا ،اإلصحاح العاشر.40 :
( )539إجني يو نا ،اإلصحاح الرابع عشر.9 :
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يف امسك الذي أعطيتين ليكونوا واحداً كما حنن))( .)510وعنه أيضاً (( :يف ذلك اليوم
يف وأنا فيكم))(.)515
تعلمون أني أنا يف أبي وأنتم ّ
وجتسد الكلمة يف شخص املسيح مل تكن الغاية منه ((أن يوفر الفداء لبين البشر
فحسب؛ بل ليعلن عن ذاته للبشر بصورة أكثر كماالً))((( ,)512فاملسيح هو إعالن اهلل
للناس وبدونه ال نعرفه))( .)515فالسبب األساسي اليت من أجله جتسدت الكلمة هو
إعالن اهلل عن ذاته ,أما الغاية الكربى فهي الفداء من اخلطيئة اليت وقع فيها آدم عليه
السالم(.)514
وقد نُصَّ على هذه العقيدة الفاسدة يف اجملمع اخللقدوني الذي دعا إليه
اإلمرباطور مارسيانوس لدحض بدعَتَي أفتيخوس( ,)511ونسطور( .)516وتألف ذلك
( )510إجني يو نا ،اإلصحاح السابع عشر.55:
( )515إجني يو نا ،اإلصحاح الرابع عشر.20 :
( )512املسيحية ،د.عبداملنعم فؤاد :ص 582-585عن كتاب "ه جتسد هللا؟" :ص.13
( )514رسالة "التثليث والتو يد" القسيس يسي منصور :ص.571
( )513املسيحية ،د .عبداملنعم فؤاد :ص.582
( ) 511أفتيخو أو أوتيخا أو أو طاخي ،قال "إن طبيعة املسي الناسوتية تالشت يف الطبيعية اإلهلية ،فصار
جسدا مماثال
السيد املسي بطبيعة وا دة ممتزجة" .وقال أيضاً "إن املسي مل يتخذ من احلشا البتول ً
مرورا خيالياً" .تويف بعد سنة (315م) .ينظر اتريخ الكنيسة ،جون لورمير:
جلسدان؛ ولكنه َّ
مر به ً
 ،243-224/4واتريخ الفكر املسيحي ،نا اخلضرء.290-233/4:
( )513يسطور (339-480م) بطري القسطنطينية الذء قال إن مرمي العذراء مل تلد إهلاً؛ ب ولدت إيساانً ،مث احتد
ذل اإليسان بعد والدته ابألقنوم الثاين ،وهذا االحتاد احتاد جمازء ،وليس قيقياً؛ ألن اإلله من عيس 
احملبة ،ووهبه النعمة ،فصار مبنزلة االبن .فنف أن يوجد يف املسي عنصر إهلي كما تزعم بقية الطوائف النصرايية.
وقد عقد له جممع مسكوين حملاكمته ،ومطالبته ابإلميان أبن املسي إله ابن إله ،فرفض ،وقال :لن أدعو طفالً
عمره شهران أو ثالثة :هللا .ينظر اتريخ الكنيسة ،لورمير ،225-251/4 :واتريخ الفكر املسيحي،
اخلضرء.290-233/4 ،539/2:
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اجملمع من  650أسقفاً ,واستمر من  55 - 8أكتوبر سنة 415م وأمجع على:
((فلهذا وحنن تابعون اآلباء القديسني ,كلنا بصوت واحد نعلّم البشر أن يعرتفوا باالبن
الوحيد ,ربنا يسوع املسيح ,الكامل يف الالهوت والكامل أيضاً يف الناسوت .إله حق
وإنسان حق ,ذو نفس ناطقة وجسد ,جوهر واحد مع اآلب حبسب الالهوت ,ومن
نفس جوهر معنا حبسب الناسوت ,وهو مثلنا يف كل شيء ما عدا اخلطية وحدها.
مولود من اآلب قبل كل الدهور حبسب الالهوت ,ويف هذه األيام األخرية من أجلنا
ومن أجل خالصنا وُلد من مريم العذراء والدة اإلله حبسب الناسوت .هو مسيح واحد
وابن واحد ورب واحد واملولود الوحيد ,كائن بطبيعتني غري ممتزجتني وال متغريتني وال
منقسمتني وال منفصلتني ,والفرق بني الطبيعتني مل يتالشَ باحتادهما ,بل خواص كل
طبيعة منهما اخلاصة باقية وحمفوظة وجمتمعة يف شخص واحد وأقنوم واحد غري منفصل
وال منقسم إىل شخصني ,بل االبن الوحيد واملولود الوحيد اهلل الكلمة الرب يسوع
املسيح كما أنبأت عنه األنبياء منذ البدء ,وكما علَّمنا الرب يسوع نفسه ,وكما تسلَّمنا
قانون إميان اآلباء القديسني))(.)517
وجاء يف رسالة بولس ألهل فيليب(( :فليكن فيكم هذا الفكر الذي يف املسيح
يسوع أيضاً .الذي إذ كان يف صورة اهلل مل حيسب خلسة أن يكون معادالً هلل .لكنه
أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً يف شبه الناس .وإذ وجد يف اهليئة كإنسان وضع
نفسه وأطاع حتى املوت موت الصليب))( .)518ويقول بولس (( :اهلل ظهر يف اجلسد
تربّر يف الروح تراءى ملالئكة كُرِز به بني األمم أُومِن به يف العامل رُفِع يف اجملد))(.)519
( )517اتريخ الكنيسة ،جون لورمير ،229-228/4 :وينظر اتريخ الفكر املسيحي،
.274-272/4
( )518رسالة بولس إىل أه فيليب ،اإلصحاح الثاين. 8-1 :
( )519رسالة بولس األوىل إىل تيمواثو  ،اإلصحاح الثالث.53 :

نا اخلضرء:
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وال شك يف أن هذه العبارات املنسوبة للمسيح  ال حتتمل تأويالً غري تقرير
عقيدة احللول؛ مما يؤكد براءة املسيح  من هذه األناجيل املنسوبة إليه ,واليت يدعي
النصارى فيها أن املسيح هو ابن اهلل .وقد بني سبحانه أن املسيح بشر ,كغريه من البشر
إال أن اهلل سبحانه وتعاىل اصطفاه بالرسالة ,فقال سبحانه وتعاىل :ﮋﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ
[املائدة ,]71:وقال تعاىل :ﮋﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ
[الزخرف .]19:وقال سبحانه وتعاىل على لسان املسيح  : ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ال
ﮎ ﮏ ﮐﮊ [مريم .]50:فكيف يقال إن اهلل تعاىل جتسد يف املسيح عليه ,فض ً
أن يتجسد يف من هو أقل منزلة من األنبياء؟
وقد بني صلى اهلل عليه وسلم خطورة الغلو يف األشخاص ,كما غلت
النصرانية يف عيسى عليه السالم ,وغلت النصريية يف علي رضي اهلل عنه ,فقال« :ال
تطروني ,كما أطرت النصارى ابن مريم ,فإمنا أنا عبده ,فقولوا عبد اهلل,
ورسوله»( ,)560قال ابن حجر رمحه اهلل(( :اإلطراء املدح بالباطل ,قوله "كما أطرت
النصارى بن مريم" أي :يف دعواهم فيه اإلهلية وغري ذلك))( .)565فاالعتقاد بأن
املخلوق الضعيف فيه جزء إهلي هو غلو منهي عنه ,وقول فاسد تكذبه نصوص
الكتاب والسنة.

( )530رواه البخارء ،كتاب األيبياء ،رقم ( )4331من ديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.
( )535فت البارء.390/3 :
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املبحث اخلامس :أتثري النصرانية يف النصريية يف اعتقادهم ابلتثليث
التثليث :هو االعتقاد بأن اإلله الذي يستحق العبادة مكون من ثالثة أقانيم
(أشخاص) متساوية يف اجلوهر .وكلمة التثليث وردت يف الكتاب املقدس يف رسالة
يوحنا األوىل(( :الذين يشهدون يف السماء هم ثالثة اآلب والكلمة والروح والقدس
وهؤالء الثالثة هم واحد))(.)562
والنصريية مثلثون تثليثاً مشابهاً لتثليث النصارى؛ فقد قالوا بألوهية متحدة
احلقيقة مثلثة األجزاء؛ فعلي عندهم هو األب ,وحممد هو االبن ,وسلمان هو روح
القدس ,ويرمزون إىل األقانيم الثالثة حبروف العني وامليم والسني اليت يعتربونها
مقدسة(.)565
فهؤالء الثالثة يؤلفون الثالوث اإلهلي عند النصريية ,ويفسر النصريية هذا
الثالوث كما يفسره النصارى فيقولون ثالثة يف واحد ,وواحد يف ثالثة ,فهم ثالثة
أقانيم يف إله واحد ,والثالثة يتصفون كلهم باأللوهية ,والعبادة توجه إليهم حبسب
رتبتهم يف الربوبية ,فعلي خلق حممد ,وحممد خلق سلمان ,وسلمان خلق األيتام
اخلمسة ,فاملقدم علي ثم حممد ثم سلمان.
جاء يف كتاب املناظرة(( :امليم وعلي وسلمان ,شيء واحد ونور واحد))(,)564
و((االسم واملعنى ليس بينهما فرق ,وال فاصلة ,كنور الشمس من القرص))(.)561

( )532رسالة يو نا األوىل ،اإلصحاح اخلامس.7 :
( )534ينظر الباكورة السليمايية :ص ،40ووالية بيوت.554 ،550-509/2 :
( )533العلويون النصييون حبث يف العقيدة والتاريخ :ص ،35عن كتاب املناظرة للنشايب :ق(549ب).
( )531املصدر السابق :ص ،35عن كتاب املناظرة للنشايب :ق(83ب).
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قال املكزون السنجاري:
ودان

بالتوحيد

يف

تثليثه

فوحد املعنى وقدس امسه األعلى

بأحد

وواحد

فطر

وما

()566

وللوصف تال كما أمر

جاء يف كتاب األسوس(( :هو جبوهره الواحد الذي ظهر بهذه األشخاص يف
السماء ,أما ترى الكتب كيف نطقت على ألسن النبيني عليهم السالم ,أنه دخل على
إبراهيم اخلليل يف هيئة واحدة ومثل واحد ,حتى ظن إبراهيم أنهم مالئكة ,فاختذ هلم
طعاماً؛ فلما تبني له أمرهم ذكر امليثاق بثالثة أشخاص ,فآمن بالديان وجعل األديان
واحدة ,وذكر امليثاق ,وكفاه املؤنة للواحد الذي ظهر بثالثة أشخاص))(.)567
وجاء يف سورة "العني العلوية"(( :بسر العني العلوية الذاتية الظاهرة األنزعية,
بسر امليم احملمدية ,اهلامشية امللكوتية احلجابية القرصية النورانية ,بسر السني السلسلية
اجلربائيلية السلمانية البابية البكرية النمريية النصريية ,بسر ع م س))( .)568ويف سورة
النسبة(( :مبعرفة "ع م س" :وهي بشهادة أن ال إله إال اهلل علي بن أبي طالب األصلع
األنزع املعبود ,وال حجاب إال حممد احملمود ,وال باب إال السيد سليمان الفارسي
املقصود))( .)569ويف سورة السجود(( :للباب قصدت ,ولالسم سجدت ,وللمعنى
عبدت))( .)570ويف سورة اإلشارة(( :رفعت إشارتي بسر العني العلوية ,بسر امليم
احملمدية ,بسر السني السلسلية ,بسر عمس))( .)575ويف سورة الفتح(( :أشهد بأن
( )533ديوان املكزون السنجارء :ص.524
( )537كتاب األسو  :ص ،85وينظر الكتاب يفسه :ص.559-553
( )538اجملموع ،للطرباين :ص.594-592
( )539اجملموع :ص.581
( )570املصدر السابق :ص.589
( )575املصدر السابق :ص.592
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موالي أمري النحل علي اخرتع السيد حممد من نور ذاته ,ومساه امسه ونفسه وعرشه
وكرسيه وصفاته ,متصل به ,وال منفصل عنه وال متصل به حبقيقة االتصال وال
منفصالً عنه يف مباعدة االنفصال ,متصل به بالنور ,منفصل عنه مبشاهدة الظهور,
فهو منه كحس النفس من النفس أو كشعاع الشمس من القرص ,أو كدوى املاء من
املاء ,أو كالفتق من الرتق ,أو كلمع الربق من الربق ,أو كالنظرة من الناظر ,أو
كاحلركة من السكون ,فإن شاء علي بن أبي طالب بالظهور أظهره ,وإن شاء باملغيب
غيبه حتت تاللي نوره .وأشهد بأن السيد حممد خلق السيد سلمان من نور نوره,
وجعله بابه ,وحامل كتابه؛ فهو سلسل وسلسبيل ,وهو جابر وجربائيل ,وهو اهلدى
واليقني ,وهو باحلقيقة رب العاملني .وأشهد بأن سلمان خلق اخلمسة األيتام
الكرام))(.)572
والتعبري عن ذات حممد وعالقتها بذات علي هو مثل تعبري الكنيسة النصرانية يف
بيان انبثاق االبن بالنسبة إىل ذات األب ,كما أن الرتتيب يف العالقة بني علي وحممد
وسلمان ,هو مشابهة للعالقة الرتاتبية بني األب واالبن وروح القدس يف النصرانية,
أيضًا فإن النصريية تسمي سلمان جبربيل وبالروح األمني وبروح القدس(.)575
ويصرح علماء النصريية أبن عقيدة التثليث جتمعهم حىت وإن اختلفوا يف ترتيب

عناصرها:

((إن الغاية الكربى علي ,وحممد أيضاً خالق ولو اعتقدنا بربوبيته فال خنطئ؛
ألن اعتقادنا واعتقادكم بالثالوث واحد))((( ,)574وهؤالء الثالثة هم الثالوث
األقدس))(.)571
( )572اجملموع :ص.588-587
( )574ينظر اإلسالم يف مواجهة الباطنية :ص.532
( )573الباكورة السليمايية :ص ،44وينظر مدخ إىل املذه العلوء النصيء ،للكنج :ص.22
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ويف بعض األسئلة يف أحد كتب النصريية- (( :لكن ما "املعنى" وما "االسم"
وما "الباب" ج :هؤالء الثالثة ال ينفصلون ,كما يف قولنا :بسم اهلل الرمحن الرحيم,
فاهلل هو "املعن" ,والرمحن هو "االسم" ,والرحيم هو "الباب"))( .)576وفيها أيضاً:
(( -ما عالمة إخواننا املؤمنني الصادقني؟ ج :ع م س .وع :تدل على "عليّ" .وم:
تدل على "حممد" .وس :تدل على "سلسل"))( .)577وفيها أيضاً- (( :ما معنى الكلمة
الظاهرة والكلمة الباطنة؟ ج :الباطنة هي ألوهية موالنا؛ والظاهر هي قدرته .فظاهرًا
نقول عنه :موالنا علي بن أبي طالب ,ويعين هذا باطناً "املعنى" و"االسم" و"الباب",
اهلل الغفور الرحيم))(.)578
ويف ديوان املنتجب العاني( )579تصريح بالثالوث املقدس عند النصريية:
بين منري رضاكم منتهى أملي

وأنتم

دون

وقولكم

قولي

ومعبودكم

بالسر

وللعلي

العظيم

الشأن

أيامكم

فهي

أيامي

وللحجاب سجودي مع سجودكم

خلق

اهلل

مقصودي
معبودي
توحيدي

( )571الباكورة السليمايية :ص .40وينظر خنبة الدهر يف عجائ الرب والبحر :ص.203
( )573كتاب تعليم دايية النصيية ،خمطوط (ضمن كتاب مذاه اإلسالمين.)373/2 :
( )577كتاب تعليم دايية النصيية ،خمطوط (ضمن كتاب مذاه اإلسالمين.)383/2 :
( )578كتاب تعليم دايية النصيية ،خمطوط (ضمن كتاب مذاه اإلسالمين.)387/2 :
( ) 579حممد بن احلسن العاين اخلدجيي املضرء ،أبو الفض  ،املنتج  :شاعر يصيء ،ولد يف عاية قرب بغداد
عام (440هـ) وإليها يسبته ،ويشر فيها ويف بغداد يث استقر م ِدة ،مثِ ايتق إىل ل وسكنها ،واتص
حبسن بن محدان اخلصييب وتلق عنه العقيدة والطريقة وأصب من دعا ا ،مثِ غادرها إىل جبال الالذقية،
وله ديوان شعر ينح فيه منح الباطنية ،وفيه قصائد ميدح فيها مشائخ النصيية من أتباع اخلصييب .تويف
يف دود سنة (300هـ) ،ينظر ديوايه ،واألعالم للزركلي.82/3 :
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()580

كما به طاب يف الفردوس ختليدي

ويقول:
بالعني وامليم أمسو يف األمور ويف

()585

الباب الكريم الذي يدعى سلمانُ

ويقول:
العظيم

ولي ليوم معادي حسن ظين با

هلل

عليٌّ موالي معنى ال نظري له

وامليم والسني ذخري إن دجت نوبُ

معنىً واسم وباب منتهى أمل الر

()582

اجي

وذلك

الذي
جدٌّ

يرجى
غريُه

ويرتقبُ
لِ ْعبُ

ويقول الشاعر النصريي محدان جوفني(:)585
ثم اشهدوا يا إخوتي بعقيدتي

()584

عني وميم ثم سني قراري

والنصريية يعظمون الثالوث ,وال تنعقد اليمني عندهم إال به ,جاء يف الباكورة
السليمانية(( :أما اليمني الثابتة عند النصريية كافة فهي أن تضع يدك يف يده ,وتقول:
أحلفك بأمانتك عقد علي أمري املؤمنني ,وبعقد (ع م س) فال ميكنه بعد هذا اليمني أن
يكذب .وأيضاً بلَّ أصبعك بريقك ,واجعلها يف عنقه ,وتقول تربأت من خطاياي,
وأوضعتها يف عنقك ,وأحلفك أيضاً بأساس دينك ,بسر عقد (ع م س) أن ختربني
عن صحة أمر كذا؛ فال ميكنه الكذب بعد هذا))(.)581
( )580شرح ديوان املنتج العاين (خمطوط) إبراهيم بن عبداللطيف عبدالرمحن إبراهيم مرهج :ق.53
( )585املصدر السابق :ق.94
( )582املصدر السابق :ق.11
( )584محدان جوفن :شاعر يصيء عاش يف القرن السابع اهلجرء ،كان ياً سنة (371هـ) عن "موقع العقيدة
العلوية النصيية" عل الشبكة العنكبوتية.
( )583اإلسالم يف مواجهة الباطنية ،أليب اهليثم :ص.527
( )581الباكورة السليمايية :ص.98
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واملتأمل فيما سبق ذكره عن النصريية ال يكاد جيد فرقاً يذكر بينهم وبني
النصارى ,مما يؤكد تأثر النصريية بعقيدة التثليث النصرانية .وقد صدرت عقيدة التثليث
من جممع القسطنطينية( )586عام 585م؛ حيث متت يف هذا اجملمع إضافة تأليه روح القدس
وربوبيته على القانون الصادر من جممع نيقية ,فأصبح القانون الكنسي كما يلي(( :نؤمن
بإله واحد ,آب ,ضابط الكل ,خالق السماء واألرض ,كل ما يرى وما ال يرى .وبرب
واحد يسوع املسيح ,ابن اهلل الوحيد ,املولود من اآلب ,املولود الوحيد ,قبل كل
الدهور ,نور من نور ,إله حق من إله حق ,مولود غري خملوق ,مساو لآلب فى اجلوهر,
الذي به كان كل شيء .الذي من أجلنا حنن البشر ,ومن أجل خالصنا ,نزل من السماء
وجتسد من الروح القدس ومن مريم العذراء .وتأنس وصلب عنا على عهد بيالطس
البنطي .تأمل وقرب وقام يف اليوم الثالث على ما يف الكتب ,وصعد إىل السموات ,وجلس
عن ميني اآلب ,وأيضًا يأتي مبجده ليدين األحياء واألموات ,الذي ال فناء مللكه ,وبالروح
القدس الرب احمليي املنبثق من اآلب ,الذي هو مع اآلب واالبن مسجود له وممجد,
الناطق باألنبياء))(.)587
تقوم فكرة التثليث يف النصرانية على اإلميان بإله واحد مؤلف من ثالثة أقانيم,
أو ثالث خواص ,وهي األب واالبن والروح القدس ,وهذه األقانيم الثالثة هي:
الذات والنطق واحلياة ((فاهلل موجود بذاته ,ناطق بكلمته ,حي بروحه ,وكل خاصية
من هذه اخلواص أو العناصر اليت يتكون منها اإلله تعطيه وصفاً معيناً ,أو مظهراً

( )583عقدت يف مدينة القسطنطينية (استايبول الياً) أربع جمامع مسكويية ،أوهلا هذا اجملمع الذء عقد سنة
(485م) وتقرر فيه التركيد عل ألوهية روح القد  ،ينظر معجم اإلميان املسيحي :ص.479
( )587اتريخ الفكر املسيحي ،القس نا جرجس اخلضرء.333-331/5 :
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خاصاً ,فإذا جتلى اهلل بصفته ذاتاً مسي األب ,وإذا نطق فهو االبن ,وإذا ظهر كحياة
فهو الروح القدس))(.)588
فأركان التثليث عبارة عن ثالثة آهلة :اآلب واالبن والروح القدس:
فاآلب :وهو األقنوم األول من الذوات اإلهلية ,مع كونه والد األقنوم الثاني
فهو مكوّن الكائنات.
واالبن :وهو األقنوم الثاني مع كونه ولد األقنوم األول وابنه الوحيد؛ فإنه قد
خلص العامل من اخلطيئة.
وأما الروح القدس وهو األقنوم الثالث ,فإنه يصدر عن ركين التثليث اآلخرين
بصورة دائمة وأبدية ,ومهمته عبارة عن إعطاء احلياة.
إن األقانيم الثالثة ليست ثالثة آهلة ,بل هم يدعون وجود إله واحد ,باعتبار
أن الواحد من الثالثة وأن الثالثة واحد(.)589
ويف ضوء هذا التقسيم فإن كل إله ال ينفرد باأللوهية منفرداً؛ بل يعترب كل منهم
ناقصاً حتى ينضم إليه األقنومان اآلخران ,فلكل أقنوم وظيفة خاصة به ,وصفة
تالزمه ال يتصف بها غريه .فاألب عاجز عن إعطاء احلياة وعن التلخيص ,واالبن
عاجز عن إجياد الكائنات وإعطاء احلياة ,والروح القدس عاجز عن إجياد الكائنات
وعن التلخيص(.)590
وعقيدة التثليث مل تتضح ألتباعها النصارى ,وهي بعيدة كل البعد عن فهم
العقل وتصوره ,إذ ((من الصعب علينا أن حناول فهم هذا األمر بعقولنا

( )588هللا وا د أم اثلوث ،حممد جمدء مرخان :ص.9
( )589اإلجني والصلي  ،دافيد بنجامن الكلداين (عبداأل د داود) :ص.9-8
( )590ينظر املسي عليه السالم بن احلقائق واألوهام ،د.حممد وصفي :ص.508
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القاصرة))( .)595على حد قول القس يسي منصور ,لذا فإن ((تسمية الثالوث باسم
األب واالبن والروح القدس تعترب أعماقاً إهلية ,وأسراراً مساوية ال جيوز لنا أن
نتفلسف يف تفكيكها وحتليلها ,أو نلصق بها أفكاراً من عندياتنا))( .)592حبسب تعبري
القس توفيق جيد.
والتثليث هي عقيدة وثنية يف أصلها ُنقِلت إىل النصرانية من األديان الوثنية
والفلسفة اليونانية ,وممن قال بها من اليونان الفالسفة الفيثاغوريون

()595

حيث

يعتقدون أن العامل مبا فيه حمكوم بالعدد ثالثة ,وبالتالي فهم يستخدمون هذا الرقم يف
عبادة اآلهلة بزعمهم(.)594
وقد أبطل اهلل عقيدة التثليث ,وبني فسادها وكفر من قال بها ,فقال تعاىل:
ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [املائدة ,]75:وقال جل وعال:
( )595رسالة التثليث والتو يد ،القس يسي منصور :ص.42
( )592املسيحية ،د.عبداملنعم فؤاد :ص ،242عن سر األزل ،للقس توفيق جيد :ص ،19وينظر ثالث قائق
أساسية يف اإلميان املسيحي ،للقس يوسف رايض :ص.48
( )594الفيثاغورية مدرسة فلسفية يوانيية ،املعلومات عن مؤسسها فيثاغور (397-170ق.م) ضئيلة .تقوم
فلسفة هذه املدرسة عل اعتبار أن العدد جوهر األشياء ،واألشياء مكوان ا وجوهرها أعداد ،واألص يف
األعداد هو الوا د الذء يفيد الو دة .ومن هنا قالوا بو دة الوجود ،ومن الوا د تنشر الثنائية والكثرة.
أما الفيثاغورية احملدثة أو اجلديدة :فقد يشرت يف القرن األول (ق.م) واختلطت بتعاليم أفالطون والرواقين
واملشائين ،وهي ركة دينية أكثر منها فلسفية .ايدجمت مع األفالطويية احملدثة يف القرن الثالث امليالدء،
أتثر هبا الفيلسوف اليهودء :فيلون اإلسكندرء ،والفيلسوف النصراين :القديس كليمنت .كما أتثرت هبا
فرق الباطنية :كاإلمساعيلية ،والنصيية ،وإخوان الصفا ،والبهائية ،واحلروفية وغيها .ينظر موسوعة
الفلسفة.228/2 :
( )593ينظر األصول الوثنية للمسيحية ،ايدريه انيتون وآخرون :ص.37
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ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ [النساء.]575:
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف إبطاله لعقيدة التثليث(( :وقوهلم -أي
النصارى " :-فاإلله واحد خالق واحد رب واحد" ,هو حق يف نفسه؛ لكن قد
نقضوه بقوهلم يف عقيدة إميانهم" :نؤمن برب واحد يسوع املسيح ابن اهلل الوحيد إله
حق من إله حق من جوهر أبيه مساو األب يف اجلوهر" .فأثبتوا هنا إهلني ,ثم أثبتوا روح
القدس إهلاً ثالثاً ,وقالوا إنه مسجود له ,فصاروا يثبتون ثالثة آهلة ,ويقولون :إمنا
نثبت إهلاً واحداً ,وهو تناقض ظاهر ,ومجع بني النقيضني بني اإلثبات والنفي .وهلذا
قال طائفة من العقالء :إن عامة مقاالت الناس ميكن تصورها إال مقالة النصارى,
وذلك أن الذين وضعوها مل يتصوروا ما قالوا؛ بل تكلموا جبهل ,ومجعوا يف كالمهم
بني النقيضني؛ وهلذا قال بعضهم :لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشر
قوالً ,وقال آخر :لو سألت بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم؛ لقال الرجل
قوالً ,وامرأته قوالً آخر ,وابنه قوالً ثالثاً))(.)591
املبحث السادس :املعىن والكلمة
املعنى عند النصريية يقابل الكلمة عند النصارى ,وذلك أن األلوهية عند
النصريية تتعلق بثالثة كما هو احلال عند النصارى؛ فعلي هو املعنى ,وحممد هو

( )591اجلواب الصحي ملن بدل دين املسي .299/4 :
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االسم ,وسلمان هو الباب .والعالقة بني املعنى واالسم هي العالقة بني "الباطن" الذي
ميثله "املعنى" ,وبني "الظاهر" الذي ميثله "االسم".
و"املعنى" ال يطلق إال على "علي بن أبي طالب" ,ذكر اخلصييب يف كتاب اهلداية
عن علي بن حسان قال(( :أشاع قومٌ من األضداد املقصرة بأن أبا شعيب ادعى
املعنوية .فدخلت عليه وقلت :يا باب اهلدى ,إن قوماً من األضداد لك ذكروا عنك
أنك ادعيت املعنوية .فقال :واهلل لقد كذبوا...فقلت :يا أبا شعيب ,اغفر لي ما ظننته
فيك .فقال :ليس ذلك إليّ ,فتوجه إىل موالي أبي احلسن عليه السالم فإن غفر لك؛
فقد غفر اهلل لك))(.)596
وجند هنا ذكرًا للمعنوية ,واملقصود بها القو ل يف اإلمام بأنه :املعىن  ,وهي
عبارة عن تأليه؛ كما استقرت عليه عقائد النصريية الحقاً على القول :ابملعىن,
واملراد به علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه ,واالسم  ,واملراد به حممد صلى اهلل
عليه وسلم ,والباب  ,واملراد به سلمان الفارسي رضي اهلل عنه .واختصارها:
ع.م.س(.)597
واملعنوية عند النصريية هي(( :جوهر اهلل وذاته ,وهو االسم الذي يطلق
على األلوهة ,يف مجيع ظهوراتها ,ويف عالقتها مع االمسية والبابية .ال تدرك
املعنوية بذاتها بل بواسطة؛ ولذلك كان حممد واسطة ضرورية إلظهارها؛ ولذلك
قيل" :علي هو حممد ,وليس حممد هو علي؛ ألن ال قدرة ذاتية على املعنى
كاحلرارة الذاتية يف النار ,فإن طلبت احلرارة من النار فليست بنار"()598؛ يعين
ذلك :أن النار تتضمن احلرارة؛ ولكن احلرارة ال تتضمن النار كلها .ففي النار
( )593الفرقة اهلامشية :ص ،420عن كتاب اهلداية529 :ب ،ومل اهتد إىل مكايه يف كتاب اهلداية املطبوع.
( )597ينظر الفرقة اهلامشية :ص.425
( )598العلويون النصييون حبث يف العقيدة والتاريخ :ص ،30عن مسائ ابن هارون الصائغ :ق.14
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نور وإضاءة وحرارة وحركة ودخان ,واحلرارة ال حتتويها كلها ,كذلك علي
يتضمن حممداً وكل ما يف «القبة احملمدية» ولكن حممداً ال حيتوي احلقيقة العلوية
كلها))(.)599
فـ"املعنى" له أهمية خاصة يف املذهب النصريي؛ إذ هو رمز لأللوهية املتمثلة يف
علي بن أبي طالب حبسب اعتقاد النصريية.
والشتهار هذه العقيدة عند النصريية أطلق عليها بعض خمالفيها اسم" :النصريية
املعنوية"(.)200
ويقابل املعنوية عند النصريية" :الكلمة" عند النصارى ,وهي تطلق على عيسى
باعتباره إهلًا ابن إله.
فالكلمة هي األقنوم الثاني من الثالوث األقدس عند النصارى ,واملقصود به
عيسى  ,والتعبري بـ "كلمة" للداللة على املسيح ,فإنه  -بزعم النصارى  -اهلل
الذي ظهر متكلماً معلناً نفسه(.)205
ففي إجنيل يوحنا(( :يف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اهلل وكان
الكلمة اهلل .هذا كان يف البدء عند اهلل .كل شيء به كان وبغريه مل يكن شيء مما
كان .فيه كانت احلياة واحلياة كانت نور الناس ..والكلمة صار جسداً وحل بيننا
ورأينا جمده جمداً))(.)202

( )599العلويون النصييون حبث يف العقيدة والتاريخ :ص.30
( )200يسميهم محزة الزوزين يف الرسالة الدامغة (ق2أ) بـ ((النصيية املعنوية)).
( )205ينظر مادة "كلمة" يف قامو الكتاب املقد  :ص ،781ويف معجم اإلميان املسيحي :ص.499
( )202إجني يو نا ،اإلصحاح األول.53-5 :
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وما كتبه يوحنا يفيد أن "الكلمة" شخص تارخيي متجسد يف املسيح

()205

بزعمهم ,كما أن هذا التعبري عن الكلمة إمنا هو اجتهاد من يوحنا لتوصيل احلق لألمم
()204

بطريقة مفهومة -بزعمهم

.-

وقبل يوحنا مل ترد "الكلمة" عند النصارى مبعنى ألوهية املسيح  .وهدف
يوحنا هو التأكيد على أن املسيح إله ابن إله(( :وبغية يوحنا يف إجنيله إظهار ألوهية
املسيح ..ويريد أن يرسخ يف األذهان أنه هو اهلل ,وابن اهلل))(.)201
ومصدر االعتقاد بالكلمة جاء من املدرسة الرواقية( ,)206ومن الفيلسوف
اليهودي :فيلون( ,)207ثم انتقلت إىل النصرانية ,وسُطِّرت يف أحد األناجيل على يد
يوحنا الذي يعزى إليه هذا اإلجنيل(.)208
( )204قامو الكتاب املقد  :ص.904
( )203الذات اإلهلية بن اإلسالم والنصرايية ،د.عبدالشكور العروسي :ص ،77يقالً عن كتاب "ألقاب املسي "
للقس منيس عبدالنور :ص.533-534
( )201الذات اإلهلية بن اإلسالم والنصرايية :ص ،83يقالً عن كتاب "يسوع املسي شخصيته تعاليمه" لألب
بولس إليا اليسوعي :ص.28
( )203مدرسة فلسفية يسبة إىل مكان كان جيتمع فيه بعض الفالسفة يف أثينا ابليوانن يطلقون عليه "الرواق"،
وأطلق عليهم اإلسالميون :أصحاب املظلة ،و كماء املظال ،وأصحاب االصطوان ،والرو ايين ،والرواقية:
فلسفة أخالقية مادية وفدت عل أثينا مع األجاي  ،فقد كان مؤسسها وخلفاؤه من اآلسيوين ،وإن كايوا
قد تلقوا تعلماً يوانيياً ،وأتثروا ابلفكر اليوانين .وتعترب فلسفتهم خليطاً من فلسفة قدماء اليوانن ،وبعض
الفلسفات الشرقية :فرخذوا من هرقليطس قوله ابلنار احلية ،واللوغو أو العق أو هللا املنبث يف الكون،
وازدهرت الفلسفة الرواقية يف القرن الثالث قب امليالد عل يد مؤسسها :زينون ،وأرس دعائمها أقريسيبو
(242-4-445ق.م) ،وكان أفوهلا يف القرين األول والثاين امليالدين .ينظر :موسوعة الفلسفة.127/5 :
( )207فيلون اإلسكندرء (20ق.م30-م) أول فيلسوف يهودء مجع بن الفلسفة والالهوت ،ترتكز فلسفته
عل التوفيق بن الدين اليهودء الذء يؤمن به ،وبن الفلسفة اليوانيية الّت يعايشها .وقد أتثر يف توفيقه
ابملعتقدات الشعبية عند اليوانن واعتقادهم حبياة الكواك  .ينظر معجم الفالسفة :ص.390
( )208ينظر موجز اتريخ األداين ،فيلسيان شايل :ص.237
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قال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ [النساء ,]575:وقال عز وجل:
ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ [آل عمران,]41:
واملقصود بالكلمة هنا :قوله تعاىل للشيء :كن ,فيكون ,فاملسيح خملوق
بالكلمة ,وليس هو الكلمة .واإلضافة يف قوله تعاىل :ﮋﭩ ﭪﮊ إما إضافة
تشريف كما يقال :بيت اهلل ,ورسل اهلل ,وناقة اهلل .أوهي إضافة خلق وملك
كقولك :هذه نعمة منه ,أو روح منه :أي من اهلل ,فهو خالقها ومالكها جل وعال.
قال اإلمام أمحد رمحه اهلل(( :املعنى يف قوله جل ثناؤه :ﮋﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ فالكلمة اليت ألقاها
إىل مريم حني قال له :كن ,فكان عيسى بكن ,وليس عيسى هو كن ,ولكن بكن
كان .فالكن من اهلل قول ,وليس الكن خملوقًا .وكذب النصارى واجلهمية على اهلل
يف أمر عيسى ..وقلنا حنن إن عيسى بالكلمة كان ,وليس عيسى هو الكلمة .وأمَّـا
قول اهلل :ﮋﭩ ﭪﮊ يقــول :من أمره كان الروح فيه ,كقوله :ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ [اجلاثية ,]55:يقول :من أمره .وتفسري "روح منه":
إمنا معناها :أنها روح بكلمة اهلل ,خلقها اهلل ,كما يقال :عبد اهلل ,ومساء اهلل,
وأرض اهلل))(.)209
( )209الرد عل الزاندقة واجلهمية ،لإلمام أمحد :ص.212-210
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فمعنى الروح ((املذكور يف القرآن الكريم يف حق عيسى  هو الروح الذي
مبعنى النفس املقوم لبدن اإلنسان ,ومعنى نفخ اهلل تعاىل يف عيسى  من روحه أنه
خلق روحاً نفخها فيه .فإن مجيع أرواح الناس يصدق أنها روح اهلل ,وروح كل حيوان
هي روح اهلل تعاىل ,فإن اإلضافة يف لسان العرب تصدق حقيقة بأدنى املالبسة ,كقول
أحد حاملي اخلشبة آلخر :شل طرفك .يريد :طرف اخلشبة ,فجعله طرفاً للحامل..
فكيف ال يضاف كل روح إىل اهلل تعاىل ,وهو خالقها ومدبرها يف مجيع أحواهلا؟ ..وأما
ختصيص عيسى  بالذكر فللتنبيه على شرف عيسى  ,وعلو منزلته بذكر اإلضافة
إليه ..وأما الكلمة فمعناها :أن اهلل تعاىل إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون ,فما من
موجود إال وهو منسوب إىل كلمة كن))(.)250
املبحث السابع :أثر عقيدة الفداء واخلالص النصرانية
يف عقيدة اهلبطة واخلالص عند النصريية

ينطوي حتت معنى اخلالص يف العهد اجلديد :غفران اخلطيئة واخلالص من
ربقتها ونتائجها .وذلك أن العامل من عهد سقوط آدم يف اخلطيئة ,وهبوطه هو وبنيه إىل
الدنيا ,ابتعد عن اهلل بسبب تلك اخلطيئة؛ ولكن اهلل من حمبته خللقه أرسل ابنه الوحيد
إىل العامل؛ ليفتدي العامل باملوت على الصليب؛ هلذا كان املسيح هو الذي خيلص
العامل من خطاياه ,وأوهلا خطيئة أبيهم آدم( ,)255يقول بولس(( :أرسل اهلل ابنه..
ليفتدي الذين حتت الناموس))( ,)252وجاء يف إجنيـل يوحنا(( :مل يرسل اهلل ابنه إىل

( )250األجوبة الفاخرة ،للقرايف :ص.51
( )255ينظر يظرة عن قرب يف املسيحية ،برابرا براون :ص.32-35
( )252رسالة بولس إىل أه غالطية ،اإلصحاح الرابع.1-3 :
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العامل ليدين العامل؛ بل ليخلص به العامل))( .)255وهذا الفداء مثنه عظيم ,فاملصلوب
هو إله ابن إله ,يقول بطرس(( :عاملني أنكم افتديتم ال بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من
سريتكم الباطلة اليت تقلدمتوها من اآلباء ,بل بدم كريم كما من محلٍ بال عيب وال
دنس دم املسيح))( ,)254ويشرتط ملن يستحق هذا الفداء أن يؤمن بأبوة اهلل للمسيح,
واالعرتاف بقيامة املسيح من األموات ,يقول بولس(( :إن اعرتفت بفمك بالرب يسوع
وآمنت بقلبك أن اهلل أقامه من األموات خلصت))(.)251
وهذا املعنى جنده عند النصريية إىل حد كبري ,فيعتقد النصريية  -كما تظهره
معتقداتهم  -أنهم كانوا يف البدء قبل كون العامل أنواراً مضيئة ,وكواكب نورانية,
وكانوا يفصلون بني الطاعة واملعصية ,ال يأكلون وال يشربون ,وال يتغوطون ,وكانوا
يشاهدون علي بن أبي طالب ربهم وخالقهم ,ثم أنهم فكروا بذواتهم أنهم أكرم
اخللق ,وأنهم ظنوا أنهم يرون علياً بكليته؛ لظنهم أنه مثلهم؛ فعاقبهم بأن أهبطهم
إىل األرض ,وخلق هلم هياكل بشرية ,وظهر هلم يف حجاب كجنسهم البشري إيناسًا
هلم ورمحة؛ فمن اعتقد بألوهيته يف ناسوته كما اعتقد ألوهيته يف الهوته فسيعود إىل
ما كان عليه قبل اهلبطة ,ومن كفر بألوهية علي بن أبي طالب؛ فسيلبسه قمصان

( )254إجني يو نا ،اإلصحاح الثالث .57 :وينظر رسالة بولس الثايية إىل أه كوريثو  ،اإلصحاح األول-1 :
 ،7وقامو الكتاب املقد  ،مادة "خالص" ص ،433ومعجم اإلميان املسيحي ،مادة "فداء" ،و"فدية":
ص ،415وثالث قائق أساسية يف اإلميان املسيحي :ص.39
( )253رسالة بطر األوىل ،اإلصحاح األول.59-58 :
( )251رسالة بولس إىل أه رومية ،اإلصحاح العاشر.9 :
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املسوخية ,ويهبطهم إىل الدار السفالنية .فسبب اهلبوط من اجلنة هو معصية البشر
الكربى يف عدم معرفة اإلله احلق علي بن أبي طالب بزعم النصريية(.)256
واخلالص يقع باإلميان بأن علياً حلَّ يف صورة البشر بألوهيته .وهذا احللول هو
رمحة منه لعباده وختفيفًا عليهم من هول مصيبة هبوطهم.
يقول شاعر النصريية حممد بن كالزو(:)257
وزادت

عربتي

ذكرت زمانًا كان لي قبل هبطيت

ففاضت

فكنا بدار العز يف أوج العلى

نسري مع األمالك يف كل روضة

إىل أن أراد اهلل يتمم حكمه

فقال

الدنية

سأهبطكم

دار

إىل

حسرتي

وأظهر ذاتي يف حجاب كجنسكم

وأريكم

حجيب

كسراب

البقيعة

فمن قد عرفين حني أظهر بينكم

حجاباً

ويفردني

عن

البشرية

والعنا

وأخلصه

فذاك

آمنه

من

ويرجع إىل ما منه أبدى مسارعاً

وأسكنه

بذات أظهرتها

لتوجدها

()258

سألتك يا "هبق"
ومتكننا

منها

اخلوف

عياناً

تيقناً

إلثبات

من
يف

هول

وشدة

كل
ظل

روضات

جنيت

كجين

بني

الربية

الظهور

برؤية

إجياد

( )253ينظر الباكورة السليمايية :ص ،75-39وكتاب األسو  :ص ،527ومدخ إىل املذه العلوء
النصيء :ص .22ومعرفة هللا واملكزون السنجارء ،أسعد أمحد علي ،475/5 :وإسالم بال مذاه :
ص.478-473
( )257حممد بن يويس كالزو (أو الكالزء) تويف بعد 5055هـ5302-م ،من قرية كالزو التابعة أليطاكية،
ومؤسس فرقة الكالزية النصيية ،الّت تعتقد أن علياً يف القمر ،ينظر :العلويون بن األسطورة واحلقيقة:
ص.224
( ) 258هبق :رمز لألدوار الّت مير هبا القمر ،وهو بزعمهم جتليات لعلي بن أيب طال  ،فاهلاء تعين اهلالل ،والباء:
البدر ،والقاف :القمر ،ينظر الباكورة السليمايية :ص.73
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جللت ولكن هي إيناس ورمحة(.)259

وهذا حياكي اعتقاد النصارى يف أن املسيح هبط إىل األرض يف صورة بشرية
للتكفري عن خطايا البشر ,فاملسيح  -بزعم النصارى  -صلب فداء للبشرية كلها
خالصاً هلم عن خطيئة أبيهم آدم الذي عصى اهلل تعاىل ,وأكل من الشجرة ,فأهبطه
اهلل من اجلنة بسبب معصيته هذه ,وكان البد أن ينال بين آدم نصيب من هذه اخلطيئة
بسبب ما فعله أبوهم آدم حبسب زعم النصارى ,إال أن اهلل رمحة منه لعباده قدم ابنه
فداء للبشر عن هذه اخلطيئة ,فكان أن جتسد يف صورة بشرية ,واضطهد وصلب على
الصليب ومات عليه ,ودفن ,ثم قام من قربه بعد ذلك .أما السبب يف أن عيسى 

هو الذي فدى البشرية ,فهو أن هذا الفادي ((جيب أن يكون خالياً من اخلطيئة؛ فهو
ل
لو كان خاطئاً الحتاج هو نفسه ملن يكفر عنه ,وما صلح لكي يفدي غريه ..وأن ال تق ّ
قيمته عن اإلنسان ليمكنه أن يكفر عنه ..وال ينفع أن يكون إنسانًا عادياً ,ثم جيب أن ال
يكون خملوقاً؛ فهو لو كان خملوقاً ال تكون نفسه ملكه هو بل ملك اهلل خالقها,
وبالتالي فال حيق له تقديم نفسه هلل ..ولكي ميكنه أن ميثل اإلنسان أمام اهلل؛ يتحتم أن
يكون إنساناً ,وبهذا وحده ميكن أن يكون نائباً عنه ,وأن ميثله أمام اهلل))( ,)220وهذا
كله ال يتحقق إال يف عيسى  حبسب اعتقاد النصرانية احملرفة.
والفرق يف اهلبطة  -اليت نتج عنها الفداء وترتب عليه خالص البشرية  -بني
النصريية والنصرانية هو أن النصرييني اهبطوا مجيعاً بسبب خطاياهم ,يف حني اقتصر
اهلبوط على آدم



بسبب معصيته عند النصارى .فمشابهة النصريية للنصرانية من

حيث مبدأ هذه العقيدة واضح ,وتأثرهم بالنصارى بيِّن ,خصوصاً يف االعتقاد
( )259الباكورة السليمايية :ص.73-72
( )220ثالث قائق أساسية يف اإلميان املسيحي :ص.73-71
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باملخلِّص ,الذي هو عليُّ يف النصريية ,واملسيح يف النصرانية .من جانب آخر فإن
النصريية توافق النصرانية يف أن عيسى فدى البشرية بنفسه بطبيعته الناسوتية دون
طبيعته الالهوتية ,كما يفيد النص التصريح بألوهية املسيح  ,فجاء يف كتاب
األسوس(( :قال السائل :أرأيت املسيح كان خمتاراً ومضطراً حني قتل؟ فإن قلت أيها
العامل كان مضطراً ,فقد قلت إنه مقتول وخملوق .وإن قلت أنه كان خمتاراً فقاتله
معذور .قال العامل :كان احلق احلقيق مضطراً؛ ال ملوضع أنه خملوق؛ ولكنه أوجب
على نفسه االضطرار ..قال السائل :فما هذه احلجة اليت تؤدي إىل االختيار
واالضطرار؟ قال العامل :امتحان وتشبيه ومكر يؤدي أنه ميكِّن من نفسه ,وينظر
فيطيعون أم يعصون .قال السائل :واملسيح احلق احلقيقي ,ذو العلم والقدرة ,مل يكن
يعلم ,أيطيعون أم يعصون حتى ميتحنهم؟ قال العامل :إن املسيح احل ّق احلقيق القدير
العليم ,لو فعل ذلك لنفسه لكان غنياً عن ذلك .وهو الغين عن الثواب والعقاب
لنفسه؛ ألنه ال حيتاج إليهما .ولو عذبهم على ذلك من قبل أن خيتاروه ويفعلوا ما
فعلوه ,كان ظاملاً؛ ألنهم مل يفعلوا شيئاً .وإمنا كان اختيارهم بامتحان؛ ليعلم أنهم
فعلوا ما يوجب احلجة عليهم))(.)225
وعقيدة الفداء واخلالص النصرانية اليت تأثر بها النصريية هي أيضا من العقائد
الوثنية اليت تقوم على فكرة تقديم قربان بشري إىل اآلهلة ,شكراً هلا ,وجلباً للغفران
من الذنوب( .)222وهذه العقيدة من اخلرافات اليت أُقرت يف عهد قسطنطني بعد جممع
نيقية عام 521م ,وكان مما أقر فيه أن املسيح  -من أجل ختليص البشر من

( )225كتاب األسو  :ص.510-539
( )222ينظر أسطورة التجسد يف املسيحية ،داييي إ.ابسوك :ص ،10ويظرة عن قرب يف املسيحية ،برابرا براون:
ص33
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خطاياهم  -نزل ,وتأنس ,وتأمل ,وقام من قربه يف اليوم الثالث وصعد إىل
السماء(.)225
ومن التناقض يف هذه العقيدة أن النصارى يصرحون بأن املسيح مات على
الصليب ,وأن اهلل يبعثه من األموات( .)224كما مر معنا قول بولس(( :إن اعرتفت
بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن اهلل أقامه من األموات خلصت))( .)221فكيف ميوت
اإلله ,وحيتاج إىل من يبعث فيه احلياة؟ هذا ِّبينٌ فساده لكل عاقل ,وهذا يدل على أن
املسيح عليه السالم بشر ,وأنه مل ميت على الصليب كما زعمت النصارى ,بل رفعه
اهلل إليه ,كما قال جل وعال :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ [النساء. ]518- 517:
أيضاً فإن اهلل جل وعال ليس يف حاجة إىل ذبح أحد من أنبيائه وإهانته وإجباره
أن يدفع مثن ذنوب البشر مجيعاً يف سبيل أن حتصل هلم التوبة وغفران الذنوب ,فاهلل
ال يؤاخذ أحداً بذنب غريه ,كما قال تعاىل :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﮊ [األنعام ,]564:وقال سبحانه :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﮊ [النجم . ]45- 56:ثم إن اهلل
تعاىل قد غفر آلدم عليه السالم معصيته ,فقال سبحانه :ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

( )224ينظر اتريخ الفكر املسيحي ،نا اخلضرء.345/5 :
( )223ينظر املصدر السابق.432-437/5 :
( )221رسالة بولس إىل أه رومية ،اإلصحاح العاشر.9 :
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ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ [البقرة ,]57:وقال تعاىل :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ [طه .]522–525:فكيف يؤاخذ العباد بذنب قد غُفر.
اخلامتة
مما سبق ذكره يتضح تأثري النصرانية تأثرياً بيناً يف عقائد النصريية؛ يف اعتقادهم
يف األلوهية ,وما يتعلق بها .ولقد فطن علماء املسلمني  -يف زمنهم  -إىل تأثري
النصرانية يف النصريية ؛ ومن ذلك ما قاله الذهيب( )226وابن حجر( )227رمحهما اهلل بأن
((الذين يقولون علياً هو اهلل :من وصل إىل هذا فهو كافر لعني من أخوان النصارى
وهذه هي حنلة النصريية))(.)228
وكذا قال قبلهما :شيخ الربوة( )229بعد أن ذكر معتقدات النصريية(( :وهذا ما
أخذوه من النصارى))( ,)250ومن امللفت للنظر أن استشهادهم بنصوص اإلجنيل يتكرر
يف أكثر كتبهم يف العقيدة(.)255
( ) 223أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن عثمان ،احلافظ الذهيب738-374( ،هـ) ارحت يف طل العلم ومسع من
الكثي ،يف علم احلديث ورجاله ،ومعرفة علله ،ومن املربزين يف الرتاجم وتواريخ النا  .ينظر شذرات
الذه .514/3 :
( )227أبو الفض أمحد بن علي بن حممد ،املعروف اببن جر العسقالين (812-774هـ) ب هللا إليه طل
احلديث وارحت يف طلبه ،ومن أهم شيوخه :العراقي ،وابن امللقن ،ومسع من البلقيين واهليثمي وغيهم.
مؤلفاته كثية وفريدة من أمهها :فت البارء .ينظر شذرات الذه .270/7 :
( )228ميزان االعتدال ،للذهيب ،439/5 :ولسان امليزان البن جر ،75/2 :يف ترمجة "إسحاق بن حممد بن
أمحد بن أابن أبو يعقوب النخعي األمحر".
( )229حممد بن أيب طال االيصارء ( 727-313هـ) .ولد يف دمشق ،وويل مشيخة الربوة (من ضوا يها)
وتويف يف صفد .كان ذكياً فطناً ،لو احلديث ،متقشفاً صبوراً عل الفقر والو دة ،كثي اآلالم واألوجاع،
ينظم الشعر ويصنف يف ك علم ،سواء عرفه أم مل يعرفه ،لفرط ذكائه .ينظر األعالم للزركلي.570/3 :
( )240خنبة الدهر يف عجائ الرب والبحر ،لشمس الدين األيصارء املعروف بشيخ الربوة :ص.203
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بل إن القول بأن تأثري النصرانية يف النصريية كان منذ نشأتها ليس ببعيد ,ففي
فرتة نشأة الفرق الباطنية ومنها النصريية دخلت طوائف من النصارى يف اإلسالم ال حباً
فيه بل إلفساده وهدمه؛ مل خيف أمرهم وحقيقتهم على خلفاء بين العباس رمحهم
اهلل؛ فأعملوا فيهم السيف ,قتلوا من قتلوا ,وصلبوا من صلبوا منهم ,قال
اجلاحظ((( :)252أال ترى أن أكثر من قتل يف الزندقة ممن كان ينتحل اإلسالم ويظهره,
هم الذين آباؤهم وأمهاتهم نصارى ,على أنك لو عددت اليوم أهل الظنة ومواضع
()254

التهمة؛ مل جتد أكثرهم إال كذلك))( .)255ويؤكد هذا األمر املستشرق آدم متز

فيقول(( :كانت املذاهب النصرانية هي األصل اليت أتت منه مجيع اآلراء األخرى
اليت جاء بها زنادقة ذلك العصر))(.)251
ويف اخلتام أذكر أهم نتائج البحث ,وهي:
أوالا :تعتقد النصريية بألوهية علي  ,كما تعتقد النصرانية بألوهية املسيح .

اثنيا :تعتقد النصريية بأن لعلي
وطبيعة بشرية يسمونها الناسوتية ,وهذا مثل اعتقاد النصارى يف املسيح .


طبيعتني :طبيعة إهلية يسمونها الالهوتية,

( )245ينظر مدخ إىل املذه العلوء النصيء ،جعفر الكنج :ص.24
( ) 242عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين ابلوالء ،الليثي ،أبو عثمان ،الشهي ابجلا ظ (211-534هـ) ،رئيس
الفرقة اجلا ظية من املعتزلة ،ومن األدابء املربزين .مولده ووفاته يف البصرة ،فلج يف آخر عمره ،وكان مشوه
اخللقة .ومات والكتاب عل صدره ،قتلته جملدات من الكت وقعت عليه .ينظر األعالم للزركلي:
.73/1
( )244الرد عل النصار ضمن رسائ اجلا ظ.453-451/4 :
( ) 243آدم متز :مستشرق سويسرء أملاين كان أستاذا للغات الشرقية يف جامعة ابل بسويسرة ،تويف سنة
(5441هـ) .ينظر األعالم للزركلي.285/5 :
( )241احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجرء ،آدم متز.31/2 :
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اثلثا :تعتقد النصريية أن علياً
النصرانية يف املسيح  أنه جتسد يف صورة بشرية.


جتسد يف صورة بشرية ,وكذلك تعتقد

وحممدًا
رابع ا :يعتقد النصرييون بالتثليث؛ حيث يؤهلون عليًّا َّ
والنصارى مثلثة أيضاً ,إذ يؤهلون اآلب واالبن وروح القدس.

وسلمان,

خامس ا :يعتقد النصرييون بـ"املعنى" ويؤهلونه ويقصدون به عليًّا  ,ويقابله
اعتقاد النصارى يف املسيح أنه "الكلمة" ويؤهلونها ويقصدون بها املسيح .
سادسا :تتفق الطائفتان يف االعتقاد باملخلِّص ,الذي يفتدي بنفسه أتباعه ,وهو

يف النصريية :علي بن أبي طالب ,ويف النصرانية :املسيح عليه السالم.

هذا واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ,وعلى آله وصحبه وسلم.
املصادر واملراجع
املصادر النصريية
[ ]5الباكورة السليمانية يف كشف أسرار الديانة النصريية ,سليمان أفندي األذني,
دار الصحوة للنشر ,القاهرة ,الطبعة األوىل5450 :هـ 5990-م.
[ ]2تاريخ العلويني ,حممد أمني غالب الطويل ,دار األندلس ,بريوت.
[ ]5تزكية النفس يف معرفة بواطن العبادات اخلمس ,للمكزون السنجاري
النصريي ,نشرها أسعد أمحد علي ملحقة بكتاب" :معرفة اهلل واملكزون
السنجاري" اجلزء الثاني.
[ ]4تنزيه الذات عن األمساء والصفات ,حممد الكالزي األنطاكي ,نشر مقتطفات
منها أبو اهليثم يف كتابه اإلسالم يف مواجهة الباطنية.
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[ ]1ديوان املكزون السنجاري (ضمن :معرفة اهلل واملكزون السنجاري ,أسعد أمحد
علي ,اجلزء الثاني).
[ ]6رفع الشبهات عن عقائد العلويني ,احملامي حممد أمحد علي ,دار الفرقد,
دمشق ,الطبعة األوىل2001 :م.
[ ]7شرح ديوان املنتجب العاني ,إبراهيم بن عبداللطيف عبدالرمحن إبراهيم
مرهج" ,خمطوط" يف جامعة امللك سعود ,رقم  / 41855( 2911ش.م).
[ ]8عقيدتنا وواقعنا حنن املسلمني اجلعفريني العلويني ,عبدالرمحن اخليّر ,دمشق,
الطبعة الثالثة5992 ,م.
[ ]9العلويون يف تركيا ,يوسف اجلهماني ,دار الكنوز األدبية ,بريوت ,الطبعة
األوىل2005 ,م.
[ ]50العلويون والتشيع ,علي عزيز اإلبراهيم ,الدار اإلسالمية ,بريوت ,الطبعة
األوىل5455 :هـ 5992-م.
[ ]55كتاب الصراط ,للمفضل بن عمر اجلعفي ,حتقيق :املنصف بن عبداجلليل,
املدار اإلسالمي ,بريوت ,الطبعة األوىل2001 :م (.)256
[ ]52كتاب األسوس ,من كتب النصريية املقدسة ,نشره جعفر الكنج ضمن كتابه
"مدخل إىل املذهب العلوي النصريي" :ص.)257(516- 75
"كتاب الصراط" يف كتابه "تزكية النفس يف معرفة بواطن العبادات اخلمس":
( )243ذكر املكزون السنجارء
َ
ص ،272ويق عنه مستشهداً به .وكتاب الصراط فشبه إمجاع أيه يعد من كت النصيية ،وينظر يف ذل
إىل مقدمة حمقق كتاب الصراط ،للدكتور املنصف بن عبداجللي  ،يث يقول يف ص(( :8أمجع أه
االختصاص عل أن هذا الكتاب أص يصيء)).
( )247جاء يف كتاب األسو (ص )74سب تسميته هبذا االسم :أليه أسا احلكمة ،وأسا ك شيء ،كما
أهنم يف ص 71ينسبون ما فيه من كم إىل ييب هللا سليمان احلكيم .والعامل الذء ورد يف كتاب األسو
هو املفض بن عمر اجلعفي ،كما ذكر د.عبدالرمحن بدوء (مذاه اإلسالمين )327/2 :ويس
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[ ]55كتاب تعليم ديانة النصريية ,خمطوط يف املكتبة األهلية بباريس ,برقم ,6582
نشر قسماً منه د.عبدالرمحن بدوي يف كتابه "مذاهب اإلسالميني".
[ ]54اجملموع ,ويُعرف بكتاب" :سبيل راحة األرواح ودليل السرور واألفراح إىل
فالق اإلصباح" ,تأليف أبي سعيد ميمون بن قاسم الطرباني ,وقد اعتمدت على
النشرة العربية هلذا اجملموع اليت ضمنها املستشرق "رينيه دوسو" []rene dussaud
يف كتابه :تاريخ العقيدة النصريية

[et religion des nosairis

,]histoire

ص ,598- 585نشر مكتبة إميل بوليون [,]librairie emile bouillon, editeur
باريس 5900م ]paris/1900[ ,كما أن احلسيين عبداهلل أحلق كتاب اجملموع بآخر
كتابه "اجلذور التارخيية للنصريية العلوية" ص.574- 541
[ ]51احملمدية ملن يروم التفقه والتقية" ,حملمد بن يونس الكالزي األنطاكي ,نشر
مقتطفات منها أبو اهليثم يف كتابه اإلسالم يف مواجهة الباطنية.
[ ]56مشارق أنوار اليقني يف أسرار أمري املؤمنني ,احلافظ رجب الربسي ,دار
األندلس ,بريوت(.)258
الكتاب إليه ،كما يس الكتاب إىل املفض اجلعفي د.املنصف بن عبداجللي (ينظر مقدمة حتقيقه لكتاب
الصراط للمفض اجلعفي :ص ،)23وقد يق املكزون السنجارء يف كتابه "تزكية النفس يف معرفة بواطن
العبادات اخلمس" :ص ،297قول للعامل أ د املتحاورين يف كتاب "األسو ".
( )248هذا الكتاب وإن كان حمسوابً عل االثين عشرية؛ إال أن فيه من الغلو والتصري أبلوهية علي ما جعله مرجعاً
لفرق العلي إهلية قاطبة ،ويف مقدمتها :النصيية .قال عبا العزاوء عن خطبة البيان ومثلها خطبة االفتخار
وخطبة التطنجية(( :شاعت هذه اخلطبة من طريق الغالة من يصيية ،وخطابية ،وشلمغايية ،وأمثاهلم ،وهي
من موضوعا م ،وعليها شروح عديدة)) الكاكائية :ص .12وقال أيضاً(( :ذاعت من طريق الغالة ،كما ذاع
خرب معرفة األئمة ابلنورايية ،وخرب بيان مقامات املعرفة للقائلن أبلوهية اإلمام علي وأوالده)) الكاكائية:
ص .14-12واحلافظ الربسي هذا يعده عبا العزاوء رمحه هللا من أتباع الفرق الباطنية العلي إهلية .وهو كما
قال إذ إن كتاب الربسي :مشارق أيوار اليقن يصرح أبلوهية علي وربوبيته .ينظر الكاكائية :ص(( .502فمن
مظاهر الغلو رجوعهم (أء النصيية) واهتمامهم جداً بكتاب مشارق أيوار اليقن يف والية أمي املؤمنن
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[ ]57معرفة اهلل واملكزون السنجاري ,أسعد أمحد علي ,دار السؤال ,دمشق -
الالذقية ,ج :5الطبعة الثالثة5450 :هـ 5990-م ,ج :2الطبعة اخلامسة:
5457هـ 5996-م.
[ ]58النبأ اليقني عن العلويني ,تأليف الشيخ حممود الصاحل ,دار املرساة ,الالذقية,
5997م.
[ ]59اهلفت الشريف من فضائل موالنا جعفر الصادق ,رواه املفضل بن عمر
اجلعفي ,حتقيق وتقديم :د.مصطفى غالب ,دار األندلس ,بريوت ,الطبعة
الثانية(.)259
[ ]20هل العلويون شيعة؟ هاشم عثمان ,مؤسسة األعلمي للمطبوعات ,بريوت,
الطبعة األوىل5454 :هـ 5994-م.
بقية مصادر البحث

للحافظ رج الربسي ،وهو كتاب مشحون ابلرواايت الضعيفة ،ب املوضوعة الّت مضموهنا يؤدء إىل الغلو
واالرتفاع .ومن شواهد ذل اهتمامهم وطباعتهم (أء النصيية) خلطبة البيان املنسوبة ألمي املؤمنن علي بن=
أيب طال  ،والّت كم عليها اجمللسي -وهو من كبار حمدثي الشيعة اإلمامية -أبهنا موضوعة ،والّت فيها الغلو
أخرجت
الصري  ،وأن علياً وقف مبنرب البصرة يقول" :أان األول واآلخر ...أان الظاهر والباطن ...أان الذء
ُ
أخرجت يويس من بطن احلوت...اخل)) .الفرق
فلقت البحر ملوس  ..أان الذء
ُ
إبراهيم من النار ..أان الذء ُ
واملذاه اإلسالمية ،سعد رستم :ص.275
( )249هذا الكتاب من الكت الّت تواترت قدسيتها عند النصيية واإلمساعيلية معاً ،ومضمون الكتاب ال ميت
إىل التعاليم اإلمساعيلية بصلة ،فهو يع ِد بك وضوح يف تراث النصيية ،ب ومن الكت املعتمدة يف
املذه النصيء .وقد يق عنه اخلصييب النصيء صا كتاب "اهلداية الكرب " ويق عنه مؤلف
"الباكورة السليمايية" يف مواضع عدة ال حتص من كتابيهما فينظرا ،كما ينظر الغنوصية يف اإلسالم:
ص ،570-539ومقدمة حمقق كتاب الصراط ،للدكتور املنصف بن عبداجللي  :ص.25
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[ ]25األجوبة الفاخرة ,أمحد بن إدريس املالكي املعروف بالقرايف ,دار الكتب
العلمية ,بريوت ,الطبعة األوىل5406 :هـ 5986-م.
[ ]22استدالل الشيعة بالسنة النبوية يف ميزان النقد العلمي /د.عبدالرمحن دمشقية,
رسالة دكتوراة موجودة على النت.
[ ]25اإلسالم يف البلقان :الدين واجملتمع بني أوربا والعامل العربي ,هـ.ت.نوريس,
ترمجة :عبدالوهاب علوب ,مراجعة :حممد خليفة حسن ,اجمللس األعلى
للثقافة ,القاهرة5998 ,م.
[ ]24اإلسالم يف مواجهة الباطنية ,اجملاهد الكبري :أبو اهليثم ,جدة ,الطبعة الثانية:
5408هـ 5988-م.
[ ]21اإلصالح والتعديل ملا وقع يف اسم اليهود والنصارى من التبديل ,للشيخ عبداهلل
بن زيد آل حممود (ضمن جمموعة رسائله) ,العبيكان ,الرياض ,الطبعة األوىل:
5427هـ 2006-م.
[ ]26األصول الوثنية للمسيحية ,أندريه نايتون وآخرون ,ترمجة مسرية عزمي
الزين ,منشورات املعهد الدولي للدراسات اإلسالمية ,الطبعة األوىل,
5455هـ 5995-م.
[ ]27األعالم ,خري الدين بن حممود بن حممد الزركلي ,دار العلم للماليني ,بريوت,
الطبعة اخلامسة عشر 2002 :م.
[ ]28األعياد وأثرها على املسلمني ,د .سليمان بن سامل السحيمي ,عمادة البحث
العلمي باجلامعة اإلسالمية ,املدينة املنورة ,الطبعة الثانية5424 :هـ 2005-م.
[ ]29اهلل واحد أم ثالوث ,حممد جمدي مرجان (قبطي أسلم) ,دار النهضة العربية,
القاهرة.
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[ ]50األنباء اخلفية عن الشيعة العلوية ,يوسف خليل حممد ,الدار اإلسالمية,
بريوت ,الطبعة األوىل5457 ,هـ 5996-م.
[ ]55اإلجنيل والصليب ,دافيد بنجامني الكلداني (أسلم وتسمى بـ"عبداألحد داود").
ال توجد بيانات نشر.
[ ]52الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان ,عباس بن منصور السكسكي ,حتقيق:
د.بسام علي سالمة العموش ,مكتبة املنار ,الزرقاء ,األردن ,الطبعة
األوىل5408:هـ 5988-م.
[ ]55بولس وحتريف املسيحية ,هيم ماكيب ,ترمجة :مسرية عزمي الزين ,منشورات
املعهد الدولي للدراسات اإلنسانية ,الطبعة األوىل5455 :هـ 5995-م.
[ ]54تاريخ ابن خلدون املسمى "ديوان املبتدأ واخلرب" عبدالرمحن بن خلدون ,ضبط
األستاذ خليل شحادة ,راجعه :سهيل زكار ,دار الفكر ,بريوت5425 ,هـ -
2005م.
[ ]51تاريخ اإلسالم ووَفيات املشاهري واألعالم ,أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان
بن قَايْماز الذهيب ,حتقيق :د .بشار عوّاد معروف ,دار الغرب اإلسالمي,
بريوت الطبعة األوىل2005 :م
[ ]56تاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي ,د .حسن إبراهيم
حسن ,دار اجليل ,بريوت ,مكتبة النهضة املصرية ,القاهرة ,الطبعة الرابعة
عشرة5456 :هـ 5996-م.
[ ]57تاريخ األمم وامللوك ,حممد بن جرير الطربي ,حتقيق :حممد أبو الفضل
إبراهيم ,دار سويدان ,بريوت.

سعيد بن حممد بن سن بن معلوء

188

[ ]58تاريخ الفكر املسيحي ,الدكتور القس حنا اخلضري ,دار الثقافة ,القاهرة,
الطبعة األوىل.
[ ]59تاريخ الكنيسة ,جون لورمير ,ترمجة :عزرا مرجان ,دار الثقافة ,القاهرة,
الطبعة األوىل.
[ ]40تاريخ خمتصر الدول ,غريغوريوس أبو الفرج بن هارون الطيب امللطي املعروف
بابن العربي ,وقف على طبعه :األب انطون صاحلاني اليسوعي ,املطبعة
الكاثوليكية ,بريوت5890 ,هـ.
[ ]45التبصري يف الدين ,أبو املظفر اإلسفرائيين ,حتقيق :كمال يوسف احلوت ,عامل
الكتب ,بريوت ,الطبعة األوىل5405 :هـ 5985-م.
[ ]42التشيع نشأته ومراحل تكوينه ,أ.د.أمحد بن سعد محدان الغامدي
(ت5454هـ) ,دار الدراسات العلمية /دار ابن رجب ,مكة املكرمة ,الطبعة
الثانية5452 ,هـ 2055-م.
[ ]45التعريفات ,علي بن حممد الشريف اجلرجاني ,مكتبة لبنان ,بريوت5981 :م.
[ ]44تلخيص البيان يف ذكر فرق أهل األديان ,علي بن حممد بن عبداهلل الفخري,
حتقيق وتقديم :د.رشيد البندر ,دار احلكمة ,لندن5451 ,هـ 5994-م.
[ ]41تتمة األعالم ,حممد خري رمضان يوسف ,دار ابن حزم ,بريوت ,الطبعة
الثانية5422 :هـ 2002-م.
[ ]46ثالث حقائق أساسية يف اإلميان املسيحي ,يوسف رياض (نصراني) ,نشر
املؤلف الطبعة اخلامسة5997 :م.
[ ]47اجلذور التارخيية للنصريية العلوية ,إعداد وتعليق :احلسيين عبداهلل ,دار
االعتصام ,القاهرة ,الطبعة األوىل5400 :هـ 5980-هـ.
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[ ]48اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ,شيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن
تيمية احلراني ,حتقيق :د.علي بن حسن بن ناصر وآخرون ,دار العاصمة,
الرياض ,النشرة األوىل5454 ,هـ.
[ ]49احلركات الباطنية يف اإلسالم ,د.مصطفى غالب ,دار األندلس ,بريوت,
الطبعة الثانية5402 :هـ 5982-م.
[ ]10دائرة املعارف اإلسالمية ,أصدرها جمموعة من املستشرقني ,ترمجة وحترير:
إبراهيم زكي خورشيد وآخرون ,دار املعرفة  ,بريوت ,مصورة عن الطبعة
األوىل5955 :م .الطبعة الثانية 5969م :مؤسسة دار الشعب  ,القاهرة.
[ ]15الداء والدواء ,حممد بن أبي بكر بن أيوب ,ابن قيم اجلوزية ,حققه :حممد
أمجل اإلصالحي ,خرَّج أحاديثه :زائد بن أمحد النشريي ,إشراف :بكر بن
عبداهلل أبو زيد ,دار عامل الفوائد ,مكة املكرمة ,الطبعة األوىل5429 ,هـ.
[ ]12دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية ,أ.د .عبدالقادر بن حممد عطا
صويف ,أضواء السلف ,الرياض ,الطبعة األوىل5426 :هـ 2001-م.
[ ]15الذات اإلهلية بني اإلسالم والنصرانية ,د.عبدالشكور بن حممد أمان العروسي,
دار طيبة اخلضراء ,مكة املكرمة ,الطبعة األوىل5428 :هـ 2007-م.
[ ]14ذكر مذاهب الفرق الثنتني والسبعني املخالفة للسنة ,عبداهلل بن أسعد اليافعي,
حتقيق :د.موسى بن سليمان الدويش ,دار البخاري ,املدينة املنورة ,الطبعة
األوىل5450 :هـ.
[ ]11رحلة إىل شبه اجلزيرة العربية وإىل بالد أخرى جماورة هلا ,كارسنت نيبور,
ترمجة :عبري املنذر ,االنتشار العربي ,بريوت ,الطبعة األوىل2007 :م.
[ ]16رسالة التثليث والتوحيد ,يسي منصور ,اإلسكندرية ,الطبعة الثانية5965 :هـ.
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[ ]17الرسالة الدامغة للفاسق الرد على النصريي لعنه املوىل يف كل كور ودور ,محزة
بن على بن أمحد الدرزى ,معهد الثقافة والدراسات الشرقية ,جامعة طوكيو,
رقم ( )2469بواسطة الشبكة العنكبوتية.
[ ]18سري أعالم النبالء ,أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ,حتقيق:
جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ,مؤسسة الرسالة,
بريوت ,الطبعة الثالثة5401 :هـ 5981-م.
[ ]19شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ,عبد احلي بن أمحد بن حممد ,ابن العماد
احلنبلي .حتقيق :عبدالقادر األرنؤوط ,وحممود األرناؤوط ,دار بن كثري,
دمشق ,الطبعة األوىل5406 :هـ.
[ ]60شرح نهج البالغة ,البن أبي احلديد ,حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ,املكتبة
العصرية ,صيدا -بريوت ,الطبعة األوىل5421 :هـ 2004-م.
[ ]65صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ,أمحد بن علي القلقشندي ,حتقيق :د.يوسف
علي طويل ,دار الفكر ,دمشق ,الطبعة األوىل5987 ,م.
[ ]62طائفة النصريية تارخيها وعقائدها ,د.سليمان احلليب ,املطبعة السلفية ,القاهرة.
[ ]65طريق اهلجرتني وباب السعادتني ,حممد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية,
حققه :حممد أمجل اإلصالحي ,خرج أحاديثه :رائد بن أمحد النشريي ,عامل
الفوائد ,مكة ,الطبعة األوىل5429 :هـ.

[ ]64العرب والعروبة يف حقبة التغلب الرتكي من القرن الثالث إىل القرن الرابع عشر
اهلجري ,حممد عزة دروزة ,املكتبة العصرية ,صيدا -بريوت5405 ,هـ -
5985م.
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[ ]61العلويون النصرييون حبث يف العقيدة والتاريخ ,أبو موسى احلريري ,بريوت,
الطبعة الثانية5984 :م(.)240
[ ]66الغنوصية يف اإلسالم ,هاينس هامل ,ترمجة :رائد الباش ,مراجعة :د.ساملة
صاحل ,منشورات اجلمل ,كولونيا  -أملانيا ,الطبعة األوىل2005 :م.
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Abstract. This research deals with stating the influence distorted Christianity had on the Nusayri sect in
most of their beliefs, including the doctrine of divinity, and that this influence has remained with the
Nusayri sect right from the early times of its inception. This influence or vulnerability is clearly illustrated
in various aspects of the Nusayri faith, including: their belief in the divinity of "Ali bin Abi Talib," may
Allah be pleased with him, the ascription of Godhead to him, the belief that he has dual natures: the
divine nature where he assumes the position of divinity, and the human nature where he mingled with the
people. They also believe in Immanentism and Incarnation, Trinity in form of the belief in the Divinity
and Godhead of "Ali bin Abi Talib", "Muhammad, (blessings and peace of Allah be on him)" and
"Salman the Persian," and the doctrine of redemption and salvation. All these are the core beliefs of
Christians about Christ, peace be upon him.
Moreover, the research aims to show the impact of the Christian beliefs on the Nusayri sect, state
the invalidity of the belief of the Nusayris and its violation of Islam, and to state that the Islamic religion
is innocent of the corrupt beliefs which are being attributed to it.
The researcher has concluded that the Nusayris in most of their beliefs are not far from the
distorted Christian religion, and that this impact has existed up to our age.
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أحاديث العني مجعاً ودراسة
د .انتصار بنت ابراهيم العمر

أستاذ احلديث املساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية
جامعة الدمام

ملخص البحث .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني ..
ملا كانت اإلصابة ابلعني سبب للمرض والضرر فقد أصبح هاجساً عند كثري مـ النـا  ،ـا ا ـعر بعضـ م
إىل اختـاذ وســا حت لــول دوا إصـابت م لــءا الــدا  ،والــال خت ختلـو يف كثــري مـ ناختذــا مـ يــءورات ــرعية ،ووســا حت
ركية ،وساهم يف ذلك انتشار بعض األناديـث يف العـني الـال عتمـت ا ريهـا وهـو خت ختلـو مـ ـع أو و ـع،
فكاا دراست ا على و الشرع ،ولقيق أسانيدها ،وبياا املقبول من ا واملردود أمر ختزم ،وهءا ما ا تغلت عليه يف
حبث أمسيته " أناديث العني مجعاً ودراسة " ،مع بياا ما صح يف كيفية دفع ا ،وعالج ا.
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املقدمة
ح َمدُه ،ونستعينُه ،ونستغفرُهُ ،ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَاَ ،و ِم ْن سيئاتِ
حل ْم َد هلل ،نَ ْ
إنَّ ا َ
أ ْعمَالِناَ ،منْ يَ ْهدِه اهلل فَال مُضِلَّ لَهُ ،ومن ُيضْ ِللْ ،فَال هَادِي لَهُ.وأَشْ َهدُ أنْ ال إلَهَ إال اهللُ
َمدًا ع ْبدُه ورَسُولُه .ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
حدَهُ ال شَرِيكَ لَهُ ،وأشهدُ أنَّ مُح َّ
َو ْ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ آل عمران 201 :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭼ النساء .2 :ﭽﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﭼاألحزاب52 ،50 :
أما بعد....
فإن اهلل سبحانه وتعاىل خلق يف األجسام أرواح وطبائع خمتلفة ،وجعل يف كثري
منها خواص وكيفيات مؤثرة ،وال ميكن لعاقل إنكار تأثري األرواح يف األجسام ؛ فإنه
أمر مشاهد وإن اختلف الناس فيها بني إفراط وتفريط ،وهذا ما مساه رسول اهلل



بالعني.
وملا كانت اإلصابة بالعني سببًا للمرض والضرر فقد أصبح هاجسًا عند كثري من
الناس ،مما اضطر بعضهم إىل اختاذ وسائل حتول دون إصابتهم بهذا الداء ،واليت ال
ختلو يف كثري من حاالتها من حمذورات شرعية ،ووسائل شركية ،وساهم يف ذلك
انتشار بعض األحاديث يف العني اليت عظّمت تأثريها وهي ال ختلو من ضعف أو
وضع ،فكان دراستها على ضوء الشرع وحتقيق أسانيدها وبيان املقبول منها واملردود
أمر الزم ،وهذا ما اشتغلت عليه يف حبث أمسيته " أحاديث العني مجعاً ودراسة ".
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مشكلة البحث
إن الوسوسة واخلوف الشديد من العني نتيجة اإلغراق يف الشكوك واألوهام
والظنون املبين على أحاديث واهية ،وأخبار ضعيفة ،يؤثر على سلوكيات االنسان،
وتضعف قدرته على التعامل مع الواقع ومع من حوله ،وتُصرُفه عن املنهج السوي يف
التحصن منها ،األمر الذي يدعو إىل ضرورة التصدي لبيان حال تلك الروايات
ودراستها ،وميكن بلورة مشكلة الدراسة يف األسئلة التالية:
هل كل ما ورد من أحاديث يف العني ثابت ومقبول ؟.
ما السبيل الصحيح لدفع العني والوقاية منها ؟.
ما العالج الشرعي يف حال اإلصابة بالعني ؟.
وقسمت الدراسة فيه إىل مقدمة متهيدية وفصلني:
املقدمة :وفيها أسباب اختيار املوضوع وخطة البحث ومنهجه.
الفصل األول :معنى العني واألقوال فيها.
وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :معنى العني.
املبحث الثاني :الفرق بني العني واحلسد.
املبحث الثالث :األقوال يف العني.
الفصل الثاني :أحاديث العني.
وفيه ستة مباحث:
املبحث األول :األحاديث الواردة يف ثبوت العني.
املبحث الثاني :األحاديث الواردة يف التعوذ من العني.
املبحث الثالث :األحاديث الواردة يف الرقية من العني.
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املبحث الرابع :األحاديث الواردة يف االغتسال من العني.
املبحث اخلامس :األحاديث الواردة يف قوة تأثري العني.
املبحث السادس :فقه أحاديث عالج العني.
اخلامتة :وفيها أهم نتائج البحث.
منهج البحث
وقد اتبعت يف دراسة الفصول وترتيب األحاديث وخترجيها املنهج التالي:
 مجع ما أجده مفيدا يف بابه وموضحا للفكرة من األحاديث ،واآلثار،وأقوال العلماء دون إثقال بعدا عن اإلطالة.
 قسمت األحاديث على حسب موضوع كل حديث وأدرجته حتت عنوانالفصل املناسب له.
 وضعت قبل كل حديث رقمني :األول منها رقم احلديث يف البحث،والثاني رقم احلديث يف كل فصل.
 أسوق احلديث من أصح املصادر اليت ورد فيها. أرتب مصادر التخريج حسب تقدم وفيات أصحابها ،وإذا وجدتصاحب مصدر قد روى احلديث عن صاحب أحد املصنفات قبله أو من طريقه ذكرته
عقبه.
 إذا وجدت اختالفا يف سند احلديث أو متنه فإني أدرسه دراسة مفصلة. أقسم ختريج احلديث املختلف فيه حبسب أوجه االختالف كل وجه علىحدة.
 أدرس االختالف يف احلديث ،وأبني الوجه الراجح وقرائن ترجيحه،وأنقل ما أجده من أقوال أهل العلم والعلماء.
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 أترجم لكل راو مبا يبني حاله برتمجة خمتصرة مبا يناسب طبيعة هذهاألحباث.
 يف دراسة رواة اإلسناد أبدأ من املدار فمن فوقه ،إال إذا كان هناك حاجةلدراسة من دونه ؛ كأن خيتلفوا عليه مثالً.
 شرح األلفاظ الغريبة من كتب الغريب ،أو من معاجم اللغة املختلفة.الدراسات السابقة املتصلة ابملوضوع
بعد استقراء لكثري مما ألف يف العني ونشر مل أقف – حسب علمي  -على
مؤلف جامع ألحاديث العني من أهم كتب السنة ودراستها وحتليلها ،وجُل ما كتب
كان عن الرقية املشروعة واألذكار املأثورة يف الوقاية أو العالج منها ،فتاقت نفسي إىل
الكتابة فيه.
أهداف البحث
- 2التحقيق يف معنى العني وموقف الشارع منها.
 - 1استقراء أحاديث العني ،و دراستها دراسة حديثيه موضوعية.
- 3متييز الثابت من غريه من األحاديث الواردة يف العني.
- 4بيان طرق الوقاية والعالج منها.
وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا اجلهد مقبوالً عنده وأن يبارك فيه.
الفصل األول :معىن العني واألقوال فيها
املبحث األول :معىن العني
العَ ْينُ يف اللغة :العني والياء والنون أصل واحد صحيح ،يدل على عضو يُبصر
به ويُنظر،ثم يشتق منه .قال اخلليل :العني الناضرة لكل ذي بصر .والعني جتمع على
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أعيُن وعيُون وأعيان ،ويقال :عِنْتُ الرجل إذا أصبتَه بعينك ،فأنا أعينُه ،وهو
معيون.

()1

والعَيْن :أن تصيب اإلنسان بعني ،وعان الرجل يعِينُه عَيْناً ،فهو عائن،
()1

واملصاب َمعِنيٌ ،واملعَيون الذي فيه عنيٌ.

يقال :أصابت فالناً عنيٌ إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثرت فيه فمرض
()3

بسببها.

والعني عند ابن القيم :هي سهام خترج من نفس احلاسد والعائن حنو احملسود
واملعني تصيبه تارة وختطئه تارة ،وأصله من إعجاب العائن بالشيء ،ثم تتبعه كيفية
نفسه اخلبيثة ،ثم تستعني على تنفيذ مسها بنظرة إىل املعني ،وقد يعني الرجل نفسه،
وقد يعني بغري إرادته ،بل بطبعه ،وهذا أردى ما يكون من النوع اإلنساني.

()4

وعرفها ابن حجر بقوله " :العني :نظر باستحسان مشوب حبسد ،من خبيث
()5

الطبع حتصل للمنظور منه ضرر".

وعرفها ابن خلدون بأنها ":تأثري نفس املعيان عندما يستحسن بعينه مدركاً من
الذوات ،أو األحوال ويفرط يف استحسانه ،وينشأ عن ذلك حينئذ أنه يروم معه سلب
ذلك عمن اتصف به".

()6

( )5معجم مقاييس اللغة ألمحد ب فار (.)599/3
( )2لساا العرب ختب منتور (.)477/51
( )4اتج العرو م جواهر القامو حملب الدي الزبيدي (.)334/47
( )3ينتر :زاد املعاد يف هدي خري العباد ختب القيم (.)577-577/3
( )7فتح الباري رح صحيح البخاري ختب نجر العسقالين (.)237/51
( )7مقدمة اب خلدوا (.)229/5
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وعرفتها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية
بقوهلا ":العني مأخوذة من عان يعني إذا أصاب بعينه ،وأصلها من إعجاب العائن
بالشيء ،ثم تتبعه كيفية نفسه اخلبيثة ،ثم تستعني على تنفيذ مسها بنظرها إىل
املعني".

()7

كما إن للعني مسمى آخر وهو :النَّفْس ،والنَّافِس :العائن ،واملنْفوس:
املعيون ،يقال :أصابت فالناً نفس ،ون َفسْتك بنفس ،إذا أصبته بعني.
ويقال :رجل َنفُوس :إذا كان يصيب الناس بعينه.

()8

()9

وهو املنتشر يف البالد النجدية ،كما جاء استخدامه يف بعض األحاديث.

()10

املبحث الثاين :الفرق بني العني واحلسد
والعائن واحلاسد يشرتكان يف شيء ويفرتقان يف شيء ،فيشرتكان يف أن كل
واحد منها تتكيف نفسه ،وتتوجه حنو من يريد أذاه.
فالعائن :تتكيف نفسه عند مقابلة املعني ومعاينته.
واحلاسد :حيصل له ذلك عند غيبة احملسود وحضوره أيضا.
ويفرتقان يف أن العائن قد يصيب من ال حيسده ،من مجاد أو حيوان أو زرع أو
مال وإن كان ال يكاد ينفك من حسد صاحبه.

()22

( )7فتاوى اللجنة الدا مة للبحوث العلمية واإلفتا ابململكة العربية السعودية ( )567/5رقم (.)7467
( )6لساا العرب (.) 247/53
( )9رح صحيح مسلم للنووي (.)571/53
( )51كما جا عند مسلم يف الرقية " :ابسم هللا أرقيك م كحت و يؤذيك م ر كحت نفس أو عني ناسد هللا
يشفيك " ،سيأيت (ص .) 44
( )55بدا ع الفوا د ختب القيم (.)772/2
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واحلسد مرض قليب خيالف العني اليت تصيب الشخص مبا ينبعث منها من
حرارة وإعجاب واستحسان مبا تراه ،وقد يصاحبها املرض القليب أي احلسد وهو متين
زوال نعمة الغري وقد ال يصاحبها.
ويؤكد هذا التغاير بني احلسد والعني هو أن علماء احلديث كالبخاري مثال
يضعون احلسد يف كتاب األدب ،ويضعون العني يف كتاب الطب ،وفرق بني األدب
وموضوعاته وبني الطب وأمراضه.
ولشدة ارتباطها بالعني نسب إليها الفعل ،وليست هي الفاعلة ،بل إن نفس
العائن ال يتوقف تأثريها على الرؤية بل قد يكون العائن أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر
نفسه فيه وإن مل يره ،وكثري من العائنني يؤثرون يف املعني بالوصف من غري رؤية.

()21

املبحث الثالث :األقوال يف العني
تعددت األقوال يف حقيقة العني إىل عدة أقوال:
 أبطلت طائفة أمر العني ،وقالوا :إمنا ذلك أوهام ال حقيقة هلا. وقالت طائفة :إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة ،انبعثت منعينه قوة مسية تتصل باملعني ،فيتضرر .كما تنبعث قوة مسية من األفعى تتصل
باإلنسان ،فيهلك ،فكذلك العائن.
 وقالت فرقة أخرى :ال يستبعد أن ينبعث من عني بعض الناس جواهرلطيفة غري مرئية ،فتتصل باملعني ،وتتخلل مسام جسمه ،فيحصل له الضرر.
 وقالت فرقة أخرى :قد أجرى اهلل العادة خبلق ما يشاء من الضرر عندمق ابلة عني العائن ملن يعينه من غري أن يكون منه قوة وال سبب وال تأثري أصالً ،وهذا
مذهب منكري األسباب والقوى والتأثريات.
( )52ينتر :زاد املعاد (.)577-577/3
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واحلق أن اهلل سبحانه وتعاىل جعل أحوال األرواح وتأثرياتها ،وحتريكها
األجسام وانفعاهلا عنه ،كل ذلك بتقديره سبحانه خالق األسباب واملسببات ،بل إن
هذا اهليكل اإلنساني إذا فارقته الروح يصري مبنزلة اخلشبة أو قطعة اللحم ،وهذا أمر
مشاهد حمسوس ،فنرى الوجه كيف حيمر محرة شديدة إذا نظر إليه من يستحي منه،
ويصفر صفرة شديدة عند نظر من خيافه إليه ،وقد شاهد الناس من يسقم من النظر
وتضعف قواه ،وهذا كله بواسطة تأثري األرواح ،واألرواح خمتلفة يف طبائعها وقواها
وكيفياتها وخواصها ،فإن النفس اخلبيثة احلاسدة تتكيف بكيفية خبيثة ،وتقابل
احملسود ،فتؤثر فيه بتلك اخلاصية ،وهو أصل اإلصابة بالعني.

()13

وخلص القاضي عياض مذهب أهل السنة يف هذا فقال " :وهكذا مذهب أهل
السنة :أن املعيون إمنا يفسد ويهلك عند نظر العائن بعادة أجراها اهلل سبحانه أن خيلق
الضرر عند مقابلة شخص لشخص أخر " (.)14
وقد تعددت التفسريات العلمية املعاصرة يف تعليل كيفية تأثري العني ؛ كوجود
طاقة كهربائية وراء كل حاسة من حواسنا اخلمس تؤثر بعمق خطري على هيئة
إشعاعات حارة تنفذ كأشعة الشمس يف األجسام املقابلة ،وقد سنّ رسول اهلل 
للمعيون أن يغتسل بغسالة العائن ليبطل عمل اإلشعاعات يف جسد املصاب ويرجع
التوازن املفقود إىل اجلسم.
وهناك من أثبت قوة تأثري العني بإرسال ما يعرف بـ " النظرة املغناطيسية "وهي
التعبري عن مطلب روحي قوي عن طريق العينني.

( )54ينتر :زاد املعاد ( ،)577/3بدا ع الفوا د (.)775-739 /2
( )53إكمال املعلم بفوا د مسلم للقا و عياض (.)62/7
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وهناك من أثبت أن لكل أنسان موجة "ذبذبة " خاصة ال تشبه أي إنسان آخر
كالبصمة متاماً يف متيزها ،وكل ما ينفصل عن اإلنسان من شعر أو ظفر أو ريق أو عرق
أو دم حيمل معه هذه املوجة اخلاصة ،وال يبطل هذه املوجة إال إتالفها ألنه يقطع تلك
()15

الذبذبة حتى ال يستفيد منها السحرة.

وحيث إن تأثري العني ال خيضع لإلجراءات املعملية التجريبية احلسية ؛ ألنه ال
يقع حتت قدرة حواس اإلنسان ،فينبغي عدم اجلزم بأي من هذه التفسريات ،وعدم
اخلوض يف أمر غييب بال دليل شرعي أو حسي ،فلم يرد نص يصف هذه الكيفية .قال
تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ

اإلسراء.)16( 35:
الفصل الثاين :أحاديث العني
املبحث األول :األحاديث الواردة يف ثبوت العني
 -1عن أيب هريرة  :عن النيب  قال ":العني حق .وهنى عن الوشم"

()17

أخرجه البخاري يف كتاب الطب باب العني حق ،)149/20( ،ح () 7540
واللفظ له ،وأمحد يف مسنده (. )329/1
وأخرجه مسلم يف السالم باب الطب واملرض والرقى ( )250/24بدون قوله
"ونهى عن الوشم " ،ومثله أبو داوود يف كتاب الطب باب ما جاء يف العني
( )57لإلستزادة :انتر كتاب علم املوجة الءاتية للدكتور خليحت مسيحة ،قوة الفكر يف احلياة العلمية ،وليم فالكري،
ترمجة رؤوف موسى ،وكتاب كي تعاجل مريضك ابلرقية الشرعية للشيخ عبدهللا السدناا .
( )57سورة اختسرا (.)47
( )57الو م هو:أا يُغرز اجللد إببرة ،مث حيشى بكححت أو نيحت ،فيزرق أ ره أو خيضر .الن اية يف غريب احلديث ختب
األ ري (.)569/7
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( )301/20ح ( ،)3520وابن ماجه يف الطب باب العني ( )2279/1ح (، )3705
من طريق عبدالرزاق ،عن معمر ،عن همام ،عن أبي هريرة.
والتعبري بأن "العني حق" يدل على أن اإلصابة بالعني شيء ثابت موجود.
وقال بعدها " :ونهى عن الوشم " ،واملناسبة بني هاتني اجلملتني مل تظهر،
فكأنهما حديثان مستقالن ،وهلذا حذف مسلم وأبو داود اجلملة الثانية يف روايتهما مع
أنهما أخرجاه من نفس الطريق ،وذهب ابن حجر إىل احتمال أن يقال يف املناسبة بني
هاتني اجلملتني هو أن من مجلة الباعث على عمل الوشم تغري صفة املوشوم لئال
تصيبه العني ،فنهى عن الوشم مع إثبات العني ،وأن التحيل بالوشم وغريه مما ال
يستند إىل تعليم الشارع ال يفيد شيئا ،وأن الذي قدره اهلل سيقع (.)25
 -2عننن ابننن عبننا  ،عننن النننيب  قننال ":العننني حننق ،ولننو ننناء شننبق سننابق القنندر
سبقته العني ،وإذا استُغسلُتم فاغسلوا ".

أخرجه مسلم يف السالم باب الطب واملرضى والرقى ( )250/24واللفظ له،

والرتمذي يف الطب باب ما جاء أن العني حق والغسل هلا ( )113/0ح (،)1242
والنسائي يف السنن الكربى ( )201/5ح (، )5753
من طريق وهيب ،عن ابن طاوس ،عن أبيه ،عن ابن عباس.
قال اإلمام أبو عبداهلل املازري( )19مستدالً به على ثبوت العني ،منكراً على من
نفاها " :بظاهر هذا احلديث قال أهل السنة واجلمهور من علماء األمة ،وقد أنكره
طوائف من املبتدعة ،والدليل على فساد ما قالوه أن كل معنى ليس مبحال يف نفسه،
( )56ينتر :فتح الباري (.)271/51
( )59املازري هو اإلمام أبو عبدهللا يمد ب علو املازري املالكو مصن كتاب املعلم بفوا د رح مسلم ،و ارح
كتاب التلقني لعبدالوهاب املالكو ،وكاا بصريا بعلم احلديث مات سنة 747ه  .ينتر :سري أعالم
النبال للءهيب (.)513/21
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وال يؤدي إىل قلب حقيقة ،وال إفساد دليل فإنه من جموزات العقول ،فإذا أخرب الشرع
()20

بوقوعه فال معنى لتكذيبه ".
 -3عنن حناب

التميمنب ،حنندثأ أيب أننه عنا النننيب  يقنول " :ال شنبق يف ا نام(،)21

والعني حق ".
ومدار احلديث على حييى بن أبي كثري ،واختلف عنه على وجهني:
الوجه األول :حيىي بن أيب نثري ،عن حية بن حاب

التميمب ،عن أبيه

أخرجه الرتمذي يف الطب باب ما جاء أن العني حق والغسل هلا ()112/0
ح( )1240واللفظ له ،والبخاري يف األدب املفرد (ص  )300ح ( ،) 925ويف
التاريخ الكبري تعليقاً ( ،)205/3وأمحد ( 05/4و  ،)355- 50/7والطرباني يف
الكبري ( )32 /4ح ( ،)3701من طريق علي بن املبارك.
والبخاري يف التاريخ الكبري ( ،)205/3وأبو يعلى يف مسنده ( )277/3ح
( ،)2715والطرباني يف الكبري ( )32/4ح ( ،)3702من طريق حرب بن شداد ،
كالهما ( علي بن املبارك ،وحرب بن شداد ) عن حييى بن أبي كثري به ،وزاد أمحد
والطرباني " :وأصدق الطرية الفأل ".

( )21املعلم بفوا د مسلم ( = ،)577/4وهءا احلديث جرى جمرى املبالغة يف إ بات العني خت أنه ميك أا يرد
القدر و  ،إذ القدر عبارة ع سابق علم هللا ،وهو خت راد ألمره ،وناصله لو فرض أا يئاً له قوة
حبيث يسبق القدر لكاا العني ،لكن ا خت تسبق فكي غريها .ينتر :فتح الباري (.)271/51
هامة :وهو الرأ  ،واسم طا ر ،وذلك أهنم كانوا يتشا موا لا ،وهو م طري الليحت ،وقيحت :هو
( )25اهلام مجع َ
البومة  .وقيحت :كانت العرب تزعم أا روح القتيحت الءي خت يدرك بثأره تصري هامة ،فتقول :اسقوين ،فإذا
أدرك بثأره طارت.
هامة فتعري ،ويسمونه الصدى،فنفاه اإلسالم وهناهم عنه.
وقيحت :كانوا يزعموا أا عتام امليت ،وقيحت رونه ،تصري َ
ينتر :الن اية يف غريب احلديث (.)264/7
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الوجه الثاين :حيىي بن أيب نثري ،عن حية بن حاب  ،عن أبيه ،عن أيب هريرة
أخرجه أمحد ( )50/7من طريق حسن بن موسى وحسني بن حممد،
والبخاري يف التاريخ الكبري تعليقاً ( ،)205/3من طريق سعد بن حفص ،ثالثتهم
(حسن بن موسى ،وحسني بن حممد ،وسعد بن حفص) عن شيبان بن عبدالرمحن
النحوي ،عن حييى بن أبي كثري به.
ورواه من هذا الوجه أبان بن يزيد العطار كما يف التاريخ الكبري (،)205/3
والعلل ألبن أبي حامت ( ،)001/7لكنه ال يسمي حابساً ،يقول :عن رجل ،عن أبي
هريرة ،ومرة يقول :عن رجل ،عن أبيه ،عن أبي هريرة.
ترمجة رواة اإلسناد:
 حيىي بن أيب نثري الطائب ،أبو نصر اليمامب :من صغار التابعني ،حافظمشهور ،وذكر أبو حامت وأبو زرعة أنه مل يدرك أحدا من الصحابة إال أنس رآه ومل
()22

يسمع منه ،وقال ابن حجر " ثقة ثبت ،لكنه يدلس ويرسل" .مات سنة 219ه.
 -حيَّة بن حاب

التميمب :حيَّة باملثناة من حتتها على الراجح ،وهم من زعم

أن له صحبة ،وذكره ابن حجر يف كتابه اإلصابة يف متييز الصحابة يف القسم الرابع وهم
من ال صحبة هلم وال ادراك وبيان غلط من غلط فيه ،روى له البخاري يف األدب
والرتمذي حديثاً واحداً .وقال ابن حجر :مقبول.

()23

( )22ينتر :التاريخ الكبري للبخاري (  ،)415/6جامع التحصيحت يف أنكام املراسيحت للعال و (ص،)527
( ،) 474/2تعري أهحت التقديس مبراتب املوصفني ابلتدليس ختب نجر العسقالين (ص
الكا
 ،)77ذءيب الت ءيب ( ،)247/55تقريب الت ءيب (.)454/2
( )24ينتر :اجلرح والتعديحت ( ،) 457/4ذءيب الكمال يف أمسا الرجال للمزي ( ،)367/7ميزاا اختعتدال يف
نقد الرجال للءهيب ( ،)723/5اإلصابة يف متييز الصحابة ختب نجر ( ،)64/2ذءيب الت ءيب (/4
 ،)72تقريب الت ءيب (.)272/5
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بن ربيعة التميمب :أبو حَيَّة ،يعد يف البصريني ،يقال له صحبة،
()24

وروى عنه ابنه حَيَّة .قال البغوي :ال نعلم له إال هذا احلديث.
دراسة االختالف

هذا احلديث كما تقدم يف التخريج قد اختلف فيه على حييى بن أبي كثري،
واختلف على من دونه يف بعض التفاصيل ،والرواة عنه ثقات ،ولذا اختلف االئمة يف
الرتجيح بني الوجهني ،فتوقف البخاري يف الرتجيح ،ورجح الرتمذي الوجه األول
ألجل متابعة حرب بن شداد ،وكذا فعل أبو حامت ولعله بسبب رواية علي بن املبارك
الذي كان له عناية خاصة بأحاديث حييى ،ورجح أبو زرعة الوجه الثاني ألجل متابعة
أبان العطار ،وصرح ابن عبدالرب بأن احلديث مضطرب خيتلف فيه على حييى بن أبي
()25

كثري.

وأياً كان الرتجيح فالوجهان ال بد فيهما من حية بن حابس أو والده وهما
جمهوالن.
فاحلديث ضعيف.

وحلديث أيب هريرة طرق أخرى:
األول :أخرجه أمحد ( ،)410/1من طريق ابن وهب عن معروف بن سويد

أنه مسع علي بن رباح يقول :مسعت أبا هريرة فذكره مرفوعاً بلفظ:
" ال عدوى وال طرية ،والعني حق ".

( )23ينتر :اختستيعاب يف معرفة الصحابة ختب عبدالرب ( ،)577/5أسد الغابة يف معرفة الصحابة ختب األ ري
( ،)454/5اإلصابة يف متييز الصحابة ختب نجر (.)267/5
( )27ينتر :التاريخ الكبري ( ،)516/4سن الرتمءي (  ،)225/7العلحت الكبري للرتمءي ( ص،)277-277
علحت اب أيب نامت ( ،)772/7اختستيعاب يف معرفة األصحاب ختب عبدالرب (.)577/5
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وفيه :معروف بن سويد اجلذامي ،وثقه الذهيب ،وقال ابن حجر "مقبول" .

الثاني :أخرجه أمحد ( ،)455/1من طريق سعيد اجلريري عن مُضارب بن
حَزْن قال :قلت – يعين ألبي هريرة – هل مسعت من خليلك شيئاً حتدثنيه ،قال:
نعم ،فذكره مرفوعًا بلفظ:
" ال عدوى وال هامّة ،وخري الطري الفأل ،والعني حق ".
وفيه :مُضارب بن حَزْن بن بشر التميمي ،وثقه العجلي ،وقال ابن حجر" :
()27

مقبول ".

الثالث :أخرجه أمحد ( ،)159/1من طريق أبي معشر عن حممد بن قيس عن
أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:
" أصدق الطرية الفأل ،والعني حق ".
()28

وفيه :أبو معشر جنيح بن عبدالرمحن السِّندي وهو ضعيف.
 -4عننن عبنند بننن عمننرو بننن العننا

عننن النننيب  قننال " " :ال عنندوى وال طننرية وال

هامة وال حسد والعني حق ".
أخرجه أمحد ( )113/1من طريق رشدين بن سعد ،عن احلسن بن ثوبان،
عن هشام بن أبي رقية ،عن عبداهلل بن عمرو بن العاص.
()29

وفيه :رِشْدين بن سعد املَهري وهو ضعيف ،واختلط يف احلديث.

( )27ينتر :الكا ( ،)261/2تقريب الت ءيب (.)211/2
( )27ينتر :الثقات للعجلو ( ،)265/5تقريب الت ءيب (.)567/2
( )26ينتر :املغين يف الضعفا ( ،)374/2تقريب الت ءيب (.)235/2
( )29ينتر :ميزاا اختعتدال ) ،)39/2تقريب الت ءيب (.)415/5
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 -5عنن أيب أمامنة ،عنن الننيب  قنال " :ال شنبق يف ا نام والعنني حنق ،وأصندق الطننري
الفأل ".
أخرجه الطرباني يف الكبري ( )204/5ح ( )5050من طريق عُفري بن معدان،
عن سليم بن عامر ،عن أبي أمامة.
وفيه :عُفري بن معدان احلمصي وهو ضعيف.
 -6عننن أيب هريننرة قننال :قننال رسننول
ابن آدم ".

()30

 " :العننني حننق ،وحيضننرها الشننيطاء وحسنند

أخرجه أمحد يف مسنده (  ،)440/1وعنه الطرباني يف مسند الشاميني
( )330/4 - 107/2ح ( )3400 - 479من طريق ابن منري.
وأخرجه أبو مسلم الكشي يف سننه كما أشار إىل ذلك السيوطي يف اجلامع
الصغري (  )50/4ح (  ،)3900ومن طريقه أخرجه الطرباني يف املوضع السابق من
طريق عيسى بن يونس ،كالهما (ابن منري ،وعيسى بن يونس ) عن ثور يعين ابن
يزيد ،عن مكحول ،عن أبي هريرة.
ترمجة رواة اإلسناد:
 ثور بن يزيد بن زايد الكالعب ،أبو خالد احلمصب :وثقه أمحد وابن معنيوغريهما ،إال أنه كان يرى القدر،أخرجه أهل محص ألجل هذا ثم رجع ،وقال ابن
حجر " :ثقة ثبت إال أنه كان يرى القدر ".مات سنة مائة ومخسني وقيل ثالث
()32

ومخسني.

( )41ينتر :املغين يف الضعفا ( ،)74/2تقريب الت ءيب (.)79/5
( ،)267/5ذءيب الت ءيب ( ،)41/2تقريب الت ءيب
( )45ينتر :ذءيب الكمال ( ،)356/3الكا
(.)575/5
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الدمشقب الفقيه :قال أبو حامت :ما أعلم

بالشام أفقه من مكحول.كثري اإلرسال ،حديثه عن أبي هريرة مرسال ،قال أبو حامت:
سألت أبا مسهر :هل مسع مكحول من أحد من أصحاب النيب  ،قال ما صح
عندنا إال أنس بن مالك .وقال الدار قطين :مل يلق أبا هريرة ،وقال ابن حجر " :ثقة،
فقيه ،كثري اإلرسال " .مات سنة 223ه أو 224ه.

()31

 أبوهريرة صحايب مشهور :ثبت مما سبق أن مكحوال مل يسمع من أبي هريرةومل يلتق به.
فاحلديث ضعيف ألنه منقطا.
املبحث الثاين :األحاديث الواردة يف االستعاذة من العني

 -1عن ابن عبا رضب

عنهمنا نناء الننيب  يُنعنوذ احلسنن واحلسنني ويقنول " :إء

أابنمننا ننناء يُنعننوذُ هبننا إعاعيننل وإسننحاق :أع نوذ بكلمننات

()33
المة(." )34
وهامة  ،ومن نل عني َّ
َّ

التامننة،من نننل شننيطاء

أخرجه البخاري يف كتاب األنبياء باب منه( )703/0ح ( )3352واللفظ له،

وأبو داود يف كتاب السنة باب يف القرآن ( )01/23ح ( ،)4522من طريق جرير
الضَّيب ،والرتمذي يف كتاب الطب باب ما جاء يف الرقية من العني باب ما جاء يف الرقية

( ،)295/2ذءيب الت ءيب

( )42ينتر :اجلرح والتعديحت ()317 /6جامع التحصيحت ( ص ،)521الكا
( ،)276/51تقريب الت ءيب (.)255/2
( )44هامة :واندة اهلوام ذوات السموم ،وقيحت كحت ما له سم يقتحت فأما ما خت يقتحت مسه فيقال له السوام.فتح الباري
(.)717/7
يقرب منه
( )43ختمة :أي ذات ملم ،وأصل ا م أملمت ابلشو  ،واللمم :طرف م اجلنوا يُ ُّ
لم ابإلنساا :أي ُ
ويعرتيه.الن اية يف غريب احلديث ( .)272/3وقال اخلعايب :أو هو كحت دا وآفة تـُلَم ابإلنساا م خبحت
وجنوا وحنومها.أعالم احلديث يف رح صحيح البخاري (.)5733/4
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باملعوذتني ( )110/0ح ( ،)1235وابن ماجه يف الطب باب ما عوذ به النيب  وما
عوذ به ()2204/1ح ( )3717من طريق سفيان الثوري ،كالهما (جرير ،وسفيان )
عن منصور بن املعتمر ،عن املنهال بن عمرو ،عن سعيد بن جُبري ،عن ابن عباس.
ول َّ
اّلل  ينتنع َّوذُ من عني اْلاء وعني اإلنن  ،فنل َّمنا
 -2عن أيب سعيد قال " :ناء ر ُس ُ

ننزلت ال ُمعوذَتء أخذ هبما وتنرك ما سوى ذلك ".

أخرجه النسائي يف كتاب االستعاذة باب االستعاذة من عني اجلان () 152/5

واللفظ له ،من طريق هالل بن العالء ،وابن ماجه يف الطب باب من اسرتقى من العني
( )2202/1ح ( )3722من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ،والبيهقي يف شعب اإلميان
( )275/4ح ( )1315من طريق العباس الدوري ،وحممد الصغاني ،وهَيذام بن
قتيبة ،مخستهم ( هالل ،وأبو بكر ،والعباس ،وحممد الصغاني ،وهَيذام ) عن سعيد
بن سليمان ،عن عباد بن العوام ،عن اجلريري ،عن أبي نضرة ،عن أبي سعيد.
وأخرجه الرتمذي يف الطب باب ما جاء يف الرقية باملعوذتني ( )125/0ح
( ،)1237والنسائي يف الكربى يف كتاب االستعاذة يف ذكر فضل ما يتعوذ به املتعوذون
( )100/5ح ( )5504عن هشام بن يونس الكويف ،أخربنا القاسم بن مالك املزني،
عن اجلريري ،عن أبي نضرة ،عن أبي سعيد ،ولفظ الرتمذي" :كان رسول  يتعوذ
من اجلان" دون كلمة "عني ".
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ومدار احلديث على اْلريري ،عن أيب نضرة ،عن أيب سعيد.
ترمجة رواة اإلسناد:
 -اْلُريري ،سعيد بن إاي  ،أبو مسعود البصري :قال أمحد :كان حمدث

البصرة ،وقال أبو حامت :تغري حفظه قبل موته ،وثقه ابن معني ،وقال ابن حجر :ثقة،
()35

اختلط قبل موته بثالث سنني .مات سنة 244ه.

 أبو نضرة ،املنذر بن مالك بن قُطعة العبدي العوقب :وثقه ابن معني وأبو()36
زرعة والنسائي ،وقال ابن حجر :ثقة ،وزاد الذهيب :خيطيء ،مات سنة 205ه.
ويروي هذا احلديث عن اْلريري اثناء ،األول:
 عباد بن العوام بن عمر الكاليب ،أبو سهل الواسطب :وثقه ابن معني وأبو()37

حامت ،وقال ابن حجر :ثقة ،مات سنة 257ه.
والثاين:

 القاسم بن مالك املزين ،أبو جعفر الكويف :وثقه العجلي ،وابن معني ،وقالمرة :ما كان به بأس صدوق ،وقال أبو حامت :صاحل وليس باملتني ،وقال ابن حجر:
صدوق فيه لني ،مات بعد التسعني ومائة.

()38

يتبني مما سبق أن اجلريري قد اختلط ،وقد عد العلماء الذين مسع منه قبل
اختالطه ومل يكن مساع كل من عباد ،والقاسم بن مالك منهم ،فأشكل أمرهما،
فلم يدر هل أخذا منه قبل االختالط أو بعده ،فروايتهما عنه ضعيفة.

( )47ينتر :اجلرح والتعديحت ( ،)5/3ذءيب الت ءيب ( ،)7/3تقريب الت ءيب (.)436/5
( )47ينتر:الكا ( ،)297/2ذءيب الت ءيب ( ،)276/51تقريب الن ءيب (.)254/2
( )47ينتر :اجلرح والتعديحت ( ،)64/7الكا ( ،)745/5تقريب الت ءيب (.)376/5
( )46ينتر :ذءيب الت ءيب (،)296/6تقريب الت ءيب (.)22/2
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 )3/9( -3عننن عائشننة رضننب

عنهننا قالننت :قننال رسننول

 " :اسننتعيذوا ابه،

فإء العني حق ".
أخرجه ابن ماجه يف الطب باب العني ( )2279/1ح ( )3705واللفظ له من
طريق أبي هشام املخزومي ،والطرباني يف املعجم األوسط ( )205/0ح (،)7947
من طريق سهل بن بكار ،واحلاكم يف املستدرك ( )339/4ح ( )5755من طريق
أمحد بن إسحاق احلضرمي ،ثالثتهم (أبي هشام ،وسهل ،وأمحد بن إسحاق ) عن
وهيب ،عن أبي واقد ،عن أبي سلمة بن عبدالرمحن ،عن عائشة رضي اهلل عنها.
ومل يرو احلديث عن أبي سلمة إال أبو واقد ،وتفرد به وهيب.
هذا احلديث إسناده ضعيف جداً ،فيه:

أبو واقد صاحل بن حممد بن زائدة الليثب :ضعفه ابن معني وعلي بن املديين

وأبو زرعة وأبو حامت والدار قطين ،وقال البخاري :منكر احلديث ،وتركه سليمان بن
()39

حرب ،وقال ابن حجر يف التقريب :ضعيف.

وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة (" :)129/1هذا إسناد فيه مقال".
 )4/11( -4ع ننن عب نند ب ننن جن نراد ع ننن رس ننول
يسبقاء القدر ،فتعوذوا ابه من النف

والعني ".

 ق ننال ":الع ننني وال نننف ن ننادا

رواه الديلمي يف الفردوس ( )55/3ح ( ،)4129من طريق عبدوس أخربنا
احلسني بن فتحويه ،حدثنا هارون بن حممد هارون العطار ،حدثنا إبراهيم بن أمحد بن
أبي الشعثاء احلنظلي ،حدثنا سليمان بن حممد البجلي ،حدثنا أبو حرب بن حممد
الوزان ،عن يعلى بن األشدق ،عن عبداهلل بن جراد.
( )49ينتر:التاريخ الكبري ( ،)295/3الضعفا واملرتوكني للدار قعين (ص  ،)572ذءيب الت ءيب (،)472/3
تقريب الت ءيب (.)342/5

أناديث العني مجعاً ودراسة

025

هذا حديث موضوع ،يف إسناده:
العقيلب ،أبو ا يثم اْلزري :قال ابن عدي" :روى عن
 -يعلى بن األشدق ُ

عمه عبداهلل بن جراد عن النيب  أحاديث كثرية مناكري ،وهو وعمه غري معروفني "،

وقال أبو حامت ":ليس بشيء ضعيف احلديث " .وقال ابن حبان " :ال حتل الرواية عنه
حبال وال االحتجاج به " (.)40
املبحث الثالث :األحاديث الواردة يف الرقية من العني
 -1عننن أُم سننلمة رضننب َّ
نيب  رأى يف بنيتهننا جاري نةً يف وجههننا سننفعة
اّللُ عننهننا أ َّء النَّن َّ
فنقال" :اسَتقُوا ا َّ
فإء هبا النَّظرة ".
أخرجه البخاري يف الطب باب رقية العني ( )147/20ح ( )7539واللفظ
له ،من طريق حممد بن وهب الدمشقي ،ومسلم يف السالم باب استحباب الرقية من
العني والنملة واحلمة والنظرة ( )257/24من طريق سليمان بن داود ،كالهما " حممد
وسليمان " عن حممد بن حرب ،حدثنا حممد بن الوليد الزبيدي ،أخربنا الزهري ،عن
عروة بن الزبري ،عن زينب بنت أم سلمة ،عن أم سلمة زوج النيب .
قال احلافظ ابن حجر ":قوله " :فإن بها النظرة " اختلف يف املراد بالنظرة فقيل:
عني من نظر اجلن  ،وقيل :من اإلنس ،وبه جزم أبو عبيد اهلروي  ،واألوىل أنه أعم
من ذلك وأنها أصيبت بالعني ،فلذلك أذن  يف االسرتقاء هلا  ،وهو دال على
مشروعية الرقية من العني ".

()41

( )31ينتر :اجلرح والتعديحت (  ،) 414/9اجملرونني ( ،) 397/2الكامحت يف الضعفا ( ،)563/9ميزاا اختعتدال
(.)377/3
( )35فتح الباري (.)236/51
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 -2عن عائشة رضب

عنها " أمرين النيب  - أو أمر – أء نسَتقب من العني ".

أخرجه البخاري يف الطب ،باب رُقية العني ( )147/20ح (  )7535واللفظ
له من طريق حممد بن كثري ،ومسلم يف السالم باب استحباب الرقية من العني والنملة
واحلمة والنظرة ( )254/24من طريق عبداهلل بن نُمري ،وابن ماجه يف الطب باب من
اسرتقى من العني ( )2200/1ح ( ،)3721وأمحد ( )03 /0من طريق
وكيع،ثالثتهم ( حممد بن كثري ،وعبداهلل بن منري ،ووكيع ) عن سفيان ،قال :حدثين
معبد بن خالد ،قال :مسعت عبداهلل بن شداد ،عن عائشة رضي اهلل عنها.
 -3عن ننن أن ن ن

ول
رس ن ن ُ
بن ننن مالن ننك  ،قن ننال " :رخن ننص ُ

واحلُمة( ،)42والنَّملة(." )43

 يف الرقني ن نة من ننن العن ننني،

أخرجه مسلم يف السالم باب استحباب الرقية من العني ( )257/24واللفظ

له ،والرتمذي يف الطب باب ما جاء يف الرخصة يف ذلك ( )127/0ح ( )1231من
طريق حييى بن آدم ،وابن ماجه يف الطب باب ما رخص فيه من الرقى ( )2201/1ح
( )3720من طريق معاوية بن هشام ،وأمحد يف مسنده ( )225/3من طريق وكيع،
ثالثتهم ( حييى بن آدم ،ومعاوية بن هشام ،ووكيع ) عن عاصم األحول ،عن يوسف
بن عبداهلل بن احلارث ،عن أنس .
 -4عننن جننابر بننن عبنند قننال :رخننص النننيب  آلل حننزم يف رقيننة احليننة .وقننال ألعنناق

بنت ُعمي  " :ما يل أرى أجسام بنأ أخنب ضنارعةً( ،)44تُصنيبهم احلاجنة " .قالنت :ال.
ولكن العني تُسرع إليهم.قال " :ارقيهم " قالت :فعرضت عليه .فقال " :ارقيهم ".

( )32احلُمةُ :سم احليات والعقارب وما أ ب ا م ذوات السموم ،وم العلما م يءهب إىل أا ُمحة العقرب
وكت ا .غريب احلديث أليب الفرج اجلوزي (.)233/5
( )34النملة :قروح خترج يف اجلنب.الن اية يف غريب احلديث (.)521/7
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أخرجه مسلم يف السالم باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة
( )257/24من طريق أبي عاصم الضحاك بن مَخْلد ،وأمحد بن حنبل ()333/3
من طريق روح بن عبادة ،كالهما ( الضحاك ،وروح بن عبادة ) عن ابن جُرَيج،
قال :أخربني أبو الزبري ،أنه مسع جابراً فذكره.
 -5عن عمراء بنن حصنني  قنال :قنال رسنول
أو دم ينرقأ ".

 " :ال ُرقينة إال منن عنني أو ُحنة

أخرجه أبو داود يف الطب ،باب يف تعليق التمائم ( )309/20ح
(،)3500وأمحد يف مسنده ( )435/4والطرباني يف املعجم الكبري ( )137/25ح
( ،)755والبيهقي يف سننه ( )345/9من طريق مالك بن مغول ،والرتمذي يف
الطب ،باب ما جاء يف الرخصة يف ذلك ( )125/0ح ( ،)1234واحلميدي
( )309/1ح ( )530من طريق سفيان بن عيينة ،كالهما (مالك ،وسفيان ) عن
حصني بن عبدالرمحن السُّلمي ،عن الشعيب به.
ومداره على الشعيب ،واختلف عليه على أوجه:
الوجه األول :الشعيب عن عمراء بن حصني موقوفاً:
وهذه أخرجها البخاري يف صحيحه ( )292/20ح ( )7507من طريق حممد
بن فضيل ،عن حصني ،عن الشعيب ،عن عمران بن حصني قال :ال رقية إال من عني
أو حُمَّة .قال حصني :فذكرته لسعيد بن جبري ،فقال :حدثنا ابن عباس ،...فذكر
حديث السبعني ألفاً.

( )33ارعة :الضَّارع:النحي
(.)63/4

يضرع ف و ا ِرع و َ َرع .الن اية يف غريب احلديث
الضاوي اجلسم .يقال َ ِرع ْ
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الوجه الثاين :الشعيب ،عن أن  مرفوعاً:
أخرجه أبو داود يف الطب ،باب يف الرقى ( )352/20ح ( )3552واللفظ له،
والطرباني يف الكبري ( )174/2ح ( ،)533والدارقطين يف العلل ( )209/21ح
( ،)149واحلاكم يف املستدرك ( ،)423/4من طريق شريك النخعي ،عن العباس بن
ذريح عن الشعيب به.
الوجه الثالث :الشعيب ،عن جابر  مرفوعاً:
أخرجه ابن أبي شيبة يف املصنف ( )42/7ح ( ،)13712واهليثمي يف كشف
األستار( ،)3070والقضاعي يف الشهاب ( ،)572وعند ابن أبي شيبة :عن الشعيب
عن بعض أصحاب النيب  ،من طريق جمالد ،عن الشعيب به.
الوجه الرابا :الشعيب ،عن بريدة بن احلُصي األسلمب ،عن النيب :
أخرجه الرتمذي عقب احلديث رقم ( )1234تعليقاً ،وابن خزمية ()703/1
ح ( ،)1103من طريق شعبة ،عن حصني بن عبدالرمحن ،عن الشعيب به.
وغري شعبة يرويه عن حصني عن الشعيب عن بريدة موقوفاً.
قال الدار قطين ":واحلديث مضطرب ".
واحملفوظ كما قال املزي يف حتفة األشراف ( )55/1هو رواية حصني ،عن
الشعيب ،عن عمران بن حصني موقوفاً.
وأخرج مسلم يف صحيحه ( 401 /2ح ( )203من طريق حصني بن
عبدالرمحن ،عن الشعيب ،عن بُريدة بن حُصيب موقوفا عليه ،وفيه رواية ابن عباس
حلديث السبعني ألفاً.
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والذي يظهر أن البخاري ومسلماً إمنا أخرجا احلديث ألجل رواية ابن عباس
()47

اليت ليس فيها اختالف،ورواية حصني عن الشعيب جاءت عرضا.
 -6عن ُعبيد بن رفاعنة الزرقنب " :أء أعناق بننت عمني

قالنت :اي رسنول

إء ولند

جعفننر تُسننرع إلننيهم العننني أفأسننَتقب ننم  ،قننال :نعننم ،فإنننه لننو ننناء شننبق سننابق القنندر
لسبقته العني ".

أخرجه الرتمذي يف كتاب الطب باب ما جاء يف الرقية من العني ( )129/0ح
( ،)1230وابن ماجه يف كتاب الطب باب من اسرتقى من العني ( )2200/1ح
( )3720من طريق سفيان بن عُيينة ،والرتمذي يف املوضع السابق ح (،)1235
والنسائي يف الكربى يف كتاب الطب باب رقية العني ( )53/5ح ( )5497من طريق
أيوب ،كالهما ( سفيان ،وأيوب ) عن عمرو بن دينار ،عن عروة بن عامر به.
دراسة رواة اإلسناد:
 عمرو بن دينار املكب ،أبو حممد اْلمحب ،وثقه أبو حامت والنسائي ،وقالابن حجر ":ثقة ثبت " ،مات سنة 270ه(.)46
 عروة بن عامر القرشب ،ويقال اْلهأ املكب ،خمتلف يف صحبته ،وقال ابنحجر " :روايته عن بعض الصحابة ال متنع أن يكون صحابيًا " (.)47
الزرقب ،ولد يف عهد النيب  ،ووثقه
 ُعبيد بن رفاعة بن رافا األنصاري ُالعجلي (.)48
( )37ينتر :العلحت ختب أيب نامت ( ،)442 /7العلحت للدارقعين (.)519/52
( )37ينتر :التاريخ الكبري ( ،)4/7اجلرح والتعديحت ( ،)245/7ذءيب الت ءيب ( ،)27/6تقريب الت ءيب
(.)743/5
( )37ينتر:اإلصابة يف متييز الصحابة ( ،)236/2تقريب الت ءيب (.)59/2
( )36ينتر :اجلرح والتعديحت ( ،)317/7تقريب الت ءيب (.)734/5
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احلديث صحيح ،وقال الَتمذي " :هذا حديث حسن صحيح ".
 -7عن عائشة رضب

 فسنما صنوت صنيب يبكنب

عنها قالت ":دخنل رسنول

فقال :ما لصبيكم هذا يبكب فهال اسَتقيتم له من العني ".

أخرجه أمحد ( ،)51/0والطرباني يف األوسط ( )321/4ح ( ،)4197من
طريق أبي أويس ،حدثنا عبداهلل بن أبي بكر ،عن عمرة ،عن عائشة رضي اهلل عنها.
دراسة إسناد احلديث:
 -أبو أوي ،عبد

بن عبد

بن أوي

بن مالك بن أيب عامر األصبحب،

قريب مالك وصهره.
قال أمحد ":ضعيف احلديث " ،وقال مرة ":ليس به بأس ".
وقال ابن معني " :ضعيف احلديث " ،وقال مرة ":صدوق وليس حبجة "،
وقال مرة" :صاحل وليس بذاك".
وقال النسائي " :ليس بالقوي ".
وقال ابن عدي" :يف أحاديثه ما يصح ويوافقه الثقات عليه ،ومنها ما ال يوافقه
عليه أحد ".
وقال أبو حامت " :يكتب حديثه وال حيتج به ،وليس بالقوي ".
()49

وقال ابن حجر ":صدوق يهم " .مات سنة 205ه.
 -عبد

بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري :وثقه ابن معني
()70

وأبو حامت والنسائي ،ومثلهم قال ابن حجر.مات سنة 237ه.

( )39ينتر :اجلرح والتعديحت (  ،)92/7الكامحت يف الضعفا ( ،،)411/7ميزاا اختعتدال ( ،)371/2املغين يف
الضعفا ( ،)737/5تقريب الت ءيب (.)717/5
( )71ينتر :ذءيب الت ءيب ( ،)377/52تقريب الت ءيب (.)365/5
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 عمرة بنت عبدالرحن بن سعد بن ُزرارة األنصارية :من فقهاء التابعني ،قالابن املديين:أحد الثقات العلماء بعائشة األثبات فيها ،وقال ابن معني" :ثقة حجة "،
وقال ابن حجر " :ثقة " ماتت سنة 200ه (.)51
 -عائشة أم املؤمنني رضب

عنها.

احلديث إسناده ضعيف.
فيه عبداهلل بن عبداهلل بن أويس مل جيرحه أحد يف دينه وأمانته ،وإمنا عابوه
بسوء حفظه ،وأنه خيالف يف بعض حديثه ،ومل أقف على متابع له أو شاهد.
 -8عن عروة بن الزبري :أء رسول

 دخل بيت أم سلمة زوج النيب  ويف البينت

صيب يبكب ،فذنروا له أء به العني ،قال عروة :فقال رسول
العني ".

 " أال تسَتقوء له من

هكذا جاء مرسالً عند مالك يف كتاب العني باب الرقية من العني (،)715/1
وأبو بكر بن أبي شيبة يف كتاب العني باب من رخص يف الرقية من العني ()45/7
ح ( ،)13751من طريق سليمان بن يسار ،أن عروة بن الزبري حدثه :أن رسول
اهلل.....
قال ابن عبدالرب " :هذا حديث مرسل عند مجيع الرواة عن مالك يف املوطأ،
وهو حديث صحيح يستند معناه من طرق ثابته " (.)52
وقصد بذلك أن معناه صحيح لورود األمر بالرقية يف أحاديث صحيحة .

( )75ينتر :الكا ( ،)753/2تقريب الت ءيب (.)772/2
( )72التم يد ملا يف املوطأ م املعاين واألسانيد ختب عبدالرب القرطيب (.)574/24
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 -1عن أيب أُمامة بن سهل بن ُحننيف أ َّء أابهُ حدَّثهُ " :أ َّء ر ُسنول َّ
ناروا
اّلل  خنرج وس ُ
معنهُ َنننو م َّكننة حن َّنّ إذا نننانُوا بشننع النرار مننن اْلُحفننة( )53اغتسننل سننه ُل بن ُنن ُحننيننف،
وناء ر ُجنال أبنني حسنن اْلسنم واْللند ،فننظنر إلينه عنام ُر ب ُنن ربيعنة أ ُخنو بنأ عندي بنن
نت ننالينوم وال جلند ُُمبَّنأة( ،)54فنلُنب ( )55بسنهل ،فنأُ
نع و ُهو ينغتس ُل فنقال :منا رأي ُ
اّلل هننل لننك يف سننهل و َّ
اّلل  فقيننل لننهُ :اي ر ُسننول َّ
نول َّ
اّلل مننا ينرفن ُنا رأسننهُ ومننا يُفين ُنق،
ر ُسن ُ
نول َّ
اّلل
قننال :هننل تنتَّه ُمننوء فيننه مننن أحنند ،قننالُوا :نظننر إليننه عننام ُر بن ُنن ربيعننة ،فنندعا ر ُسن ُ



()56
نل أح ن ُد ُنم أخنناهُ ،هننال إذا رأيننت مننا يُنعجبُننك
عننام ًرا فنتنغ نيَّ
عليننه ،وقننال :عننالم ينقتُن ُ
بن َّرنننتُ ،ثَّ قننال لننهُ :اغتسننل لننهُ ،فنغسننل وجهننهُ ويديننه ومرفنقيننه وُرنبنتنيننه وأطننراف رجليننه
()57
صنبهُ ر ُجنل علنى رأسنه وظهنره منن
ص َّ ذلنك المناقُ علينه ي ُ
وداخلة إزاره يف قدحُ ،ثَّ ُ
()58
خلفه ،يُكف ُئ القدح وراقهُ ،فنفعل به ذلك فنراح سهل ما النَّا لي به َب ".

( )74اجلُحفة تقع يف مشال غرب مكة وقريبة م رابغ ،وكانت تسمى م يعة ومسيت اجلحفة ألا السيحت اجتحف ا ومححت
أهل ا ،وهو أند املواقيت اخلمسة لإلنرام من ا للحج والعمرة .انتر :معجم البلداا لياقوت احلموي
( .)555/2و ِ عب اخلرار هو مو ع قرب اجلحفة ،وقيحت واد م أودية املدينة.املرجع السابق (.)471/2
( )73جلد خمبأة :املخبَّأة :اجلارية الال يف خدرها مل تتزوج بعد؛ ألا صيانت ا أبلغ قد تزوجت .الن اية يف غريب
احلديث (.)4/2
( )77لبط:صرع ،يقول :لُبط ابلرجحت يلبط لبعاً إذا سقط.غريب احلديث لل روي (.)276/5
( )77تغيظ :غيظ كرب يلحق اإلنساا م غريه ،يقال :غاظين يغيتين ،وقد غتتين اي هءا .معجم مقاييس اللغة
ختب فار (.)317/3
( )77داخلة إزاره :اإلزار هنا املئزر وداخلته ا يلو جسده ،وقيحت :كناية ع مو عه م اجلسد فت بعض م أنه
كناية ع الفرج ،وقيحت :أراد وركه ألنه معقد اإلزار .والءي يت ر أا املراد هو املالبس املالصقة جلسد
العا  ،وغسله إمنا هو إدخاله وغمسه يف القدح .ينتر :غريب احلديث لل روي ( ،)279/5رح السنة
للبغوي ( ،)577/52إكمال املعلم بفوا د مسلم للقا و عياض ( ،)63/7رح مسلم للنووي
( ،)572/53زاد املعاد( ،)573/3فتح الباري ( ،)271/51نيحت األوطار (.)257/6
( )76تقدم ختريج جز ا منه يف نديث رقم (.)4

أناديث العني مجعاً ودراسة

017

مدار احلديث أبو أمامة بن سهل ،ويرويه عنه اثنان:
األول :حممد بن شهاب الزهري
الثاني :ابنه حممد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف.
الطريق األول :الزهري وقد اختلف عنه على وجهني ؛ فروي عنه مرة موصوال،

ومرة مرسال.

الوجه األول :الزهري ،عن أيب أمامة بن سهل ،عن أبيه موصوال.
أخرجه أمحد ( )455/3بلفظه من طريق أبي أويس ،والطرباني يف الكبري
( )55/0من طريق ابن أبي ذئب ح ( ،)7755وإبراهيم بن إمساعيل ح (،)7753
وعقيل ح ( ،)7759وابن أبي شيبة يف املصنف ( )49/7ح ( )13754عن ابن أبي
ذئب ،أربعتهم ( أبو أويس ،وابن أبي ذئب ،وابراهيم بن إمساعيل ،وعقيل ) عن
الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه فذكره.
دراسة رواة هذا الوجه:
 -الزهري هو حممد بن مسلم بن عبيد

بن عبد

بن شهاب القرشب
()59

الزهري ،أبو بكر الفقيه :متفق على جاللته وإتقانه ،مات سنة 217هـ.

 أبو أمامة هو أسعد بن سهل بن ُحنيف األنصاري ،مشهور بكنيته ،معدوديف الصحابة ،فإن له رؤية ،لكنه مل يسمع من النيب  .قال البخاري :أدرك النيب 
()60

ومل يسمع منه.

 سهل بن حنيف ،أبو اثبت األنصاري األوسب ،شهد بدراً ،وثبت يوم أحد،()61

روى عن النيب  ،وكان من أمراء علي  ،مات بالكوفة سنة 35هـ.

( )79ينتر:ذءيب الت ءيب ( ،) 497/9تقريب الت ءيب (.)544/2
( )71ينتر :اإلصابة يف معرفة الصحابة ختب نجر العسقالين ( ،)99/5ذكره يف القسم الثاين وهو فيم مات
النيب  وهم دوا س التمييز.
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الوجه الثاين :الزهري ،عن أيب أمامة مرسال.
أخرجه مالك يف كتاب العني باب الوضوء من العني ( )715/1ح (،)1505
ومن طريقه النسائي يف الكربى كتاب الطب باب وضوء العائن ( )201/5ح
( ،)5751والطرباني يف الكبري ( )59/0ح (.)7757
وعند النسائي أيضا يف املوضع السابق ح ( ،)5752وابن ماجه كتاب الطب
باب يف العني ( )2200/1ح ( )3709من طريق سفيان بن عيينة.
وعبدالرزاق يف باب الرقى والعني والنفث ( )27/22ح ( )29500عن معمر،
ومن طريقه الطرباني يف الكبري ( )59/0ح ( ،)7754ثالثتهم ( مالك ،وسفيان،
ومعمر ) عن الزهري ،عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال :مر عامر بن ربيعة
بسهل بن حنيف وهو يغتسل....
الطريق الثاين :حممد بن أيب أمامة ،عن أبيه مرسال.
أخرجه مالك يف العني باب الوضوء من العني ( )710/1ح ( ،)1505ومن
طريقه النسائي يف الكربى يف كتاب الطب باب العني ( )200/5ح (،)5750
والطرباني يف الكبري ( )51/0ح (.)7750
والطرباني أيضا يف املوضع السابق ح ( )7752من طريق مسلمة بن خالد
األنصاري ،و ح ( )7751من طريق عبداهلل بن أبي حبيبة ،ثالثتهم " :مالك،
ومسلمة ،وعبداهلل بن أبي حبيبة " ،عن حممد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ،أنه
مسع أباه يقول :فذكره.

( )75ينتر :اإلصابة يف متييز الصحابة (،)596/5

أناديث العني مجعاً ودراسة
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دراسة االختالف:
اختلف يف هذا احلديث بني الوصل واإلرسال ،وذكر الدارقطين يف العلل رواية
الزهري وسرد مجاعة كثريين يروونه مرسال ،وذكر أن ابن أبي ذئب اختلف عليه،
ورجح اإلرسال ،والرتجيح ظاهر لقوة الذين رووه عن الزهري مرسال عن أبي أمامة،
وفيهم مالك أثبت أصحابه ،ومبتابعة ابنه حممد بن أبي أمامة.

()62

دراسة رواة هذا الطريق:
 حممد بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف األنصاري :ولد أبوه على عهد رسولاهلل  ،وثقه ابن معني ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال ابن حجر " :ثقة ".

()63

 -أبوه أبو أمامة أسعد بن سهل :تقدم يف الطريق السابق.

فاحلديث مرسل وهو الصحيح.

واختلفت ألفاظ احلديث يف األمر باالغتسال ففي رواية أمحد املذكورة ورواية
ملالك قوله " :اغتسل له " ،ويف رواية أخرى ملالك " :توضأ له " ،ويف رواية النسائي
وابن ماجه " :ثم أمره أن يتوضأ ،"..وعند الطرباني وابن أبي شيبة قوله " :اغسلوه ".
وظاهر األمر يفيد الوجوب ،وحكى املازري فيه خالفاً وصحح الوجوب ،ويتأكد
بقوله عند مسلم " :وإذا استغسلتم فاغسلوا "( ،)64ويتعني إذا خشي على املعيون
اهلالك ،فإنه يصري من باب من يتعني عليه إحياء نفس مسلم.

()65

( )72ينتر :العلحت للدارقعين (.)275/52
( )74ينتر :ذءيب الت ءيب (  ،) 76/9تقريب الت ءيب (.)77/2
( )73تقدم يف نديث رقم ( .) 2
( )77ينتر :املعلم بفوا د مسلم للمازري (  ،)577/4إكمال املعلم للقا و عياض ( ،)63-64/7فتح الباري
(.)271/51
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وتفسري هذا الغسل على قول اجلمهور هو أن يؤتى بقدح ماء فيدخل يده يف
القدح فيمضمض وميجه يف القدح ،ويغسل وجهه يف القدح ،ثم يصب بيده اليسرى
على كفه اليمنى ثم بيده اليمنى على كفه اليسرى ،ويدخل يده اليسرى فيصب على
مرفق يده اليمنى،فيغسل يده اليسرى ،ثم يده اليمنى فيغسل الركبتني ،ويأخذ إزاره
فيصب على رأسه صبة واحدة ،وال يدع القدح حتى يفرغ.
 -2عن عائشة رضب

()66

عنها قالت ":ناء يُؤمر العائن فيتوضأ ث يغتسل منه املعني".

أخرجه أبو داود يف الطب باب ما جاء يف العني ( )303/20ح ( )3501واللفظ

له ،ومن طريقه البيهقي ( )372/9من طريق جرير بن عبداحلميد ،وابن أبي شيبة يف
كتاب العني باب من رخص يف الرقية من العني ( )49/7ح ( ،)13750من طريق
سفيان الثوري بلفظ " :أهنا – أي عائشة  -نانت أتمر العاين أء يتوضأ فيغسل الذي
أصابته العني "  ،كالهما ( جرير ،وسفيان ) ،عن األعمش ،عن إبراهيم بن يزيد،
عن األسود بن يزيد ،عن عائشة رضي اهلل عنها.
دراسة رواة اإلسناد:
 األعمش ،سليماء بن مهراء ،أبو حممد الكاهلب األسدي :وثقه ابن معنيوأبو حامت،وقال ابن حجر" :ثقة حافظ ،عارف بالقراءات ،ورع ،لكنه يدلس "،
()67

مات سنة 245ه.

 إبراهيم بن يزيد النخعب ،أبو عمراء الكويف :روى عن خاليه األسودوعبدالرمحن ابين يزيد ،قال أبو سعيد العالئي" :مكثر من اإلرسال" ،وقال أبو

( )77ينتر :مصن اب أيب يبة (.)39/7
( )77ينتر :اجلرح والتعديحت ( ،)537/3الكا

( ،)373/5تقريب الت ءيب (.)492/5
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019

حامت ":رأى عائشة ،وأدرك أنساً " ،وقال الذهيب" :رأساً يف العلم"،وقال ابن حجر:
()68

" ثقة ،إال أنه يرسل كثريا " ،مات سنة 90ه.
 -األسود بن يزيد بن قي

النخعب ،أبو عمرو :ويقال أبو عبدالرمحن،
()69

وثقه أمحد وابن سعد ،وقال ابن حجر ":ثقة مكثر فقيه " ،مات سنة 54ه.

احلديث إسناده صحيح وهو موقوف على عائشة ،ولف سفياء هو احملفوظ

فهو أقوى من جرير نما أشار إىل ذلك أحد بن حنبل ،وابن أيب حامت وغريمها (.)70
املبحث الام  :األحاديث الواردة يف أتثري العني

 -1عن ابن عبا عن النيب  " :العني حق ،تستنزل احلالق(." )71
أخرجه أمحد يف مسنده ( )194- 154/2واللفظ له من طريق عبداهلل بن
الوليد العدني ،واحلاكم ( )340/4ح ( )5755من طريق عبدالرمحن بن مهدي،
والطرباني يف الكبري ( )254/21ح ( )21533من طريق أبي حذيفة،ثالثتهم ( عبداهلل

بن الوليد ،وعبدالرمحن بن مهدي ،وأبي حذيفة ) عن سفيان الثوري ،عن دويد،
عن إمساعيل بن ثوبان ،عن جابر بن زيد ،عن ابن عباس.
دراسة رواة اإلسناد:
 -سفياء بن سعيد بن مسروق الثوري ،أبو عبد

الكويف :قال حييى بن

معني " :سفيان أمري املؤمنني يف احلديث " ،وقال اخلطيب البغدادي " :كان إماماً من

للءهيب ( ،)227/5ذءيب

( )76ينتر:اجلرح والتعديحت ( ،)533/2جامع التحصيحت للعال و (ص ،)76الكا
الت ءيب ( ،،)577/5تقريب الت ءيب (.)79/5
( )79ينتر :ذءيب الكمال ( ،)243-244/4ذءيب الت ءيب ( ،)299/5تقريب الت ءيب (.)512/5
( )71ينتر :العلحت ألمحد ب ننبحت ( ،) 256/5ذءيب الت ءيب ( .)526/9
( )75تستنزل احلالق :أي اجلبحت العايل .ينتر :غريب احلديث ختب اجلوزي (.)247/5
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أئمة املسلمني ومن أعالم الدين جممع على أمانته ،مع االتقان واحلفظ والضبط والورع
()72

والزهد.مات سنة 202ه.

 دويد البصري :ذكره البخاري يف الكبري وفرق بينه وبني دويد بن نافع،وقال " :دويد مسع إمساعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس به " .وقال عنه
أبو حامت " :ليس هذا بدويد بن نافع ،هو شيخ لني " .وخلط بينهما ابن حبان يف الثقات
( )42/0وتبعه احلافظ ابن حجر يف تعجيل املنفعة (ص  )47وذكرا يف ترمجة
إمساعيل بن ثوبان إن الذي روى عنه هو " دويد بن نافع ".

()73

 إعاعيل بن ثوابء :من أتباع التابعني ذكره البخاري يف التاريخ الكبري وابنحبان يف الثقات ،وفرق كالهما بينه وبني إمساعيل بن ثوبان التابعي ،وجعلهما ابن
أبي حامت واحدا.

()74

 جابر بن زيد األزدي ،أبو الشعثاق اْلويف :وثقه ابن معني وأبو زرعة()75

والعجلي ،وقال ابن حجر ":ثقة فقيه " ،مات سنة 93ه وقيل203ه.
احلديث ضعيف فيه دويد البصري وهو لني.

وذكره اهليثمي يف اجملمع (  )220/7وقال " :رواه أمحد والطرباني وفيه دويد
البصري قال أبو حامت لني ،وبقية رجاله ثقات ".

( )72ينتر:اتريخ بغداد ( ،)577/9ذءيب الكمال ( ،)573/55تءكرة احلفاظ للءهيب ( ،)214/5تقريب
الت ءيب(.)475/5
( )74ينتر :التاريخ الكبري للبخاري ( ،)275/4اجلرح والتعديحت ( ،)346/4ميزاا اختعتدال للءهيب (.)29/2
( )73ينتر :التاريخ الكبري ( ،)439/5اجلرح والتعديحت ( ،)574/5/5الثقات ختب نباا (.)35/7
( )77ينتر :الثقات للعجلو ( ،)274/5ذءيب الت ءيب ( ،)43/2تقريب الت ءيب (.)572/5

أناديث العني مجعاً ودراسة

 -2عننن أيب ذر  قننال رسننول
حالقاً ،ث يَتدى منه(.")76
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 " :إء العننني لتُولن ُا الرجننل إبذء  ،حننّ يصننعد

قال املناوي يف شرحه للحديث قوله " :إن العني " أي :عني العائن من اإلنسان

أو اجلان " لتولع " أي :تعلق " بالرجل " أي :الكامل يف الرجولية " ،حتى يصعد حالقا
" أي جبال عاليا " ثم يرتدى " أي يسقط " منه " ألن العائن إذا تكيفت نفسه بكيفية رديئة
انبعثت من عينه قوة مسية تتصل به فتضره ،وقد خلق اهلل يف األرواح خواصا تؤثر يف
األشباح (أي األجسام) ال ينكرها عاقل.
ومدار احلديث على ديلم بن غزوان العبدي واختلف عليه على وجهني:
الوجه األول :ديلم ،عن وه

ذر مرفوعا

بن أيب ُديب ،عن أيب حرب ،عن حمجن ،عن أيب

أخرجه أمحد يف مسنده (  )205 - 240/7واللفظ له من طريق يونس بن
حممد ،والبزار ()350/9ح ( )3951من طريق حممد بن عبدامللك القرشي،
والطرباني يف األوسط ( )229/0ح ( )7955من طريق طالوت بن عباد ،وابن عدي
يف الكامل ( )752/3من طريق الصلت بن مسعود ،أربعتهم ( يونس ،وحممد بن
عبدامللك ،وطالوت ،والصلت بن مسعود ) عن ديلم به.
الوجه الثاين :ديلم ،ثنا وه بن أيب ُديب ،عن حمجن ،عن أيب ذر مرفوعا.

أخرجه ابن عدي يف الكامل ( )752/3من طريق ابراهيم بن حممد بن عرعرة،

عن ديلم به.

( )77ينتر :فيض القدير ( )477 / 2
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دراسة رواة اإلسناد:

 ديلم بن غزواء العبدي ،أبو غال الرباق البصري :قال ابن معني" :صاحل"،()77

وقال أبو حامت " :ليس به بأس هو شيخ " ،وقال ابن حجر " :صدوق يرسل ".
 -وه

بن عبد

بن أيب ُديب وعند البع
()78

والعجلي ،وكذا قال ابن حجر.

(ذُيب) ا ُنائب :وثقه ابن معني

 أبو حرب بن أيب األسود الديلب البصري :روى عن حمجن ،عن أبي ذر،وقال ابن عدي " :لعل أبا حرب هو حمجن " ،ولو سلمنا به لكان االسناد منقطعاً
حيث أن أبا حرب مات سنة 209هـ وأبا ذر سنة 31هـ ،ووثقه الذهيب وابن حجر.

()79

 حمجن هذا غري منسوب ذكره ابن حجر يف تعجيل املنفعة (ص )441وقال:"روى عن أبي ذر يف العني ،وعنه أبو حرب بن أبي األسود" ،وذكره ابن أبي حامت يف
()80

اجلرح والتعديل ومل يذكر فيه شيئاً ،وذكره ابن حبان يف الثقات وقال عنه":شيخ".

 أبو ذر الغفاري الصحايب املشهور :امسه جندب بن بن جنادة على األصح.واحلديث قال فيه البزار " :ال نعلم أحدا رواه عن النيب  إال أبو ذر وال نعلم
له طريقا عن أبي ذر غري هذا الطريق ".
وذكره اهليثمي يف اجملمع ( )209/7وقال " :رواه أمحد والبزار ورجال أمحد
ثقات ".
واحلديث ضعبف فيه حمجن غري معروف ،وفيه ديلم بن غزواء وهو صدوق.
( )77ينتر :الكامحت ( ،)761/4اجلرح والتعديحت ( ،)343/4ذءيب الكمال ( ، )715/6تقريب الت ءيب
(.)267/5
( )76ينتر:الثقات للعجلو ( ،)437/2ذءيب الت ءيب ( ،)533/55تقريب الت ءيب (.)292/2
( )79ينتر،:ذءيب الكمال (،)242/44الكا ( ،)356/2تقريب الت ءيب (.)462/2
( )61ينتر :اجلرح والتعديحت ( ،)477/6الثقات ختب نباا (.)336/7

أناديث العني مجعاً ودراسة

 -3عن جابر بن عبد  قال :قال رسول
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 " العني حق تندخل اْلمنل القندر،

والرجل القرب ".
مدار احلديث حممد بن املنكدر ،ويروى عنه من طريقني:
الطريق األول :سفياء الثوري ،عن حممد بن املنكدر:
أخرجه ابن عدي يف الكامل ( ،)270- 249/5وأبو نعيم يف احللية
( ،)90/5واخلطيب البغدادي يف تارخيه ( ،)335/20والقضاعي يف مسند الشهاب
( ،)240/1من طريق شعيب بن أيوب ،ثنا معاوية بن هشام ،عن سفيان الثوري،
عن حممد بن املنكدر به.
الطريق الثاين :علب بن أيب علب اللهيب ،عن حممد بن املنكدر .
أخرجه ابن عدي يف الكامل ( ) 320 /0من طريق ابن أبي فديك ،والقضاعي
يف الشهاب ( )240/1من طريق ابراهيم بن محزة ،كالهما (ابن أبي فديك ،وابراهيم
بن محزة ) عن علي بن أبي علي به.
أما الطريق األول وهو طريق معاوية بن هشام ،عن الثوري ،فهو غلط أما من
شعيب بن أيوب ،أو من معاوية بن هشام ،نقل اخلطيب البغدادي عن أبي نعيم بن
عدي قوله " :وحديث سفيان هذا عن حممد بن املنكدر ،ويقال إنه غلط ،وإمنا هو عن
()81

معاوية ،عن علي بن أبي علي ،عن ابن املنكدر ،عن جابر ".
وكذا قرره مجاعة غريه من األئمة:

قال ابن عدي يف الكامل " :ومل حيدث عن حممد بن املنكدر من حديث الثوري
عنه إال معاوية "(.)82
( )65اتريخ بغداد للخعيب البغدادي (.)446/51
( )62الكامحت يف الضعفا (.)571/6
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وقال يف ترمجته ملعاوية " :وقد أغرب عن الثوري بأشياء ،وأرجو أن ال بأس
به "

()83

وقال أبو نعيم يف احللية " :غريب من حديث الثوري تفرد به معاوية ".
وقال امساعيل الصابوني :وبلغين أنه قيل له " أي لشعيب " ينبغي أن متسك
()84

عن هذه الرواية ففعل.

وقال الذهيب يف امليزان يف ترمجة شعيب " :وله حديث منكر ذكره اخلطيب يف
تارخيه " ( .)85ومل يذكر اخلطيب البغدادي إال هذا احلديث وحديثًا آخر رواه مسلم.
فتبني من أقوال العلماء يف الطريق األول أنه يرجع إىل الطريق الثاني وهو طريق
علي بن أبي علي اللهيب ،وهو طريق واه جدا ،فعلي بن أبي علي هذا مرتوك واتهم،
قال عنه أمحد بن حنبل" :يروي أحاديث مناكري عن جابر".
وقال البخاري ":منكر احلديث " .
وقال النسائي ":مرتوك احلديث " .وتركه أيضا أبو حامت.
وذكره الدارقطين يف الضعفاء واملرتوكني.

()50

فاحلديث ضعيف جداً.

( )64املرجع السابق.
( )63ينتر :املقاصد احلسنة (ص .)293
( )67ميزاا اختعتدال)277/2( :
( )67ينتر :الضعفا الصغري للبخاري (ص  ،)67الضعفا واملرتوكني للنسا و (ص  ،)257اجلرح والتعديحت (
 ،)597/7الكامحت يف الضعفا ( ،)457/7الضعفا واملرتوكني للدارقعين (ص ،)593املغين يف الضعفا
للءهيب (. )92/2
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قضاق

ونتابه وقدره ابألنف

037

 قننال " :جننل مننن ميننوت مننن أمنني بعنند

يعأ ابلعني ".

أخرجه الطيالسي يف مسنده (ص )141ح ( ،)2500ومن طريقه ابن أبي
عاصم يف السنة ( )230/2ح ( ،)322والبزار كما يف كشف األستار()403/3ح
( ،)3071والطحاوي يف مشكل اآلثار ( )335/5ح ( ،)1900وابن عدي يف الكامل
(.)292/7
والبخاري يف الكبري ( )300/4عن موسى بن إمساعيل ،ومن طريق البخاري
أخرجه العقيلي يف الضعفاء يف ترمجة طالب بن حبيب (.)253/3
وابن عدي يف الكامل يف الضعفاء ( )292/7من طريق أبي يزيد حبويه.
ثالثتهم ( الطيالسي ،وموسى بن إمساعيل ،وأبو يزيد حبويه ) عن طالب بن
حبيب بن عمرو بن سهل ،قال :حدثين عبدالرمحن بن جابر ،عن أبيه.
دراسة رواة اإلسناد:
 -طال

بن حبي

بن عمرو األنصاري :قال البخاري " :فيه نظر " ،وقال

الذهيب ":ضُعف " ،وذكره ابن عدي يف الكامل ،ثم قال " :نرجو أنه ال بأس به "،
وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال ابن حجر " :صدوق يهم ".
 -عبدالرحن بن جابر بن عبد

()55

األنصاري ،أبو عتيق املدين :وثقه العجلي

والنسائي ،وضعف ابن سعد روايته ،وقال ابن حجر " :ثقة،مل يصب ابن سعد يف
تضعيفه " .

()88

( )67ينتر :التاريخ الكبري ( ،)471/3الكامحت يف الضعفا ( ،)595/7ميزاا اختعتدال ( ،)444/2تقريب
الت ءيب (.)336/5
( )66ينتر :اجلرح والتعديحت ( ،)277/7ذءيب الت ءيب ( ،)549/7تقريب الت ءيب (.)773/5
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 جابر بن عبد األنصاري ،صحايب مشهور :واإلسناد ضعيف ؛ فطالب بنحبيب هذا قال عنه البخاري " :فيه نظر " وهو جرح شديد عنده ،كما أشار إىل ذلك
احلافظ ابن كثري بقوله ":إن البخاري إذا قال يف الرجل " :سكتوا عنه " ،أو " فيه نظر "
فإنه يكون يف أدنى املنازل وأردئها عنده ،ولكنه لطيف العبارة يف التجريح "(.)89
وصدر العقيلي كالم البخاري هذا يف ترمجة طالب وقال " :ويف العني عن
النيب  رواية من غري هذا الوجه بأسانيد جياد "( ،)90وكأنه ينكر هذه الرواية.
وساق ابن عدي يف الكامل احلديث يف ترمجة طالب بن حبيب ،وهو يسوق يف
الرتمجة ما يتفرد به الراوي ويستنكر عليه ،كما أنه أضاف ما يدل على اضطراب
الراوي طالب بن حبيب يف روايته حيث رواه مرة عن شيخه عبدالرمحن بن جابر،
ومرة عن حممد بن جابر ،وذكر حديثا آخرا اضطرب فيه يرويه عن شيخه عبدالرمحن
بن جابر عن أبيه جابر ،ومرة عن جده ،وهذا كله يؤكد كلمة البخاري اليت صدر بها
ترمجته.
وذكر احلديث أبو الفرج ابن اجلوزي يف العلل املتناهية (.)551/1
كما أن هذه الرواية بهذا اإلسناد أعرض عنها مجيع أصحاب الكتب الستة مع
شهرته عن أبي داود الطيالسي ؛ فهو خمرج يف كتب الرجال وكتب الغرائب فقط.
ومثل هذا الراوي إذا تفرد ابلرواية فإء تفرده ال يقبل ،ويعد حديثه منكرا.
كما أن املنت مشكل أيضا ،خاصة إن محل على ظاهره ،وهو أن العني ليست
بقضاء اهلل وقدره ،وللخروج من هذا ال بد من التكلف يف تأويله ،فيكون املعنى :أكثر
من ميوت – وإن كان اجلميع بقضاء اهلل وقدره – من أميت بالعني.
( )69اختصار علوم احلديث ختب كثري (ص .)517
( )91ينتر :الضعفا الكبري (.)245/2
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 -5عن أعاق بنت عمي

قالت :ععت رسنول

035
 يقنول " :نصنف منا حيفنر ألمني

من القبور من العني ".
أخرجه الطرباني يف املعجم الكبري ( )277/14ح ( ،)399قال :حدثنا أبو
عقيل أنس بن سامل اخلوالني ،ثنا عمرو بن هشام أبو أمية احلراني ،ثنا عثمان بن
عبدالرمحن الطرائفي ،عن علي بن عروة ،عن عبدامللك ،عن داود بن أبي عاصم،
عن أمساء بنت عميس رضي اهلل عنها .
هذا حديث موضوع ،يف إسناده علب بن عروة الدمشقب القرشب.
قال أبو حامت" :مرتوك احلديث " ،وقال ابن عدي " :منكر احلديث " ،وقال
ابن حبان ":كان ممن يضع احلديث " ،ووصفه ابن حجر بقوله " مرتوك ".

()92

ذكره اهليثمي يف اجملمع ( )209/7وقال " :رواه الطرباني وفيه علي بن عروة
الدمشقي وهو كذاب " .وقال العراقي يف طرح التثريب ( " )295/5وإسناده ضعيف
جدا ".
 -6عن أن بن مالك  قال :ناء عند رسول  يتنيم منري  ،فسنأل عننه يومناً،
فقننالوا :إنننه مليننت اي رسننول  ،قننال رسننول  " أفننال اسننَتقيتم لننه ،فننإء ثلننث منننااي
أمي من العني ".
أخرجه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول يف معرفة أحاديث الرسول ()503/1
ح ( ،)2204من طريق الفضل بن حممد ،ثنا حممد بن الوزير الواسطي ،ثنا يوسف بن
السفر ،قال :حدثين مالك بن أنس ،قال :حدثين ربيعة بن أبي عبدالرمحن ،عن
أنس بن مالك . 
( )95ينتر :اجلرح والتعديحت ( ،)596/7اجملرونني ( ،)64/2الكامحت يف الضعفا (،،)477/7ذءيب الت ءيب
( ،)459/7التقريب (.)99/5
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هذا حديث موضوع يف إسناده يوسف بن السفر ،أبو الفي .
كاتب األوزاعي ،قال البخاري " :منكر احلديث " ،وقال أبو زرعة وغريه":
مرتوك " ،وقال النسائي ":ليس بثقة " ،وقال ابن عدي " :روى بواطيل " ،وقال
()92

الدارقطين ":مرتوك يكذب".

املبحث الساد  :فقه أحاديث عالج العني
إن من رمحة اهلل بعباده املؤمنني أن بيّن على لسان رسوله  كيفية دفع العني
قبل وقوعها ،وإذا وقعت كيف يعاجل منها.
املطل األول :دفا العني قبل الوقوع
وهذا ينقسم إىل ما هو يتعني من العائن وهو:
 التربيك :وهي مجلة مزيلة ومانعة للعني وشرها ،ولذلك أمر النيب  أننربك على كل ما يستحسن ويعجب ،وإذا كان العائنُ خيشى ضررَ عينه وإصابتهَا
للمَعني ،فليدفع شرِّها بقوله  :اللَّهُمَّ بَارِكْ عليه ،كما قال النبى  لعامر بن ربيعة ملا
بركْتَ " (.)93
عان سهل بن حُنيف " :أال َّ

وقد ُأمِرَ العائِنُ أن يقول  " :اللَّهُمَّ بارِكْ

عَلَيْه" ليدفع تلك الكيفية اخلبيثة بالدعاء الذي هو إحسانٌ إىل املعِني ،فإنَّ دواء الشىء
بضِدِّه .
وقسم آخر يتعني على املعِني ،وهو:
 األذنار واألوراد الشرعية :إذا كانت العني سهما خترج من نفس احلاسد أوالعائن حنو احملسود واملعني فهى تصيب تارة وختطئ تارة ،فإن صادفته ال وقاية عليه

( )92ينتر :الضعفا الصغري للبخاري (،)527الكامحت يف الضعفا (  ،) 397/6الضعفا واملرتوكني للدارقعين
(ص  ،)277ميزاا اختعتدال (.)377/3
( )94تقدم خترجيه يف نديث رقم (.)57
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أثرت فيه البد ،وإن صادفته حذرا حمصناً ال منفذ فيه للسهام مل تؤثر فيه ،وأعظم ما
حيفظ اهلل بها اإلنسان هي األوراد واألذكار الشرعية:
 "قل أعوذ برب الفلق ". "قل أعوذ برب الناس ". قراءة آية الكرسى. اآليتان األخريتان من سورة البقرة. -أوراد الصباح واملساء التى بسطها العلماء فى كتب األذكار.

()94

وذهب بعض العلماء إىل االحرتاز من العني بسرتُ حماسن مَن يُخاف عليه العَيْن
مبا يردُّها عنه ،واعتمدوا يف ذلك على ما روي عن عثمان  " :أنه رأى صبياً تأخذه
َسمُوا نُونَتَه " )97(.ذكرها اخلطابي يف غريبه وقال :رواه أمحد
العني مجاالً ،فقال  :د ِّ
بن حييى الشيباني( ،)96عن حممد بن زياد األعرابي( ،)97ذكره أبو عمر( )98عنه .ثم قال

( )93م كتب األذكار :عمحت اليوم والليلة للنسا و ،وعمحت اليوم والليلة ختب السين ،واألذكار للنووي،الوابحت
الصيب م الكلم العيب ختب القيم.
( )97غريب احلديث للخعايب ( ،)549/2وينتر :رح السنة للبغوي ( ،)577/52مشارق األنوار للقا و
عياض
( )97أبو العبا أمحد ب حيىي ب يزيد الشيباين ،املعروف بثعلب ،وهو أند علما اللغة ومش وراً ابحلفظ،
وصانب الفصيح والتصاني  .مات سنة (295هـ) .ينتر :اتريخ بغداد ( ،)213/7تءكرة احلفاظ
(.)777/2
( )97أبو عبدهللا يمد ب زايد األعرايب ،إمام اللغة ،لزمه علب تسع عشرة سنة .وانت ى إليه علم اللغة واحلفظ،
مات سنة (245هـ ) .ينتر :ذءيب اللغة لألزهري ( ، )21/5اتريخ بغداد (.)212/4
( )96هو ي مد ب عبدالواند ب أيب ها م ،أبو عمر البغوي ،املعروف بغالم علب ،ونقحت اخلعيب البغدادي ع
يوخه أهنم كانوا يو قونه يف احلديث .مات سنة (437هـ) .ينتر :اتريخ بغداد ( ،)477/2وفيات
األعياا (.)429/3

د .انتصار بنت ابراهيم العمر
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يف تفسريه  ":أراد بالنونة :النقرة اليت يف ذقنه ،والتدسيم :أراد التسويد ،أراد سودوا
ذلك املوضع من ذقنه ليَرُد العني ".
ومما يشكل على هذه الرواية عدة أمور:
 أن األثر ذكر يف كتب اللغة ،ونقله عنهم بعض الشراح ،ومل أقف عليهمسنداً ،ومن ذكر يف إسناده غلبت عليهم البضاعة اللغوية.
 من استدل بهذا األثر فإنه عمد إىل تشويه نعمة من نعم اهلل عليه أو علىأوالده أو زوجه أو ماله ،أو يعمد إىل الكذب أو التزوير وخداع الناس ،فكأنه بهذا
انصرف إىل جنس معني من االعتقاد ،وهو اعتقاد النفع والضرر من الناس استقالال،
وهذا ينايف كمال التوكل ،واملأثور هو دفع الشرور واالستعاذة بولي النعمة وموليها من
شر لصها وعدوها باألذكار واألوراد الشرعية ،فمن توكل عليه وانقطع بكليته إليه
حفظه وحرسه وصانه.
 أن تدسيم النونة يزيدها وضوحاً ومجاالً ،مع أن املقصود من احلديث هوتقليل مجال الصيب ،وهذا مما يشكل أيضًا يف هذا األثر.
يتبني من هذا أن تعمد السرت خوف العني ال أصل له ،واهلل سبحانه وتعاىل
يقول " :وأمَّا بنِع َمةِ رَبِكَ فَحَدْث " ( ،)99فاملسلمون كانوا يرون أن من شكر النعم أن
حيدث بها ،وإن ظهرت فال بأس من غري إسراف ،وال خيالء ،وال كسر نفوس
الفقراء ،وأن ال يغرت بها ،كما أن التحدث بنعمة اهلل داع لشكرها ،وموجب لتحبيب
()100

القلوب إىل من أنعم بها ،فإن القلوب جمبولة على حمبة احملسن.

( )99سورة الضحى (.)55
( )511ينتر :تفسري اب كثري ( ،)779/3تفسري السعدي (ص .)661
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املطل الثاين :عالج اإلصابة من العني بعد وقوعها
 -1الرقية :معناها:
العُوذة ،واجلمع رُ ّقى ،وتقول :اسَْترْ َقيْتُه فرَقاني رُقية ،فهو راق ،ورجل
َرقَّاء :صاحب رُ ّقي .يقالَ :ر َقى الراقي رُقيْة ورقِّياً إذا عوَّذ ونَ َفث يف عوذَِته.

()101

أما اصطالحاً:
قال ابن حجر " :الرقية كالم يستشفى به من كل عارض ".

()102

وقال ابن األثري ":الرقية :العُوذة اليت يرقى بها صاحب اآلفة ،كاحلمى
()103

والصرع ،وغري ذلك من اآلفات ".

وقال ابن تيمية " :االسرتقاء أن يطلب من غريه أن يرقيه ،والرقية من نوع
الدعاء ،وكان هو  يرقي نفسه وغريه وال يطلب من أحد أن يرقيه "

()104

والرقية مشروعة للمصاب بالعني ،امتثاال لقول النيب  الذي روته عائشة" :
أمرني النيب  أن نسرتقي من العني ".

()105

وكذا قول أم سلمة رضي اهلل عنها عن النيب  عندما رأى يف بيتها جارية يف
وجهها سَفعةٌ ":اسرتقوا هلا فإن بها النظرة "(.)200
وهذا دليل على أن عالج العني يكون بالرقية ،ومما جاء يف الرقية:

( )515لساا العرب ( ،)219/7وينتر :ذءيب اللغة (.)294/9
( )512فتح الباري (.)775/3
( )514الن اية يف غريب احلديث (.)273/2
( )513جمموع الفتاوى ختب تيمية (.)426/5
( )517تقدم خترجيه يف نديث رقم ()52
( )517تقدم خترجيه يف نديث رقم (.)55
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 عن عائشة زوج النيب  أنها قالت :كان إذا اشتكى رسول اهلل  رقاهجربيل قال " :باسم اهلل يُبْريك ومن كل داء يَشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل
ذي عني "(.)107
 عن أبي سعيد اخلدري أن جربيل أتى النيب  فقال ":يا حممد اشتكيت،فقال :نعم ،قال :باسم اهلل أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نَفْس أو عني
حاسد اهلل يَشفيك ،باسم اهلل أَرقِيك " (.)108
 عن عُبادة بن الصامت  يقول :أتى جربيل عليه السالم ،النيب  ،وهويُوعَك .فقال " :بسم اهلل أرقيك من كل شيء يؤذيك ،من حسد حاسد ،ومن كل
عني اهلل يشفيك " (.)109
ومل أقف على حتديد آيات معينة لرقية املعيون يف املأثور عنه  كما هو احلال
عند بعض الراقني ،أو تكرار بعض اآليات عدة مرات ،وإمنا هذا اجتهاد منهم،
( )517أخرجه مسلم يف السالم ابب العب واملرض والرقى (.)579/53
عوذ به
( )516أخرجه مسلم يف السالم ابب العب واملرض والرقى ( ،)571/53واب ماجه يف العب ابب ما َّ
النيب  وما ِ
عوذ به ( )5573/2ح (،)4724م طريق أيب نضرة العبدي ع أيب سعيد اخلدري.
( )519أخرجه اب ماجه يف العب ابب ما يعوذ به م احلمى ( )5577/2ح ( ،)4727م طريق عمرو ب
عثماا ع أبيه ،وأمحد يف مسنده ( ) 423/7م طريق زيد ب احلباب وعلو ب عياش ،كل م ع اب
وابا ع ُعمري – وهو اب هانئ  -أنه مسع ُجنادة ب أيب أمية قال :مسعت ُعبادة ب الصامت ،وذكره.
وفيه اب وابا وهو عبدالرمح ب اثبت ب وابا العنسو خمتل فيه ،و قه أبو نامت ،وقال أبو زرعة" :
امو خت أب به " ،و عفه النسا و ،وقال اب معني " :صاحل احلديث " .ينتر :اجلرج والتعديحت
( ،)259/7ذءيب الت ءيب ( ،)547/7تقريب الت ءيب (.)774/5
وله اهد م نديث أبو سعيد اخلدري السابق ذكره.
قال البويصري يف الزوا د ( " :)225/2هءا إسناد نس " ،وهو كما قال.
وأخرجه النسا و يف الكربى يف عمحت اليوم والليلة ( )479/51ح ( )51777م طريق سلماا رجحت م أهحت
الشام ع ُجنادة ع اب الصامت بنحوه.
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واألوىل الرقية باملأثور عنه  بصفة عامة ،وعدم االعتقاد بنفع آيات معينة دون غريها
من غري مستند صحيح( ،)110والقرآن كله شفاء قال تعاىل " :ونُنَزَّلُ من القُرآنِ ما هُو
ِشفَا ٌء و َرحْ َم ٌة للمُؤمِنني "(. )111
وقد أمجع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثالثة شروط (:)112
 أن يكون بكالم اهلل تعاىل أو بأمسائه وصفاته. أن يكون باللسان العربي أو مبا يعرف معناه من غريه. أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاتها بل بذات اهلل تعاىل.وال شك أن رقية املصاب لنفسه أفضل ألن النائحة الثكلى ليست كالنائحة
املستأجرة ،وهذا إذا مل يعرف العائن ،وأما إذا عرف الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر
باالغتسال.
 -2اغتسال العائن للمعني:
قال النووي " :االستغسال أن يقال للعائن وهو الناظر بعينه باالستحسان:
اغسل داخلة إزارك مما يلي اجللد مباء ،ثم يصب ذلك على املعني وهو املنظور
()113

إليه".

فاألصل يف عالج املعني احلرص على معرفة العائن فيؤمر بغسل مغابنه وأطرافه
وداخلة إزاره وصبه على رأس املعيون.
( )551ولقد اطلعت على كثري ا أل يف الرقية الشرعية نيث ُخصص في ا فصول لآلايت واألوراد الال تقرأ على
املعيوا ،وما يعرف عندهم آبايت الشفا  ،أو غريها ا مل يرد ،وقد يكوا كتاب " العواصم م الشيعاا
وصحيح الرقية الشرعية " للشيخ مصعفى العدوي متيز على غريه أبنه اعتمد على املأ ور يف الرقية.
( )555سورة اختسرا (.)62
( )552ينتر :فتح الباري (.)231/51
( )554اجملموع رح امل ءب (.)77/9
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أو يؤخذ من أثره إذا غلب على الظن أنه هو العائن ،وقد يكون األصل يف هذا
ما جاء يف نهاية حديث سهل بن حنيف عندما عان عامر بن ربيعة يف رواية عبدالرزاق:
" وأمره فحسا منه حسوات " (.)114
وهذا من أقوى العالجات وأفضلها ،وليس يف ذلك اتهام أو فتح لباب العداوة
والبغض فإن العني قد ال ختطر ببال العائن ؛ وإمنا هو إعمال حلديث عامر بن ربيعة
عندما سأل النيب  أهل املعني
" هل تتهمون فيه أحد "( ،)115وهذا االتهام ال بد أن يقوم على بينة كأن يسمعه
أحد يتكلم بكالم ،أو أن خيرب عن نفسه ،أما االعتماد على الظنون ،وأقوال
املشعوذين ،أو االستعانة باجلان ،فهذا خطري جداً ،وفيه إشاعة للعداوة وسوء الظن،
وفتنة للناس ،والنيب  أرشدنا يف حال إذا مل يعلم العائن فحينئذ يلجأ إىل عالج
نفسه بالرقية الشرعية.
وقد نبه ابن القيم إىل ضرورة االعتقاد بنفع هذا العالج وأنه ال ينتفع بها من
أنكرها ،وال من سخر منها ،وال من شك فيها ،أو فعلها جمربًا غري معتقد.

()116

وأما ما ينتشر من عالجات للعني غري ما ذكرت ،أو وقايات من العني غري ما
ورد عنه  فينبغي احلذر منه ،فهي إما بدعية أو شركية فيها استعانة بغري اهلل ،مع
التنبيه إىل أن ليس كل ما يصيب اإلنسان سببه العني ،بل جيب التوقع بأن السبب قد
يكون مرضياً عضوياً ،فإن اإلصابة بالعني ال ميكن قياسها بالنظر ،وإمنا هو ظن قائم
( )553تقدم خترجيه يف نديث رقم ( ،) 57وقد أ ار إىل ذلك الشيح يمد ب صاحل العثيمني " :وهو أا يؤخء
م عاره ،أي :ما يلو جسمه م الثياب ؛ كالثوب ،والعاقية ،والسروال ،وغريها ،أو الرتاب إذا مشى
عليه وهو رطب " .القول املفيد على كتاب التونيد (.)99/5
( )557م نديث عامر ب ربيعة ،تقدم خترجيه يف نديث رقم (.)57
( )557ينتر :زاد املعاد (.)575/3
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على أعراض متفاوتة وغري واضحة ،وقد خيطئ الظن ويصيب الطب ،وهنا ال بد من
بذل األسباب يف التداوي والعالج.
املطل الثالث :هل نالمه  يف العني وحب وشرع ،أم هو ط وجتربة
يندرج هذا حتت مسألة هل احلديث النبوي فيه ما هو رأي للنيب  وليس
وحيًا ؟ أم أن كل ما نطق به رسول اهلل  وحي من اهلل تعاىل ؟.
والصحيح أنها وحي من اهلل تعاىل إال إذا جاءت قرينة تدل على أن ذلك من
رأيه  ،واألدلة على ذلك ما يلي:
 قوله تعاىل " :وما ينطق عن اهلوى ،إن هو إال وحي يوحى"( ،)117منطوقهذه اآلية أن كل ما يقوله رسول اهلل  وحي من اهلل تعاىل ،ألن كالمه ال يصدر عن
هوى وإمنا يصدر عن وحي يوحى ،وال فرق يف ذلك بني جمال وجمال.
 ما ورد عن عبداهلل بن عمرو قال :كنت أكتب كل شيء أمسعه من رسولاهلل  أريد حفظه ،فنهتين قريش ،وقالوا :أتكتب كل شيء تسمعه ورسول اهلل 
بشر يتكلم يف الغضب والرضى ،فأمسكت عن الكتاب ،فذكرت ذلك لرسول اهلل 
فأومأ بإصبعه إىل فيه فقال " :أُكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إال حق ".

()118

 حديث العسل الذي رواه أبو سعيد اخلدري  " أن رجالً أتى النيب فقال :أخي يشتكي بطنه ،فقال :اسقه عسالً ،ثم أتى الثانية ،فقال :اسقه عسالً ،ثم

( )557سورة النجم (.)4،3
( )556أخرجه أبو داود يف العلم ،ابب كتابة العلم ( )79/51ح ( ،)4729وأمحد يف مسنده (،)572/2
والدارمو يف ابب م رخص يف كتابة العلم ( ،)527/5م طريق حيىي ب سعيد ،ع عبيدهللا األخنس،
ع الوليد ب عبدهللا ،ع يوس ب ماهك ،ع عبدهللا ب عمرو .واحلديث نس  ،فيه عبيدهللا ب
األخنس ،أبو مالك اخلزاز ،وهو صدوق ،روى له اجلماعة ،وبقية رجاله قات.
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أتاه الثالثة ،فقال :اسقه عسالً ،ثم أتاه ،فقال :فعلت ،فقال :صدق اهلل ،وكذب
()119

بطن أخيك ،اسقه عسالً ،فسقاه ،فربأ ".

وأحاديث الطب تندرج حتت هذا ،فالصحيح أنها وحي من اهلل تعاىل ،إال إذا
جاءت قرينة تدل على أن ذلك من رأيه  ،ويؤكد هذا الرأي أمران:
األول :السبق العلمي الذي يف احلديث النبوي يف جمال الطب الذي ال ميكن أن
يكون من عنده وهو النيب األمي ،كما ال ميكن أن يكون من تراث عصره ،فإن كثرياً
مما ورد فيها مل يكتشف إال بعد أكثر من ألف ومائيت سنة ،ومنها ما مل يكتشف إال يف
القرن العشرين.
الثاني :خلو أحاديث الطب من األخطاء الطبية سواء يف املعلومات البحتة ،أو
التشخيص ،أو الوقاية ،أوالعالج ،فلو كان علماً جتريبياً لوقع اخلطأ ،ولكنه وحي منه
سبحانه يعصمه من األخطاء الشائعة.
الامتة
احلمدهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أمجعني..
فبعد دراسة موضوعية إلربعة وعشرين حديثاً مما ورد مسنداً يف العني ،وبعض
مسائله خلص البحث إىل النتائج التالية:
 - 2أن األدلة من السنة دلت على حقيقة العني ،وأنها حق ،وليست من
مجلة األوهام واخلياالت.

( )559أخرجه البخاري يف العب ،ابب الدوا ابلعسحت ،وقول هللا تعاىل " :فيه فا للنا " ()575/51
ح ( ،)7763ومسلم يف كتاب السالم ،ابب التداوي ابلعود اهلندي (.)212/53
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 - 1مرض اإلصابة بالعني ال يقع إال بإذن اهلل تعاىل ،وليس مرتبطاً فقط بنظر
شخص آلخر بعيون مشوبة باحلقد واحلسد.
 - 3اإلصابة بالعني هلا تأثري على البدن ،وقد تؤذي اإلنسان وتصرعه .
 - 4التربيك عند االستحسان والعجب يعد مانعًا بإذن اهلل من العني.
 - 7التعوذ من العني والتحصن من شرها ،واحلرص على األذكار واألوراد
هو املنهج الوقائي النبوي.
 - 0التداوي بالرقية الشرعية واالستشفاء باملأثور منها ،وخري أنواع الرقية أن
يرقي املصاب بالعني نفسه.
 - 5اغتسال العائن أمر الزم إذا طلب منه من أجل رفع ضرر العني.
 - 5بعض ما اشتهر يف العني من أحاديث واليت تثري اهللع والتوجس يف النفس
ضعيفة ال ترقى إىل مصاف األحاديث املقبولة.
 - 9كل ما ورد يف العني وحي من اهلل سبحانه ،وليس علمًا جتريبياً عرضة
للصواب واخلطأ.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
املصادر واملراجا
[ ]2األدب املفرد .لإلمام احلافظ حممد بن إمساعيل البخاري ،ترتيب كمال يوسف
احلوت ،عامل الكتب ،بريوت ،ط الثانية 2407هـ.

[ ]1االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه " املوطأ "
من معاني الرأي واآلثار ،وشرح ذلك كله باإلجياز واالختصار .تصنيف اإلمام
احلافظ أبي عمر يوسف بن عبدالرب ،حققه :د .عبد املعطي أمني قلعجي ،دار
قتيبية ،دمشق – بريوت ،دار الوعي – حلب ،القاهرة ،ط األوىل 2424هـ.
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[ ]3اإلصابة يف متييز الصحابة .لشيخ اإلسالم أمحد بن علي العسقالني املعروف بابن
حجر ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.
[ ]4أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري .لإلمام أبي سليمان محد بن حممد
اخلطابي ،حتقيق ودراسة حممد بن سعد آل سعود ،مطبعة جامعة أم القرى ،ط
األوىل 2409هـ.
[ ]7إكمال املعلم بفوائد مسلم .لإلمام احلافظ أبي الفضل عياض بن موسى
اليحصبيب ،حتقيق :د .حييى امساعيل ،دار الوفاء ،الرياض ،ط األوىل
2429هـ 2995-م.
[ ]0الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث .للحافظ ابن كثري ،حتقيق أمحد
شاكر ،دار السالم ،الرياض ،ط األوىل 2424هـ.
[ ]5بدائع الفوائد .للعالمة أبي عبداهلل حممد ابن قيم اجلوزية ،حتقيق علي بن حممد
العمران ،دار عامل الفوائد.
[ ]5تاج العروس من جواهر القاموس .حملمد مرتضى الزبيدي،حتقيق علي شريي،
دار الفكر ،بريوت – لبنان – 2424هـ.
[ ]9تاريخ بغداد .لإلمام احلافظ أبي بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ،حققه
د .بشار عواد ،دار الغرب اإلسالمي ،ط األوىل 2411هـ.
[ ]20تاريخ دمشق .لإلمام علي بن احلسن الشافعي ،املعروف بابن عساكر ،دار الفكر.
[ ]22التاريخ الكبري .للحافظ أبي عبداهلل إمساعيل البخاري ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان.
[ ]21تذكرة احلفاظ .لإلمام أبو عبداهلل مشس الدين حممد الذهيب ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان.
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[ ]23حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي .لإلمام احلافظ حممد عبد الرمحن
املباركفوري ،ضبطه وراجعه وصـححه :عبد الرمحن حممد عثمان ،دار الفكر.
[ ]24تعريف أهل التقديس مبراتب املوصفني بالتدليس .للحافظ أمحد بن حجر
العسقالني ،مكتبة املنار ،األردن.
[ ]27تفسري املعوذتني .لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد ابن تيمية ،حرج أحاديثه موفق
عبداهلل العوض ،دار طيبة ،الرياض ،ط األوىل 2405هـ.
[ ]20تقريب التهذيب .للحافظ أمحد بن حجر العسقالني ،حتقيق مصطفى عبدالقادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط األوىل 2423هـ.
[ ]25التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد .ألبي عمر يوسف بن عبداهلل بن
عبدالرب القرطيب ،حتقيق :سعيد أمحد أعراب ،مكتبة السوادي ،جدة،
2420هـ – 2990م.
[ ]25تهذيب التهذيب .للحافظ شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالني ،دار
الفكر ،ط األوىل 2404هـ –2954م.
[ ]29تهذيب الكمال يف أمساء الرجال .للحافظ مجال الدين أبي احلجاج يوسف
املزي ،ختقيق د .بشار معروف،مؤسسة الرسالة ،بريوت2403 ،هـ.
[ ]10تهذيب اللغة .ألبي منصور حممد أمحد األزهري ،حتقيق :يعقوب عبد النيب،
الدار املصرية.
[ ]12الثقات .للحافظ حممد بن حبان بن أبي حامت ،مؤسسة الكتب الثقافية.
[ ]11جامع التحصيل يف أحكام املراسيل .للحافظ أبي سعيد بن خليل العالئي ،حتقيق
محدي السلفي ،عامل الكتب ،بريوت ،ط الثانية 2405هـ.
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[ ]13اجلامع الصغري وزوائده واجلامع الكبري .للحافظ جالل الدين السيوطي ،دار
الفكر.
[ ]14اجلرح والتعديل .للحافظ أبي حممد عبدالرمحن بن ابي حامت الرازي ،دار إحياء
الرتاث العربي ،بريوت.
[ ]17حلية األولياء وطبقات األصفياء .للحافظ أبي نعيم أمحد بن عبداهلل األصبهاني،
دار الكتاب العربي ،بريوت.
[ ]10الدر املنثور يف التفسري باملأثور .جلالل الدين السيوطي ،دار الفكر ،بريوت،
2423هـ.
[ ]15زاد املعاد يف هدي خري العباد .البن قيم اجلوزيه ،حققه شعيب األرنؤوط ،عبد
القادر األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط الثالثة عشر 2400هـ –
2950م.
[ ]15سنن أبي داود .لإلمام أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني ،حتقيق :حممد
عوامة ،املكتبة املكية ،ط األوىل 2429هـ – 2995م.
[ ]19سنن الدارقطين .وهو شيخ اإلسالم اإلمام احلافظ علي بن عمر الدارقطين،
عامل الكتب ،بريوت ،ط الثالثة 2423هـ – 2993م.
[ ]30سنن الدارمي .وهو اإلمام أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي  ،دار
الكتب العلمية بريوت – لبنان.
[ ]32سنن ابن ماجه .وهو أبو عبد اهلل حممد القزويين ،حققه ورقم كتبه وأبوابه
وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،املكتبة العلمية ،بريوت – لبنان.
[ ]31السنن الكربى .لإلمام احلافظ أبي بكر أمحد بن احلسني البيهقي  ،دار املعرفة،
بريوت ،لبنان.
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[ ]33سنن النسائي .بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي  ،وحاشية اإلمام السندي،
دار الفكر  ،بريوت ،ط األوىل 2345هـ 2930م.
[ ]34سري أعالم النبالء .لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ،مؤسسة
الرسالة،أشرف على حتقيقه شعيب األرنؤط ،ط الثانية 2404هـ.
[ ]37شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .ألبي الفالح عبداحلي بن أمحد العكري،
حتقيق عبدالقادر وحممود األرناؤط ،دار ابن كثري ،دمشق ،ط األوىل 2400هـ.
[ ]30شرح السنة للبغوي .لإلمام احلسني بن مسعود البغوي ،حتقيق شعيب األرناؤط
وحممد زهري شاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط الثانية 2403هـ.
[ ]35شرح مشكل اآلثار .لإلمام أبي جعفر أمحد بن حممد الطحـاوي ،حققه وخرَّج
أحاديثه ،وعلق عليه شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت ،ط األوىل
2427هـ – 2994م.
[ ]35صحيح البخاري .وهو أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري ،دار الشعب.
[ ]39صحيح مسلم بشرح النووي .لإلمام حييى بن شرف النووي،املطبعة املصرية،
األزهر ،ط األوىل 2349ه .
[ ]40الضعفاء الصغري للبخاري .لإلمام احلافظ حممد بن إمساعيل البخاري ،حتقيق
حممود زايد ،دار املعرفة ،ط األوىل 2400هـ.
[ ]42الضعفاء واملرتوكني للدارقطين .لإلمام علي بن عمر الدارقطين ،حتقيق حممد بن
لطفي الصباغ ،املكتب اإلسالمي  ،ط األوىل .2400
[ ]41الضعفاء واملرتوكني للنسائي .لإلمام أمحد بن علي النسائي ،حتقيق حممود زايد،
دار املعرفة ،ط األوىل 2400هـ.
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[ ]43طرح التثريب يف شرح التقريب .لعبدالرحيم بن زين العراقي ،حتقيق أمحد
زرعة ،دار إحياء الرتاث العربي.
[ ]44العرب يف خرب من غرب .ألبي عبداهلل الذهيب ،حتقيق حممد السعيد بسيوني زغلول،
دار الكتب العلمية ،بريوت.
[ ]47علل احلديث البن أبي حامت .ألبي حممد عبدالرمحن بن حممد الرازي ،نشر
مكتبة املثنى ،بغداد.
[ ]40العلل املتناهية يف األحاديث الواهية .لإلمام أبي الفرج عبدالرمحن بن علي
اجلوزي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط األوىل 2403هـ.
[ ]45العلل الواردة يف األحاديث النبوية .للحافظ أبي احلسن علي بن عمر
الدارقطين ،حتقيق حمفوظ الرمحن السلفي ،دار طيبة ،الرياض ،ط األوىل،
2407هـ.
[ ]45عمدة القاري شرح صحيح البخاري .للشيخ العالمة بدر الدين أبي حممد حممود
بن أمحد العيين ،دار الفكر.
[ ]49عون املعبود شرح سنن أبي داود .للعالمة أبي الطيب حممد مشس احلق العظيم
آبادي ،دار الفكر ،لبنان – بريوت ،ط الثالثة 2399هـ.
[ ]70غريب احلديث .لإلمام أبي سليمان محد بن حممد اخلطابي ،حتقيق عبدالكريم
العزباوي ،جامعة أم القرى2403 ،هـ.
[ ]72غريب احلديث .ألبي عبيد القاسم بن سالّم اهلروي ،دار الكتب العلمية،
بريوت  -لبنان ،ط األوىل2400هـ 2950-م.
[ ]71غريب احلديث .لإلمام أبي الفرج عبدالرمحن اجلوزي،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط األوىل 2407هـ.
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[ ]73الفتاوى لشيخ اإلسـالم أمحد بن تيمية .مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن
قاسم النجدي احلنبلي ،وساعده ابنه حممد ،طبع بإشراف الرئاسة العامة لشئون
احلرمني الشريفني.
[ ]74فتح الباري شرح صحيح البخاري .لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر
العسـقالني ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط الثانية 2425هـ –
2995م.
[ ]77فيض القدير شرح اجلامع الصغري .لعبدالرؤف املناوي ،دار املعرفة ،بريوت ،ط
الثانية 2392هـ.
[ ]70القاموس احمليط .جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،حتقيق :مكتب حتقيق
الرتاث ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط الثانية 2403هـ – 2955م.
[ ]75لسان العرب .جلمال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،دار صادر ،بريوت ،ط
األوىل 2420هـ 2990-م.
[ ]75الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة .لإلمام أبي عبداهلل حممد بن
أمحد الذهيب ،حتقيق حممد عوامة ،دار القبلة للثقافة ،ط األوىل 2423هـ.
[ ]79الكامل يف ضعفاء الرجال .ألبي أمحد بن عدي اجلرجاني ،حتقيق د .سهيل
زكار ،دار الفكر ،بريوت2409 ،هـ.
[ ]00اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني .ألبي حامت حممد بن حبان ،ختقيق
حممود زايد ،دار املعرفة ،بريوت ،ط األوىل 2390هـ.
[ ]02جممع الزوائد ومنبع الفوائد .للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر اهليثمي،
مؤسسة املعارف ،بريوت2400 ،هـ.
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[ ]01جممل اللـغة .ألبي احلسني أمحد بن فارس بن زكريا اللغوي ،حتقيق :زهري عبد
احملسن سلطان ،مؤسسة الرسالة ،ط األوىل  2404هـ –  2954م.
[ ]03املستدرك على الصحيحني .ألبي عبداهلل حممد بن عبداهلل احلاكم ،دائرة املعارف
باهلند ،تصوير دار املعرفة ،ط األوىل 2334هـ.
[ ]04املسنـد .لإلمام أمحد بن حنبل ،وبهامشه منتخب كنز العمال ،املكتب
اإلسالمي.
[ ]07مسند أبي داود الطيالسي .مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية ،اهلند ط األوىل
2312هـ.
[ ]00مسند البزار .ألمحد بن عمرو العتكي ،حتقيق د .حمفوظ الرمحن زين اهلل ،مكتبة
العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،ط األوىل 2409هـ.
[ ]05مسند الشاميني .ألبي القاسم سليمان بن أمحد الطرباني ،حتقيق أمحد السلفي،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط األوىل 2420هـ.
[ ]05مسند الشهاب .ألبي عبداهلل حممد بن سالمة القضاعي ،حتقيق محدي السلفي،
مؤسسة الرسالة ،ط األوىل 2407هـ.
[ ]09مسندالفردوس مبأثور اخلطاب .ألبي شجاع الديلمي ،حتقيق السعيد بن بسيوني
زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
[ ]50مشكاة املصابيح .حملمد بن عبد اهلل اخلطيب التربيزي ،حتقيق :حممد ناصر الدين
األلباني ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط الثانية 2399هـ – 2959م.
[ ]52مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه .ألمحد بن أبي بكر البوصريي،دراسة كمال
احلوت ،دار اجلنان ،ط األوىل  2400هـ.
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[ ]51املصنـف .للحافظ عبد الرزاق بن همَّام الصنعاني ،حققه وخرَّج أحاديثه الشيخ
حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،ط الثانية 2403هـ 2953 -م.
[ ]53املصنـف .لإلمام احلافظ عبد اهلل بن حممد بن أبي شيبة ،نشره خمتار أمحد الندوي
السلفي ،الدار السلفية ،اهلند.
[ ]54معامل السـنن .ألبي سليمان اخلطابي ،بذيل خمتصر سنن أبي داود ،حتقيق حممد
حامد الفقي ،دار املعرفة ،بريوت  -لبنان.
[ ]57املعجم األوسط .ألبي القاسم سليمان بن أمحد الطرباني ،حتقيق :حممود
الطحان ،مكتبة املعارف ،الرياض ،ط األوىل  2427هـ –  2997م.
[ ]50معجم البلدان لياقوت احلموي .ألبي عبداهلل ياقوت بن عبداهلل احلموي
البغدادي ،دار صادر ،بريوت2395 ،هـ.
[ ]55املعجم الصغـري .للحافظ أبي القاسم سليمان بن أمحد الطرباني ،حتقيق حممد
مسارة ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت  -لبنان.
[ ]55املعجـم الكبري .للحافظ أبي القاسم سليمان بن أمحد الطرباني  ،حققه وخرج
أحاديثه محدي عبد اجمليد السلفي ،مطبعة األمة ،بغداد.
[ ]59معجم مقاييس اللغة .ألبي احلسني أمحد بن زكريا ،حتقيق عبدالسالم حممد
هارون ،دار الفكر للطباعة والنشر ،بريوت.
[ ]50معرفة الثقات .للحافظ أبي احلسن أمحد بن عبداهلل العجلي ،حتقيق عبدالعليم
البستوي ،مكتبة الدار ،املدينة املنورة ،ط األوىل 2407هـ.
[ ]52معرفة السنن واآلثار .ألبي بكر أمحد البيهقي ،حتقيق :د .عبد املعطي قلعجي،
ط األوىل 2422هـ – 2992م.
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[ ]51املعلم بفوائد مسلم للمازري .ألبي عبداهلل حممد املازري ،حتقيق حممد الشاذلي،
الدار التونسية للنشر ،تونس ،ط الثانية.
[ ]53املغين يف الضعفاء .للحافظ حممد بن أمحد الذهيب ،حتقيق حازم القاضي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط األوىل 2425هـ.
[ ]54املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة .حملمد بن
عبدالرمحن السخاوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط األوىل 2399هـ.
[ ]57مقدمة ابن خلدون .لعبدالرمحن بن خلدون ،دار الفكر ،بريوت2432 ،هـ.
[ ]50موطأ اإلمام مالك .رواية حممد بن احلسن الشيباني ،تعليق وحتقيق :عبد الوهاب
عبداللطيف ،دار القلم ،بريوت  -لبنان ،ط األوىل.
[ ]55ميزان االعتدال يف نقد الرجال .ألبي عبداهلل حممد بن أمحد الذهيب ،حتقيق علي
حممد البجاوي ،دار املعرفة ،بريوت.
[ ]55النهاية يف غريب احلديث .لإلمام أبي السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن
األثري ،حتقيق طاهر أمحد الزاوي ،حممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية،
بريوت.
[ ]59نوادر األصول يف معرفة أحاديث األصول .ألبي عبداهلل حممد بن احلسن املعروف
باحلكيم الرتمذي ،مكتبة البخاري القاهرة ،ط األوىل 2419هـ.
[ ]90نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخبار .للشيخ اإلمام حممد
بن علي ابن حممد الشوكاني ،مكتبة مصطفى احلليب ،مصر ،الطبعة األخرية.
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Hadiths of evil eye Envy (Collecting and Study)
Dr. Entesar Bint Ibrahim Abdulrahman Alomar
-Assistant professor.University of Dammam
Faculty of Arts

Abstract. Praise be to Allah and Prayers and Blessings of Allah be upon the Messenger of Allah and
upon his family and upon all of his Companions…….
As infliction of evil eye causes disease and damage. It became obsession by many people that
compelled them to take means to protect themselves from infecting with this malady. These means, in
many times, include legitimate prohibitions and polytheistic means. Another reason which contributed in
that is some Hadiths concerning evil eye which exaggerated its effect spread among people. But these
Hadiths included some weakness or fabrication, so it became required to study these Hadiths in the light
of Islamic law, verify their Isnaad (Chain of Transmission) and indicate the accepted and the rejected.
That is what I work on in a research I called "Hadiths of evil eye collecting and study", with clarifying the
authentic ones concerning ways of protection and treatment.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)2ص ص ( ،707-956ربيع اثين 5745هـ/فرباير 2057م)

كتاب األساس يف معرفة إله الناس
دراسة وحتقيق

القاضي :شرف الدين :هبة هللا بن عبدالرحيم البارزي
د .عبدهللا بن عبدالرمحن بن عبدهللا امليمان

األستاذ املساعد يف قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم
ملخصصا الب .ص  .هــذا املوطــ" ا كتــا األســا يف معرفــة هلــا العــا ا هــ" ع ــارة ع ـ كتيــب ــي يف د ـ
الرب"بيــة  ،فل ــا القا ــف ا دــر :الــدي ا ه ــة ي ب ـ ع ــدالرأيم ال ــارال فأــد ف اــة املــذهب الشــافعف يف ــاة يف
الش ــام  ،ه ــذا الع ــا ت (747هـ ـ )  ،وق ــد ـ طخ ال ــعه وف رجت ــا تل ــدا يف م"افق ــة الت قي ـ لق"اع ــد الت قيـ ـ
املشل"رة .
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،
وبعد :فإن توحيد الربوبية هو التوحيد الفطري الذي جبلت عليه اخلليقة ،وهو
األساس الذي يقوم عليه توحيد الطلب والقصد ،وينبين على املطالبة مبا أقر به
اخلالئق باجلملة فيه ،وكلُّ من حصل لديه احنراف يف اعتقاده يف الربوبية أو قدح فيها
فإنه جيب تقوميه فيه ألنه مطلب لذاته ،وألنه جيب تقوميه ملا يرتتب على االحنراف فيه
من احنراف يف توحيد األلوهية ،فيطالب بتصحيح اعتقاده يف توحيد األلوهية ،ولذا
حكى اهلل جل وعال يف قصة إبراهيم وموسى عليهما السالم مناظرتهما جلبابرة
أقوامهما يف الربوبية ،يقول تعاىل عن إبراهيم عليه السالم :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [سورة البقرة ،]852:ويق"ل تعاىل يف قصة م"سى عليا السالم ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂ ﮃ ﭼ [سورة الشعراء ]85- 82:إخل املناظرة.
ولذا تتبع أهل السنة واجلماعة اخللل الذي قد يكون يف مواضع الربوبية من
املنحرفني فتناولوه باإلصالح والرد والنقض ،ومن هؤالء العلماء شرف الدين هبة اهلل
البارزي إمام الشافعية يف عصره ،حيث صنف يف الربوبية هذا املخطوط املختصر يف
ورقاته ،والكبري يف استدالالته ولفتاته ،وقد وقعت عليه ضمن أحد اجملاميع فوجدته
مل تسبق طباعته فيما أعلم ،ووقعت يف نفسي الرغبة امللحة إلخراجه كما أراده املؤلف
على ما تقتضيه قواعد التحقيق.

كتا األسا يف معرفة هلا العا ...

خطة البحث
القسم األول :الدراسة
وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :ترمجة املؤلف
وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول :والدته وامسه ولقبه.
املطلب الثاني :حياته العلمية.
املطلب الثالث :نامذج من اختياراته وأقواله.
املطلب الرابع:فضله وثناء العلامء عليه.

املطلب اخلام  :وفاته.
املبحث الثاني :اسم ونسبة املخطوط.
املبحث الثالث :نسخ املخطوط.
املبحث الرابع :حمتوى املخطوط وقيمته العلمية.
املبحث اخلام  :منهج التحقيق.
وفيه أربع مطالب:
املطلب األول :حتقيق ن

الكتاب.

املطلب الثاني :التخريج والعزو.
املطلب الثالث :مناذج من املخطوط.
املطلب الرابع :صورة الصفحة األوىل واألخرية من املخطوط.
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القسم الثاني :الن
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احملقق.

وأخرياً سأختم مبا أبني به خالصة البحث ثم أفهرس  -بإذن اهلل  -فهارس
موضوعية ،ثم أُنهي بفهرس املصادر.
القسم األول :الدراسة
املب .األول :ترمجة املؤلف

املطلب األول :والدته وامسه ولقبه

امسه :هبة اهلل ابن عبدالرحيم البارزي.
نسبه :هبة اهلل بن قاضي القضاة جنم الدين عبد الرحيم بن القاضي مش
الدين أبو الطاهر إبراهيم بن هبة اهلل بن مسلم بن هبة اهلل اجلهين احلموي.
لقبه :شيخ اإلسالم ،وقاضي القضاة ،وشرف الدين
كنيته :أبو القاسم ،وابن البارزي.
ميالده :ولد يف خام رمضان سنة مخ وأربعني وستمائة (955هـ ) (.)6
املطلب الثاين :حياته العلمية
عاش العامل هبة اهلل البارزي حياةً علمية حافلة بطلب العلم والتدري
والقضاء ،وهو أحد علماء الشافعية املكثرين يف التصنيف ،ويف اجلملة قال عنه ابن
كثري" :مسع الكثري وحصل فنونا كثرية ،وصنف كتبا مجاً كثرية سأسرد شيئاً منها،
وكان حسن األخالق كثري احملاضرة حسن االعتقاد يف الصاحلني ،وكان معظما عند
الناس ،وأذن اجلماعة من البلد يف اإلفتاء ،وعمي يف آخر عمره وهو حيكم مع ذلك
مدة ،ثم نزل عن املنصب حلفيده جنم الدين عبد الرحيم بن إبراهيم ،وهو يف ذلك ال
( )5ا ظرا اب كثريا ال داية والعلاية ( )254 / 57و دذرات الذهب يف ف ار م ذهب ـ (.)556 / 9

كتا األسا يف معرفة هلا العا ...

992

يقطع نظره عن املنصب"( ،)8وكان من همته يف طلب العلم إذا مسع بتصنيف ألحد من
أهل عصره جهز الدراهم واستحثه واستنسخه (.)2
وألبدأ باحلديث عن حياته العلمية البد من سرد شيوخه الذين تتلمذ واستجاز
منهم وهذا مسرد هلم:
مسع من:
 - 6جده مش الدين أبو الطاهر البارزي(.)5
 - 8والده القاضي جنم الدين(.)5
 - 2عز الدين الفاروثي(.)9
 - 5مجال الدين بن مالك أخذ عنه النحو(.)7
( )2ا ظرا اب كثريا ال داية والعلاية ( ،)254 / 57وا ظر كذلكا تقف الدي الس كفا معجم الشي"خ()777 / 5
( ) 4ا ظرا الدرر الكامعة يف فعيان املا ة الثامعة )557 / 2( -
"ل ،القا ف مش ال ّدي  .فأد علااء اة،،قرف على فيب
ارالا احلَ َا ّ
()7هبراهيم ب املسلانب ه ة ي ب ال ّ
ِ
ِ
در حبااة ،وويل قضاءها .ت 996هـ اتريخ اإلسالم
ور اب َ عساكرّ ،
اليُ ْا الكعْ ّ
دل ،وص ب ال َ
( ،) 279 / 76ومعجم احملدثني للذهيب 575/5
( )5ع دالرأيم ب هبراهيم ال ارالا قا ف اة ،مسع م م"سى ب ع د القادر وكان بصريا ابل قا واألص"ل
وعلم الكالم واألد ولا دعر بديع ،وفيا داي ة متيعة وصدق وت"ا ع ،ت 974هـ.
ا ظرا العرب يف رب م غرب  ،452/4ومعجم احملدثني للذهيب .575/5
()9عز الدي فىب الع ا ف د ب هبراهيم ال"اسطف الشافعف ،كان مت ععا متضلعا م العل"م واآلدا ،تص":
على يد السلروردل ،ومسع معا وم مجاعة ،وفمسع الكثري يف احلرمني والعراق ودمش  .ت (.)967
ا ظرا مرآة اجلعان وعربة اليقظان (.)597 / 7
( )7ا ظرا معجم املؤل ني  ،)546 / 54( -واب مالك ه" حماد ب ع د ي ب مالك ،الع "ل اللغ"ل ،عا
يف علم الع " والعربية مع كثرة الداي ة والصالح ،مسع وأدث ،وكان مشل"را بسعة العلم واإلتقان
وال ض م"ث"قا بعقلا أجة يف ذلك ،ولا عدة تصا يف أسعة م يدة ،وهليا ا تلى علم العربية .ا ظرا
ذي مرآة الزمان .79/4

ع دي ب ع دالر
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ب ع دي املياان

 - 5ابن هاملٍ(.)2
 - 9إبراهيم بن األرموي(.)6
 - 7وتال بالسبع على التاذِقي(.)66
 - 2كما أجازه كلٌّ من " :عز الدين بن عبد السالم والشيخ ندم الدين
البادرائي واحلافظ رشيد الدين العطار وأبو شامة " (.)66
ثم مصنفاته اليت ألفها:
 - 6األساس يف معرفة آلة الناس.
 - 8اإلحكام على أبواب التنبيه(.)68

 - 2متييز التعجيز يف الفروع.
 - 5روضات جنات احملبني يف تفسري القرآن املبني.

رأال ،ومسع ب غداد م القطيعف
احلراين احلع لف،حم ّدث ّ
()7احمل ّدث مش ال ّدي فب" ع د ي حماد ب ع د املععم ّ
الص راول وغريه ،وابلقاهرة م
وغريه ،وبدمش م القا ف فيب صر ّ
الشرياال وغريه ،وابإلسكعدرية م ّ
الصاب"ين وغريه .ت ( 975هـ ) .ا ظرا دذرات الذهب يف ف ار م ذهب (.)574 / 7
اب ّ
ِ ِ
الز ِاهد ،ابْ األرمين َويـُ َقال ابْ األرم"ل ِ ْس َة هِ َىل فرمية ،،مسع م الشَّيْخ
"سفَّ ،
()6هبـْ َراهيم ب ع د ي ب يُ ُ
ِ
ل َوغَريمهَا .ت ( 962هـ ) .ا ظراال"ايف ابل"فيات (.)29 / 9
الْ ُا"ف َوابْ الزبيد ّ
( )50ا ظرا ال"ايف ابل"فيات )467 / 7( -
( )55ا ظرا ط قات الشافعية الكربى )477 / 50( -
()52قال يف الرسالة املستطرفة  54/50ا ا (كتا املص اح يف األأكام) للشيخ (در :الدي فيب القاسم ه ة
ي ب ع د الرأيم ال ارال اجللين احلا"ل الشافعف) املت"ىف سعة 747هـ ،قال احلافظ يف (الدرر
الكامعة)() 597/9ا لا كتا يف األأكام على ترتيب التع يا.اهـ ،والكتا ا تصره م (املصابيح
لل غ"ل) وجعلا على مسا كتا (التع يا للشرياال) ،وه" خمط" يف دار الكتب املصرية يف ()76
ورقةا.
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 - 5أسرار التنزيل.
 - 9تيسري الفتاوي من حترير احلاوي(.)62
 - 7صنف جملدا يف شرف النيب 

()65

 - 2شرح احلاوي يف جملدين.
 - 6كتاب يف حل احلاوي.
 - 66كتاب املغين مجع فيه مسائل التنبيه ،وزيادات وغري ذلك ،وله مسألة
تفرد بها أعين ما أفتى به من جواز السفر للحائض قبل طواف اإلفاضة مع حنر بدنة
كمذهب احلنفية(.)65
- 66البستان يف تفسري القرآن.
- 68الشرعة يف القراءات العشر(.)69
- 62جتريد األصول من أحاديث الرسول(.)67
 - 65شرح احلاوي الصغري للقزويين يف فروع الفقه الشافعي يف أربع جملدات
ومساه مفتاح احلاوي.

( )54ا ظرا (هدية العارفني )507 / 2
( )57ا ظرا معجم احملدثني للذهيب .575/5
( )55ا ظر هلذه الكتب الثالثة مرآة اجلعان .255/2
يذكر فيا فردا ب ذكر ال رش يف فب"ا فص"لية
( )59اوه" كتا أس يف اببا بديع الرتتيب مجيعا فب"ا
وه" أتليف الشيخ اإلمام العالمة در :الدي ه ة ي ب ع د الرأيم ب هبراهيم ب ال ارال قا ف اه
وت"ىف هب ا سعة امان وثالثني وس عاا ةا كشف الظع"ن .475/5
( )57وه" خمتصر جلامع األص"ل يف ربع أجاا ،قال يف (كشف الظع"ن)( )475/5قالا جرده عاا ااده
على األص"ل م درح الغريب واإلعرا والتكرار ،ومساه ( جتريد األص"ل ).

ع دي ب ع دالر
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ب ع دي املياان

- 65الناسخ واملنسوخ (.)62
- 69التمييز.
- 67ترتيب جامع األصول.
- 62املغنى وخمتصر التنبيه والوفا يف سرائر املصطفى .)66(
- 66روضات اجلنات يف تفسري القرآن عشر جملدات.
- 86كتاب الفريدة البارزية يف حل الشاطبية.
 - 86كتاب اجملتبى بعد اجليم والتاء املثناة من فوق باء موحدة خمتصر جامع األصول.
- 88كتاب اجملتنى بعد املثناة نون خمتصر جامع األصول أيضاً.
- 82كتاب الوفا يف أحاديث املصطفى جملدان.
- 85كتاب اجملرد يف مسند اإلمام الشافعي وشرحه يف أربع جملدات.
- 85كتاب ضبط غريب احلديث جملدان.
- 89تيسري الفتاوى يف حترير احلاوي.
- 87كتاب إظهار الفتاوى جملدان ويعرف بامليمي.
- 82كتاب شرح البهجة جملدان.
- 86كتاب متييز التعجيز.

( )57ا ظر للوا مصع ات فعالها معجم املؤل ني .)546 / 54( -
( )56ا ظرا ط قات الشافعية الكربى )477 / 50( -
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()86

- 26كتاب الدرة يف صفة احلج والعمرة.
- 28كتاب املبتكر يف اجلمع بني مسائل احملصول واملختصر(.)86
- 22الشرعة يف قراءات السبعة على طريق مل يسبق إليها فإنه جعلها أصوالً
بال فرش.
 - 25شرح الشاطبية ومساه الفريدة البارزية يف حل الشاطبية.
- 25اختصر كتاب التيسري.
- 29كتاب بديع القرآن.
- 27خمتصر جامع األصول.
- 22غريب احلديث واألحكام على أبواب التنبيه.
 - 26املغنى خمتصر التنبيه.
- 56الزبدة يف الفقه واملناسك والعروض(.)88
 - 56إظهار الفتاوي من أسرار احلاوي يف فقه الشافعية جملدان.

( )20و ب رسالن ف د ب أسني الشافعف ت777هـ ظم لا فمساها منت الزبد ،وعلى هذه املعظ"مة دروح
معلاا
فتح الر بشرح ابد اب رسالن للشلا ف د الرملف ت 657هـ
م"اهب الصاد يف أ فل اظ الزبد أل د ال "دين ت حن" 677هـ
فتح املعان درح ابد اب رسالن حملاد احل يشف اإليب ت 5276هـ
قرة العني لزي الدي ب ع د العزيز املِلَّْيـَا ِرل ت 660هـ ا ا ظر مقدمة كتا منت الزبدا .)5 / 5( -
( )25ا ظرا ط قات الشافعية ـ ب قا ى دل ة  ،) 267 / 2( -ويق"ل فيلاا اولا مصع ات ف ر عدها
العثااين يف ط قاتا بضعا وفربعني مصع اا.
( )22ا ظرا غاية العلاية يف ط قات القراء .)745 / 5( -

ع دي ب ع دالر
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ب ع دي املياان

- 58تيسري الفتاوي يف حترير احلاوي فقه.
- 52الشرعة يف القراءات السبعة رسالة.
 - 55البستان يف تفسري القرآن.
- 55توثيق عرى اإلميان يف تفضيل حبيب الرمحن

()82

- 59روضات جنات احملبني اثنا عشر جملداً.
 - 57الناسخ واملنسوخ.
- 52ضبط غريب احلديث جملدان.
 - 56بديع القرآن.
 - 56رموز الكنوز منظومة يف الفقه(.)85
املطلب الثال  :مناذج من اختياراته وأقواله
مل أجد للشيخ هبة اهلل يف العقيدة مصنفًا مستقالً يدل على أصل انتمائه يف املسلك
العقدي ،ومل يتسن لي االطالع على الرسائل العلمية اليت كتبت يف هذا الباب ،وما أثر
عن العلماء فيه يدل على حسن املعتقد كما سأنقله عن ابن حجر والذهيب رمحهما اهلل،
وكان يرى عدم اخلوض يف اجلدل بني أهل السنة واألشاعرة ،مع أنه يقع يف أفراد التأويل،
كتأويله لالستواء على العرش باإلقبال والقصد إىل خلقه(.)85

( )24ت"ثي عرى اإلميان يف ت ضي أ يب الر  .م"ج"د يف فلر مركز امللك فيص للاوط"طات يف الرايض
برقم  79446ولا سخ كثرية م"ثقة يف زا ة الرتاث .770/77
( )27ا ظرا األعالم للزركلف )74 / 7( -
( )25ا ظرا ال ستان ص .990
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وكان يرى الكفَّ عن اخلوض يف الصفات ،ويثين على الطائفتني كما ذكر ابن
حجر رمحه اهلل(.)89
كما أثنى عليه الذهيب رمحه اهلل فقال" :حسن املعتقد"(.)87
وما سبق ال يفصح عن معتقده بالتفصيل رمحه اهلل ،ويشري إىل أنه يقع يف أفراد
التأويل ،ومييل عن التفصيل والرتجيح بني أهل السنة واألشاعرة إىل التفويض ،ومل
يتبني لي ما ميكن الكتابة فيه على وجه الدقة سوى ما نقلت عن هؤالء العلماء
احملققني ،وإال فاألمر حيتاج إىل تتبع ملقاالته ،واستقصاء لرتجيحاته العقدية من كتبه
الكثرية حبيث يدرس دراسة علمية استقصائية.
املطلب الرابع :فضله وثناء العلماء عليه
كان هبة اهلل البارزي شاعراً ،ومن شعره "يف القلم :من البحر الكامل"

ومثقف للوط حيكف فع سم

ر اخلط ه فن هذا فص ر

يف رفسا املس"د هن فجروه يف ال

م يض لألعداء م"ت ف ر

ومن شعره" :وهو تشبيه سبعة أشياء بسبعة :من البحر الطويل"

يقطع ابلسكني بطيوة
ك در بربق قد مشسا فهلة

ى

على ط يف ل ألصاأ ا
()27

لدى هالة يف األف بني ك"اك ا

( )29ا ظرا الدرر الكامعة .597/9
( )27ا ظرا لكالم الذهيبا الدرر الكامعة يف فعيان املئة الثامعة ) 557 / 2( -وملا س قا م ق"لا ال"ايف
ابل"فيات  ،)467 / 7( -ويظلر يل فن ال ارال ر ا ي يتطرق للوال :فياا بني فه السعة
واألداعرة ،ب وكان يت ادى فن ي"رد األق"ال يف أتوي الص ات ،وهذا ق عا َّفول الص ات يتعق ا،
كاا ذكر ذلك ال اأثا الدكت"را حيىي ب ع د ربا الزهراين يف مقدمة حتقيقا لل ستان .ا ظر حبثا يف
ص .57وكأ ا ميي هىل الت "يض ،وي فعلم.
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ع دي ب ع دالر

ب ع دي املياان

قال ابن قاضي شهبة" :حدث بدمشق ومحاة مسع منه الربزالي وأبو شامة
والذهيب وخلق وقد خرج له ابن طغربك مشيخة كبرية وخرج له الربزالي جزءاً"(،)86
قال الذهيب" :برع يف الفقه وشارك يف الفضائل وانتهت إليه اإلمامة يف زمانه
ورحل إليه وكان من حبور العلم قوي الذكاء مكباً على الطلب ال ميل مع التصون
والديانة والفضل والرزانة وكان خرياً متواضعاً عرياً عن الكرب جم احملاسن كثري الزيارة
للصاحلني واخلضوع هلم حسن املعتقد"

()26

"وقف كتبَه وهي تُساوي مائة ألف درهم وباشر القضاء بال معلوم لِغناه عنه،
وما اتّخذ دِرة ،وال عزَر أحدًا قط ،وال ركب مبِهماز وال بِمقرعة"(.)26

برع يف الفقه وغري ذلك ،وتشعبت به يف الفضائل الطرق واملسالك ،وانتهت
إليه اإلمامة يف زمانه ،وتفرد برئاسة العلم يف أوانه .وكان حبراً من حبور العلم الزخّارة،
وحرباً من أحباره ،الذين توقدوا للهدى مثل الكواكب السيارة ،تستحي ذُكاء من
ذكائه ،وتفيض علومه حتى يأخذ الغمام منها ملء زكائه ،مكباً على الطلب ال يفرت
وال يين وال يقول السأم لنفسه(.)28

( )27ال"ايف ابل"فيات )525 / 9( -
( )26اب قا ف دل ةا ط قات الشافعية ()267 / 2
( )40ا ظرا الدرر الكامعة يف فعيان املئة الثامعة )557 / 2( -
( )45ال"ايف ابل"فيات )467 / 7( -
( )42فعيان العصر وفع"ان العصر )46 / 4( -
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املطلب اخلام  :وفاته
وفاته :ليلة األربعاء العشرين من ذي القعدة عام مثان وثالثني وسبعمائة
(722هـ ) ودفن بعقبة نقريين ،وله من العمر ثالث وتسعون سنة(.)22
وفيه يقول ابن الوردي:
اة مذ فارقلا ديولا
صرت كا يعظرها بلقعا

قد فعظم العاصف هبا ال رية
()47
فو ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالذل مر على قرية

املب .الثاين :اسم ونسبة املخطوط
هذا الكتاب امسه" :األساس يف معرفة إله الناس" ،واشتهر عند مدوني
الفهارس واملؤلفات بامسه هكذا ( ،)25كما كتب على أول ورقة من املخطوط " :كتاب
األساس يف معرفة إله الناس.

( )44ا ظرا اب كثريا ال داية والعلاية ()254 / 57
( )47دذرات الذهب يف ف ار م ذهب ـ ( ،)556 / 9وا ظر ملزيد م ف اره وسريتا وترامجا ابإل افة هىل ما س ا
 املعجم املوته ابحملدثني ()565 / 5
 ال"فيات ب رافع()54 / 5
 سري فعالم الع الء()277 / 54
 العرب يف رب م غرب )550 / 7( -
 ذي العرب )202 / 9( -
 دي"ان اإلسالم )57 / 5( -
 السل"ك ملعرفة دول املل"ك )25 / 2( -
( )45ا ظرا كشف الظع"ن  ،5/5وهدية العارفني 507/2
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للقاضي :شرف الدين :هبة اهلل بن عبدالرحيم بن إبراهيم بن هبة اهلل بن املسلّم
بن هبة اهلل بن حسان بن حممد بن منصور بن احلمد البارزي اجلهين احلموي الشافعي
 عفا اهلل عنه "كما أن صاحِبَي كشف الظنون وهدية العارفني نسباه هلبة اهلل البارزي ،كما أنه
ضمن املادة العلمية للكتاب.
ويف ن

الكتاب يف الورقة األخرية منه فيه الن

على أن املؤلف هبة اهلل

البارزي هو من كتب هذه الوريقات ،حيث يقول" :فيقول العبد الفقري املستغفر من
ذنبه الراجي رمحة ربه هبةُ اهلل بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة اهلل بن السلم بن هبة
اهلل بن حسّان بن حممد بن منصور بن أمحد البارزي اجلُهَين احلمويُ الشافعي عفا اهلل
عنه :إني أشهدُ اهلل عليّ ومالئكتَهُ ورُسُلَه وَمجيعَ خلقه أني أَشهدُ أن ال إله إال اهلل
"إخل.
ولذا يرتجح لدي أن هذا املخطوط هو الكتاب الذي ذكره صاحب هدية
العارفني وكشف الظنون من مؤلفات العامل البارزي بعنوان األساس يف معرفة إله
الناس"
املب .الثال  :نسخ املخطوط ،ووصفه
هذا املخطوط له نسخة خطية واحدة ،موجودة برقم ( )898859ضمن
اجملموع رقم ( )885يف مركز مجعة املاجد للمخطوطات يف دبي ،وهذه النسخة أصلها
من جامع يافا يف فلسطني ،برقم اجملموع .5/622
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وهي نسخة كاملة حتتوي على  9لوحات ،كتب فيها موضوع الكتاب
باللون األمحر ،وكتبت باخلط الفارسي اجلميل .وكثريٌ من كلماتها مشكول،
وعليها تصويبات يسرية ،ولي

فيها خرم وال سقط إال كلمتني يف آخرها  -وهو

ما شجعين على إخراجها  -وحتتوي كل ورقة داخلية منها على ستة وعشرين
سطراً.
ومثت نسخة مل يتسن لي احلصول عليها موجودة يف قرص رقم ( )76ضمن
جمموع رقم ( )6256من خمطوطات مركز إحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة آل البيت
ورقمها ( ،)6255ومل تنسب إىل مؤلف يف الفهرس العام ،ويظهر أنها نسخة أخرى
من هذا الكتيب لكن مل يتيسر لي احلصول عليها.
املب .الرابع :حمتوى املخطوط وقيمته العلمية
طرق املؤلف يف هذا املختصر موضوعاً ذا قيمة علمية ،حيث استدل فيه املؤلف
على ربوبية اهلل جل وعال من احل  ،مقتبساً تلك األدلة من الكتاب الكريم يف
األغلب ،ثم شيئاً من السنة النبوية ،ثم نقل بضعة عشر قوالً بعضها منسوب للسلف
وكثريٌ منها من تأمالت العقالء لألدلة من اآلفاق والكون والنف

على وجود اهلل

سبحانه وتعاىل.
وميكن تقسيم املواضيع الفرعية اليت حتدث عنها  -مرتبةً  -إىل ما يلي:
 األدلة من آيات األنبياء على معرفة اهلل جل وعال.
 األدلة من احل على معرفة اهلل جل وعال.
 من مقتضيات اإلميان باهلل :اإلميان برسوله  وكتابه الكريم.
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 يقني القلب برسالة النيب  شرط لقبول الشهادة.
 لن تضر اهلل جل وعال طاعة ولن تنفعه معصية.
 الدالئل األربع على صحة القرآن الكريم ،وصدق نبوة حممد .
 الدليل األول :من آياته نبوته  أنه خامت النبيني وشرحه.

 شرح الدليل الثاني :من آياته نبوته  إظهار دينه على كل دين قبل وفاته
وبعدها وشرحه.

 شرح الدليل الثالث :من آياته نبوته  رفع ذكره وشرحه.
 شرح الدليل الرابع :من آياته نبوته  عصمته من الناس وشرحه.
 ثم ختم املخطوط حبمد اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل .
املب .اخلام  :منهج الت.قيق.
املطلب األول :حتقيق نا الكتاب
نهجت يف حتقيقي هلذا املخطوط منهج الباحثني يف التعامل مع الن

ليظهر كما

أراده املؤلف ،وقد بذلت وسعي يف هذا ،كما اعتمدت املنهج املشهور يف التحقيق على
النحو اآلتي:
 6ـ حبكم أنه ال توجد لدي إال النسخة الفريدة سأعتمد عليها كليًا يف اإلخراج
مع العلم أنها سليمة من السقط واحملو والكشط والعيوب سوى كلمتني يف آخرها.
 8ـ كتابة الن
ذلك مع الناسخ.

على الطريقة اإلمالئية احلديثة ،دون اإلشارة إىل الفوارق يف

كتا األسا يف معرفة هلا العا ...

 2ـ وضع العناوين التوضيحية بني معكوفتني [] يف أثناء الن
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وخبط داكن

وخمالف خلط الكتاب واخرتت له اخلط يف برنامج الوورد من نوع (.)Sakkal Majalla
 5ـ اإلشارة إىل بداية كل لوحة من املخطوط بوضع خط مائل يف الن
هكذا / :واإلشارة أمامه يف اهلامش إىل رقم اللوحة والوجه.
5ـ االلتزام بعالمات الرتقيم ،وضبط ما حيتاج إىل ضبط.
املطلب الثاين :التخريج والعزو
 6ـ عزو اآليات القرآنية الواردة يف الكتاب بذكر اسم السورة ورقم اآلية يف املنت
وكتابتها بالرسم العثماني.
 8ـ ختريج األحاديث النبوية :فإن كانت يف الصحيحني أو أحدهما فإني
أكتفي بالعزو إليهما ،وإال فإني أخرِّجه من بقية مصادر السنة مع ذكر حكم أهل العلم
عليه صحة وضعفاً قدر اإلمكان.
2ـ ختريج اآلثار من مظانها.
5ـ أوثق األقوال اليت ينقلها املؤلف من مصادرها املعتمدة ما أمكن ،ونسبة
األقوال من مصادرها سيكون قدر الطاقة ألن القارئ سيالحظ كثرة األقوال اليت ال
مصدر هلا بني يدي ،وقد تكون استنباطات للمؤلف.
 - 5كما أنسُب أبيات الشعر إىل قائلها.
 - 9الرتاجم والتعريفات :سأعرف بإذن اهلل مبا حيتاج إىل تعريف من غامض
وغريب وأماكن وغري ذلك.
وأخريًا سأفهرس املوضوعات يف آخر التحقيق.
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املطلب الثال  :مناذج من املخطوط.
الصف.ة األوىل من املخطوط:
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القسم الثاين :النا احملقق
()29احلمد هلل الذي أنعم على عباده بتعريفهم إياه ،وجعل من اختاره منهم من
أحبابه وحزبه ،وأقام أدلة يف كل شيء من خملوقاته على وجوده ووحدانيته ،وعظيم
علمه وقدرته ،وكمال ذاته وصفته ،وأن كلّ شيء يف الوجود مما كان ويكون بإرادته
حوَلَ ( )27عن معصيته وال قوةَ على طاعتهِ إال بتوفيقه وإرادته قال
ومشيئته ،وأنه ال ِ
اهلل تعاىل ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭼ [اإلنسان ،]26 :يعلم ما كان وما يكون وما
مل يكن إن لو كان كيف كان يكونُ يَعلَمُ دبيبَ النملةِ السّوداءِ يف الليلة الظَلماء على
الصَخرة الصَماءِ قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ [ق،]69 :
وقال تعاىل:ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [غافر ،]66 :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [امللك ،]65 :وقال تعاىل:ﭽ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ

ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ [الطالق ]68 :ال يشبه شيئاً وال يُشبهه شيء وكُلَّ ما
خَطَر ببالك فاهلل على خالف ذلك قال تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭼ [الشورى ،]66 :وقال تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ [اإلخالص.]5 – 6 :
[األدلة من القرآن الكرمي على معرفة هللا جل وعال ]
فمَعرفةُ إله الناس هو األساس وقد أوضح اهلل األدلة على ذلك يف كتابه املُنزَل
على لسانِ نبيه املُرسَل صلى اهلل عليه وسلم وكرَّم وبَجَّل مقال عزّ من قائلٍ :ﭽ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ
( )49بداية ال"رقة األوىل ف م املوط"  524،م اجملا"ع
( )47يف اهلامش األمي عل ا قال اجل"هرل -ر ا ي  -يف ص اأاا االت "لا الت "لا التعق م م" ع
هىل م" ع ،وا سما احلِ"ل  -ابلكسر -ومعا ق"لا تعاىلا { ي غ"ن ععلا أ" }.ف.ه ،ا ظر الص اح
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[األنبياء ،]82 – 88 :وقال تعاىل:ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [املؤمنون ،]68 – 66 :وقال تعاىل:ﭽ ﯽ ﯾ ﯿﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼ [البقرة ،]695 – 692 :وقال سبحانه وتعاىل ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ )22(/ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ [الروم ]85 – 86 :وقال تعاىل:ﭽ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ الذاريات ،]86 – 86[ :وقال تعاىل:
ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [غافر ،]26 - 76 :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭼ
[يوسف ،]669 – 665 :وقال تعاىل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
( )47بداية ال"رقة األوىل

م املوط"  524،م اجملا"ع
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ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [لقمان:
 ]28 – 26وقال تعاىل:ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ [النمل56 :
  ]95وقال تعاىل:ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [املرسالت ]82 – 69 :وقال
تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [النبأ– 9 :
 ]69وقال ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ )26(/ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﭼ
( )46بداية ال"رقة األوىل ف م املوط"  525،م اجملا"ع
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[عب  ]28 – 85 :وقال تعاىل:ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [النحل ]99 :وقال تعاىل:ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ
املؤمنون ]69 - 68[ :وقال تعاىل:ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﭼ [آل عمران ]87 – 89 :وأشباهُ ذلك يف الكتابِ العزيز كثريٌ.
[األدلة من آايت األنبياء على معرفة هللا جل وعال ]
ومما عُرِفَ به اهلل تعاىل االستداللُ مبقدَّماتِ النُبوّةِ ومُعجزاتِ الرِسّالةِ ألن
دالئلها مأخوذة من طريق احل ّ ملن شاهَدها ومِن طَريق استفاضة اخلرب ملن غابَ عنها
فلما ثبتت النُبوة صَارَتْ أصالً يف وجوبِ قبول ما دَعا إليه النيب  وعلى هذا الوجه
كان إميان أكثر املستجيبني للرُسل صلوات اهلل عليهم أمجعني.
روي عن النيب  أنه قال لوالِد عمران بن حُصَني كم لك من إله ،قال عشر ٌة
قال فمن لغمك وكربك منهم واألمر العَظيمِ الذي يَنزلُ بك ،قال اهلل ،فقال 
فمالك من إل ٍه إال اهلل (.)56
ِ
صٍْ
اَّللُ َعلَيْ ِا َو َسلَّ َم ِألَِيبا « َاي
الا قَ َ
ني  ،قَ َ
صلَّى َّ
ال العِ ُّ
( )70احلديث صاا َع ْ ع ْا َرا َن بْ ِ ُأ َ
َّيب [صاَ ]520
ض وو ِ
ِ
الا «فَأَيـُّ ُل ْم تَـعُ ُّد
الس َا ِاء .قَ َ
ني َك ْم تَـ ْع ُ ُد اليَـ ْ" َم هِ َهلا» ؟ قَ َ
اأدا ِيف َّ
صُْ
ُأ َ
ال فَِيبا َس ْـ َعة ستَّة ِيف األ َْر ِ َ َ
ِ
ك َكلِاتَـ ْ ِ
ني
الس َا ِاء .قَ َ
ك» ؟ قَ َ
الا الَّ ِذل ِيف َّ
ني ف ََما هِ َ
ك َوَرْه َتِ َ
ل َر ْغ َتِ َ
صُْ
َسلَ ْا َ
َّك لَ ْ" ف ْ
الا « َاي ُأ َ
خ َعلَّ ْاتُ َ َ
ني اللَّتَـ ْ ِ
اَّللِ َعلِّ ْا ِين ال َكلِاتَـ ْ ِ
الا اقُ ْ ا=
ني َو َع ْدتَِين ،فَـ َق َ
الا َاي َر ُس َ
ني قَ َ
ك» .قَ َ
"ل َّ
تَـعْـ َ َعا ِ َ
ص ٌْ
الا فَـلَ َّاا ف ْ
َسلَ َم ُأ َ
َ َ
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ومِن عظيم لطف اهلل وقدرته ورمحته ما رُوي يف احلديث يف صحيحِ مُسلمٍ عن
()56

أبي ذرٍ رضي اهلل عنه عن رسول اهلل  فيما يروي عن رَبه عَز وجَل أنه قال/ :

جعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فال تَظَاَلمُوا ،يا عِبَادِي
َرمْتُ الظُّلْمَ على َنفْسِي وَ َ
{يا عِبَادِي إني ح َّ
كُلُّكُمْ ضَالٌّ إال من َهدَيْتُهُ فاستهدوني أَ ْه ِدكُمْ ،يا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إال من أَ ْط َعمْتُهُ
فاستطعموني أُ ْط ِعمْكُمْ ،يا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إال من كَ َسوْتُهُ فاستكسوني َأكْسُكُمْ ،يا
عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّ ْيلِ وَالنَّهَارِ وأنا أَ ْغفِرُ الذُّنُوبَ مجيعًا فاستغفروني أَ ْغفِرْ لَكُمْ،
يا عِبَادِي إِنَّكُمْ َلنْ تَبْ ُلغُوا نَ ْفعِي فَتَ ْن َفعُونِي َوَلنْ تَبْ ُلغُوا ضَرِّي فََتضُرُّونِي ،يا عِبَادِي لو أَنَّ
حدٍ مِنْ ُكمْ ما زَادَ ذلك
جلٍ وَا ِ
َولَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ َوجِنَّكُمْ كَانُوا على أَ ْتقَى قَلْبِ َر ُ
أ َّ
َولَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ َوجِنَّكُمْ كَانُوا على أَفْجَرِ قَلْبِ
يف مُلْكِي شيئا ،يا عِبَادِي لو أَنَّ أ َّ
َولَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ
حدٍ ما َنقَ َ ذلك من مُلْكِي شيئاً ،يا عِبَادِي لو أَنَّ أ َّ
جلٍ وَا ِ
َر ُ
حدٍ فَ َسَألُونِي َفأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَ ْسَألَتَهُ ما َنقَ َ ذلك مِمَّا
صعِيدٍ وَا ِ
َوجِنَّكُمْ قَامُوا يف َ
حصِيهَا
خلَ الْبَحْرَ ،يا عِبَادِي إمنا ِهيَ أَ ْعمَالُكُمْ ُأ ْ
عِ ْندِي إال كما يَ ْنقُ ُ ا ْلمِخْيَطُ إذا ُأ ْد ِ
جدَ غري ذلك فال يَلُومَنَّ إال
ح َمدْ اللَّهََ ،ومَنْ وَ َ
جدَ خَيْرًا فَلْيَ ْ
لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَ َمنْ وَ َ
َنفْسَهُ}(.)58

ِ
اللَّل َّم فَ ْهلِا ِين ر ْد ِدل ،وف ِ
يث َع ْ عِ ْا َرا َن
َع ْذِين ِم ْ َد ِّر ـَ ْ ِسف اا « َه َذا َأ ِد ٌ
ل َه َذا احلَد ُ
يث غَ ِر ٌ
َ
ُ ْ ُ
يب َوقَ ْد ُر ِو َ
بِ أ ٍ ِ
ِ
ال" ْج ِا» يف الرتمذل  556/5و ع ا األل اين ،وف رجا ال وارل يف كتابا ل
ا
ذ
ه
ري
غ
ْ ُ َ
ص ْني م ْ َ ْ َ َ َ
ففعال الع اد ص ، 74وقال ال زارا اقد ا تل "ا يف هسعاده  ،54/6وقال الطرباين يف األوسطا ا َْ يـَ ْر ِو
ِ
يث َع ْ َدِ ِ
يب بْ ِ َديْـ َةَ هَِّ فَبُ" ُم َعا ِويَةَ ا املعجم األوسط .270/2
َه َذا ا ْحلَد َ
فق"ل ويظلر فن الش يخ رواه ابملعىن وغلط يف ل ظ العشرة ،وق"لاا رول يدل ف ا كان يف سا دفء م ث "ت
احلديث.
( )75بداية ال"رقة األوىل م املوط"  525،م اجملا"ع
( )72رواه مسلم يف كتا الرب والصلة ،اب حترمي الظلم .5667/7
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وقد سُئل مجاعة من أكابر السلَف عن معرفة الربّ تباركَ وتعاىل َفقَال:
هلمَم)( ،)55وقال آخر( :مبوت الطبيب
(بعضُهم يُعرَفُ ربك بفسخ العزائم ونقض ا ِ
وفَقر اللبيب وذُل املَهيب)( ،)55وقال آخر( :بسماءٍ ذاتِ أبراج وأرض ذاتِ فجاج وحب ٍر
ذاتِ أمواجٍ أمَا يدُل على ربٍ فرّاج)( ،)59وقال آخر( :بالنوم تارةُ واليَقظة أُخرى وقال

( )74على اهلامش بل"ن مغاير و ط خمتلف ُكتبا اطلب معرفة ي تعاىلا.
( )77هذا األثر معس" لعلف ب فيب طالب ر ف ي ععا ،ا ظرا اب فيب احلديدا درح هنج ال الغة ،77/56
ودرأا بق"لاا ا هذا فأد الطرق هىل معرفا ال ارئ س ا ا ،وه" فن يعزم اإل سان على فمر ،ويصام
رفيا عليا ،مث يل ث فن خيطر ي تعاىل ب الا اطرا صارفا لا ع ذلك ال ع  ،و يك يف أسابا ،فل
ل" فن يف ال"ج"دذاات مدبرة هلذا العا ملا طرت اخل"اطر التيلم تك حمتس ة ا
( )75هذه احلكاة فجد هلا قا ال وهمنا تداولتلا فلس العا .
( )79هذه املق"لة تعسب يف آاثر السلف ألعرايب سئ مب عرفخ ربك ؟ فأجا هبذا فو قري ا معا .وه"
معس" لق ب ساعدة ،ف ف ه"اتف اجلعان للورا طف ()94 / 5اع ُع ادة ب الصامخ ،قالا ملا
ّ
ِ
َّيب صلَّى ي عليا وسلَّم قالا اي معشر وفد هايد ،ما فع ق ُّ ب ساعدة اإلايدل؟
قدم وفد فايد على الع ِّ
ك اي رس"ل ي.
قال"اا هلَ َ
قالا لقد دلدتاُ ي"ما بس"ق عكاظ على مج ٍ ف ر ،يتكلَّم ٍ
ٍ
معجب م" ٍ فجدين فأ ظا.
بكالم
ايب م فقاصف الق"م ،فقالا فان فأ ظا اي رس"ل ي.
فقام هليا فعر ٌّ
يب صلَّى ي عليا وسلَّم بذلك ،قالا كان بس"ق عكاظ على مج ف ر وه" يق"لا اي معشر العا ؛
فسَّر العّ ُّ
قالا ُ
ٍ
دفء ٍ
آت آت ،لي ٌ داج ،ومساء ذات فبراج ،وحبر فجاج ،وجن"م تزهر،
اجتاع"ا ،فك ُّ َم
مات فَات ،وك ُّ
َ
ٍ
ٍ
وج ال ُمرسية ،وفهنار ُ رية ،ه ّن يف السااء خلربا ،وه ّن يف األرض لعِربا ،ما يل فرى العا يذه "ن ،ومي"ت"ن
فال يرجع"ن ،فر "ا ابإلقامة فأقام"ا ،فم تُ ِرك"ا فعام"ا،؛ فقسم ق ٌّ ابهلل قَ َساا ريب فياا فن هلل ديعا ه"
فر ى م ديعكم هذا وهن كان فيا بعض ا ستطالاف.هـ
وهم يستدل"ن هبا فن سليم ال طرة وهن يطلب معرفة الر فإن فطرتا تدلا على ذلك يف اجلالة .ا ظرا هيثار احل
على اخلل  ،52ول"امع األ "ار .272/5
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آخرُ باحلركاتِ الست يف جهات العالَم ()57وقال آخرُ( :بتتابع األشغال والعجز يف
األحوال) ،وقال آخر( :بدعوات أُجيبتْ وحَاجات قُضيَتْ) ،وقال آخر( :بوجود
االبتداءِ واالنتهاءِ يف كل شيءٍ) ،وقال آخر( :مبا َوجَدتُ بدني كالسرير متعلق بعضه
ببعض) ،وقال آخر( :باجتماع أضدادٍ يف بدنٍ من شأنها التنافر) ،وقال آخر( :بورق
فِرصَادٍ صار مَلبساً وشوكٍ حيملُ مناً ) ( ،)52وقال آخر( :بنارٍ تعقد بيضاً وحتُلُ
ج َرت يف البحر) ،وقال آخر:
مشعاً)( ،)56وقال آخر( :بسفينةٍ من خشبٍ شُحنت فَ َ
(بقبول كل شيء أثراً )( ،)56وقال آخر( :بإبل يقودها صيب) ( ،)56وقال آخر( :بقبح
تقدير وضع األشياء على خالف أوضاعها) ،وقال آخر( :حبجر حُكَ على حديدٍ
فسقطت منه نار يضيء الظالمَ وتأكلُ الشجَر العِظام)( ،)58وقال آخر( :ببيوضٍ حتوي
صُفرةً وبياضاً ثم خيرج من بعضها غراب ومن بعضها طاووس ومن بعضها محام ومن
بعضها دجاج ومن بعضها حيةً ومن بعضها سُلحفاةً وهي يف ذواتها متشاكلة ومَا خيرجُ
منها مُختلف) ،وقال آخر( :بنخلٍ باسقاتٍ

()52

خرجت من نوا ٍة) ،وقال آخر:

( )77هذه املق"لة هف ف "ى ظرية ففالط"ن يف معرفة ي ،ومععاها فن العا يت رك يف اجللات السخ واحلركة
الدا رية و ميك فن حيرك سا وهمنا حيتاج هىل علة عاقلة لت ريكا وهذه العلة هف ي ج جاللا يف
تص"ر ففالط"ن.ا ظرا الشلرستاينا املل والع .540/2
ِ
الت"ت ،ويفا يطل على عجم الزبيب والععب ا .ا ظرا الص اح [اتج اللغة وص اح
()77ال ْر ُ
صاد وال رصدا ُ
العربية] ( ،)556 / 2ولسان العر .444/4
( )76يعين بذلك فن ال يض يتجد فيلا ،والشاع يذو معلا.
( )50فهتد هىل معىن الع ارة.
( )55يعين بذلك فن تسوريها ه" الدلي على معرفة ي ج وعال الذل قال يف كتابا الكرميا {وذللعاها
لكم}.
( )52يعين بذلك الز د الذل ت"قد معا العار.
( )54ال س"ق ه" الط"ل .ا ظرا هصالح املعط .547
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(بنجوم تطلع وتغور وقطبٍ راكدٍ ال يسري)( ،)55وقال آخر( :بإهليج مُجفِف أطلقَ

ولُعاب مُلني أمسك) ( ،)59وقال آخر( :بنحلةٍ طرَفُها يعسِل واآلخر يلسَع ،هذا شفا َء
وذاك داءَ ،ومن العَجب عسل مقلوب لسع ) ،وقال آخر( :بورق الفرصاد طعمها
ولونها وطبعها ورحيها واحد وتأكلها الدودةُ فيخرج منها اإلبرَيسَم( ،)57وتأكلها النحلة
فيخرج منها العَسل ،وتأكلها )52(/الشاة فيخرج منها البَعرةُ ،وتأكلها الضُّبى فيعقد يف
نُفاجِها

()56

املسك ،فمن الذي جعل هلا هذه األشياءَ وهي يف نفسها واحدة ،الطبع

واحد واحلقيقة واحدة ال توجب املتضادات ألنه يؤدي إىل جهة قلبت احلقائق وذلك
مستحيل فالبد من صانع خمتار حيوّهلا من حالٍ إىل حال ) ،وقال آخر( :النُطفة يف
الرحم يف ظلمات ثالثٍ يريد األبوان أن تلِد املرأة فال تلد ويريدان أن ال تلد فتلد
ويريدان ذكراً فتلِد أنثى وبالعك

ويريدان أن تلد واحداً فتلد توأمني على غري اختيار

( )57ا َغ"ر ك ِ ٍ
دفء قَـ ْعُرهُ ا فقا اللغة وسر العربية ص.40
ُْ ّ
( )55ه" كلاة معربة تكتب هكذا وتكتب ههليلَج .ا ظر الص اح  ،455/5ولسان العر  ،462/2ه"
دواء يستودم يف اإلمساك كان مشل"را ععد العر  .ا ظرا احلاول يف الطب  ،72/5والقا "ن 767/2
وغريها كثريٌ .فق"ل وه" مشل"ر ععد فه الطب الشعيب فو العطاري ابسم امتر الع يد فو الل"ا اهلعدلا.
( ) 59يقصد بذلك فن اإلهليج القاسف يس ب استطالق املعدة ،واللعا اللني يس ب همساكلا.
يسم ه" ي" احلرير اخلالصة اليت خترج م الدودةا اتج العرو  ،579/50وخمتار الص اح .25
(َ )57
اإلبر َ
( )57بداية ال"رقة األوىل ف م املوط"  529،م اجملا"ع.
َّجا والظيب هذا ه" ظيب املسك يعت خ
( )56اتج العرو ()275 / 9ا اك ُّ َما ارت َ َع فقد ـَ َ َج وا ْـتَ َج ،وتَـعَـ َ
"ر ف َّ
َن غَ َز َال
فيا جزء صغري يقطع معا مث يستورج ما بدا لا مسكا وه" املساى املسك األس"د ،الْ َا ْش ُل ُ
ِِ
ِ
ان فَبـي َ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َس َ ِ َوف َّ
ك َد ٌم ََيْتَ ِا ُع ِيف
َن الْ ِا ْس َ
ضان ِيف فَ ّكا ْاأل ْ
الْا ْسك َكالظَّ ِْيب لَك ْ لَ ْ"ُاُ ف ْ
َس َ" ُد َولَاُ َان َابن لَطي َ ْ َ
خ معلُ ٍ"م ِم َّ ِ
ِِ
ِ
ٍ
ال هِ َّن
ط ِمعْاُ َويـُ َق ُ
ض الْغََز ُال هِ َىل فَ ْن يَ ْس ُق َ
ُس َّرتا ِيف َوقْ َ ْ
اجتَ َا َع َو ِرَم الْ َا ْ" ُع فَ َا ِر َ
السعَة فَإِذَا ْ
َ
الص َال ِح ِيف م ْشكِ ِ الْ" ِس ِ
يط ف َّ
َن
ك الِْ َال ِد ََيْ َعلُ" َن َهلَا ف َْو َاتدا ِيف الَْـ ِّريَِّة َحتْتَ ُّ
ط َوـَ َق َ ب َّ
ك ِهبَا لِيَ ْس ُق َ
ف َْه َ تِلْ َ
ُ
َ
ِ
اإل ْـ َ ِة ِيف ج" ِ
ِ
ِ
اجلَ ْد ِلافتح ال ارل ب أجر ( .)990 / 6واملقص"د
ْ :
العَّاف َجةَ ِيف َج ْ" :الظَّْـيَة َك ِْ َ
َْ
فياا س فن الطعام واأد وت صري ا خمتلف عجيب متضاد فس ان اخلال ج وعال.
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الوالدين فلو كان الرحم قالبًا منطبعًا كما زعموا لكان اجلنني أبدًا على هيئة واحدة فلما
كان خبالفه دلَّ على ربٍ عاملٍ حكيمٍ) ،وقال آخر( :قلعةً حصينةً ملساء ال فُرجة
فيها ،ظاهرها كالفضة املذابة وباطنها كالذهب اإلبريز وجُدرانها حمكمة ثم رأيت
اجلدران قد انشقت فخرج من القلعة حيوان مسيعٌ بصريٌ مُصوِتٌ فتعلم أن الطبيعة ال
تقدر على ذلك ويعين بالقلعة البيضة وباحليوان الفرخ) ،وقال آخر( :باختالف
األصوات وتردد النغمات وتفاوت اللغات فهو دليل على أن احملرك واحد) ،وقال
آخر( :بالنريان املوقدة املتضادة يف تركيب اآلدمي بعضها ملصلحته وبعضها لغري
مصلحته فإنه دليل على الصانع) ،وقد قال اهلل تعاىل ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔﭼ [ي  ]26 :تراه كيف مجع بني املتضادات املاء والنار ،وقال آخر:
(تأملت يف دجلة والفرات لو كانا يسيالن يف البحر وال تزيد يف البحر شيئاً مع سائر
األنهار اجلارية فيه فقلت إمنا ذلك بتقدير إلهٍ قادرٍ حليم) ،وقال آخر :العاملني( )96عند
نزول الصواعق والزلزلة والطوارق واحلوادث واضطراب السُفن يف تالطم األمواج
وأيام القحط واجلُوع والعَطش جيارون إىل إلهٍ قادرٍ يُنجيهم من اهللكة ويُعينهم من
اللواءِ ويستوي فيها جاهلهم وعاملهم وصغريهم وكبريهم ومؤمنهم وكافرهم وكلهم
بأمجعهم إليه يتضرعون ويستغيثون على اختالف ألسنتهم وألوانهم فيا مَن ال يشغله
مسع عن مسعٍ وال تشتبه عليه األصوات ويا من ال تغلطه [كثرة] ()96املسائل وال ختتلف
عليه اللغات ويا من ال يتربَّم بإحلاح امللحني وال يضجره سؤال السائلني أذقنا بردَ عفوك
وحلوةَ مغفرتَك وصلي على نبيك حممدٍ أفضل صلواتك عدد معلوماتك) ،وقال

( )90على اهلامش تص"يبا اص"ابا العامل"نا.
( )95تص"يب على اهلامش األمي .
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آخر( :بأن السفينة )98(/مشحونة باألمحال مملوءة من األثقال قد احتوتها يف جلة البحر
أمواجٍ متالطمة ورياح خمتلفة فإنه ال جيوز يف العقل أن جتري مستويةً لي

هلا مَالح

يَجُرُّها وال معتمد حيفظُها فكذلك ال جيوز قيام هذه الدنيا على اختالفِ أحواهلا وسعة
أطرافها وتباين أكنافها من غري صَانعٍ وال حافظٍ ،قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [الروم،]85 :
جلّ :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [ الرعد ،]8 :وقال آخر( :بأن
وقال تعاىل َ
مَن كان يف البحر وانكسرت به السفينة وغرِقَ املالح فتعلق بلوحٍ ثم ذهب ذلك اللوح
عنه فتالطمت به األمواج حتى اندفع إىل الساحل وكان اعتماده من قَبل على السفينة
واملالح على اللوح فلما ذهبت هذه األشياءُ مل يسلم من الغرق أوصله إىل السالمة هو
اهلل) ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [لقمان،]28 :
وقال آخرُ( :بأنَّ وجه كل إنسان يف صغره يشتمل على أعضاءٍ ال تنتقل عن أمكنتها ثم
معَ هذه األعضاء املتماثلة ال ترى إنسانني يف املشرق واملغرب يتشابهان يف صورة الوجه
البَتةَ وهذا يدلُ على كمال قُدرَة اخلالِق املُصوِّر حيث أظهر األنواع اليت ال نهاية هلا من
التفاوت يف هذه األجسام القليلة املوضوعة يف هذه الرقعة الصغرية فال يوجدُ إنسانان
تتشابه صورتهما البَتّة وال يُوجَد إنسانان تتشابَهُ أحوالِهُما حتى إن كلَ واحدٍ الُبدَ أن
خياِلفَ صاحِبَهُ يف الطَبْع واخلُلق واملشي وكور العمامة ويف الصوت والكتابة ويف احلظ
ق
والسعادة وهذا باب واسع وحبر ال ساحِلَ له وآيات اهلل ال نهاية هلا يف كلِّ خملو ٍ
عُلويٍ وسُفليٍ كبري وصغري حيوان ومجاد ومنها ما يتعرفُ به إىل عبيده مبا جيعَلهُ يف

( )92بداية ال"رقة األوىل

م املوط"  529،م اجملا"ع
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قلوبهم من النورُ الذي يهدي به من يشاء من آياته نعمه الظاهرةُ والباطِنةُ)

()92

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢﭼ[سورة إبراهيم ،]25:ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷﭼ[سورة النحل.]62:
حقُه أن يُعصَى) ،وقول اآلخر:
وما أحس َن قولَ القائل (أنعامُه ما تُحصَى ،مَا َ
فيا عج ا كيف يُعصى اإللاُ
ٍ
دفء لا آية
ويف ك ـ ـ ـ ـ

فم كيف ََي ُده ج ِ
اأ ُد
َ
تَ ُد ُل على ف ا واأ ـ ـد

()97

وقول اآلخر:
أتم ـ ـ ـ ـ يف ات األرض

صعع املليك
وا ظر هىل آاثر ما َ

ٍ
 )95(/عي" ٌن م جل ٍ
صات
ني دا

ٍ
يك
أبأداق ِه َف
الذهب الس ُ
ُ

ٍ
صِ
داهدات
برج ِد
على قَ َ
ب ال ـَز َ

ك (.)99
أبن ي لي لا دري ـ ـ ـ ـ ٌ

[من مقتضيات اإلميان ابهلل :اإلميان برسوله  وكتابه الكرمي ]
واعلم أنه البُد مع اإلميانِ باهلل عزَ وجل من اإلميان برسول  والقُرآن الذي
أَن َزلَه على رسوله ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [ التغابن،]2 :
( )94ما س م األدلة م احملس" على وج"د ي تعاىل فهتد لقا للا س"ى ما فدرت هليا ،وقد تك"ن يف
مصدر واأد يف عداد امل ق"د.
( )97املشل"ر يف قا للاا ف ا فب" العتاهية ،و س لا بعضلم ب املعتز .ا ظرا ط قات الشعراء لا ص .207
( )95بداية ال"رقة األوىل ف م املوط"  527،م اجملا"ع
( )99الزبرجد ه" الزمرذ احلجر الكرمي املشل"ر .ا ظرا العني  ،577/55وال يخ ادتلر بعس تا أليب "ا ا ظرا
الثعاليبا اللطا ف والظرا ف .205
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وقال تعاىل :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ

[األحزاب ،]59–55:وقال تعاىل:ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [سبأ،]82 :
ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [األنبياء ،]667 :وقال تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [الشورى ،]58 :وقال تعاىل:ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﭼ
[الشعراء ]665 – 668 :وقال ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [الشورى ]7 :وقال تعاىل:
ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ
[النحل ،]95 :وقال تعاىل :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [العنكبوت.]56 - 56 :
[يقني القلب برسالة النيب  شرط لقبول الشهادة ]
والُبدّ يف اإلميان باهلل ورسولهِ من التصديق بالقلب من غري شكٍ وال رَيبٍ،
ومن التصديقِ باللسانِ معَ إمكانِ النُطقِ ،وال تَنفعُ الشهادَةُ بكلمة التوحيد وهي ال إله
إال اهلل إال مع الشهادِة بالرسَالة وهي مُح َمدٌ رسولُ اهلل ،بَعثَهُ إىل مجيع اإلن

واجلن

يَهدِي به من يَشاء هدايتَهُ وأوجَب طاعتَهُ ،قال تعاىل :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ [احلشر ]7 :فبَلّغَ الرِسالة وأدّى األمانةَ ونصحَ األمة ،قال اهلل تعاىل
ﭽﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [التوبة ،]682 :وجعل دينه هو احلقُ ونسخَ به
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األديان ،قال تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [آل عمران ،]66 :وج َعلَ أُمتَ ُه
خريَ األُمم وَشرَّفهم بأن خَاطَبهم يف ذلك فقال عزّ من قائل ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭼ [آل عمران ،]666 :وقال تعاىل:ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ [األحزاب.]٣٤ :
[لن تضر هللا جل وعال طاعة ولن تنفعه معصية]
واعلم أن اهلل خلقَ اخللقَ ليَعبُدوهُ ويُطيعُوه وال يَعصُوهُ ملصلحتهم ال )97(/تَنفع ُه
طَاعتُهم وال تَضرّ ُه مَعصيَتُهم وَوَعَ َد مَن أطاعَهُ بالثواب وتَو ّعدَ من عَصاهُ بالعِقاب إال من
تابَ فآمنَ وتابَ وكفل سُبحانه بأرزاق العباد ،قال تعاىل :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ [الذاريات ]57 – 59 :وقال
تعاىل:ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ

[الفتح ،]67 :وقال تعاىل:ﭽﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﭼ [ فصلت،]59 :
وقال تعاىل:ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ [العنكبوت ،]9 :وقال تعاىل:ﭽ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [الروم ،]56 :وقال تعاىل:ﭽ ﮨ ﮩ

ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [الذاريات– 88 :
 ،]82ومن دُعاءِ بعضِ العُلماءِ العارفني ،اللهم فرّغنا ملا خلقتنا ألجله ،وال تَشغلنا مبا
تكفلتَ لنا به ،اللهم ال حترمنا وحنن نسألك ،وال تعذبنا وحنن نستغفرُك ،اللهم عَلِمنا
حتى نعلَم وفهِّمنا حتى نفهَم ،فإنا ال نف َهمُ عنكَ إال بك ،وبعد:
فيقول العبد الفقري املستغفر من ذنبه الراجي رمحة ربه هبةُ اهلل بن عبد الرحيم
بن إبراهيم بن هبة اهلل بن السلم بن هبة اهلل بن حسّان بن حممد بن منصور بن أمحد
( )97بداية ال"رقة األوىل

م املوط"  527،م اجملا"ع
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البارزي اجلُهَين احلمويُ الشافعي عفا اهلل عنه :إني أشهدُ اهلل عليّ ومالئكتَهُ ورُسُلَه
صدِقٌ
وَمجيعَ خلقه أني أَشهدُ أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسولُ اهلل  ،وإني مؤمن ُم َ
مُو ِقنٌ بأن ال إله إال اهللُ امللكُ احلَقُ املُبني وأن حممداً عبدُه ورسولُه الصادقُ األمني ،وأن
القرآن أنزله اهلل على رسوله حممدٍ شفاءً وهُدىً ورمحةً للمؤمنني أودعَه الدالئل
الواضح َة واحلُججَ القاطعَة بأن القرآن كال ُم رب العاملني ونبوةَ حممد سيدِ املُرسَلني.
[الدالئل على ص.ة القرآن الكرمي ،وصدق نبوة حممد ]
ومن الدالئل الواضحة أربعة براهني:
إخباره تعاىل فيه بأن حممدًا خامت النبيني.
وأنه يُظه ُر دينَ ُه على كل دينٍ.
وأنه رف َع ذكره يف األولني واآلخرين.
وأنه يعصم ُه من الشيطان الرجيم ومن الناس أمجعني.
[شرح الدالئل األربع ]
وقد ظهر صحة ذلك من حني نزُولِ القرآنِ إىل اآلنَ وذلك من سبع مائة ونيف
وثالثني فقال عزَ من قائلٍ :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ [األحزاب ،]56 :وهو أصدَقُ القائلني وقال عَ ّز
وجَل{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ} [سورة التوبة ،]22:وقال سبحانه وتعاىل{ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ}

[سورة الشرح ،]5:وقال تعاىل :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [املائدة ،]97 :وقال
تعاىل:ﭽﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [البقرة.]627 :
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[شرح الدليل األول :من آايته نبوته  أنه خامت النبيني ]
أما ظهورُ كونِه خاتِمَ النبيني فقد َبعَثَ اهلل قَبلَهُ ألوفاً من النبيني متتابعني/

()92

باملعجزات من آدم إىل قريب بعثته باتفاق امللتني ،ومل يأت بعده نيبٌّ أو من ادعى نبوة
ني وال أح َد من املخلوقات(.)96
وأتى بآي ٍة يف مكان من البحار واألرَض َ
[شصصرح الصصدليل الثصصاين :مصصن آايتصصه نبوتصصه  إظهصصار دينصصه علصصى كصصل ديصصن قبصصل وفاتصصه
وبعدها ]
وأمّا إظهار دينه على كل دينٍ فَظهَرَ ذلك أوالً يف حياتِه يف احلجاز واليَمن وبَعدَ
وفاته يف الشَامِ ومِصرُ واملغرب والعِراقِ والعَجمِ( )76واهلندِ والسِ ْندِ( )76والصنيِ وغ ِري
ذلك من األقاليم على دين اليهود والنصارى وعَبدَةِ األوثان وصَاروا حتت الذمة
صَاغِرين.
[شرح الدليل الثال  :من آايته نبوته  رفع ذكره ]
مسهُ بامسهِ فقال ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [آل
وأَما رفعُ ذكره فإن اهلل قَ َرنَ ا َ
عمران ،]28 :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ

[األنفال٠٢ :

] ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ

[النساء ،]26 :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ [الفتح ]66 :وأوجَبَ ذِكره مَع

( )97بداية ال"رقة األوىل ف م املوط"  527،م اجملا"ع
( )96يف األسل" ركاكة ،ويظلر فن املعىن املقص"د ف ا يدع فأد الع "ة واستطاع فن أييت مبا يعصر با دع"اه
م اآلايت.
( )70بالد العجم فو ما يساى عراق العجما هف ال الد املتامخة لعراق العر وتشا فار وفص لان
و راسان وهف ما تساى الي"م إبيران .ا ظرا مسالك األبصار يف ممالك األمصار .259/27
( )75السعدا هقليم يقع بني اهلعد وكرمان وسجستان ،وهف املعطقة اليت تعر :اآلن ابسم ال اكستان ،ومشال
غريب اهلعد ،وتساى هذه احلضارة يف بعض األأيان حبضارة هارااب .ا ظرا معجم ال لدان ( ،)67و لة
ال "ث اإلسالمية (فمكعة .)225 /

كتا األسا يف معرفة هلا العا ...

962

ذِكره يف الصلوات وشرعَهُ يف اإلميان ويف الدعواتِ واجتماعِ الناس للعباداتِ ومل خيلُ
ذكرُه بالصلوات ومبا أعطاهُ اهلل مِن أكملِ الصفَاتِ احلَميداتِ يف جَميع اآلناءِ واألوقات
ورَفعَ ذكرهَ قَبل خَلق آدم وبعدَ خلقه وكانت املالئكة تُصلي عليه ،وآدم فمن بَعدَه من
األنبياء يتوسلون به على ما جاءت به األحاديث الصحيحة ( ،)78ولذلك قال :ﭽ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [الشرح ]٣ :بلفظ املاضي واملراد االستمرار والدوام كقوله تعاىل ﭽ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ [النساء.]67 :

( )72يظلر يل فن املؤلف يعين بذلك ت"س العا

بش اعتا ي"م القيامة ،و يرد يف احلاديث الص ي ة فن

األ اء يت"سل"ن بغري هذا معا  ،أيث ورد يف أديث الش اعة الط"ي ا((َيتاع املؤمع"ن ي"م القيامة
فيق"ل"ن ل" استش ععا هىل ربعا فيأت"ن آدم فيق"ل"ن ف خ فب" العا لقك ي بيده وفسجد لك مال كتا
وعلاك فمساء ك دفء فاد ع لعا ععد ربك أىت يرحيعا م مكا عا هذا فيق"ل لسخ هعاكم ويذكر ذ ا
فيست ف ا ت"ا "أا فإ ا فول رس"ل بعثا ي هىل فه األرض فيأت" ا فيق"ل لسخ هعاكم ويذكر سؤالا ربا
ما لي لا با علم فيست ف فيق"ل ا ت"ا لي الر فيأت" ا فيق"ل لسخ هعاكم ا ت"ا م"سى ع دا كلاا
فيست ف م ربا فيق"ل ا ت"ا
ي وفعطاه الت"راة فيأت" ا فيق"ل لسخ هعاكم ويذكر قت الع بغري
عيسى ع د ي ورس"لا وكلاة ي وروأا فيق"ل لسخ هعاكم ا ت"ا حمادا صلى ي عليا وسلم ع دا غ ر
ي لا ما تقدم م ذ ا وما أت ر فيأت" ين فأ طل أىت فستأذن على ريب فيؤذن يل فإذا رفيخ ريب وقعخ
ساجدا فيدعين ما داء ي مث يقال ارفع رفسك وس تعطا وق يساع واد ع تش ع فأرفع رفسف فأ ده
بت ايد يعلاعيا مث فد ع في د يل أدا فأد للم اجلعة مث فع"د هليا فإذا رفيخ ريب مثلا مث فد ع في د
يل أدا فأد للم اجلعة مث فع"د الرابعة فأق"ل ما بقف يف العار ه م أ سا القرآن ووجب عليا اخلل"د
قال فب" ع د ي ه م أ سا القرآن يعين ق"ل ي تعاىل { الدي فيلا)) واحلديث ف رجا ال وارل يف
كتا الت سري اب ق"ل ي {وعلم آدم األمساء كللا}ح ، 209وف رجا مسلم يف كتا اإلميان ،اب
فدىن فه اجلعة معزلة  ،572/5برقم .429
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[شرح الدليل الرابع :من آايته نبوته  عصمته من الناس ]
وأما عصمتُه من الناس فكان  يُح َرسُ إىل أن نزلَ يف اآلية الكرمية ﭽ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [املائدة ،)72( ]97 :فمَنعَهُم أن يَحرسوه وعصَمهُ اهلل يف حياته من
املشركني واملنافقني وأعداءِ الدين واستمر ذلك بَعدَ وفاته  بأن صَدَّ الكفارَ عن
ّسةِ وموضع قربه )75( الذي هو أشرفُ البقاع (،)75
التَعرُضِ حلُجرته الشريفة املُقد َّ
حتى إن الفرنج استولوا على البالد الساحلية من أرض الشام والقُدس الشريف
()77

والشَّوبَك ()79والكَ َرك

وهم أحرص الناس على االنتقام من املسلمني وغيظهم

وإيذائهم بكل طريق صدّهم اهلل تعاىل مع قُربهم من املدينةِ بنحو عشرة أيام للخَيل معَ
كثرة ُع َددِهم و َع َددِهم و ُم َددِهم و َم َددِهم من البحار واألرضني واستمر ذلك إىل أن

خ ا ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ
( )74ف رج الطربل يف ت سريه 596/7ا الَ َّاا ـَ َزلَ ْ
اَّللِ ا « َ َحتْ ُر ُس ِ"ين
ال َر ُس ُ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [املا دةا  ]97قَ َ
"ل َّ
ص َا ِين»ا.
هِ َّن َرِّيب قَ ْد َع َ
( )77يذكر املؤ رون فن قرب العيب  تعرض حملاو ٍ
ت لع ش القرب ،مجعلا األستاذحماد هليا ع د الغين يف
كتابا اتريخ املسجد الع "ل الشريف ص  577وما بعدها ،وحتتاج يف احلقيقة هىل مت يه اترخيف دقي
(أيث مساها حماو ت سرقة اجلسد الشريف ) مع ف ا ميعع م وق"علا فالزاندقة اترخيلم مظلم قد
َيعللم ي عل"ن ما ه" فكرب م هذا ،ووجا ا ستد ل ه" أ ظا  وعصاتا م العا .
ِِ
ِ
()75قال اب تياية ر ا يا افما ـَ ْ ُ ُحمَ َّا ٍد  فَ َاا َ لَ َ َّ
اَّللُ َ ْلقا فَ ْك َرَم َعلَْيا معْاَُ .وف ََّما ـَ ْ ُ التـ َُّرا فَـلَيْ َ
ِ
ه" فَفْ ِ
ض ُ ِمعْاُ َوَ يعر :فأ د م العلااء فض ترا القرب
ض َ م ْ الْ َك ْع َة ال يخ ا ْحلََراِم بَ ْ الْ َك ْع َةُ فَفْ َ
َُ َ
على الكع ة ه القا ف عياض و يس قا فأد هليا و وافقا فأد قط علياا ال تاوى الكربى .755/7
عاان وفيلة والقلزم قر الكركا معجم ال لدان
( )79الش"بكا ه"اقلعة أصيعة يف فطرا :الشام بني ّ
( ،)470/ 4وا ظر مراصد ا طالع .757/2
( )77الكرك ا قلعة أصيعة جدا يف طر :الشام م "اأف ال لقاء ،وهف على ج عال.مراصد ا طالع
 ، 5556/4وقد بعاها ره ان العصارى .مسالك األبصار .577/4
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مائة وحنو

الثمانني ،ثم عمّا بأيديهم من البالد الشاميّة من السوَاحل وغريها وذلك بعدَ الست
مائة وحنو التسعني(،)72ولذلك حرسه اهلل ومجيع اجلهات جهات املدينة على ساكنها
أفضل الصلوة والسالم.
فمن تأمّل ذلك طالباً لليقني صَارَ اإلميان مباشراً لقلبه وجَعله اهلل من حزبه وهذا
ل ُموَفَّق سعيدٍ ويَعمَى عنه كل خمذول طريد(.)76
يُبصرُه ك ُ
فاحلمد هلل على اهلداية ونعمة اإلسالم ،ونسأله التمام باملغفرة والنظر إىل وجهه
الكريم يف دار السالم ،وصلى اهلل على سيدنا حممد حبيب امللك العالم ،وعلى آله
وأصحابه الصفوة الكرام ،ورضي عنا [.)26(]....
فهرس املصادر

[ ]6ابن السكيت ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (املتوفى855 :هـ) .إصالح املنطق
احملقق :حممد مرعب ،دار إحياء الرتاث العربي ،الطبعة :األوىل  6582هـ ،
 8668م

[ ]8أبو اخلري ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف (املتوفى222 :هـ) .غاية النهاية
يف طبقات القراء مكتبة ابن تيمية ،الطبعة :عين بنشره ألول مرة عام 6256هـ
ج .برجسرتاسر

( )77وكان ذلك على يد صالح الدي األي"يب ر ا ي ،وألأداث تلك ال ت"أات اجمليدة ،ا ظرا ابدة احللب
يف اتريخ ألب  ،759/5ومرآة اجلعان  479/4وما بعدها.
( )76على اهلامش األمي عل ا ا سوة مقابلة على العسوة املكتتب معلا ا
(َ )70سقط يف آ ر كلاتني م ال"رقة األ رية.
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[ ]2أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل احلسيين البخاري
القِنَّوجي (املتوفى6267 :هـ) .نيل املرام من تفسري آيات األحكام حتقيق :حممد
حسن إمساعيل

 -أمحد فريد املزيدي دار النشر :دار الكتب العلمية

تاريخ النشر8662/66/26 :
[ ]5أبو الفتح حممد بن عبد الكريم بن أبى بكر أمحد الشهرستاني (املتوفى:
552هـ) .امللل والنحل مؤسسة احلليب .د .بيانات نشر
[ ]5أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي (املتوفى775 :هـ).
البداية والنهاية حتقيق :مصطفى عبد الواحد ،الناشر :دار املعرفة للطباعة
والنشر والتوزيع بريوت  -لبنان 6265 ،هـ  6679 -م
[ ]9أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالني (املتوفى:
258هـ) .الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة احملقق :مراقبة  /حممد عبد املعيد
ضان ،جمل

دائرة املعارف العثمانية  -حيدر اباد /اهلند ،الطبعة :الثانية،

6268هـ6678 /م

[ ]7أبو املعالي حممد بن عبد الرمحن بن الغزي (املتوفى6697 :هـ) .ديوان اإلسالم
احملقق :سيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة:
األوىل 6566 ،هـ  6666 -م
[ ]2أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن سهل بن شاكر اخلرائطي (املتوفى287 :هـ).
هواتف اجلنان احملقق :إبراهيم صاحل ،دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع،
الطبعة :األوىل 6586 ،هـ  8666 -م
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[ ]6أبو بكر ،حممد بن زكريا الرازي (املتوفى262 :هـ) .احلاوي يف الطب احملقق:
اعتنى به :هيثم خليفة طعيمي ،دار احياء الرتاث العربي  -لبنان /بريوت،
الطبعة :األوىل6588 ،هـ 8668 -م
[ ]66أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري
(املتوفى676 :هـ) .العني احملقق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي،
دار ومكتبة اهلالل
[ ]66أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز الذهيب (املتوفى752 :هـ).

املعجم املخت

باحملدثني حتقيق :د .حممد احلبيب اهليلة ،مكتبة الصديق،

الطائف ،الطبعة :األوىل 6562 ،هـ  6622 -م

[ ]68أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز الذهيب (املتوفى752 :هـ) .سري
أعالم النبالء دار احلديث  -القاهرة ،الطبعة6587 :هـ 8669-م
[ ]62أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز الذهيب (املتوفى752 :هـ) .العرب
يف خرب من غرب احملقق :أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوني زغلول ،دار الكتب
العلمية  -بريوت
[ ]65أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز الذهيب (املتوفى752 :هـ).

[ ]65املعجم املخت

باحملدثني حتقيق :د .حممد احلبيب اهليلة،مكتبة الصديق،

لطائف  -السعودية ،الطبعة :األوىل 6562 ،هـ  6622 -م
[ ]69أبو حممد عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (املتوفى:
792هـ) .مرآة اجلنان وضع حواشيه :خليل املنصور ،دار الكتب العلمية،
بريوت  -لبنان ،الطبعة :األوىل 6567 ،هـ  6667 -م
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[ ]67أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارابي (املتوفى262 :هـ) .الصحاح دار
العلم للماليني  -بريوت ،الطبعة :الرابعة  6567هـ  6627 -م
[ ]62أمحد بن حجازي الفشين .مواهب الصمد يف حل ألفاظ الزبد احملقق :عبد اهلل
بن إبراهيم األنصاري ،الشؤون الدينية – قطر ،سنة النشر6626 - 6566 :
[ ]66أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني احلنبلي الدمشقي (املتوفى782 :هـ).
الفتاوى الكربى دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل6562 ،هـ 6627 -م
[ ]86أمحد بن علي بن عبد القادر ،أبو العباس احلسيين العبيدي ،املقريزي
(املتوفى255 :هـ) .السلوك ملعرفة دول امللوك احملقق :حممد عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية  -لبنان /بريوت ،الطبعة :األوىل6562 ،هـ 6667 -م
[ ]86أمحد بن حممد بن أبى بكر بن عبد امللك القسطالني القتييب املصري ،أبو
العباس ،شهاب الدين (املتوفى682 :هـ) .املواهب اللدنية املكتبة التوفيقية،
القاهرة  -مصر ،الطبعة- :
[ ]88أمحد بن حييى بن فضل اهلل القرشي العدوي العمري ،شهاب الدين (املتوفى:
756هـ) .مسالك األبصار يف ممالك األمصار اجملمع الثقايف ،أبو ظيب ،الطبعة:
األوىل 6582 ،هـ
[ ]82إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباني البغدادي (املتوفى6266 :هـ).
هدية العارفني طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول
 ،6656أعادت طبعه باألوفست :دار إحياء الرتاث العربي بريوت  -لبنان
[ ]85تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي (املتوفى776 :هـ) .معجم الشيوخ ختريج:
مش

الدين أبي عبد اهلل ابن سعد الصاحلي احلنبلي  756 - 762هـ،
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احملقق :الدكتور بشار عواد  -رائد يوسف العنبكي  -مصطفى إمساعيل
األعظمي ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة :األوىل 8665

[ ]85تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي (املتوفى776 :هـ) .طبقات الشافعية الكربى
احملقق :د .حممود حممد الطناحي د .عبد الفتاح حممد احللو ،هجر للطباعة
والنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية6562 ،هـ
[ ]89احلسني بن عبد اهلل بن سينا ،أبو علي ،شرف امللك :الفيلسوف الرئي
(املتوفى582 :هـ) .القانون احملقق :وضع حواشيه حممد أمني الضناوي
[ ]87خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (املتوفى:
6269هـ) .األعالم دار العلم للماليني ،الطبعة :اخلامسة عشر  -أيار  /مايو
 8668م

[ ]82الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد .جملة
البحوث اإلسالمية جملة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث
العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
[ ]86زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو حييى السنيكي
(املتوفى689 :هـ) .فتح الرمحن احملقق :حممد علي الصابوني ،دار القرآن
الكريم ،بريوت  -لبنان ،الطبعة :األوىل 6562 ،هـ  6622 -م
[ ]26زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أبي بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي (املتوفى:
999هـ) .خمتار الصحاح احملقق :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العصرية -
الدار النموذجية ،بريوت  -صيدا ،الطبعة :اخلامسة6586 ،هـ 6666 /م
[ ]26زين الدين أمحد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أمحد املعربي
املليباري اهلندي (املتوفى627 :هـ) .قرة العني دار بن حزم ،الطبعة :األوىل
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[ ]28زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن ،السَالمي ،البغدادي،
ثم الدمشقي ،احلنبلي (املتوفى765 :هـ) .فتح الباري حتقيق :حممود بن شعبان
بن عبد املقصود وآخرون،

مكتبة الغرباء األثرية

 -املدينة النبوية.

احلقوق :مكتب حتقيق دار احلرمني  -القاهرة ،الطبعة :األوىل 6567 ،هـ
  6669م[ ]22سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباني
(املتوفى296 :هـ) .املعجم األوسط احملقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ،
عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين ،دار احلرمني  -القاهرة
[ ]25مش

الدين ،أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي (املتوفى:

6622هـ) .لوامع األنوار البهية مؤسسة اخلافقني ومكتبتها  -دمشق ،الطبعة:
الثانية  6568 -هـ  6628 -م
[ ]25مش

الدين ،أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي (املتوفى:

6622هـ) .لوامع األنوار مؤسسة اخلافقني ومكتبتها  -دمشق ،الطبعة :الثانية
  6568هـ  6628 -م[ ]29شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي (املتوفى989 :هـ).
معجم البلدان دار صادر ،بريوت ،الطبعة :الثانية 6665 ،م

[ ]27صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (املتوفى795 :هـ) .أعيان العصر وأعوان
النصر احملقق :الدكتور علي أبو زيد ،الدكتور نبيل أبو عشمة ،الدكتور حممد
موعد ،الدكتور حممود سامل حممد ،قدم له :مازن عبد القادر املبارك
دار الفكر املعاصر ،بريوت  -لبنان ،دار الفكر ،دمشق  -سوريا ،الطبعة:
األوىل 6562 ،هـ  6662 -م

كتا األسا يف معرفة هلا العا ...
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[ ]22صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي (املتوفى795 :هـ) .الوايف
بالوفيات احملقق :أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء الرتاث -
بريوت6586 ،هـ 8666 -م
[ ]26عبد احلمي د بن هبة اهلل بن حممد بن احلسني بن أبي احلديد ،أبو حامد ،عز الدين
(املتوفى959 :هـ) .شرح نهج البالغة احملقق :حممد أبو الفضل ابراهيم ،دار
احياء الكتب العربية عيسى البابي احلليب وشركاه ،مصدر الكتاب :موقع
يعسوب.
[ ]56عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد العَكري احلنبلي ،أبو الفالح (املتوفى:
6626هـ) .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب حققه :حممود األرناؤوط ،خرج
أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،دار ابن كثري ،دمشق  -بريوت ،الطبعة:
األوىل 6569 ،هـ  6629 -م

[ ]56عبد الرمحن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوفى666 :هـ) .احلبائك يف
معرفة أخبار املالئك احملقق :ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني ،مطابع
الرشيد 6566 ،هـ

[ ]58عبد الرمحن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوفى666 :هـ) .أمنوذج
اللبيب يف خصائ احلبيب طُبع بإذن من :وزارة اإلعالم جبدة ،الطبعة:
الثالثة 6569 ،هـ
[ ]52عبد اهلل بن حممد ابن املعتز العباسي (املتوفى869 :هـ) .طبقات الشعراء احملقق:
عبد الستار أمحد فراج ،دار املعارف  -القاهرة ،الطبعة :الثالثة
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[ ]55عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أبو منصور الثعاليب (املتوفى586 :هـ) .فقه
اللغة وسر العربية احملقق :عبد الرزاق املهدي ،إحياء الرتاث العربي ،الطبعة:
الطبعة األوىل 6588هـ 8668 -م
[ ]55عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أبو منصور الثعاليب (املتوفى586 :هـ).
اللطائف والظرائف دار املناهل ،بريوت
[ ]59عبد املؤمن بن عبد احلق ،ابن مشائل القطيعي البغدادي ،احلنبلي ،صفيّ الدين
(املتوفى726 :هـ) .مراصد االطالع دار اجليل ،بريوت ،الطبعة :األوىل،
 6568هـ
[ ]57عمر بن أمحد بن هبة اهلل بن أبي جرادة العقيلي ،كمال الدين ابن العديم
(املتوفى996 :هـ) .زبدة احللب يف تاريخ حلب وضع حواشيه :خليل املنصور،
دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة :األوىل 6567 ،هـ 6669 -م
[ ]52عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشق (املتوفى6562 :هـ).
معجم املؤلفني مكتبة املثنى  -بريوت ،دار إحياء الرتاث العربي بريوت
[ ]56حممد إلياس عبد الغين .تاريخ املسجد النبوي الشريف ط6569 - 6هـ -
عنوان املؤلف :ص .ب  ،557املدينة النبوية  -حقوق الطبع حمفوظة
للمؤلف.
[ ]56حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى بن املفضل احلسين القامسي ،أبو عبد
اهلل ،عز الدين اليمين (املتوفى256 :هـ) .إيثار احلق على اخللق دار الكتب
العلمية  -بريوت ،الطبعة :الثانية6627 ،م
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[ ]56حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد اهلل (املتوفى:
859هـ) .خلق أفعال العباد احملقق :د .عبد الرمحن عمرية ،دار املعارف
السعودية  -الرياض

[ ]58حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاني اليمين (املتوفى6856 :هـ) .البدر
الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع دار املعرفة  -بريوت
[ ]52حممّد بن حممّد بن عبد الرزّاق احلسيين ،أبو الفيض ،امللقّب مبرتضى ،الزَّبيدي
(املتوفى6865 :هـ) .تاج العروس احملقق :جمموعة من احملققني ،دار اهلداية
[ ]55حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري
الرويفعى اإلفريقى (املتوفى766 :هـ) .لسان العرب دار صادر  -بريوت،
الطبعة :الثالثة  6565 -هـ
[ ]55حممد بن هجرس بن رافع السالمي (املتوفى775 :هـ) .الوفيات احملقق :صاحل
مهدي عباس  ،د .بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة:
األوىل6568 ،
[ ]59مصطفى بن عبد اهلل كاتب جليب القسطنطيين املشهور باسم حاجي خليفة أو
احلاج خليفة (املتوفى6697 :هـ).
[ ]57كشف الظنون الناشر :مكتبة املثنى  -بغداد (وصورتها عدة دور لبنانية،
بنف

ترقيم صفحاتها ،مثل :دار إحياء الرتاث العربي ،ودار العلوم احلديثة،

ودار الكتب العلمية) ،تاريخ النشر6656 :م

ب ع دي املياان
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"Book Foundation to know God people"
Study and investigation
written by Judge: Sharaf al-Din: Albarzee
Dr. Abdullah almeman
Assistant Professor in the Department of dogma and doctrines and contemporary, and specialized in
religions, in the College of Sharia and Islamic Studies at the University of Qassim.

Abstract. This manuscript "alasas fe ma,arefate ilah annas" = "Book Foundation to know God people" is
a booklet Nevis in evidence Godhead, written by Judge: Sharaf al-Din: God's gift bin Abdul Rahim
Albarza a Imams Shafi'i school in Hama in Syria, this world T. (738 AH), has seizedtext and directed
diligent in the approval of the investigation of the well-known rules.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)2ص ص ( ،777-707ربيع اثين 5377هـ/فرباير 2053م)

أحكام اهلةبة لأللواد
د .عقيل بن عةبد الرمحن بن حممد العقيل

األستاذ املشارك بقسم الفقه
املقارن ابملعهد العايل للقضاء
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

ملخص الةبحث .هذا البحث يقع يف مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة.

اشتملت املقدمة على أمهية موضوع البحث وأسباب اختياره ومشكالت البحث وتساؤالته ومـهه البحـث
وخطته والدراسات السابقة له.
أم ــا التمهي ــد فق ــد اش ــتمل عل ــى س ــة مطالـ ـ  ،ته ــاوي فيه ــا الباي ــث تعري ــة ااب ــة يف الل ــة واال ــطال
واأللفاظ ذات الصلة هبا ،مث بني مشروعية اابة ويكمها ولزومها.
أمــا املبحــث األوي فكــان عــن العــدي بــني األوالد يف اابــة .ومــن خــالي أربعــة مطال ـ حــدن البايــث عــن
يكم العدي يف هبة األوالد ،وأوضح كيفية حقيق هذا العدي يف هذه اابة وأابن ما يسـتث مـن لـزوم العـدي يف هبـة
األوالد ،مث أردف بذكر يكم اابة اليت فيها تفضيل وذلك بعد موت الواه .
ويف املبحث الثاين حدن البايث عن يكم رجوع الوالد يف هبته ألوالده .ومن خالي ثالثـة مطالـ فصـل
البايــث يف يكــم رجــوع األب يف هبتــه ألوالده وفــرج ذلــك عــن رجــوع األم يف هبتهــا ألوالدهــا ،وأابن الشــروا الــيت
ذكرهـا أهـل العلـم هبـذا املوضـوع .مث خـتم البحـث ببيـان أبـرن الهتـايت الـيت تو ـل لليهـا البايـث وأهـم التو ـيات الـيت
يرى األخذ هبا.
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توطئه
احلمد هلل الذي حرم على نفسه الظلم وجعله بني العاني حم مرًنيوت ود عنيد الظني ش ب نيد
العذابت والصالة والسالم على ناين ممد -صنيلى اهلل علينيه ومنيلم  -النيذي مني ر
ًن خالل مريده أروع األًثلة اليت دا حاه للعدلت وبغضه الشديد للظلم.
وبعد:
فلقد حرم اهلل الظلم على نفسه وجعله ب العا حم مرًو وط لني منيان نه عاني حم
ب لعدل واشس واةت وناذ اجل ر واحليف والظلم بكل أن اعه؛ وً ذلك إال لألثنير السني
النينيذي فلفنينيه الظلنينيم علنينيى النينينفم الاشنينيرية ًنينين حقنينيدت وكنينير للظلنينيم وأ لنينيهت فلني ي لنينيد
الاغض ت ويشنيعل نني ر الضنيغينةت ويق نيا حاني ل الني حمت ويقني

حمعني ،م ا ماتخالفنيو

للعدلت فا لعدل ق ًني السنيم او واألر ت وب لعنيدل مني حمو حمول .وشني ان شنير الظلنيم
ب ظلرانيل ب حمو وزال ت وًن قرأ ك ني ب اهلل -عني وجنيل  -أحمرك نيذ احلقيقنيةت
ومل حي ج إىل ًن يضرب له األًث ل على ذلك.
ولقد أحاا يف ذا الانث :أن أدن ول ب لدرامة ج ناو ًن ج ان العنيدل علنيى
ًس ى األمرةت و  :العدل ب األوالحم يف الع ي واهلا و.

أيكام اابة لألوالد
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املقدمة
ألواا :موضوع الةبحث

ينينيدور ً ع ني ع الاننينيث ح ني ل :حتدينينيد ًفل ني م اهلانينيةت و انينية األوالحم ب لنينيذاوت

وأ مينينية العنينيدل ب ني األوالحمت يف اهلانينيةت وحكنينيم رج ني ع كنينيل ًنينين األب أو األم يف ا نينيه
ألوالحم .
اثنيا :أمهية الةبحث

دربز أ مية الانث ًن خالل األً ر اآلدية:

- 1األمرة

اللانة األوىل يف بن ا ما فك ن البد ًن ال جه إليلني ب لعن ينية

واال م م؛ فف إرم ق اعد العدل ب أبن ،لني منيالًة للمم منيات ويف ان شني ر الظلنيم
بينلم فس حم للمم مات و الك له.
ً- 2سؤولية ال الدين وحمور م العظيم يف احلف ظ على روابط ال حم ب أبنني ،لم
واش مثل يف العدل بينلم يف الع ي واهلا و.
- 3إيض ني ا اشط ني طر النينييت دك ننينيف عنينيدم العنينيدل ب ني األوالحم يف اهلانينيةت ومتيي ني
بعضلم على بعضت وً يرتد على ذلك ًن أحق حم وعداواو.
اثلثا :أسةباب اختيار املوضوع

حمع ن الخ ي ر ذا اش ع ع أما ب عدة لعل أ مل :
- 1أ مية ذا اش ع ع؛ ل علقه ب م قرابة لإلنس ن و م أوالحم .
- 2عرورة العدل ب األوالحم يف الع ي واهلا وت وً يرتد علنيى ذلنيك ًنين

ًع ن احملاة واش حمة بينلم ًن جلةت وًني حيصنيل ًنين ماني لم ل النيديلم وبنير م بلنيم ًنين
جلة أخرى.
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- 3خ ني رة متيي ني بعنينيض األوالحم علنينيى بعنينيض يف ذلنينيكت وًني يرتدني علينينيه ًنينين
كرا ية وعداوة ًن بعضلم لاعضت إىل ج ن كرا ي لم ل الديلم الذين ًي وا بعضلم
على بعض يف ذلك.
ً- 4ني يالحنييف يف اآلوننينية األخنيرية ًنين كثنينيرة ان شني ر نيذا النينيدا أعني بنيه :متييني
بعض األبن أو الان و على بعض يف اهلا و يف أوم ط بعض األمرت وً يرتدني علينيه
ًن ًشنيكالوت وق يعنية رحنيم اني ينيدع الاني حث ل نير أبني اب نيذا اش عني عت وبيني ن
خم طر ت وإجي حم احلل ل اشن ماة لذلك.
- 7بي ني ن اشنينينلج الشنينيرع يف نينيذا الا ني بت والنينيذي حيقنينيل األلفنينية ب ني األوالحمت
وي يل االخ الف واألحق حم واإلحن.
رابعا :مشكلة الةبحث لوتساؤاته

د مثل ًشكلة الانث يف ان ش ر ظ رة اجل ر يف ًع ًلة األوالحمت وعدم العنيدل بينينلم

يف الع ي واهلا وت وً فص به بعض اآلب بعض أوالحم حمون اآلخرين ًنين األًني ر اش لينية
أو االع ا رينية النينييت أورثني

بينينينلم عنينيداوة وكرا نينية ًنين بعضنينيلم لنينياعض ًنينين جلنينيةت وكرا نينية

ل الد م اشمي لاعضلم علنيى بعنيض ًنين جلنية أخنيرى اني حمفنيا الا حنيث ل نير أبني اب نيذ
اششنينيكلة األمنينيرية مني والو بي ني ن حممل ني ً عنينينو هث ر ني يف الع جنينيل أو اآلجنيلت وذلنينيك ًنينين
خالل حمرامة ذا اش ع ع حمرامة ًس فيضة جم لداو يف إجي حم احلل ل اشمكنة هل .
وميكن صي غة دلك اششكلة يف ال س ؤالو اآلدية:
ً ع بط اهلاة يف نظر الفقل ؟
ً حكم متيي بعض األوالحم على بعض يف اهلاة؟
ً صفة العدل ب األوالحم يف اهلاة؟
ً حكم رج ع ال الد يف ا ه ل لد ؟
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خامسا :منهج الةبحث

يس طدم الانث اشنلج ال صف الق ،م على حتديد ًفل م اهلاةت وأ مينية العنيدل

ب األوالحم يف اهلاةت وكيفية العدل بينلم يف ذلكت وحكنيم رجني ع ال النيد يف ا نيه النييت
و ال ل لد .
سادسا :إجراءات الةبحث

دنقسم إجرا او الدرامة إىل قسم ت م :

أ ) اإلجراءات النظرية
ود مثل يف:
ً- 1راجعة الان ث والدرام و اشردا ة مب ع ع الدرامة.
ً- 2راجعة الك

اليت عني مب ع ع العدل ب األوالحم.

ب) اإلجراءات امليدانية
ود مثل يف قي م الا حث ب لعديد ًن اشق بالو الشطصية لاعض اش طصصني يف:
الفقنينيه اإلمنينيالً وكنينينيذا اإلصنينيالا االج منيني ع واإلعنينيالم والقضنيني الشنينيرع وعلنينينيم
االج م ني ع؛ بلنينيدف االم ني ف حمة ًنينين خنينيربادلم وهرا،لنينيم يف ًس ني لة العنينيدل ب ني األوالحم يف
الع يني واهلا ني و وخ ني رة متييني بعنينيض األوالحم علنينيى بعنينيض يف ذلنينيك واحللني ل اشمكننينية
لذلك.
سابع ا :الدراسات السابقة

حتدث الفقل ملف وخلفنيو عنين ً عني ع العنيدل بني األوالحم وأ مي نيه وخ ني رة

متيي ني بعنينيض األوالحم عل نيى بعنينيض يف الع ي ني واهلاني و :عنينيمن ك ني الفقنينيه واحلنينيديث؛
وخب صة يف أب اب اهلاة والع ية وحق
الع ًة واحلق .

األوالحم وكذا يف األب اب ذاو الصنيلة بني آلحماب
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كم أن ن ك حمرام و م بقة أفرحمو ذا اش ع ع ب لدرامة ًنل :
أحك م اة األوالحمت للدك ر عاد احملسن ممد اشنيف.
ًضم ن اهلاة وحل الرج ع فيل ت إلبرا يم إبرا يم الص حل .
العدل يف اهلاة لألوالحم واألق رب للدك ر ص حل بن عاد اهلل الالحم.
أثر االل ام يف عقد اهلاةت شع ل الدك ر مليم ن بن عاد اهلل أب اخليل
و لقد اطلعني علنيى نيذ الدرامني و ورأي لني جليلنية القنيدر عظيمنية األثنير إال أنني
أخ لف ًا ؤال الا حث مجيعو يف أكثنير الرتجينني و النييت رجن ني يف اشسني ،ل النييت
جرى حبثل ت وكذلك يف د جيه األحملةت وام نا ط األحكني م ًنلني ت وأنني هًنيل أن يكني ن
نيذا الاننيث إعني فة شني ذكنير السني بق نت وأن يشنيمل بعنيض الرتجينني و النييت دنلني ًني
حصل يف بعض ًس ،ل ذا اش ع ع ًن اخ الف.
اثمنا :خطة الةبحث

دسري خ ة الانث وفقو ش ي د :

ًقدًةت ود ضمن:
أوالو ً :ع ع الانث.
ث نيو :أ مية الانث.
ث لث  :أما ب اخ ي ر اش ع ع.
رابعوً :شكلة الانث ودس ؤالده.
خ ًس ً :نلج الانث.
م حممو :إجرا او الانث :النظريةت واشيدانية.
م بعو :الدرام و الس بقة.
ث ًنو :خ ة الانث.
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التمهيد :لويشتمل على مخسة أمور:
األمر األلول :دعريف اهلاة.
أوالو :اهلاة يف اللغة.
ث نيو :اهلاة يف االص الا الشرع .
األمر الثاين :األلف ظ ذاو الصلة ب هلاة.
األمر الثالثً :شروعية اهلاة.
األمر الرابع :أثر اهلاة.
األمر اخلامس ً :ى دل م اهلاة.
املةبحث األلول :العدل ب األوالحم يف اهلاة .وفيه أربعة ً ل :
املطلب األلول :حكم العدل يف اة األوالحم.
املطلب الثاين :كيفية حتقل العدل ب األوالحم يف اهلاة.
املطلب الثالث ً :ام ث ًن ل وم العدل يف اة األوالحم.
املطلب الرابع :حكم اهلاة اليت فيل دفضيل بعد ً و ال الد ال ا

.

املةبحث الثاين :حكم رج ع ال الد يف ا ه ألوالحم  .وفيه ثالثة ً ل :
املطلب األلول :حكم رج ع األب يف ا ه ألوالحم .
املطلب الثاين :حكم رج ع األم يف ا ل ألوالحم .
املطلب الثالث :بي ن الشروط اليت دشرتط جل از رج ع ال الد يف ا ه ألوالحم .
اخلامتةةة :ودشنينيمل العدينيد ًنينين الن ني ،ج النينييت د صنينيل إليلني يف نينيذا الاننينيث وأبنينيرز
ال ص ي اليت أوص ب ألخذ بل .
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التمهيد
ويش مل على مخسة أً ر:
األمر األلول :تعريف اهلةبة
ألواا :اهلةبة يف اللغة
و

.

 :ال او واهل والا أصل يدل على الع ية بال ع

يق ل و ا له يئو و ْاو وو َانيو -بإمنيك ن اهلني وف نلني  -و انيةوت واالمنيم
اش ِ واش ِاة -بكسر اهل فيلمني  -واالدلني ب قاني ل اهلانيةت واالمني يل ب منيؤال
اهلاةت ود ا

الق م و

بعضلم بعضو(.)1

اثنيا :اهلةبة يف ااصطال ح الشرع

عرفل ع ًة الفقل ب نل  :عقد يفيد ال مليك بال ع

ح ل احلي ة د عو(.)2

و ن ك دعريف خ ص عند احلن بلة ب نل  :متلينيك جني  ،ال صنيرف ًني الو ًعل ًنيو أو
جمل الو دعذر علمه( )3ت ً جني حماوت ًقنيدوروا علنيى دسنيليمهت غنيري واجني ت يف احليني ةت بنيال
ع

ت مب يعد اة عرفو(ً )4ن لفيف اة ومتليك وحن م (.)7
لوابلنظر إىل هذين التعريفني فإنه يرتجح عندي تعريف اجلمهور لوذلك ألمرين:
 - 1أنه خم صر وال عريف و حما،مو ًان على االخ ص ر.

( )5الههاي ــة يف بريـ ـ األث ــر الب ــن األثـ ـ  ،755/7املخص ــن الب ــن س ــيده  ،355/7واملص ــبا املهـ ـ للفي ــوم
ص.790
( )2ياشية ابن عابدين  ،770/3فتح القدير  ،557/7م ين احملتاج  ،/793/2امل ين .795/7
( )7أبن اختلط ماي اثهني على وجه ال يتميز ،فوه أيدمها اآلخر ماله.
( )3قوله مبا يعد هبة متعلق بتمليك ،والباء للسببية.
( )7باية املهتهى  ،725 /2كشاف القهاع .729/3
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 - 2إذا د ًلن ال عريف الذي ذكر احلن بلة وجدن أن أكثر القي حم النييت ذكرو ني
ددخل يف العقد أص لة إذ

ًن الزم العقد فال دل م اإل رة إليل .

األمر الثاين :األلفاظ ذات الصلة ابهلةبة
ق ل اإلً م الن وي" :اهلاةت واهلديةت وصدقة ال
جيمعل متليك ع بنيال عني

ع :أن اع ًن النيرب ً ق ربنيةت

ت فنيإن متننيض فيلني طلني ال قنيرب إىل اهلل دعني ىل بإع ني

م ج فل صدقةت وإن محل إىل ًك ن اشلدى إليه؛ إعظ ًو له وإكراًنيو ودني حمحماو فلني
ديةت وإال فلاةت فكل دية وصدقة د ع اة وال ينعكم"(.)7
نل والننْلى ًن ألف ظ اهلاة(.)5
والن َ
وأً الع ية :فق ل اجل ري :الش اشع ىت واجلما ع ي (.)7
وق ل الال د  :والع ية ن اهلاة يف ًر

اش و(.)7

واجل  ،ة على عمنيل ًشنيروع مني ا أكني ن حمينيني أم حمني يني ًا حنية؛ ألنّنيه ًنين بني ب
احلث على فعل اخلري واإلع نة عليه ب ش ل و ًن قايل اهلاة(.)10
األمر الثالث :مشرلوعية اهلةبة
ادفنينيل الفقلني علنينيى ًشنينيروعية اهلانينية( )11وامني دل ا علنينيى ذلنينيك بك ني ب اهلل ومنينينة
رم له .يق ل دع ىل :ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ(.)12
( )3حرير ألفاظ التهبيه للهووي 230/5
( )7بدايتع الصهايتع للكاساين 557 /3
( )5الصحا يف الل ة ( ،250/3مادة عطا)
( )9الروض املربع شر ناد املستقهع ()297/5
( )50املوسوعة الفقهية الكويتية 77 /57
( )55بدايتع الصهايتع  527/3بداية اجملتهد  ،723/2م ين احملتاج  305/2امل ين .277/3
( )52سورة الهساء.
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ق ل القرطيب يف دفسري  :يدل بعم ًه على أن انية اشنيرأة صنيداقل ل وجلني بكنيروا
ك ن أو ثياو ج  ،ة وبه ق ل مجل ر الفقل (.)13
وقنينينيني ني ل منينينينينينيان نه :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ...ﮊ(.)14
ق ل األل مني يف دفسنيري  :وعنيد ًصني رف ال كني ة علنيى أن اشنيراحم اخلنيري والصنيدقة
وإي األغني

اة ال صدقة(.)17

وق ل صلّى اهلل عليه وملم« :هتةادلوا اةابوا»( .)16فلني حنيثم ًننيه  -صنيلى اهلل
عليه وملم -على اهلاةت ًاينو فيه أثر و حص ل احملاة.
وقني ل علينينيه الصنينيالة والسنينيالم« :ا اقةةرج جةةار أج هتةةدي جلارهتةةا لولةةو فرسةةن

()15

شا »(.)17
فف ني

نينيذا احلنينيديث ير نينيد صنينيلى اهلل علينينيه ومنينيلم إىل اهلانينيةت وينينيا أن أجر ني

عظيمت ول ك ن يسرية.

( )57اجلامع أليكام القرآن .27/7
( )53سورة البقرة ،من اآلية .577
( )57رو املعاين يف تفس القرآن العظيم والسبع املثاين .503 /2
( )53أخرج ــه البخ ــاري يف األدب املف ــرد ( )793وأب ــو يعل ــى يف املس ــهد ( )3535وق ــاي اب ــن ي ــر «لس ــهاده
يسن» .بلوغ املرام من أدلة األيكام (ص .)735
( )57فرسن الشاة ظلفها .الههاية يف بري األثر (.)527/7
( )55أخرجه البخاري ،كتاب اابة واحلث عليها ،ابب فضلها والتحريض عليهـا (،577/7يـديث رقـم ،)2733
ومسلم كتاب اابة ،ابب احلـث علـى الصـدقة ولـو ابلقليـل وال متتهـع مـن القليـل اليتقـاره ( ،705/2يـديث
رقم .)5070

أيكام اابة لألوالد

517

األمر الرابع :أثر اهلةبة
أصل حكم اهلةبة :ثةبوت ملك املوهوب اهلةبة من غري عوض(.)17
أً صفة حكم اهلاة فل حكم غنيري الزم عننيد احلنفينيةت والزم عننيد اجلملني ر إال
اة ال الد ل لد ت فيصح له الرج ع قال القاض عند اش لكينيةت وبعنيد القنياض  -أيضنيو
 عننيد الشني فعية واحلن بلنينية .ويثاني ذلنيك احلنينيل عننيد الشني فعية يف انينية األصنيل (ال النينيدواجلد) للفرع ً لقو(.)20
األمر اخلامس :لزلوم اهلةبة
إن اهلاة دصح مبمرحم العقدت أً عن ل وًل ت فقد اخ لف الفقل يف ذلنيك علنيى
ثالثة أق ال:
الق ل األول :أنل ال دل م إال إذا أثيني ال ا ني عليلني وبلنيذا قني ل احلنفينية( )21لق لنيه
عليه السالم« :الواهب أحق هبةبته ما مل يُةثَب منهةا»( .)22أي يع

 .ولكن يكنير الرجني ع؛ ألننيه

ًن ب ب الدن ة.

( )59يُهظــر بــدايتع الصــهايتع  ،527/3حفــة الفقهــاء للســمرقهدي  ،533 /7ياشــية الدســوق  ،97/3بدايــة
اجملتهد  ،723/2م ين احملتاج  ،305/2املهذب  ،337/5امل ين .277/3
( )20يهظـ ــر بـ ــدايتع الص ـ ــهايتع  ،527/3ياشـ ــية الدسـ ــوق  ،550/3بدايـ ــة اجملتهـ ــد  ،723/2م ـ ــين احملتـ ــاج
 ،305/2املهذب  ،337/5امل ين .325/7
( )25يُهظر بدايتع الصهايتع  ،527/3حفة الفقهاء للسمرقهدي .533/7
( )22أخرجه ابن ماجة  ،795/2كتاب اابات ،ابب من وه هبة رجاء ثواهبا يديث  ،2757قاي البو ي
يف الزوايتـد  273/2هـذا لسـهاد ضـعية لضـعة لبـراهيم بـن لباعيـل بـن رمـع .وأخرجـه الـدارقطين يف ســههه
( ،33 /7رقــم  ،)555والبيهق ـ يف الســهن الكــربى ( ،555 /3رقــم  )52752وقــاي لبـراهيم بــن لباعيــل
ضعية عهد أهل العلم ابحلديث .وعمرو بن ديهار عن أىب هريرة مهقطع.
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وميكن أن جي ب عن ام دالل احلنفية ن ب ن ذا احلديث ععيف ال دق م به حمة وقنيد
دا ععفه ًن خالل خترجيه.
الق ل الث ن  :إنل ال دل م إال ب لقاض و ذا ق ل اش لكية(.)23
الق ل الث لث :إنل دل م ب لعقد و ذا ق ل الشّ فعية( )24واحلن بلة(.)27
وامني دل ا بق لنينيه  -صنينيلى اهلل علينينيه ومنينيلم " :-لةةيس ألحةةد أج يعطة عطيةةة
فريجع فيها إا الوالد فيما يعط لولده ،لومثل الةذي يعطة العطيةة ،مث يرجةع فيهةا ثمثةل
الكلب؛ حىت إذا شةبع قاء ،مث عاد يف قيئه"(.)27
الراجح:

النينيذي يرتجنينيح عننينيدي – واهلل أعلنينيم – القني ل الث لنينيث و ني أن اهلانينية دلني م مبمنينيرحم
العقد و ً ذ

إليه فقلني الشني فعية واحلن بلنية؛ لقني ة ًني امني دل ا بنيه ومنيالً ه عنين

اشع ر ت وش حصل لدليل اشط لف ًن ًن قشة.

( )27ياشية الدسوق  ،550/3وبداية اجملتهد .723/2
( )23م ين احملتاج  305/2واملهذب .337/5
( )27امل ين .325/7
( )23أخرج ــه أمح ــد ( ،23/3رق ــم  ،) 2559وأب ــو داود ( ،757/7رق ــم  ،)7779والرتم ــذي ( ،792/7رق ــم
 ،)5295والهس ـايت ( ،237/3رق ــم  .)7390وق ــاي الرتم ــذي ده ــذا ي ــديث يس ــن ــحيحد .و ــححه
األلباين .لرواء ال ليل .37/3
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املةبحث األلول :العدل بني األلواد يف اهلةبة
وفيه أربعة ً ل :
املطلب األلول :حكم العدل بني األلواد يف اهلةبة
اخ لنينيف الفقلني

 -رمحلنينيم اهلل  -يف حكنينيم العنينيدل بني األوالحم يف اهلانينية ًنينين

حيث احلل واحلرًة وً يرتد على ذلك على ق ل :
القول األلول
ذ

مج عة ًن الفقل إىل الق ل :ب ننيه جيني العنيدل بني األوالحم يف الع ينية أو

اهلاةت ودا ل الع ية ًنيا عنيدم العنيدل و ني ًنيروي عنين أبني ي منيف وً لنيك وأمحنيدت
والث ني ريت وط ني وو ت وإمنينين ت و ني ق ني ل ابنينين اشا ني ركت وهخنينيرين( .)25وام ني دل ا
لق هلم ذا مب ي د :
 - 1خنينيرب النعم ني ن بنينين بشنينيري  -رع ني اهلل عنلم ني

 -يف الصنينينين ونصّنينيه:

"قةةال :لوهةبةةيب أب هةبةةة .فقالةةة أم ة عمةةر بنةةة رلواحةةة -رض ة ن عنهةةا  :-ا أرضةةى حةةىت
تشةةهد رسةةول ن صةةلى ن عليةةه لوسةةلم فةةوتى رسةةول ن  -صةةلى ن عليةةه لوسةةلم  -فقةةال:
رسةةول ن :إج أم هةةذا أع ةبهةةا أج أشةةهدذ علةةى الةةذي لوهةبةةة ابنهةةا ،فقةةال -صةةلى ن عليةةه

لوسلم " :-بشةري ألةك لولةد سةو هةذا؟ .قةال :نعةم .قةال :ثلهةم لوهةبةة لةه مثةل هةذا ؟ قةال:
ا .قال :فورجعه"(.)27

( )27يُهظ ــر املبس ــوا  ،95/52الك ــايف يف فق ــه أه ــل املديه ــة الب ــن عب ــد ال ــرب  5007/2تكمل ــة اجملم ــوع ش ــر
املهذب  ،775/57الشر الكب البن قدامة  ،277/3امل ين .707/3
( )25البخــاري ،كتــاب اابــة ،ابب اإلشــهاد يف اابــة ( ،577/7يــديث رقــم  )2753ومســلم ،كتــاب اابــة ،ابب
كراهة تفضيل بعض األوالد يف اابة ( ،5235/7رقم .)5327
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ويف رواينينية قنيني ل" :اتقةةوا ن ،لواعةةدلوا بةةني ألوادثةةم( .")27ويف رواينينية أخنينيرى" :ا
تشهدين على جور( .")30ويف رواية" :فوشهد على هذا غريي(.")31
فظني ر األًنينير يف احلنينيديث والرواي ني و ال لينينية لنينيه :يق ض ني ال جني ب .أع ني بنينيه:
وج ب العدل ب األوالحم يف اهلاة ًن جلنيةت ووجني ب رحمّ اهلانية اشع ني ة لل لنيد إن كني ن
فيل

ًن اجل ر .ومتيي له فيل على إخ انه.
- 2ق له -صلى اهلل عليه وملم  -يف احلديث السّني بل" :ادقني ا اهلل واعنيدل ا

ب أوالحمكم" و ذ إ رة ًنه -صلى اهلل عليه ومنيلم  -للني وم العنيدل بني األوالحم.
وأن عنينيدم العنينيدل ب ني األوالحم ال د نقنينيل ًعنينيه دق ني ى اهلل -ع ني وجنينيل -ت وال يك ني ن
كذلك إال إذا ك ن حراًو.
- 3ق له -صلى اهلل عليه وملم " :-ف رجعه" ول كني ن العنيدل بني األوالحم
ًان على الندب ش أًر

-صلى اهلل علينيه ومنيلم  -بإرج عنيه أي :رحم اهلانيةت و نيذا

أًرت واألًر عند األص لي يقض ال ج ب

()32

ول مل يكن ذلك مرًنيو؛ شني أوجني

عليه رحما اهلاة اليت و ال البنه.
 ً- 4ورحم ًن وصف النيب -صلى اهلل عليه وملم  -هلذ اهلاة ب نل ج ر
وذلنيك؛ بق لنيه" :ال دشنيلدن علنينيى جني ر" .فكني ن النينينيب -صنيلى اهلل علينيه ومنينيلم -
يرفض الشل حمة على ذا األًر وفني

ذلنيك يصنيفه :ب ننيه جني ر أي :ظلنيم :حملينيل علنيى

( )29البخاري ،كتاب اابة ،ابب اإلشهاد يف اابة ( ،575/7يديث رقم .)2757
( )70مسلم ،كتاب اابة ،ابب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اابة (رقم .)5327
( )75البخــاري يف ــحيحه ،كتــاب الشــهادات ،ابب ال يشــهد علــى شــهادة جــور لذا أشــهد ( ،575/7يــديث
رقم .)2370
( )72الواضح يف أ وي الفقه البن عقيل ( )390/2واإليكام لآلمدي (.)250/2
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حترميه؛ بل ق ل يف رواية أخرى" :أ لد على ذا غريي" .و ذا زجر له؛ ألنه مل يعدل
ب أوالحم .
واألم يف اشنا ًنين اشف عنيلة بني األوالحم كني ألب لقني ل النينيب -صنيلى اهلل علينيه
وملم " :-اتقةوا ن لواعةدلوا بةني ألوادثةم"؛ وألنلني أحنيد ال النيدين فمنعني ال فضنييل
كني ألب؛ وألن ًني حيصنينيل ب طصنينييص األب بعنينيض ولنينيد يف اهلانينية ًنينين احلسنينيد والعنينيداوة
ي جد ًثله يف ختصيص األم بعض ولد فثا هل ًثل حكمه يف ذلك(.)33
مناقشة هذه األدلة
وقد محل اشط لف ن األًر ب ل س ية يف احلديث الذي ام دل بنيه أصنين ب القني ل
األول ورواي ده على الندب؛ ألنّ اإلنس ن حر ال صرف مب لهت ل ارث وغري .
وكذلك محل ا النل الث ب يف رواينية شسنيلم بلفنييف« :أيسةرذ أج يكونةوا لةك يف
الرب سواء؟ قال :بلى ،قال :فال إذج»( )34على ال ن يه.
وجي ب عنه ب نه ق له –صلى اهلل عليه وملم – فال إذنت ًعن ال دفعنيلت و نيذا
نل والنل عند األص لي يقض ال نريم فلذا يدل على حرًة دفضيل بعض األوالحم
على بعض وليم لل ن يه كم ذكر.
القول الثاين
ذ

مجل ر الفقل إىل أنه :يندب ال س ية ب األوالحم يف اهلاة وال جي ت فإن

فضل بعض أوالحم صح ًا الكرا ة(.)37
( )77امل ين .707 /3
( )73مسلم يف حيحه ،كتاب اابة ،ابب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اابة (رقم .)5327
( )77يُهظــر حفــة الفقهــاء  ،273/7املهــذب  ،333/5م ــين احملتــاج  ،305/2امل ــين البــن قدامــة  ،353/7واإلنصــاف /7
 ،573نيل األوطار  ،7/3سبل السالم ،57/7كشاف القهاع .737-732/3
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وقد ام دل ا على ق هلم ذا مب يل :
ق له -صلى اهلل عليه وملم  -يف بعض الرواي و" :فوشهد على هذا غريي".
فق ل ا إن فيل ً يدل على اجل از(.)37
وجيني ب عنين امني دالهلم بلنيذا احلنيديث وأن فينينيه ًني ينيدل علنينيى اجلني ازت بني ن نينيذا
الكالم غري صنيح؛ بل اشراحم بلذا األذن اشذك ر ال ني بي ؛ لداللنية بقينية ألفني ظ احلنيديث
على ذلكت وبذلك صرا اجلملني ر يف نيذا اش عنيات وقني ل ابنين حاني ن :ق لنيه (أ نيلد)
صيغة أًرت واشراحم به نفى اجل از و

كق له لع ،شة" :ا رتط هلم ال ال "(.)35

 - 2وام دل ا – أيضو – بفعنيل الصنين بة – رعني اهلل عنينلم – فلنيذا الصنيديل
رع اهلل عننيه  -فضنيل ع ،شنية -رعني اهلل عنلني  -علنيى غري ني ًنين أوالحم يفاة(.)37
وفضل عمر ع صم بن عمر بش أع

إي ت وفضنيل عانيد النيرمحن بنين عني ف

ولد أم كلث م(.)37
وجي ب عن ذ اآلث ر ال ارحمة عن الصن بة ب نل إن ثا
رع اهلل عنلم ال ميكن أن يع ر

فإن ذا اج ل حم ًنينلم

به صريح كالم النينيب صنيلى اهلل علينيه ومنيلم النيذي

أًر ب لعدل ب األوالحم ونلى عن متي بعضلم على بعض.

( )73امل ين  ،353/7نيل األوطار .5/3

( )77اجملموع شر املهذب (.)772 /57
( )75أخرجه مالك يف املوطأ ( ،270/7رقم  )503والبيهق يف السهن الكربى ( ،575/3رقم .)52732
الشافع .
( )79ذكره البيهق يف السهن الكربى ( ،575/3رقم  )52732من قوي ّ
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الرتجيح
النينيراجح -واهلل أعلنينيم ب لص ني اب  -ني  :الق ني ل األول النينيذي ينينيرى وج ني ب
العدل ب األوالحم يف اهلاة والع ية وحن

وأنه يل م ال الد رحم اهلاة اليت و ال البننيه يف

ذ احل لت وذلك ألً ر كثرية ًنل :
 - 1قني ة ًني امني دل بنينيه أصنينين ب نينيذا القني ل ًنينيا اإلج بنينية عمني امني دل بنينيه ًنينين
خ لفلم.
 ً- 2يرتد على عدم العدل ب األوالحم ًن العداوةت والاغض ت والكرا ينية
ًن بعضلم لاعضت والذي ك ن جيدر ب ألب الاعد عنهت واحلرص على أن دسني حم احملانية
ب أوالحم بدالو ًن العداوة ن يك عم حيصل لآلبني ًنين كرا ينية أوالحم نيم هلنيم بسنيا
ال فضيل اشذك ر.
 - 3وا ني يؤكنينيد نينيذا األًنينير أع ني بنينيه :وج ني ب العنينيدل ب ني األوالحم يف اهلانينيةت
وحتريم ال ميي يف ذلنيكت ولني وم رحم اهلانية يف نيذ احلني ل أن يشنيريا رحم اهلانية النييت و الني
البنه النعم ن ا يدل على أنه رع اهلل عنه فلنيم ًنين كنيالم النينيب  -صنيلى اهلل علينيه
وملم  -وج ب العدل وحتريم ال ميي ول فلم الننيدب شني كني ن ل اًنيو علينيه امنيرتج ع
اهلاة اليت و ال البنه.
املطلب الثاين :ثيفية اقق العدل بني األلواد يف اهلةبة
ال خالف ب مجل ر الفقل يف ام نا ب العدل يف اهلاة بني األوالحمت وكرا نية
ال فضيل بينينلم يف حني ل الصنينةت واخ لفني ا يف بيني ن اشنيراحم ًنين العنيدل اشسني ن –عننيد
الاعض  -أو ال اج عند اآلخرين  -على ق ل :
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القةةول األلول :ق ني ل اجلمل ني ر ًنينين اش لكينينية والشّ ني فعية وأب ني ي منينيف ًنينين احلنفينينية:
يس ن لألب أن يس ي ب األوالحم -الذك ر واإلن ث  -يف الع يةت ف ع ى األنثنيى
ًثل ً يع ى الذكرت و رواية عن أمحد اخ ر ابن عقيل واحل رث (.)40
القول الثةاين :ق ل احلن بلةت وممد بن احلسنين ًنين احلنفينية :لنيألب أن يقسنيم بني
أوالحم على حس قسمة اهلل دع ىل يف اشرياثت فيمعل للذكر ًثل حيف األنثي (.)41
األدلة:
ألواا :أدلة أصحاب القول األلول (اجلمهور):
ام دل اجلمل ر مب يل :

الةةدليل األلولً :ني ج ني يف حنينيديث النعمني ن بنينين بشنينيري :أن النينينيب صنينيلى اهلل علينينيه
وملم ق ل لاشري بن معد« :م بينلم»( )42وعلنيل ذلنيك بق لنيه« :أيسنيرك أن يسني وا يف
بنينيرك؟ فقني ل :نعنينيم قني ل :فس ني بينينينلم» .والان ني كني البن يف ام ني نق بر ني فكنينيذلك يف
ع ي ل (.)43

( )30يُهظـ ــر حفـ ــة الفقه ـ ــاء  ،273/7البي ـ ــان والتحصـ ــيل  ،775/57الق ـ ـوانيني الفقهيـ ــة ص ،737املهـ ــذب
 ،333/5م ين احملتاج  ،305/2وياشية املقهع سليمان بن عبد الوهاب .727/2
( )35يُهظــر املبســوا  ،95 /52بــدايتع الصــهايتع  ،527/3الق ـوانني الفقهيــة ص  ،737امل ــين  7/303ومــا
بعدها ،باية املهتهى .777/2
( )32أخرجـه الهسـايت يف ســههه ( )235/3إبسـهاده أخــربع عبـدن بـن ســعيد عـن طــق بـن فطـر قــاي يـدثين مســلم
بن بيح قاي بعت الهعمان بن بشـ مث ذكـره وأخرجـه الطحـاوي أيضـار يف شـر مشـكل اآلاثر بلفـ «أال
سويت بيههم» إبسهاده من طريقني أيدمها من طريق أبو نعيم واآلخر من طريـق حممـد بـن خزقـة قـاي يـدثهها
طق بن سعيد مث اجتمعا فقاال عن فطر بـن يليفـة قـاي يـدثها أبـو الضـحى قـاي بعـت الهعمـان بـن بشـ مث
ذكره .قاي حمققه لسهاداه حيحان.
( )37انظر امل ين (.)333/7
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وقد ن قش أصن ب الق ل الث ن احلن بلة ذا الدليل فق ل ا :إن حديث بشري بنين
معد قضية يف ع وحك ية ح ل ال عم م هل وإمنني ثاني حكملني فيمني ً ثلنيل وال نعلنيم
ح ل أوالحم بشري ل ك ن فيلم أنثى أو ال؟ ولعل النينيب صنيلى اهلل علينيه ومنيلم قنيد علنيم
أنه ليم له إال ولد ذكر ثم حتمل ال س ية على القسمة على ك ب اهلل دع ىل وحي منيل أننيه
أراحم ال سنيني ية يف أصنينيل الع نيني ال يف صنينيف ه فنينيإن القسنينيمة ال دق ضنيني ال سنيني ية ًنينين كنينيل
وجه(.)44
وقد أج ب اجلمل ر عن ذ اشن قشة مب يل :
أ ) أن ق لكم ذا ا يضعف اح م جكم مبثله على وج ب ال س ية بني األوالحم
وإب ل اهلاة ب ل فضيل بينلم.
ب) وق لكم :وحتمل ال س ية على القسمة على ك ني ب اهلل دعني ىل نقني ل :محنيل
ال سني ية علنينيى ال فضنينييل بعينينيد غ ينينية الاعنينيد وقنينيد ورحم ًني ينينيدل علنينيى أن اشنينيراحم ب لعنينيدل ني
ال س ية بينلم ب شثل و ً روا ال ن وي بسنيند  :حنيدثن أمحنيد بنين حماوحم ثنني يعقني ب
بن محيد بن ك م ثن عاداهلل بن ًع ذ عن ًعمر عن ال ري عن أنم قني ل :كني ن ًنيا
رم ل اهلل صلى اهلل عليه وملم رجل فم ابن له فقاله وأجلسه على فطذ ثم جني و
بن له ف جلسل إىل جناه ق ل :فلال عنيدل بينلمني  .ثنيم قني ل ال نني وي :أفنيال ينيرى أن
رم ل اهلل صلى اهلل عليه وملم قنيد أراحم ًننيه ال عنيديل بني االبننية واالبنين وأن ال يفضنيل
أحد م على اآلخر فذلك حمليل علنيى ًني ذكرنني يف الع ينية أيضنيو ا نيني ( .)47يرينيد ال سني ية
ب شثل.

( )33انظر امل ين ( ،)337/7واملبدع (.)775/7
( )37انظر لعالء السهن (.)99/53
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جني) وق لكم :وحي مل أنه أراحم ال س ية يف أصنيل الع ني ال يف صنيف ه .قلنني  :نيذا
يرحم ق له صلى اهلل عليه وملم« :كل ولدك أع ي ًثله؟» ول اح مل احلديث أًثني ل
نينيذ االح مني الو فلني َم ال جيني ز أن حي منينيل األًنينير الننينيدب واالمني نا ب حمون ال جني ب؟
و ل إنك ر ذلك إال حتكم (.)47
حم) ق لكم :حديث بشري بن معد قضية يف ع وحك ية ح ل ال عم م هل  ..اخل.
جي ب عنه :ب لق ل :إنه قد ورحم يف حديث أب الضنينى :فقني ل النينيب صنيلى اهلل
عليه وملم« :ألك ولد غنيري ؟ فقني ل :أال مني ي بينينلم»( )45ومل يقنيل ألنيك ولنيد غنيري
ذكراو أو أنثى؟ وذلك ال يك ن إال وحكم األنثى فيه كنكنيم النيذكر ولني ال ذلنيك شني ذكنير
ال س ني ية إال بعنينيد علمنينيه أنلنينيم ذك ني ر فلم ني أًسنينيك عنينين الاننينيث عنينين ذلنينيك ثا ني ام ني ا
حكملم يف ذلك عند (.)47
الدليل الثةاين ً :روا ابن عا

رع اهلل عننيه أن النينيب صنيلى اهلل علينيه ومنيلم

ق ل« :م وا ب أوالحمكم يف الع ية فل كن ًؤثروا لفضل النس »(.)47

( )33انظر املصدر السابق.
( )37سبق خترجيه ص.722
( )35انظر لعالء السهن (.)99/53
( )39أخرجــه ابــن عــدي يف الكامــل ( )575/2والبيهقـ يف الســهن الكــربى ( )577/3واخلطيـ يف يريــد ب ــداد
( )505/55من طريق لباعيل بن عياش عن سعيد بن يوسة الرييب عن طق بن أيب كث عن عكرمة عن
ابــن عبــاا بــه واســتهكره ابــن عــدي فقــاي يف تر ــة ســعيد هــذا ال أعلــم يــروي عهــه ب ـ لباعيــل بــن عيــاش
ورواايته إبثبـات األسـانيد ال أبا هبـا وال أعـرف لـه شـيكار أنكـر هـا ذكرتـه مـن يـديث عكرمـة عـن ابـن عبـاا.
وقاي احلاف يف التلخين ( )577/7رواه الطرباين من يديث ابن عباا ويف لسهاده سعيد بـن يوسـة وهـو
ضعية وذكـر ابـن عـدي يف الكامـل أنـه يـرو لـه أنكـر مـن هـذا أهــ .قلـت أخرجـه الطـرباين يف املع ـم الكبـ
( )55997 /773/55ويهظر أيضار رمع الزوايتد ( )577/3ولرواء ال ليل (.)37/3
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لونوقش هذا الدليل من لوجهني:
ال جه األول :إن إمن حم ععيف عل ه معيد بن ي مف و عنيعيف .وقنيد قني ل
أنه ًرمل(.)70

أيضو ابن قداًة اشقدم  :على أن الصنيح ًن خرب ابن عا

وأجي ني عننينيه :ب ننينيه ورحم لنينيه ني د هخنينير ق ني ل يف جممنينيا ال وا،نينيد ( )173/4روا
ال ربان وفيه عاداهلل بن ص حل ك د الليث ق ل عاداشلك بن عي ثقنية ًني ً ن ورفنيا
ًن نه وععفه أمحد وغري  .وقد ورحم أيضنيو ًني ينيدل علنيى ًني ذ انني إلينيه كمني جني يف
بعض رواي و حديث النعم ن بن بشري «أال م ي بينلم» ويف لفيف «م بينلم»(.)71
ال جه الث ن  :حي مل أنه أراحم ال س ية يف أصل الع

ال يف صف ه فإن القسنيمة ال

دق ض ال س ية ًنين كنيل وجنيهت وحملينيل ذلنيك قني ل ع ني ً :ني كني ن ا يقسنيم ن إال علنيى
ك ب اهلل دع ىل ( )72و ذا خرب عن مجيعلم (.)73
وجي ب عن ذلك مب مال أن أجي به عن الدليل األول.
الدليل الثالةث ً :ج ًن حديث النعمني ن بنين بشنيري قني ل :ذ ني أبني إىل النينيب
صلى اهلل عليه ومنيلم يشنيلد علنيى ني

أع نينيه فقني ل :ألنيك ولنيد غنيري ؟ قني ل :نعنيم

وصف بيد بكفه أمجا كذا أال م ي بينلم  .ويف لفيف له«:م بينلم».
ون قش مبثل ً ن قش به األحملة الس بقة.
وأجي عنه مبثل ً أجي به عن ًن قش و األحملة الس بقة.
( )70امل ين (.)337/7
( )75لعالم السهن (.)99/53
( )72أثــر عطــاء هــذا أخرجــه عبــدالرناج يف مصــهفه (رقــم  )53399وســعيد بــن مهصــور يف ســههه ( 559/7بــرقم
 )292عن ابن جري عهه.
( )77انظر امل ين ( )333/7واملبدع (.)775/7
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الدليل الرابةع :قني ل ا :إنلني ع ينية يف حني ل احليني ةت ف مني ى فيلني النيذكر واألنثنيى
ك لنفقة والكس ة (.)74
ون قش ذلك:
بنيني ن النينينيذكر أحنيني ج ًنلنيني ًنينينين جلنينينية أن الصنينينيدا والنفقنينينية ونفقنينينية األوالحم علينينينيه
خبالفل (.)77
وأجي ني عننينيه :أن النينيذكر أقنينيدر علنينيى الكس ني و ني ع ني ج ة عننينيه فك ن ني أحنينيل
ب ل فضيل وإليه أ ر النيب صلى اهلل عليه ومنيلم بق لنيه« :فلني كنني ًنيؤثراو )77(» ..و ني
نص يف مل الن اع فال يعدل عنه (.)75
الدليل اخلامس ً :جني ًنين حنيديث النعمني ن بنين بشنيري أن النينيب صنيلى اهلل علينيه
وملم ق ل« :ادق ا اهلل واعدل ا ب أوالحمكم»(.)77
وجه االم شل حم :ق ل ا إن العدل يف القسمة

اشس واة ب النيذكر واألنثنيى وقنيد

مال ً يدل على ذلك.
ون قش ذلك مب مال أن ن قش به األحملة الس بقة.
وأجي عن ذلك مبثل ً مال اإلج بة به عنل .
اثنيا :أدلة أصحاب القول الثاين (احلنابلة):
ام دل احلن بلة مب يل :

( )73لعالء السهن (.)99/53
( )77انظر امل ين (.)333/7
( )73سبق خترجيه ص.723
( )77انظر لعالء السهن (.)99/53
( )75سبق خترجيه ص .755
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الةدليل األلول :ق ل ا :إن اهلل دع ىل قسنيم بينينلم فمعنيل للنيذكر ًثنيل حنييف األنثنيي
وأوىل ً اق دي به قسمة اهلل وقد ق ل نيريح لرجنيل قسنيم ً لنيه بني ولنيد  :ارحمحم نيم إىل
مل م اهلل دع ىل وفرا،ضه .وق ل ع  ً :ك ن ا يقسم ن إال علنيى ك ني ب اهلل و نيذا خنيرب
عن مجيعلم (.)77
ون قش ذلك:
ب ني ن القسنينيمة النينييت قسنينيمل اهلل خم صنينية مب ني بعنينيد اش ني و والكنينيالم يف ع ينينية احلي ني ة
ف فرتق (.)70
الةةدليل الثةةاين :ق ني ل ا :وقنينيد قسنينيم اهلل دع ني ىل اشنينيرياث ففضنينيل النينيذكر ًقرون نيو بلنينيذا
اشعنىت فيعلل به وي عدى ذلك إىل الع ية يف احلي ة(.)71
ون قش ذلك:
فنيال ي عنيدا ت

أن دفضيل الذكر على األنثى يف اشرياث وارحم علنيى خنيالف القيني

ير نينينيد إلينينينينيه ق لنينينيه دعنينيني ىل :ﭽﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯾﭼ( )72فمن أين لن أن ندع الدراية؟ ول ملم أنه وارحم على القي

فلن أن نق ل:

إن ًان على ك ن الذكر أنفا ألبيه ًن األنثى بعد لاق نساه به فإن النس ب لذك ر ال
ب إلن ث و ذا إمن ي نقل إذا ً و عن ذك ر وإن ث مجيعو .وأً يف احليني ة فنيال الح مني ل
أن مي و الذك ر ب يديه وفلفه اإلن ث ًنفرحماو فليفلم (.)73
( )79انظر امل ين ( )333/7واملبدع  )775/7وشر الزركش على خمتصر اخلرق (.)707/3
( )30انظر لعالء السهن (.)99/53
( )35انظر امل ين ( )333/7واملبدع ( )775/7وشر الزركش على خمتصر اخلرق (.)707/3
( )32سورة الهساء اآلية .55
( )37انظر لعالء السهن (.)99/53
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الدليل الثالث :ق ل ا :وألن الع ينية يف احليني ة أحنيد حني ل الع ينية فيمعنيل للنيذكر
ًنل ًثل حيف األنثي كن لة اش و يع اشرياث (.)74
ون قش ذلك:
أن ال فضيل يف الع ية يف احلي ة ي رث ال حشة وال كذلك بعد اش و ف فرتق (.)77
الةدليل الرابةع :قني ل ا :وألن النينيذكر أحني ج ًنينين األنثنيى ًنينين قانينيل أنلمني إذا د وجني
مجيعنيو ف لصنينيدا والنفقنينية ونفقنينية األوالحم علنينيى النينيذكرت واألنثنينيى هلني ذلنينيكت فكني ن أوىل
ب ل فضيل ل ي حمة ح ج ه (.)77
ون قش ذلك:
أن الذكر أقدر على الكس و

ع ج ة عنه فك ن أوىل ب ل فضيل وإلينيه أ ني ر

النيب صلى اهلل عليه وملم بق له« :فل كن ًؤثروا لفضنيل النسني »( )75و نيذا ننيص يف
مل الن اع فال يعدل عنه(.)77
الدليل اخلامس :ق ل ا :إن ال س ية اش ً ر بلني القسنيمة علنيى قنيدر ًني اريثلم ألننيه
دعميل ش يصل إليلم بعد اش و ف اه اشرياث(.)77
ون قش ذلك:
ب ن ن ك فرقو ب الع ية يف ح ل احلي ة واشرياث بعد اش و وإذا ك ن كنيذلك فنيال
يصح القي (.)50
( )33انظر امل ين ( )333/7واملبدع (.)775/7
( )37انظر لعالء السهن (.)95/53
( )33انظر امل ين ( )333/7واملبدع (.)775/7
( )37سبق خترجيه ص.723
( )35انظر لعالء السهن (.)99/53
( )39انظر الكايف البن قدامة (.)797/7
( )70لعالم السهن (.)99/53
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الرتجيح:
والنينيراجح -واهلل أعلنينيم ب لص ني اب  :-الق ني ل األول :النينيذي ينينينص علنينيى أنّنينيه
يناغ ال س ية ب األوالحم (األنثى والذكر) يف الع ية واهلاة وذلك ألً ر:
 - 1ق ة ً ام دل به أصن ب ذا الق ل واإلج بة عن أحملة ًن خ لفلم.
 - 2أن العدل ب األوالحم ذك روا وإن ثو وال س ية بينلم ب لع ية واهلاة يني رث يف
قل بلم احملاة واش حمة ًن بعضلم الاعض ًن جلةت وماني لم ل النيديلم ًنين جلنية أخنيرى
و ذا ً ل

رع .

ً - 3عل م للممينيا ًني ي رثنيه ال مييني بني النيذك ر واإلنني ث يف اهلانية ًنين حقنيد
وعغينة وكر بعضلم لاعض ًن جلةت وكر ل الديلم ًن جلة أخرى.
 - 4ثم إذا ك ن اإلمنيالم حنيرم اجلني ر يف اهلانية بني األوالحمت وط لني ب لعنيدلت
وجعله عالًة دق ى اهلل كم نص علنيى ذلنيك النينيب -صنيلى اهلل علينيه ومنيلم  -فيمني
ًضى ًن رواي و حنيديث النعمني ن بنين بشنيري -رعني اهلل عنلمني -ت كنيل ذلنيك كني ن
دالفيو ش

ً قا ًن وج حم الشنيق بني األوالحم و نيذا ً نقنيل يف متييني النيذك ر علنيى

اإلن ث.
 - 7إن النيب -صلى اهلل عليه وملم  :-م ل بشريوا ني رع اهلل عنه ني ل له
ًن ولدت و ل أع

م ًثلهت ومل يس فصل عنين األوالحم الاني ق ذكني روا أو إن ثنيوت وإمنني

ط ل ب لعدل بينينلمت فقنيط ولني كني ن ال فرينيل بني األوالحم ًنين جلنية النيذك رة واألن ثنية
ًنينيراحموا لسني ل عننينيه؛ ألننينيه ال جيني ز دني خر الايني ن عنينين وقني احل جنينية كمني ننينيص علنينيى ذلنينيك
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األص لي ن( )71فلم مل يس ل عنه :حمل على أنلم يف ذلك م ا ت وأكد ذا بق لنيه لنيه:
"أيسرك أن يك ن ا لك يف الرب م ا ".
املطلب الثالث :ما استثيب من لزلوم العدل يف هةبة األلواد
جي علنيى ال النيد العنيدل بني األوالحم يف الع ينيةت واهلانيةت ًني امني ع إىل ذلنيك
مايالوت وال جي ز العدول عن ذلك؛ دالفي ش قد حيصل ًا عدم العدل ًنين االخني الف
وال ن فر وكرا ة اإلخ ة بعضلم لاعضت وكرا لم ل الد م.
ولكنينين إذا ك ني ن هلنينيذا ال فضنينييل منينيا ًقاني ل نينيرعو وعق نيالوت ك ني ن يكني ن ال لنينيد
ًريضوت أو به إع قة ًس مرةت أو فقرياو ذا عي لت أو ًنق عو ل ل العلمت وحنني ذلنيك؛
فلل ف لف حكم ال فضيل واحل ل ً ذكر فيصح له متيي ذا ال لد على أخ ده يف اهلانية
ًراع ة حل لة أم ال؟.
اخ لف الفقل يف ذلك على ق ل :
القةول األلول :يرى ًنا ال ميي ب األوالحم يف اهلاة ً لقوت وإن ك ن ل ميي اشمي
()52

ًنلم ما ًقا لت وبلذا ق ل اإلً م أمحد -رمحه اهلل  -وق ل به أكثر أصن به
()53

و اخ ي ر الشي عاد الرمحن السعدي

-رمحه اهلل .-

وقد ام دل ا لذلك مب يل :

( )75قالوا لن أتخ البيان عـن وقـت احلاجـة ال جيـون ألنـه يـ دي لل التكليـة مبـا ال يطـاج ،وقـد نقـل ابـن قدامـة
اإل ــاع علــى ذلــك .انظــر روضــة الهــاظر البــن قدامــة ( )77/2وخمتصــر الروضــة للطــويف ـ حقيــق د/عبــدن
الرتك (.)355/2
( )72امل ين (.)359/7
( )77الفتاوى السعدية ،ص .373
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ألواا :حنينيديث النعم ني ن بنينين بشنينيري النينيذي ًنينير هنف نيو وفينينيه ق لنينيه -صنينيلى اهلل علينينيه

وملم  -لاشري":ادق ا اهلل واعدل ا ب أوالحمكم".

لوجةةه ااسةةتدال :أن النينينيب -صنينيلى اهلل علينينيه ومنينيلم  -ط لانينيه ب لعنينيدل بنيني
أوالحم ت وب له أن ذلك ًن مت م دق ى اهلل -ع وجل  -وًفل ًه حتريم ال ميي بني
األوالحم يف ذلكت وأنه ًن خ ارم ال ق ى ومل يس له -صنيلى اهلل علينيه ومنيلم  -عنين
ح ل ذلك ال لد اشمي ت و ل لألب عذر يف ذا ال ميي ؛ بل ط لاه ب ل ام العدل ً لقو.
و ذا يدل على عدم ج از ال ميي ب األوالحم يف الع ي واهلا و ً لقو.
وجي ب عن ذا الدليل ب ن النينيب -صنيلى اهلل علينيه ومنيلم  -يعنيرف النعمني ن
ويعلم ح لهت فل ًن رواة احلديث عن النيب -صلى اهلل علينيه ومنيلم  -واشالزًني
لهت ولذلك أنكر على بشري :متيي ابنه النعم ن على إخ ده ثم بداية اخلنيرب دثاني  :أننيه ال
ًربر ل ميي للنعم ن على إخ دهت إذ إن بشرياو مل يذكر ًربروا لذلكت وإمن ق ل :وإ ّن أم
نينيذا طلا ني  :أن يشنينيلد عليلني رمني ل اهلل -صنينيلى اهلل علينينيه ومنينيلم  -أي اهلانينية -
فني خلرب يف بداي نينيه ي ني ح ب ننينيه ال ًنينيربر لل ميي ني ؛ بنينيل رمب ني يس شنينيف ًننينيه أننينيه أراحم رع ني أم
النعم ن بذلكت فقط ولذا رحم النيب -صلى اهلل عليه وملم  -عليه رحماو ديدات وب
أن عمله ذا خالف دق ى اهلل ع وجلت وأًر ب لعدل الذي

ًن مت م دق ى اهلل عني

وجل.
القي

اثنيةا :القي

على ال س وي يف اإلرثت وكذلك ن ( .)54وجيني ب عنين نيذا :بني ن

غري ًنضاط؛ فلم ي س و األوالحم كللم يف اإلرث ففيه متي للنيذكر علنيى األنثنيىت

ف هلل جعل للذكر ًثل حيف األنثي ف لقي

( )73شر الزركش .723/2

غري ًنضاط ن .
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القةةول الثةةاين :ينينيرى ج ني از متيي ني بعنينيض األوالحم علنينيى بعنينيض إذا كني ن ذلنينيك شعننينيى
خ ص ب ل لدت وإىل ذا ذ

احلنفية( )57واش لكينية( )57والشني فعية( )55و ني قني ل لإلًني م

أمحد()57ت ق ل أمحد يف رواية ممد بنين احلكنيم :إن كني ن علنيى طرينيل األثنيرة ف كر نيهت
وإن ك ن على أن بعضلم له عي ل وبه ح جة يع فال ب

به(.)57

وام دل أصن ب ذا الق ل مب ي د :
ألواا :أنه ًن فعل الصنين بة فقنيد ثاني  :أن أبني بكنير -رعني اهلل عننيه  -خنيص

ع ،شنينينية بع نيني وكنينينيذلك عمنينينير -رعنيني اهلل عننينينيه  -خنينينيص ع صنينينيمو بع نيني ت وكنينينيذا
عادالرمحن بن ع ف -رع اهلل عنه  -خص ولد أم كلث م( )70و ؤال ًن العشرة
اشاشنيرين ب جلننينيةت وال نينيك أنلنينيم مل يفضنينيل م علنينيى غري نينيم ًنينين إخني انلم إال لسنينيا ت
وًربر ًقا ل رعو وعقالو.
اثنيا :القي

على بقينية األقني رب كمني حينيل للمنير أن مييني بعنيض أق ربنيه -حمون

أوالحم ً -ن إخ ة وأعم م وحن م بع ي حمون غري مت لسا يرا ؛ فكذلك نني إذا
ك ن لذلك ما ًقا ل رعو وعقالو(.)71
الرتجيح:
الراجح عندي ني واهلل أعلم ب لص اب ني

الق ل الث ن ؛ وذلك ألً ر:

( )77اللباب ( )730/2لعالء السهن (.)97/53
( )73الكايف البن عبد الرب ( )5007/2وبداية اجملتهد ( )725/2وموسوعة الفقه املالك (.)737/7
( )77م ين احملتاج 503/2
( )75امل ين .359/7
( )79يُهظر امل ين  ،359 / 7رلة األنهر  -العدد الثالث من السهة الرابعة عشرة ص.29
( )50سبق ختري هذه اآلاثر ص.720
( )55امل ين 359/2
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- 1وج ة ً ام دل به أ ل ذا الق ل ًن جلة واإلج بنية علنيى ًني امني دل بنيه
اشط لف ًن جلة أخرى.
 - 2إن متيي ال لد ذكروا كني ن أو أنثنيى شصنيلنة ًقا لنية لنين د قنيا ال النيد اشميني يف
احملظ ر الذي ألجله حصل اشنا ًن ال مييني ت وذلنيك ًنين كرا نية أوالحم لنيه أو كنيرا لم
ألخنينييلم بسني ال مييني ؛ بنينيل الغ لني  :أنلنينيم منينييقرون والنينيد م علنينيى متييني ألخنينييلم أو
ألخ لم ً حمام أن لذلك ًربراو صنينو وًقا الو رعو وعقالو.
- 3قد دك ن احل جة؛ بنيل الضنيرورة حماعينية ل مييني نيذا االبنين أو نيذ الانني ت
وال الد أحمرى ًن غري حب ل أوالحم وح ج دلم الضرورية.
وقي مو على ق ل اإلً م أمحد :جي ز دفضيل بعنيض األوالحم علنيى بعنيض؛ شنيربر
ًقا ل رعوت ك لع و اش نعة ًن ال كس ت ًثل :اشر

اش ًنت والعمى اشني نا ًنين

العمنينيلت والشنينيللت وغنينيري ًنينين أنني اع اإلع قني وت وكنينيذلك اال ني غ ل بني لعلم النينيذي فينينيه
ًصلنة لألًة.
املطلب الرابع :حكم اهلةبة اليت فيها تفضيل بعد موت الوالد
قد حيصل دفضيل ًن بعض اآلبني لنياعض أبن ،نيه بشني ًنين اهلاني و أو الع يني ت
ويس مر األًنير علنيى ذلنيك وال يسنيرتجعل ًننيه ح نيى اشني وت أي ًني و األب فنيإذا ًني و
األب ال ا
والد م ال ا

فلل دل م اهلاة مب ده ل لد اش

ب له أم أن لل رثة امرتحماحم بعنيد ًني و

؟ اخ لف الفقل يف ذلك على ق ل :

القول األلول :إذا ف عل األب ب أوالحم يف الع ي ت أو خص بعضلم بع ية ثنيم
ً و قال أن يسرتحم ثا ذلك للم

ب له ول مت وليم لاقية ال رثة الرج ع يف ذ
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اهلاة ورحم  .وبه ق ل أصن ب الرأي وً لنيك والشني فع و ني اشنصني ص عنين أمحنيد يف
رواية ممد بن احلكمت و اخ ي ر اخلاللت وص حاه أب بكرت وأكثر أ ل العلم(.)72
ووجه ذا الق ل :ق ل أب بكنير -رعني اهلل عننيه  -لع ،شنية شني حنلنيل حننيالو:
"لوددت لو أنك ثنة حزتيةه"( .)73فدل ذا على أنل ل ك ن ح زده مل يكن له الرج ع
وكذلك ق ل عمر" :ا حنلة إا حنلة حيوزها الولد دلوج الوالةد"()74؛ وألنل ع ينية ل لنيد
فل ً ب ش و(.)77
القول الثةاين :و رواية أخرى عن أمحد :أن لس ،ر ال رثة أن يرجتع ا ًني و انيه
ال الد ل لد حمون إخ انه وأخ ادهت و ق ل عروة بنين الني بري وإمنين ت وقني ل األخنيري
إذا ً و الرجل فل ًرياث بينلم ال يسا أن ين فا أحد مب أع

حمون إخ ده وأخ ادنيه؛

ألن النينينيب -صنينيلى اهلل علينينيه ومنينيلم  -مسنينيى ذلنينيك ج ني روا بق لنينيه" :ا تشةةهدين علةةى
جور(.)87(")77
الرتجيح:
الذي أرجنه يف ذ اشس لة -واهلل أعلم ب لص اب  -أن األًر ًنيرداط مبسني لة
م بقةت و  :صنة ختصيص ال الد أحد أوالحم ب هلانية حمون غنيري ًنين عنيدًل ؛ فعلنيى
( )52تبيني احلقايتق  ،95 /7الذخ ة  ،255/7اجملموع  ،750/57امل ين .757 /3
( )57أخرجه ابن أيب شيبة يف مصهفه ( ،37 /3رقم  ،20703ترقيم عوامـة) قـاي األلبـاين
ال ليل ( ،39 /3رقم .)5377

ـحيح .يُهظـر لرواء

( )53أخرجــه البيهقـ يف الســهن الكــربى  ،570 /3رقــم  ،52707قــاي األلبــاين لســهاده ــحيح .لرواء ال ليــل
.39 /3
( )57امل ين 757/3
( )53سبق ختري احلديث ،ص.755
( )57امل ين .757/3
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الق ل ب نريم دفضيل بعض األوالحم علنيى بعنيض يف اهلانية واع اني ر جني روا وعنيرورة رحم
ذ اهلاة .فيق ل ً :حمام أن ال فضيل حرامت ورحم اهلاة واج فنيال حنيل للم ني ب لنيهت
ويف ذلك برا ة لذًة والد بلني ت واحلني ل ًني ذكنير .وعلينيه رحم ني وعنيمل إىل دركنية ورث نيه
ليش ركه فيل بقية ال رثةت ويف ذلك برا ة لذًة والد .
وإن قيل؛ بل األًر ًان على الندبت وأنه يكر متيي بعض األوالحم على بعض
وال حيرم؛ فيق ل :إن ً أخذ ال لنيد ًنين انية والنيد حنيل لنيه وال حنيل لل رثنية فيلني بعنيد
ً و األب ال ا

فم حمام أنه مل ي ل برحم يف حي ده فل إذن حني مل لل لنيد وال حنيل

لل رثة فيل بعد ً و ال الد ال ا

 .وب هلل ال فيل.

املةبحث الثاين :حكم رجوع الوالد يف هةبته أللواده
وفيه ثالثة ً ل :
املطلب األلول :حكم رجوع األب يف هةبته أللواده
نص الفقل

-رمحلم اهلل دع ىل  -على أن لألب الرج ع فيمني و ني ل لنيد

م ا قصد برج عه ال س ية بني أوالحم أو ال .وبنيه قني ل األ،منية ً :لنيك والشني فع و ني
ظ ر ًذ

اإلً م أمحد وبه ق ل األوزاع وإمن وأبني ثني ر()77؛ لقني ل النينيب -

صلى اهلل عليه وملم " :-فاردده"( )77وروي" :فورجعه" ف ًر ب لرح ع يف ا نيه وأقنيل
أح ال األًر :اجل ازت وقد اً ثل بشري بن معد ذلك فرجا يف ا ه ل لد ت أال درا ق ل
( )55يُهظــر بــدايتع الصــهايتع  ،527 /3الكــايف يف فقــه أهــل املديهــة البــن عبــد الــرب  ،5007/2اللبــاب يف الفقــه
الشافع  ،233الشر الكب البن قدامة  ،279 ،275 /3ياشية الروض املربع البن قاسم 59 /3
( )59كم ــا ج ــاء يف بع ــض رواايت مس ــلم يف ــحيحه ،كت ــاب ااب ــة ،ابب كراه ــة تفض ــيل بع ــض األوالد يف ااب ــة
( ،5232/7رقم .)5327
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يف احلديث :فرجا أبني فنيرحم دلنيك الصنيدقة()70؟! ويؤينيد نيذا ويعضنيد قني ل النينيب -
صنينيلى اهلل علينينيه ومنينيلم " :-لةةيس ألحةةد أج يعط ة عطيةةة فريجةةع فيهةةا إا الوالةةد فيمةةا
يعط لولده"(.)71
املطلب الثاين :حكم رجوع األم يف هةبتها أللوادها
دقدم احلديث يف اش ل الس بل عن حكم رجني ع األب يف ا نيه لنياعض أوالحم ت
وأن الفقل ني

-رمحلنينيم اهلل  -نصّ ني ا علنينيى أن لنينيألب الرج ني ع يف ا نينيه النينييت و ال ني

ألوالحم م ا أك ن ذلك لعدم العدل أو لغري ًن األما ب.
أً األم فقد اخ لف الفقل يف حكنيم رج علني عنين اهلانية النييت و ا لني ألي ًنين
أوالحم على ثالثة أق ال:
القول األلول :أن األم ليس ك ألب فليم هل الرج ع يف ا ل ألوالحم ت و ذا
ق ل جمم عة ًن الفقلني يف اشنيذا

األربعنية( )92و ني ظني ر كنيالم اإلًني م أمحنيد .قني ل

األثرم :قل ألب عاد اهلل الرج ع للمرأة فيم أع

ولد ك لرجل

()93

؟ قني ل لنييم

عندي ك لرجل؛ وام دل أ ل ذا الق ل مب ي د :

( )90رواي ــة عه ــد مس ــلم يف ــحيحه ،كت ــاب ااب ــة ،ابب كراه ــة تفض ــيل بع ــض األوالد يف ااب ــة ( ،5232/7رق ــم
.)5327
( )95سبق خترجيه ص .753
( )92يُهظــر بــدايتع الصــهايتع  ،527 /3الكــايف يف فقــه أهــل املديهــة البــن عبــد الــرب  ،5007/2اللبــاب يف الفقــه
الشافع  ،233الشر الكب البن قدامة  ،279 ،275 /3ياشية الروض املربع 59 /3
( )97يُهظر الشر الكب البن قدامة  ،279 ،275 /3ياشية الروض املربع .59 /3
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ألواا :أن لنينيألب أن ي خنينيذ ًنينين ً ني ل ولنينيد واألم ال د خنينيذ وذكنينير حنينيديث ع ،شنينية:

"أطيب ما أثل الرجل من ثسةبه لوإج لولده من ثسةبه"( .)74أي ك نه الرجل(.)77

وجي ب عن ذا ب ن :االح م ج ب ن لألب أن ي خذ ًن ً ل ولد واألم ال د خذ
مل نظر؛ ألن عم م النص ص ددخل فيل األم و

وإن خص األب فذاك ًن بني ب

ال غلي ؛ وألنه اشنفل عني حمةت و نيذا ال يق ضني ًننيا األم ًنين األخنيذ ًنين ًني ل ولنيد ؛
الميم عند احل جةت وليم فيم ذكرو ً يدل على ذلك.
اثنيا :ق ل ا :ال يصح قي
ولد وحي ز مجيا اش ل يف اشرياث خبالف األم(.)77

األم على األب يف ذا األًر؛ ألن لألب والية على

وجي ب عن ذا الدليل ب نه ليم فيه ً يدل علنيى أحقينية الرجني ع لنيألب يف ا نيه
ل لد ًن عدًه ذا ًن جلةت وًن جلة أخنيرى :فنيإن والينية األب علنية دن لني بال غنيه
خ صة الذكرت ول ف نن ذا الا ب؛ لشمل غري األب ًن م ،ر األوليني يف غيانية األب
أو وف ده؛ فمعل م أن ال الية دن قل إىل ًن بعد ًن اجلد واألخ إىل غري ذلنيك ًنين مني ،ر
األولي .
القول الثةاين :أن لألم الرج ع فيم و ا ه ألوالحم و نيذا ًنيذ

الشني فع و ني

ظ ر كالم اخلرق ًن احلن بلة؛ فإنه ق ل :وإذا ف عل ب أوالحم أًر بنيرحم فينيدخل فينيه
األم؛ ألنلنيني حماخلنينية يف ق لنينيه  -صنينيلى اهلل علينينيه ومنينيلم " :-إا الوالةةد فيمةةا يعط ة
( )93أخرجـه أمحـد ( ،73/30رقـم  ،)23072وأبــو داود ( ،752/7رقـم  ،)7770والرتمـذي ( ،792/7رقــم
 ،)5295والهسايت ( ،230/7رقم  .3339و ححه األلباين .لرواء ال ليل .270/7
( )97يُهظر الشر الكب البن قدامة  ،279 ،275 /3ياشية الروض املربع .59 /3
( )93يُهظــر بــدايتع الصــهايتع  ،527 /3الكــايف يف فقــه أهــل املديهــة البــن عبــد الــرب  ،5007/2اللبــاب يف الفقــه
الشافع  ،233الشر الكب البن قدامة  ،279 ،275 /3ياشية الروض املربع 59 /3
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()97

لولةةده"

و ني كنينيذلكت وكنينيذا ني حماخلنينية أيض نيو يف ق ني ل النينينيب -صنينيلى اهلل علينينيه

ومنينيلم " :-اعةةدلوا بةةني ألوادثةةم"( .)77فيناغ ني أن متكنينين ًنينين الرج ني ع يف اهلانينية؛ وألننينيه
طرينينيل إىل ال س ني يةت ورمب ني ال يك ني ن هل ني طرينينيل غنينيري ؛ وألنلني م ني وو األب يف حتنينيريم
دفضيل بعض ولد فيناغ أن دس ويه يف ال مكن ًن الرج ع فيم فضل ه به ختليصو هلني
ًن اإلثمت وإزالة ال فضيل احملرم ك ألبت وقد وافقلم جمم عة ًن الفقل (.)77
الق ل الث لث :يرى ال فريل يف رج ع األم يف اهلاة ًن عدًه فيمني إذا كني ن ذلنيك
يف حي ني ة األب أو بعنينيد ً دنينيه؛ فنينيريى أصنينين ب نينيذا الق ني ل :أن لنينيألم الرج ني ع يف ا ل ني
ل لد إن ك ن أب حيوت وليم هل الرج ع إن ك ن أب ًي و ب ع ا ر أن ال لد ي يم.
ق ل ً لك لألم الرج ع فيم و ا ولد ً ك ن أبني حينيوت فنيإن كني ن ًي نيو فنيال
رج ع هل (.)100
وقد ام دل ا ب نل اة لي يمت و اة الي يم الزًة كصدقة ال
ال يرجا يف صدقة ال

عت وًن ًذ اه أنه

ع(.)101

وجي ب عن ذلك ب نه أًر غنيري ًنضنياط؛ ألن ا دشلنيدى إلينيه قنيد يكني ن كنياريوا وًثنيل
ذلك ال يصد عليه أنه ي يمت وقد يك ن صغريوا ثم دسرتجعل األم ًنه بعنيدً كنيرب فلنيذا
األًر ي ر إليه االح م ل؛ وإذا د ر إىل الدليل االح م ل مقط به االم دالل(.)102
( )97سبق خترجيه ص.753
( )95سبق خترجيه ص .575
( )99اللباب يف الفقه الشافع  ،233الشر الكب البن قدامة .275/3
( )500يُهظر بداية اجملتهد  ،772/2الكايف يف فقه أهل املديهة البن عبد الرب .5007/2
( )505يُهظر بداية اجملتهد  ،772/2الكايف يف فقه أهل املديهة البن عبد الرب .5007/2
( )502انظر شر الكوك امله البن اله ار ( ،)572/7الفروج للقرايف ( )579/2الفرج ص.35
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الرتجيح:
الراجح -واهلل أعلم ب لص اب  :-الق ل الث ن الذي يرى :أن لألم الرج ع
يف ا ل اليت و ا ل ألوالحم ؛ الميم ًا عدم العدل فيل ؛ وذلك ألً ر:
 - 1ق ة األحملة اليت أورحم أصنين ب نيذا القني ل إىل ج نني اإلج بنية عنين أحملنية
ًن خ لفلم.
 - 2أن األم حماخلنينية يف عمني م ًني ورحم ًنينين وجني ب العنينيدل بني األوالحم يف اهلانينية
وحتريم متيي بعضلم على بعض.
- 3أن احملظ ر الذي يطشى حص له عند عدم عنيدل األب بني أوالحم يف اهلانية
ًن ال ا غضت وكرا ة بعضلم لنياعضت أو كرا نية والنيد م –أيضنيو  -جلني ر ت ً قنيا
حص له ًا عدم عدل األم؛ ف لغ ل  :أن األوالحم منييك ن بينينلم عنيداوة وكنير بسنيا
دفضيل األم بعض أوالحم ني علنيى بعنيض ورمبني كر
فعلة اشنا ً ج حمة ن كم

ني ني –أيضنيو -ت بسنيا ذلنيك.

ً ج حمة ن ك.

املطلب الثالث :شرلوط رجوع الوالد يف هةبته لولده
ذكر الفقل

 -الذين يرون ج از رج ع ال الد يف ا نيه النييت و الني ل لنيد

-

روطو جل از رج عه فيلني ي نني م علنيى ال النيد ًراع دلني قانيل رج عنيه يف ا نيهت و نيذ
الشروط

:

األلول :أن ياقى ًلك االبن فيل ق ،مو فإن خرج عنين ًلكنيه باينيات أو انيةت أو
وقفت أو غري ذلك مل يكن لل الد الرج ع فيل ؛ ألن يف رج عه إب الو شلك غري ال لد
ف اه غري اش

ب لل لد(.)103

الشــافع  ،737/7الشــر الكب ـ البــن قدامــة  ،255-250 /3الكــايف يف فقــه
( )507يُهظــر احلــاوي يف فقــه ّ
اإلمام أمحد بن يهبل .279 /2
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الثةةاين :أن دك ني ن الع ني ب قينينية يف دصنينيرف ال لنينيد ميلنينيك ال صنينيرف يف رقا ل ني ت فنينيإن
ام لد األًة مل ميلك الرج ع؛ ألن اشلك فيل ال جي ز نقله إىل غري ميد وكنيذلك إن
أفلم وحمر عليهت أو ر ن العني ؛ ألننيه يفضني إىل إب ني ل حنيل غنيري ال لنيدت فنيإن زال
اش نا ًن ال صرف فله الرج ع؛ ألن ًلك االبن مل ي َل(.)104
الثالةث :أن ال ي علل بل رغاة لغري ال لد فإن دعلق بلني رغانية لغنيري ت ًثنيل :أن
يل ولد يئ فريغ الن

يف ًع ًل نيه وعقنيد اشنيداين و ًعنيهت أو رغاني ا يف ًن كن نيه

ف وج إن ك ن ذكراو .أو د وج األنثى لذلكت ولإلً م أمحد -رمحه اهلل دع ىل -
يف ذلك رواي ن أوال م  :ليم له الرج عت ووافقه يف ذلك اش لكينية ًعللني ذلنيك ب ننيه
ال وحنني ذلنيك؛ فنيإذا
دعلل بل حل غنيري ال لنيدت كمنين د وج نيه أو د وجلني أو أقرعنيه ًني و
رجا ال الد يف ذلك فقد أب ل ذا احلل ويف ذلك عرر علنيى ال نيرف الثني ن ()107ت واني
يؤينينيد نينيذا ق ني ل النينينيب -صنينيلى اهلل علينينيه ومنينيلم  :-ال عنينيرر وال عنينيرار()107ت وًنينين
الق اعد اشقررة رعو :الضرر ي ال(.)105
والرواية الث نية :عن اإلً م أمحد له الرج ع يف ا نيه لعمني م اخلنيرب؛ وألن حنيل
اش وج والغريم مل ي علل بع

ذا اش ل فلم مينا الرج ع فيه(.)107

وميكن ًن قشة ذا ال عليل الذي أورحم ًن أخذ بلذ الرواية مب ي د :

الشافع  ،737/7امل ين ،709 /3
( )503يُهظر احلاوي يف فقه ّ
( )507بداية اجملتهد ،277/2والقواعد الفقهية ص ،597وامل ين.709/3 ،
( )503سهن الدار قطين  ،522/3قاي احلاكم يف املستدرك  57/2هذا يديث حيح اإلسهاد
( )507األشباه والهظايتر للسيوط .205/5
( )505امل ين .709/3
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أوالو :ام دالهلم بعم م اخلرب غري ًسلم فل ع م خصص ه األحملة األخرى النييت
متنا الضرر.
ث نيو :ق هلم أن حل اش وج والغريم مل ي علل بع

ذا اشني ل غنيري ًسنيلم؛ ألننيه

ل ال ذا اش ل ش حصل ال واج وال اش افقة على الدينت فلن ك عرر ظ ر ول ًعن يو.
الراجح:
والذي يرتجح عندي -واهلل أعلنيم ب لصني اب  -القني ل األول اش مثنيل يف ًننيا
الرج ع يف ذ احل لة؛ ل ج ة ً ام دل به أ نيل نيذا القني ل ًنين جلنية؛ وألن الضنيرر
على اآلخرين واحل ل ً ذكر ً نقل؛ ألن اشص حل اليت ًن أجلنيل أبرًني

نيذ العقني حم

دف و على أصن بل ت ثم قد يكني ن يف نيذا األًنير حت ينيل علنيى النني ؛ ل صني ل ال لنيد
لش

ًنين احلقني

واالً يني زاو النييت لني ال نيذ اهلانية شني حصنيل عليلني ت وًعلني م :أن

ال ن يل ًن األً ر اشذً ًة رعو.
الرابع :أن ال د يد زي حمة ً صلة ك لسمن والكنيرب ودعلنيم صنينعةت ك لك بنية وقيني حمة
السي رة فإن زاحمو فلإلً م أمحد -رمحه اهلل  -فيل رواي ن:
إحدا م  :ال متنا الرج ع .و ًذ

الش فع (.)107

وقنينيد علل ني ا لنينيذلك ب نل ني  :زي ني حمة يف اهلانينية فنينيال مي ننينيا امنينيرتج عل ك ل ي ني حمة قانينيل
القاض(.)110
وجيني ب عنينين امني دالهلم نينيذا بني ن قي منينيل علنينيى ال يني حمة قانينيل القنينياض قي ني

ًنينيا

الف ر ؛ ألن اهلاة يف ذ احل ل ال دني ال حتني منيل ة ال النيد ودصنيرفه ومل حي ني ال لنيد
بعد.
الشافع  ،737/7امل ين .709 /3
( )509يُهظر احلاوي يف فقه ّ
الشافع  ،737/7امل ين .709 /3
( )550يُهظر احلاوي يف فقه ّ
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الرواية الث نية :لإلً م أمحد متنا الرج ع .و ًذ

أب حنيفة(.)111

وقد علل ا ذلك ب ن ذ ال ي حمة منني ًلكنيه فلني أ نياه ب ل يني حمة اشنفصنيلة النييت ال
حيل له الرج ع فيل (.)112
الراجح:
والذي يرتجح عندي ني واهلل أعلم ب لص اب ني ا رتاط ذا الشرط وذلك ألً ر:
 - 1إن ذ ال يني حمة حصنيل يف ًلنيك ال لنيدت أي :ني منني ًلكنيه ورمبني كني ن
ال لد قد خسر يئو ًن ً له وبذل جلدوا كارياً ل نقيل ذ ال ي حمة ويف ًصني حمردل علينيه
ظلم له.
 - 2أن ال لد قد يلنقه عرر ن يمة امرتج عل ًنه بعد ذ ال ي حمة فقنيد يكني ن
قد ب ع يو ًن ًلكه؛ ل نصيل ذ ال ي حمةتو ذا فيه عرر عليهت كني ن يكني ن قنيد بننيى
يف الاي اش

ب له زي حمة غرف أو حمور ثني ن –ًنيثالو  -وكلفنيه ذلنيك ًني الو كنيثريوا ورمبني

ام دانه وحن ذلك فف امرتج عه ًنه عرر عليهت واإلمالم مينا الضررت وقد ًر ق له
صنينيلى اهلل علينينيه ومنينيلم  ( :-ال عنينيرر وال عنينيرار )( .)113وعرفنني أن ًنينين الق اعنينيداشقررة رعو :أن الضرر ي ال(.)114

( )555يُهظر فتح القدير  ،739/7وامل ين .709/3
( )552يُهظر فتح القدير  ،739/7وامل ين .709/3
( )557سبق ختري احلديث ،ص .730
( )553األشباه والهظايتر ،للسيوط .205/5
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اخلامتة
ويف نل ية ذا الانث أب أبرز الن ،ج اليت د صل إليل ًن خالل حمرامة
ًس ،لهت وأذكر بعض ال ص ي اليت أم ل اهلل أن ينفا بل .
ألواا :أبرز النتائج

 - 1أن اهلاة عقد يفيد ال مليك بال ع

ح ل احلي ة د عو.

 - 2جت ز اهلاة بلفيف اهلاةت أو أي لفيف يفيد متليك الع بال ع

.

 - 3ال خالف ب مجل ر الفقل يف ام نا ب ال س ية ب األوالحم يف الع ي
واهلا وت وكرا ة ال فضيل بينلم يف ح ل الصنة.
 - 4يس ن لألب :أن يس ي ب األوالحم -الذك ر واإلن ث  -يف الع يةت
ف ع ى األنثى ًثل ً يع ى الذكر.
 - 7جي ز دفضيل بعض األوالحم على بعض شربر ًقا ل رعو وعقالو؛
ك لع و اش نعة ًن ال كس ًثل اشر

اش ًنت والعمى اش نا ًن العمل وحن ذلك.

 -3إن لألب الرج ع فيم و

ل لد م ا أقصد برج عه ال س ية ب

أوالحم أم ال.
 -7األم ك ألب يف حتريم دفضيل بعض ولد على بعضت ودس ويه –
أيضو  -يف ج از الرج ع فيم فضل

به بعض أبن ،ل ختليصو هل ًن اإلثم وإزالة

ال فضيل احملرم على ً درجح لدي.
 -5أورحم الفقل

-رمحلم اهلل دع ىل  -جمم عة ًن الشروط جل از رج ع

ال الد يف ا ه اليت و ال ل لد ًنل ً
ًنل ً درجح عنديت والشروط

:

 - 1أن ياقى ًلك االبن فيل ق ،مو.

مل ادف وًنل ً

مل اخ الف أورحم
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 - 2أن دك ن الع ب قية يف دصرف ال لد حبيث ميلك ال لد ال صرف يف رقا ل .
 - 3أال ي علل بل رغاة لغري ال لد.
 - 4أال د يد زي حمة ً صلة.
اثني ا :أهم الوصا اليت ألوص هبا

 - 1أوص كل اآلب واألًل و ب حلرص على ال س ية ب أبن ،لم يف األً ر

اش حمية واشعن يةت ودع ي كل ً ًن نه دق ية أواصر احملاة واش حمة ب األبن ت والاعد
عن كل ً حيدث بينلم احلقد والاغض .
 - 2أؤكد على أ مية دفقه اشسلم يف أحك م حمينه فإن ًن إراحمة اهلل بعاد اخلري
أن يرزقه الفقه يف الدين وًن ذلك ً ي صل مب ع ع ًع ًلة األوالحم؛ وخب صة ً له
عالقة ب ألً ر اش لية ًن النفقة واهلاة وحن ذلك .ش قد يرتد على ذلك ًن داع و
ميئة ًن زرع العداوة والاغض ب األوالحم وال ك أن ًن أعظم أما ب اجل ر يف ذا
الا ب جلل ال الدين أو أحد م ب حك م ذ اشس ،ل ودس له مب قد يرتد

على

دصرف ده فيل .
 - 3عندً يشكل على بعض اآلب واألًل و ًعرفة

ًن األحك م

واألً ر اش علقة ب ألوالحم الميم األً ر اش لية اليت حتصل فيل اشش حة ًن أً ر اهلاة
أو النفقة عليلم أو د زيا أ ي ً لية ً -ثالو  -فعليلم أن ي رزوا إىل العلم
الرب ن ويس ل م عن احلكم الشرع يف ذلك وكيف ي نقل العدلت وعليلم أن
يعمل ا مب يشري به ؤال العلم حتريو للعدل ب األوالحم وطمعو يف ام ر الي نعة.
 - 4إذا حصل ًن ال الدين أو أحد م ج ر يف ذا األًر ب ن ًي أحد أوالحم
على اآلخرين أو ًي أوالحم ًن زوجة على أوالحم ال وجة األخرى ًثالو فعليه أن ي ق
اهلل ثم يا حمر يف دصنيح اخل ويضا األً ر يف ًس ر الصنيح الق ،م على العدلت
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إخ انه ًثل ً أع

ل ي

وي ول ً عس أن ف لج يف صدور م ًن غلّ على إخ انلم اشمي ين أو على

والد م اشمي وعليه أن يس رع إىل ذلك ً حمام حيو قال أن يع جله اش و فيندم والو
م عة ًندم.
ذا ً أرحمو بي نهت واهلل حسيب ونعم ال كيل وصلى اهلل على ناين ممد وعلى
أله وصناه أمجع .
فهرس املراجع
[ ]1اإلحك م يف أص ل األحك مت لسيف الدين عل بن أب عل بن ممد اآلًديت
حمار الك

العلميةت بريووت لان نت  1400ني 1177 -م.

[ ]2إروا الغليل يف ختريج أح حميث ًن ر السايلت اشؤلف :ممد ن صر الدين
األلا ن ت الن ر :اشك

اإلمالً – بريووت ال اعة :الث نيةت 1777م.

[ ]3األ ا والنظ ،ر يف ق اعد وفروع الش فعية جلالل الدين عاد الرمحن السي ط ت
حتقيل ممد ممد د ًرت وح فيف ع

ر ح فيفت ط 1ت  1417ني ني حمار السالم

لل ا عة والنشر وال زيا والرتمجةت ًصر.
[ ]4إعنينيال السنينيننت للمننينيدث ظفنينير أمحنينيد العثمنيني ن ت ًنينين ًنشنيني راو إحمارة القنينيرهن
والعل م اإلمالًيةت كرادش ت ب كس ن.

[ ]7اإلنص ف يف ًعرفة الراجح ًن اخلالف على ًذ

اإلً م أمحد بن حنالت

لعل ابن مليم ن أب احلسن عال الدين اشرحماوي (و :منة 777ني)ت حمار إحي
الرتاث العرب ت بريوو  -لان نت ال اعة األوىلت  1417ني.
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[ ]7بداية ا لدت ألب ال ليد ممد بن أمحد بن ممد بن أمحد بن ر د القرطيب
الشلري ب بن ر د احلفيد (اش فى 777 :ني)ت الن ر ً :اعة ًص فى الا ب
احلليب وأوالحم ت ًصرت ال اعة :الرابعةت  1377ني1757/م.

[ ]5بدا،ا الصن ،ا يف دردي

الشرا،ا لعال الدين الك م ن ت حمار الك ب العرب ني

بريووت ال اعة الث نيةت 1772م.
[ ]7الادر اشنري يف ختريج األح حميث واألث ر ال اقعة يف الشرا الكاريت اشؤلف :ابن
اشلقن مراج الدين أب حفص عمر بن عل بن أمحد الش فع اشصري (اش فى:
 704ني)ت احملقلً :ص فى أب الغيط و عاداهلل بن مليم ن وي مر بن كم لت
الن ر :حمار اهلمرة للنشر وال زيا  -الري

-السع حميةت ال اعة :االوىلت

 1427ني 2004-م.
[ ]7بل غ اشرام ًن أحملة األحك مت للن فيف أمحد بن عل بن حمر العسقالن ت ع
ب صنينه وال عليل عليه ممد ح ًد الفق ت اش اعة السلفية ب لق رة.
[ ]10الاي ن وال نصيلت اشؤلف :أب ال ليد ممد بن أمحد بن ر د القرطيب (اش فى:
 470ني)ت حققه :حم ممد حم وهخرونت الن ر :حمار الغرب اإلمالً ت
بريوو – لان نت ال اعة :الث نيةت  1407ني  1777 -م.
[ ]11دا احلق ،ل را كن الدق ،لت لفطر الدين عثم ن بن عل ال يعل اخلسع ت
حمار الك ب اإلمالً ت الق رةت  1313ني.
[ ]12حترير ألف ظ ال نايهت لينيى بن رف الن وي أب زكري ت الن ر :حمار القلم –
حمًشلت ال اعة األوىلت 1407ت حتقيل :عاد الغ الدقر.
[ ]13حتفة الفقل ت عال الدين السمرقنديت الن ر :حمار الك
1774 – 1407ت ًك ن النشر :بريوو.

العلميةت منة النشر
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[ ]14ال لطيص احلاري يف ختريج أح حميث الرافع الكاريت اشؤلف :أب الفضل أمحد بن
عل بن ممد بن أمحد بن حمر العسقالن (اش فى 772 :ني)ت الن ر :حمار
الك

العلميةت ال اعة :ال اعة األوىل  1417ني1777.م.

[ ]17اجل ًا ألحك م القرهنت ألب عاد اهلل ممد بن أمحد األنص ري القرطيب ني
الن رت حمار الشع ت الق رة.
[ ]17ح ية ابن ع بدين (و  1272ني)ت حمار الفكر لل ا عة والنشر -بريوو -
 1421ني 2000 -م.
[ ]15ح ية الدم ق ت ممد بن عرفة الدم ق ت حتقيل :ممد عليشت حمار الفكرت
بريوو.

[ ]17ح ية الرو

اشربا ني را زاحم اشس نقات عاد الرمحن بن ممد بن ق مم

النمدي ني احلنال ني ط4ت  1410ني.
[ ]17احل وي الكاري تألب احلسن اش ورحميت حمار الفكرت بريوو.
[ ]20الذخريةت لشل ب الدين أمحد بن إحمريم القرايفت حتقيل :ممد حم ت الن ر:
حمار الغربت منة النشر 1774مت ًك ن النشر :بريوو.

[ ]21روا اشع ن

يف دفسري القرهن العظيم والساا اشث ن تألب

الفضل مم حم

األل م ت الن ر :حمار أحي الرتاث العرب بريوو.

[ ]22الرو

اشربا ني را زاحم اشس نقات شنص ر بن ي نم الال ن ت حمار الفكر لل ا عة

والنشر وال زيات ط .الس حممة .بريوو ني لان ن.
[ ]23روعة الن ظر وجنة اشن ظرت ش فل الدين أب ممد عاد اهلل بن أمحد بن ممد بن
قداًةت حمار الك

العلميةت بريوو.
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[ ]24مال السالمت ممد بن إمس عيل األًري الكنالن

الصنع ن

(اش فى:

 1172ني)ت الن رً :ك اة ًص فى الا ب احلليبت ال اعة :الرابعة  1357ني/
1770م.
[ ]27منن الدارً ت اشؤلف :عاد اهلل بن عاد الرمحن النيدارً ( 277نيني) حمار الك ني ب
العربني بنينيريوو –  1405نينيت ال اعنينية األوىلت حتقينينيل :فنينيؤاحم أمحنينيد ًرلني ت خ لنينيد
الساا العلم .
[ ]27منن ابن ً جةت حملمد بن ي يد الق وي (و :منة  257ني)ت حتقيل :ممد فؤاحم
عاد الا ق ت حمار الك

العلميةت بريوو  -لان نت وحمار الفكرت بريوو.

[ ]25منن الرتًذيت اشؤلف :ممد بن عيسى أب عيسى الرتًذي السلم ت الن ر:
حمار إحي الرتاث العرب – بريووت حتقيل :أمحد ممد كر وهخرون.
[ ]27السنن الكربىت ألب بكر أمحد بن احلس بن عل الايلق ت طاعة جملم حما،رة
اشع رف النظ ًية الك ،نة يف اهلند بالدة حيدر هب حمت ط 1ني  1344ني.
[ ]27منن النس  ،ت ألمحد بن عي

أب عاد الرمحن النس  ،ت الن رً :ك

اش ا ع و اإلمالًية – حل ت ال اعة الث نيةت 1777 – 1407ت حتقيل:
عادالف ا أب غدة.
[ ]30را ال ركش على خم صر اخلرق  .لشمم الدين ممد بن عاد اهلل ال ركش
اشصري احلنال  .حتقيل حم /عاد اهلل بن عاد الرمحن بن عاد اهلل اجلربين .ال اعة
األوىل  1410ني.
[ ]31الشرا الكاريت عادالرمحن بن قداًةت حمار الك ب العرب للنشر وال زيا.
[ ]32را الك ك اشنريت دق الدينت ممد بن أمحد الف ح اشعروف ب بن النم رت
حتقيل ممد ال حيل ون يه مح حمت ًك اة العايك نت ال اعة الث نية  1417ني.
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[ ]33را خم صر الروعةت مليم ن بن عاد الق ي ال يفت حتقيل حم/عاداهلل الرتك ت
ط ًؤمسة الرم لةت ال اعة األوىل  1405ني.
[ ]34را ًشكل اآلث رت لإلً م أب جعفر أمحد بن ممد بن مالًة ال ن ويت
حققه وخرج أح حميثه :عي

األرن ؤوطت الن رً :ؤمسة الرم لةت ط1ت

 1417ني ني 1774م.
[ ]37الصن ات إمس عيل بن مح حم اجل ري .حتقيل أمحد عانيد الغفني ر .ال اعنية الث نينية
 1377ني .حمار العلم للمالي بريوو.
[ ]37صنيح الاط ريت حملمد بن إمس عيل الاط ريت و( 277ني) طاا على نفقة
ممد بن ص حل الراجن ت اع نى به أب صلي الكرً ت بي األفك ر الدولية
للنشر وال زيا ب لري

ت  1417نيت 1777م.

[ ]35صنيح ًسلم اشسمى :اشسند الصنيح اشط صر ًن السنن برواية العدل عن
العدل عن رم ل اهلل صلى اهلل عليه وملمت ألب احلس ًسلم بن احلم ج
القشريي النيس ب ريت (و :منة 271ني)ت اع نى به أب ق ياة نظر ممد
الف ري ب ت حمار طياةت الري

ت ال اعة األوىلت  1425ني 2005 -م.

[ ]37غ ية اشن لى يف اجلما ب اإلقن ع واشن لىت الفقيه ًرع بن ي مف احلنال
( 1033ني) .ال اعة الث نية ًنش راو اشؤمسة السعدية ب لري

.

[ ]37الف وى السعديةت اشؤلف :عاد الرمحن بن ن صر السعديت ً اعة الكيالنني –
الق رة.
[ ]40ف ح القديرت لكم ل الدين ممد بن عاد ال احد السي ام ت (و 771:ني)ت
الن ر :حمار الفكرت بريوو.
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[ ]41الفرو ت ل ب الدين أمحد بن إحمريم اش لك القرايفت حتقيل عمر حس
القي مت ًؤمسة الرم لةت ال اعة الث نيةت  1427ني ًا ح ية ابن الش ط.
[ ]42الق ان الفقليةت حملمد بن أمحد بن ج ي الكليب الغرن ط ت منة ال الحمة /773
منة ال ف ة  541ني.
[ ]43الك يف يف فقه اإلً م أمحد بن حنالت لعاد اهلل بن ممد بن قداًة اشقدم ت حمار
النشرت اشك

اإلمالً ت بريوو.

[ ]44الك يف يف فقه أ ل اشدينةت ألب عمر ي مف بن عاد اهلل بن عاد الرب القرطيب (و
 473ني)ت حمار الك

العلمية  -بريوو –  1405نيت ط.1

[ ]47كش ف القن ع عن ًنت اإلقن عتًنص ر بن ي نم بن إحمريم الال د ت حتقيل:
الل ًصيلن ت ًص فى اللت حمار الفكرت  1402ني
[ ]47اللا ب يف اجلما ب السنة والك بت لإلً م أب ممد عل بن زكري اشنام ت
حتقيل :حم .ممد فضل عادالع ي اشراحمت الن ر :حمار الشرو للنشر وال زيات
جدةت السع حميةت ط1ت  1403ني ني 1773م.
[ ]45اللا ب يف الفقه الش فع ت د ليف :أب احلسن أمحد بن ممد بن أمحد الضيبت
حمرامة وحتقيل :عاد الكريم بن صني ن العمريت الن ر :حمار الاط رىت اشدينة
اشن رةت اشملكة العربية السع حميةت األوىلت  1417ني.
[ ]47اشادع يف را اشقنات ألب إمن بر ن الدين إبرا يم بن ممد بن عاداهلل بن
ممد بن ًفلح احلنال ت الن ر :اشك

اإلمالً ت بريوو.

[ ]47اشاس طت لشمم الدين أب بكر ممد بن أب ملل السرخس ت حمرامة وحتقيل:
خليل م الدين اشيمت حمار الفكر لل ا عة والنشر وال زيات بريووت ط1ت
 1421ني 2000م.
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[ ]70جملة األز ر  -العدحم الث لث ًن السنة الرابعة عشرة.
[ ]71جمما ال وا،د وًناا الف ا،دت لن ر الدين عل بن أب بكر اهليثم ت الن ر :حمار
الفكرت بريوو  1412 -ني.
[ ]72ا م ع را اشلذب للشريازيت ألب زكري حييى بن رف الن وي (و:
 757ني)ت حتقيل :ممد جني اش يع ت ًك اة اإلر حمت جدةت اشملكة العربية
السع حمية
[ ]73خم ر الصن ات حملمد بن أب بكر بن عادالق حمر الرازي (و  521ني)ت ًك اة
لان ن ن رون  -بريوو 1777 - 1417 -ت حتقيل :مم حم خ طر.
[ ]74اشطصصت ألب احلسن عل بن إمس عيل النن ي اللغ ي األندلس اشعروف
ب بن ميد ت حمار النشر :حمار إحي الرتاث العرب

 -بريوو  1415 -ني

1777مت ال اعة :األوىلت حتقيل :خليل إبرا م جف ل.
[ ]77اشس دركت للن فيف أب عاد اهلل :ممد بن عاد اهلل بن ممد احل كم النيس ب ري
( 407ني) .الن رً :ك

اش ا ع و اإلمالًية حبل .

[ً ]77سند اإلً م أمحد بن حنال (و 241 :ني)ت حتقيل :عي األرنؤوط وهخرينت
الث نيةت  1420ني 1777 -مت وطاعة ًؤمسنية
ًؤمسة الرم لةت بريووت ال اعة َّ
قرطاةت ًصر.
[ ]75اشصا ا اشنريت أمحد الفي ً ت ط األوىلت حمار الغدت الق رة.

[ً ]77صنف ابن أب

نيياةت أبني بكنير عانيد اهلل بنين ممنيد بنين أبني

نيياة العاسني الكني يف

( 177ني  237ني)ت حتقيل :ممد ع اًةت طاعة الدار السلفية اهلندية القدمية.
[ ]77اشصنينينف للننيني فيف عانينيدالرزا بنينين منيني م الصنينينع ن ت حتقينينيل :حاينيني النينيرمحن
األعظم ت الن ر :اشك

اإلمالً ت بريووت ط2ت  1403ني ني 1773م.
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[ ]70اشعمم الكاريت مليم ن بن أمحد بنين أيني ب أبني الق منيم ال ربانني ت ًك انية العلني م
واحلكمت اش صلت ال اعة الث نيةت  1404ني 1773 -م.
[ً ]71غ احمل جت ممد اخل ي الشربي ت حمار الفكرت بريوو.
[ ]72اشغ ني يف فقنينيه اإلً ني م أمحنينيد بنينين حنانينيل الشنينييا ن ت لعانينيد اهلل بنينين أمحنينيد بنينين قداًنينية
اشقدم أب ممدت الن ر :حمار الفكر – بريووت ال اعة األوىلت  1407ني.
[ ]73اشلنينيذب يف فقنينيه اإلً ني م الش ني فع ت إبنينيرا يم بنينين عل ني بنينين ي منينيف الشنينيريازي أب ني
إمن ت بريوو.
[ ً ]74م عة الفقه اش لك ت إعنيداحم خ لنيد عانيدالرمحن العنيكت الن نير :حمار احلكمنيةت
حمًشلت ط1ت  1413ني ني 1773م.
[ ]77اش مني عة الفقلينينية الك ي ينينيةت صني حمرة عنينين وزارة األوقني ف والشنينيئ ن اإلمنينيالًية –
الك ي ت (ط2ت ًن  1425 - 1404ني)ت حمار السالمل  -الك ي .
[ ً ]77ط اإلً م ً لكت ألب عاد اهلل ً لك بن أنم األصنيان ت الن نيرت حمور إحيني
الرتاث العرب ت ًصرت حتقيل :ممد فؤاحم عاد الا ق .
[ ]75نل ية احمل جت لشمم النيدين ممنيد بنين أبني العاني

أمحنيد بنين محني ة ابنين نيل ب

الدين الرًل الشلري ب لش فع الصغريت الن ر :حمار الفكر لل ا عة.
[ ]77النل ينينية يف غري ني احلنينيديث واألثنينيرت ألب ني السنينيع حماو اشا ني رك بنينين ممنينيد اجل ني ريت
الن ر اشك اة العلمية بريووت  1377ني.
[ ]77نيل األوط ر ًن أح حميث ميد األخي ر را ًن قنيى األخاني رت حملمنيد بنين علني بنين
ممد الش ك ن ت الن ر :إحمارة ال ا عة اشنريية.
[ ]50ال اعح يف أص ل الفقهت ألب ال ف ت عل بن ممد بن علني بنين عقينيلت حتقينيل
حم/عاداهلل الرتك ت ًؤمسة الرم لةت ط األوىل  1420ني 1777 -م.
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Judgment of the Gifting for Children
Dr. Aqeel Bin Abdurrahman Bin Mohammed ALAqeel
Associate professor in compared Jurisprudence department in the high institute Justice
Muhammad Ibn Saud Islamic University

Abstract. A Brief Summary of The Research:
This research is composed of an introduction, a preface, two sections and a conclusion.
The introduction includes the importance of the research, the reasons of choosing it, the research
problems , the research questions, the research methodology, the research plan and the literature review.
The preface includes five demands that the researcher tackles the meaning of the gift in language,
terminology and the terms relating to it, then he illustrates the legality of the gifting, its judgment and its
necessity.
The first Section is about the justice between children in gifting, and through four demands in
which the researcher speaks about the judgment of the gifting for children and he illustrates how this
justice can be achieved in this gifting, he illustrates what can be excepted for achieving the justice in
gifting children, then he follows that with the mentioning of the judgment gifting which contains
preferring after the giver's death.
In the second section, the researcher speaks about the judgment of the withdrawal of the father in
his gifting to his children through three demands where the researcher speaks in details about the
judgment of the withdrawal of the father in his gifting to his children and the difference of that about the
judgment of the withdrawal of the mother in her gifting to her children, and he illustrates the conditions
which the Islamic scientists mentioned relating to this subject, then he concludes the research with
showing the distinctive results and the important recommendations which should be taken into
consideration and being applied.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)2ص ص ( ،388-777ربيع اثين 5387هـ/فرباير 2053م)

ات ِ
املؤمنِ ِ ِ
ي ِ
العينَ ِ
املي
إثبَ ُ
الع َ
َ
لرب َ
ي لص َفة َ
د .خالد بن ضحوي الظفريي

عضو هيئة تدريس منتدب يف جامعة الكويت ،كلية الشريعة
قسم العقيدة والدعوة ،ومعلم يف دار القرآن.

ملخص البحث .تناولت يف هذا البحث صفة من صـفا
صفة العينني هلل تعاا.

تعـاا الذاتيـة الـ دي عليلـا الكتـاب والسـنة ،وهـ

وقد قمت بتقسيم البحث إا مقدمة وثالثة مباحث.
فف املبحث األوي ذكر األدلة من القرآن مث من السنة النبوية على إثبا صفة العينني هلل تعاا ،ومجعت
بني النصوص الواردة يف اإلفراد واجلمع ،مث ذكر مجلة من أقواي العلماء املتقدمني واملتأخرين يف إثبا هذه الصفة
هلل تعاا.
مث يف املبحــث الينــاين ذكــر أقـواي امللــالفني ألهــب الســنة يف إثبــا هــذه الصــفة ،ومجعــت يف ذلـ ــبللم
ال اعرتضوا هبا على هذه الصفة ،وردد على ما أوردوه من أابطيللم ،ال أقاموا عليلا مذهبلم يف التعطيب.
ويل ذل املبحث الينالث يف ذكر اآلاثر والينمـرا الـ ينيلـا أهـب السـنة مـن إنا ـذ هبـذه الصـفة مـن مراقبـة
تعاا واإلقباي على طاعتذ وترك معاصيذ.
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضلَّ له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله .
﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾(.)1
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾(.)2
﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾(.)3

فإن خري احلديث كتاب اهلل ،وخـري اهلدي هدي حممد  ،وشر األمور
حمدثاتها ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار.
أما بعد:
فإن أوىل ما صرفت فيه نفائس األيام ،وأعلى ما خص مبزيد االهتمام؛
االشتغال بالعلوم الشرعية املتلقاة عن خري الربية ،وال يرتاب عاقل يف أنَّ مدارها على
كتاب اهلل املقتفى ،وسنة نبيه املصطفى( ،)4وأفضل العلوم على اإلطالق علم
التوحيد ،إذ به يكون القول السديد ،وبه حيصل تيسري العزيز احلميد ،وبه حياة
القلوب ،وتوكل العبد على عالم الغيوب.
( )5آي عمران.502 :
( )2النساء.5 :
( )8األحزاب.75-70 :
( )3من كالم احلافظ ابن حجر يف مقدمة فتح الباري (ص.)8:

ِ
املؤمنِني ِ
لص َف ِة العينَ ِ ِ
املني
الع َ
َ
إثبَا ُ
ني لرب َ
َ
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إن كل
ال كلياًَّ :
قال ابن القيم –رمحه اهلل  -مبينًا أهمية التوحيد» :بل نقول قو ً
آية يف القرآنِ فهي متضمنة للتوحيد ،شاهدة به ،داعية إليه ،فإنّ القرآنَ إمّا خربٌ عن
اهللِ وأمسائِه وصفاتِه وأفعالِه ،فهو التوحيدُ العلميُّ اخلربي ،وإمّا دعوةٌ إىل عبادتِه
ي ،وإمّا
وحدَه ال شريك له ،وخَلْعِ كل ما ُيعَْبدُ من دُونِه ،فهو التوحيدُ اإلرادي الطلبِ ّ
أمرٌ ونهيٌ وإلزامٌ بطاعته يف نهيِه وأمره ،فهي حقوق التوحيد ومكمالته ،وإمّا خربٌ عن
كرامة اهلل ألهل توحيده وطاعته ،وما فعل بهم يف الدنيا ،وما يكرمهم به يف اآلخرة،
فهذا جزاءٌ على توحيده ،وإما خربٌ عن أهل الشرك وما فعل بهم يف الدنيا من النَّكالِ،
وما يَحِلُّ بهم يف العقبى من العذاب ،فهو خرب عمن خَرَج عن حُكمِ التوحيد ،فالقرآنُ
كلّه يف التوحيد ،وحقوقه ،وجزائه ،ويف شأن الشرك وأهله وجزائهم« (.)7
ومن أجل هذه األهمية البالغة ،كثرت مؤلفات العلماء املتقدمني واملتأخرين يف
تقريره ،وبيان دالئله وأدلته ،وما يناقضه وينقصه ويكدّر صفوه ،ومع كثره دالئل
التوحيد ،وكثرة النصوص الواردة فيه من الكتاب والسنة ،وأقوال سلف األمة من
الصحابة الكرام والتابعني األعالم ،ومن اقتفى أثرهم ،وسار على دربهم ،مل يكن
ذلك مانعاً من أن خيوض فيه أقوام ،ويلبسون فيه على العوام ،واحنرفوا فيه عن
اإلسالم ،إىل أقوال الفالسفة ،وأهل االبتداع ،فجعلوا كتاب اهلل وراء ظهورهم،
وأولوه على غري تأويله ،وإذا جاءتهم سنة عن اهلادي  ردوها حبجة أنها من
اآلحاد ،ألنها مل توافق عقوهلم وال آراءهم.
ومن أنواع التوحيد اليت كثرت فيها االحنرافات ،توحيد األمساء والصفات،
فما بني معطلة ومؤولة ومشبهة ومفوضة ،لكن أهل السنة واجلماعة كانوا على هدى

( )7مدارج السالكني (.)332/3
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بني الضالالت ،وساروا على صراط مستقيم ،ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [يوسف.]1٠7 :
ومن صفات اهلل تعاىل اليت مل تسلم من التعطيل والتأويل ،صفة العينني هلل
ال
تعاىل ،لذلك آثرت الكتابة يف هذه الصفة مقرراً أدلتها من الكتاب والسنة ،وناق ً
أقوال سلف األمة يف تقريرها وبيانها ،ثم أردف ذلك ببيان أقوال املخالفني ألهل السنة
يف ذلك ،والرد على شبههم وتأويالتهم ،وخامتاً ببيان مثرات وآثار اإلميان بهذه الصفة
على العبد املوحّد.
فكان عنوان هذا البحث« :إثبات املؤمني لصفة العيني لرب العاملي».
وقد قمت بتقسيم البحث على النحو التالي:
املبحث األول :األدلة على إثبات صفة العيني هلل تعاىل.
املطلب األول :األدلة من القرآن.
املطلب الثاني :األدلة من السنة.
املطلب الثالث :اجلمع بني النصوص الواردة يف صفة العينني من حيث اجلمع
واإلفراد.
املطلب الرابع :أقوال السلف يف إثبات صفة العينني.
املبحث الثاين :موقف الفرق من إثبات صفة العيني هلل وبيان بطالن قوهلم.
املطلب األول :موقف الفرق من إثبات صفة العينني.
املطلب الثاني :الرد على قوهلم يف صفة العينني هلل.
املبحث الثالث :أثر اإلميان بصفة العيني هلل.
فاهلل تعاىل أسأل التوفيق والسداد ،وأن جيعلين وإياكم من أهل التَّوحيد
والرَّشاد ،وأن يثبتنا عليه إىل يوم الدين ،إنَّ ربي لسميع الدُّعاء.

ِ
املؤمنِني ِ
لص َف ِة العينَ ِ ِ
املني
الع َ
َ
إثبَا ُ
ني لرب َ
َ
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املبحث األول :األدلة على إثبات صفة العيني هلل تعاىل
املطلب األول :األدلة من القرآن على إثبات صفة العيني
ورد إثبات صفة العينني هلل تعاىل يف القرآن يف مخسة مواضع ،ثالثة يف قصة
نوح  ،وواحدة يف قصة موسى  ،وأخرى يف ذكر نبينا  ،فالالتي يف نوح:
قوله تعاىل :ﮋﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑﮊ
[هود ،]٧٣ :وقوله تعاىل :ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏﮊ [املؤمنون ،]٧٣ :وقوله سبحانه :ﮋ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ [القمر.]٤١ :
وأمّا اليت وردت يف قصة موسى  ،فهي قوله تعاىل :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﮊ [طه.]٧٣ :
وأمّا اآلية الواردة يف ذكر نبيِّنا  ،فهي قوله تعاىل :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﮊ [الطور.]١٤ :
وكلُّ هذه اآليات تدلُّ صراحة على إثبات صفة العني هلل تعاىل ،وأنها من
الصفات الذاتية اخلربية ،قال ابن عباس -رضي اهلل عنهما  -يف قوله :ﮋﰆ

خالد بن ضحوي الظفريي

57٠

ﰇ ﰈﮊ» :قال :بعني اهلل ووحيه«( ،)7وحنوه عن قتادة( .)5وقال الطربي –رمحه
اهلل » :-يقول :بعني اهلل ووحيه كما يأمرك«(.)7
وعن أبي عمران اجلوني يف قوله :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮﮊ قال» :يربى بعني اهلل«(.)7

وال خيالف ذلك تفسري من فسرها من السلف بالزم الصفة ،فقالوا:

»مبرأى منا«

أو »حبفظنا« ()1٠؛ إذا كان معروفاً بأنّه ممن يثبت الصفات هلل تعاىل ،كما قال الطربي -
رمحه اهلل  -يف تفسري اآلية الواردة يف نبينا » :يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد 
واصرب حلكم ربك يا حممد الذي حكم به عليك ،وامض ألمره ونهيه وبلغ رساالته؛
فإنك بأعيننا ،يقول جل ثناؤه :فإنك مبرأى منا نراك ،ونرى عملك وحنن حنوطك
وحنفظك ،فال يصل إليك من أرادك بسوء من املشركني« ،وكذلك يف قصة نوح ،
فاهلل –سبحانه  -يرى ويبصر ما يصنعه نوح  وقومه ،فقال ناصراً له ومسلياً:
إنك مبرأى منا ،ليطمئن وال خيشى.
وليس هذا من قبيل التأويل لصفة العينني ،وال من صرف اللفظ عن ظاهره؛

ألنّ يف هذه اآليات إثبات الصفة وإثبات الزمها كذلك ،فمن كان من السلف وال
يؤول الصفات فتجوّز وفسّر الصفة بالزمها ومعناها العام فهذا جائز ،وإن كان ينبغي
( )6رواه الطــربي يف تفســريه ( ،)83/52والبيلق ـ يف األ ــاء والصــفا ( ،)556/2وأخرجــذ ابــن أو حــا وأبــو
الشيخ ،ا ظر :الدر املنينور (.)353/3
( )7رواه عبدالرزاق يف تفسريه ( ،)803/2والطربي يف تفسريه (.)83/52
( )3تفسري الطربي (.)88/52
( )9رواه عبــد بــن أ ــد يف الســنة ( ،)367/2وأبــو عــيم يف احلليــة ( ،)855/2وابــن عســاكر يف ريــخ دمشـ
(.)23/65
( )50ا ظ ـ ــر :تفس ـ ــري السـ ــمعاين ( ،)855/7وتفسـ ــري ابـ ــن كينـ ــري ( ،)337/2و( ، )236/3وتفسـ ــري السـ ــعدي
(ص.)832:
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تبيني ثبوت الصفة هلل تعاىل يف هذه املواضع عند تفسريها ،ردّا على املعطلة وبيانًا
للواجب يف حقِّ نصوص الصِّفات ،خاصةً وأنَّ املعطلة يف تفاسريهم ال ميرون على
هذه اآليات من غري تعطيل ما ورد فيها من الصفات كما سيأتي بيانه.
أمّا املعطلة فهم ال جيعلون للعني معنى الصفة ،وإمنا يفسرونها بعني الالزم،
فتأويلهم لليد بامللك  ،والرمحة باإلحسان ،وإن كانت هذه لوازم لتلك الصفات،
لكن أهل السنة يثبتون الصفة ولوازمها.
وهذا ما يسميه أهل العلم بداللة االلتزام ،فاالسم والصفة هلل تعاىل هلا ثالثة
دالالت ،مطابقة وتضمن والتزام( ،)11لكن داللة املطابقة والتضمن مقدمة يف اإلثبات
على داللة االلتزام ،لذلك فإ ّن نصوص الصفات ال يُكتفى فقط بذكر لوازمها دون ما
دلت عليه من املطابقة والتضمن ،مثل بيان ثبوت الصفة املنصوص عليها هلل تعاىل.
ويورد العالمة ابن عثـيمني –رمحـه اهلل  -هـذا اإلشـكال وجييـب عنـه فيقـول:
»فإذا قال قائل :قـد ورد يف تفسـري بعـض السـلف لقولـه تعـاىل :ﮋ ﮋ ﰃﮊ قـال:
»جتري مبرأى منا« ،فهل يعترب هذا حتريفًا أم ماذا؟ .فاجلواب :لـيس هـذا حتريفـاً ،ألنهـم
يقولون» :جتري مبرأى منا« مـع إقـرارهم بـالعني ،ولـو أن هـذا القـول جـاء مـن شـخص
ينكــر العــني ،لقلنــا :هــذا حتريــف ،والــذين قــالوا :إن املعنــى مبــرأى منــا؛ فــإن معنــى
كالمهم أنها جتري وحنن نراها بأعيننا ،وكـأنهم يريـدون بـذلك الـرد علـى مـن زعـم أن
ظاهر اآلية أن السفينة جتري يف نفس العني ،حاشا هلل.

( )55يقوي ابن عينيمني يف القواعد املينلى (ص» :)75:وهذا معىن قوي بعض السلف( :مبرأى مىن) ،فإن
تعاا إذا كان يكلؤه بعينذ لزم من ذل أن يراه ،والزم املعىن الصحيح جزء منذ ،كما هو معلوم من داللة
اللفظ ،حيث تكون ابملطابقة والتضمن وااللتزام«.
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أن ذلـك
أما من يتخذ من ذلك مأخذاً على مذهب أهل السنة واجلماعة ،ويـرى َّ
أن السـفينة
خالف مذهبهم يف إجراء نصوص الصفات على ظاهرهـا ،وأن ظـاهر اآليـة َّ
يف نفـس عــني اهلل ،فهـذا ال شــك أنـه إلــزام باطـل ،وأنَّ الســلف ال يلتزمـون بهــذا ،بــل
يقولون :إنَّ هذا ليس مدلول اللفظ ،ويف اللغة العربية إذا قـال اإلنسـان :اذهـب فأنـت
يف عيين ،يعـين أراك أالحظـك وال تغيـب عـن عـيين ،وال أحـد يقـول :إنَّ الرجـل إذا
قال لصاحبه :أنت بعـيين ،يعـين أنـك يف نفـس العـني أبـداً ،ولـيس هـذا مقتضـى لفـظ
اللغة العربية .ثم إنَّ يف اآلية ما يـدل علـى منـع ذلـك ،ﮋﮋ ﮌﮊ أي السـفينة فهـي
جتــري يف األرض علــى املــاء الــذي خلقــه اهلل عــز وجــل مــن األرض والســماء ،فكيــف
يقال :إنَّ ظاهر اآلية أنها جتـري يف عـني اهلل؟! ،لكـنهم يتشـبثون بكـل شـيء مـن أجـل
التشنيع على أهل السنة«(.)12

ومما يدلّ على ذلك أنّ العرب ال تصف أحدًا باحلفظ والكالية بعينه ،إال أن
يكون من ذوي األعني ،فالشيء الذي ليس له عينني ال يصح أن يقول أو يقال عنه:
حيفظك بعينه ،أو يراك بعينه .قال اإلمام الدارمي رمحه اهلل ردّاً على املريسي» :فإن
صح قولك عن ابن عباس يف قوله :ﮋﰂ ﰃﮊ أنه قال» :حبفظنا وكالءتنا«(،)13
فإن صح قولك عن ابن عباس فمعناه الذي ادعيناه ال ما ادعيت أنت ،يقول :حبفظنا
وكالءتنا بأعيننا؛ ألنه ال جيوز يف كالم العرب أن يوصف أحد بكالية إال وذلك الكالي
من ذوي األعني ،فإن جهلت فسمِّ شيئاً من غري ذوي األعني يوصف بالكالية ،وإمنا

( )52رح السفارينية (ص.)272-275:
( )58وهذا ال يصح عن ابن عباس  ومل أقف عليذ مسنداً.
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أصل الكالية من أجل النظر ،وقد يكون الرجل كالياً من غري نظر ،ولكنه ال خيلو أن
يكون من ذوي األعني ،وكذلك معنى قولك :عني اهلل ،فافهم«(.)14
ويبني العالمة ابن القيم –رمحه اهلل  -هذا املعنى كذلك عند حديثه عن صفة
اليد هلل تعاىل ،فقال« :فقوله تعاىل يف حق اليهود ﮋ ﯩ ﯪ ﮊ [املائدة ] 74 :هو
دعاء عليهم بغل اليد املتضمن للجنب والبخل ،وذلك ال ينفي ثبوت أيديهم حقيقة،
وكذلك قوله يف املنافقني ﮋﮯ ﮰﮊ [التوبة]75 :كناية عن البخل ،وال
ينفي أن يكون هلم أيد حقيقة ،وكذلك قول :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [اإلسراء ]27 :املراد به النهي عن البخل والتقتري واإلسراف،
وذلك مستلزم حلقيقة اليد ... ،ومن هذا قول النيب » :أسرعكن حلوقاً يب أطولكن
يداً« ()17؛ فكنَّ يُخرجنَ أيديهنَّ ليعلمْ َن أيُّهن أطول يداً ،فلما سبقتهن زينب إىل
اللحاق به ومل تكن يدها الذاتية أطول من أيديهن علمن أنه أراد طول يدها بالصدقة
 ...ولكن ال يستعمل طول اليد بالصدقة إال يف حق من له يد ذاتية ،فسواء كان املراد
بقوله» :أطولكن يداً« اليد الذاتية أو اليد املعنوية فهو مستلزم لثبوت يد الذات ،وإن

أطلق على ما تباشره ويكون بها من الصدقة واإلحسان ،فإن كان يف اللفظ ما يعني
ذلك فهو حقيقة يف املراد ،وإن مل يكن يف اللفظ ما يعينه فهو الكناية املستعملة يف

املصلحة ،فليس يف ذلك ما ينفي إثبات حقيقة اليد هلل بوجه من الوجوه« (.)17

( )53قض الدارم على املريس (.)385-380/2
( )57رواه البلاري ( ،)5873ومسلم (.)2372
( )56خمتصر الصواع املرسلة ( )967-979/8ابختصار.
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وهذه اآليات جاءت مرة بإثبات الصفة بصيغة اجلمع ﮋﮌﮊ ومرة بصيغة
اإلفراد ﮋﭮﮊ وسيأتي بيان وجه اجلمع بينها وبني إثبات العينني هلل تعاىل يف مطلب
مستقل ،وإمنا املقصود هنا بيان األدلة من القرآن على إثبات هذه الصفة.
املطلب الثاين :األدلة من السنة على إثبات صفة العيني
أمّا األدلة من سنة نبينا  على إثبات صفة العينني هلل تعـاىل فقـد وردت يف بيـان
أ ّن اهلل تعاىل منزه عن العور الـذي هـو صـفة الـدجال ،قـال الـدارمي رمحـه اهلل» :ففـي
تأويــل قــول رســول اهلل » :إن هللا ليييأب وعييو « بيـــان أنــه بصــري ذو عيــنني خـــالف
األعور«(.)15
وقــد ورد ذلــك يف عــدد مــن األحاديــث عــن رــع مــن صــحابة رســول اهلل ،
فاحلديث من قبيل املتواتر وإن كان تقرير العقيدة جـائزًا بأحاديـث اآلحـاد الثابتـة ،لكـن
مــن بــاب غلــق البــاب علــى املعطلــة ،ســأبني طــرق احلــديث الكــثرية ،وكونــه مــن قبيــل
املتواتر.
 -1حييديث عبييدهللا بيين ع يير – ضييهللا هللا عنا ييا -قــال :قــام رســول اهلل  يف
ُم َذكَ َر الدَّجَّالَ فقـال» :إين ألُنْ ِيِ ُُك ُ و ُ ،وميا مين نَِيٍّ
الناس َفأَثْنَى على اللَّ ِه ِبمَا هو أَهْل ُه ث َّ
يٍّ لَِق ْوِم ي ِ:
يوو قَي ْوَمي َُ ،ولَ ِكي ِيي أَقُي ُ
يول لَ ُكي ْيم َي ي قَ ي ْيوالً مل يَي ُق ْلي ُ نَيِ ق
إال أَنْي َِ َ ُ قَي ْوَم ي ُ ،لقييد أَنْي َِ َ نُي ْ
تَي ْعلَ ُ و َن أَنَّ ُ أَ ْع َوُ َ ،وأ َّ
َن َّ
اَّللَ ليأب ِوَ ْع َوَ «(.)17

( )57النقض على املريس (.)827/5
( )53رواه البلاري برقم ( ، )8579ومسلم برقم (.)569
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وعنــه  - -قــالُ :ذكِــرَ الــدَّجَّا ُل عِنْــدَ الــنيب  فقــال» :إِ َّن َّ
اَّللَ ال َيََْفييى
ِ
ِِ
ال أَ ْع َيوُ ال َْع ْ ِ
َعلَْي ُك ْم إِ َّن َّ
يي
َّا َ
ييَ اليد َّ
اَّللَ لييأب ِوَ ْع َيوَ َ -وأَ َشيا َ بييد إىل َع ْيني َ ،-وإِ َّن الْ َ س َ
الْيُ ْ ََن َكأ َّ
َن َع ْيينَ ُ ِعنَيبَةْ طَاَِيَةْ«(.)17
وتنبه هنا إىل إشارة النيب  إىل عينيه ليـبني معنـى العـني ،وأن املـراد بهـا هـو مـا
يتبادر إىل الذهن من حقيقة الصفة املعلومة ،مع كونها تليق باهلل تعاىل وبكماله ورالـه
وجالله.
ومثله كذلك حديث عقبة بن عامر  مسعت رسول اهلل  يقول على املنـرب:
بصري« ،وأشار إىل عينيه(.)2٠
»إ َّن بَّينَا ْ
مسيع ْ

وكذا حديث أبي يونُس سُلَيم بن جُبَريٍ موىل أبي هريرة قال :مسعـت أبـا هريـرة

يقـــرأ هـــذه اآليـ ـة :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ إىل قولـــه :ﮋ ﯲ ﯳ ﮊ

[النســاء ،]77 :قــاي :رأيــت رســول اهلل  يضــع إبهامـ ُه علــى أذنــه والــيت تَلِيهَــا علــى
عينه ،قال أبو هريرة :رأيت رسول اهلل  يقرؤُهَـا ويضـعُ إصـبعي ِه( .)21قـال اإلمـام أبـو
داود بعد روايتـه للحـديث» :قـال ابـن يـونس :قـال املقـرئُ :يعـين إِنَّ اهلل مسِيـ ٌع بصِـ ٌري
َد على اجلهمَِّيةِ«.
سمعًا وَبصَرًا .قال أبو داود :وهذا ر ٌّ
يعين أنَّ هلل َ

( )59رواه البلاري برقم ( ،)6972ومسلم برقم (.)569
( )20رواه الطرباين يف الكبري ( ،)232/57وقاي ابن حجر يف فتح الباري (( :)878/58وسنده حسن).
( )25رواه أبو داود يف سننذ ( ،)3780وابن خزنة يف التوحيد ( ،)97/5والطرباين يف األوسط (،)582/9
وصححذ ابن حجر يف الفتح احلافظ (  ،)853/58قاي العالمة األلباين يف قصة املسيح الدجاي
(ص( : )63:إسناد حديث أو هريرة صحيح على رط مسلم وكذا قاي احلاكم والذهيب).
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد ذكره هلذا احلديث وإشارة النيب » :وال
ريب أن مقصوده بذلك حتقيق الصفة ،ال متثيل اخلالق باملخلوق ،فلو كان السمع
والبصر العلم مل يصح ذلك« (.)22
وقد نقض اإلمام الدارمي رمحه اهلل دعوى املعطلة أنّ أهل السنة فهموا من
احلديث تشبيه اهلل خبلقه فقال» :فيقال هلذا املعارض :أمّا دعواك عليهم أنهم ثََّبتُوا له
مسعاً وبصراً فقد صدقت.
وأما دعواك عليهم أنَّه كعني وكسمع ،فإنّه كذب ادعيت عليهم؛ ألنّه ليس
كمثله شيء ،وال كصفاته صفة .وأما دعواك أنهم يقولون :جارح مركب ،فهذا كفر
ال يقوله أحد من املسلمني ،ولكنّا نثبت له السمع والبصر والعني بال تكييف ،كما أثبته
لنفسه فيما أنزل من كتابه ،وأثبته له الرسول  ،وهذا الذي تكرّره مرّة بعد مرّة،
جارح وعضو وما أشبهه ،حشو وخرافات ،وتشنيع ال يقوله أحد من العاملني ،وقد
روينا روايات السمع والبصر والعني يف صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن
رسول اهلل  ،فنقول كما قال ،ونعين بها كما عنى ،والتكييف عنّا مرفوع ،وذكر
اجلوارح واألعضاء تكلّف منك ،وتشنيع« (.)23

 -2حديث أنأب بن مالي  --قال :قال النيب » :ميا بُِع َ
يث نَِ ق
يٍّ إال أَنْي َِ َ
ِ
يوب
اب ،أال إن ي أَ ْعي َيوُ َ ،وإِ َّن َبَّ ُكي ْيم ليييأب ِوَ ْعي َيوَ َ ،وإِ َّن بييي َع ْيينَي ْي ي َمكْتُي ْ
أ َُّمتَي ُ األَ ْعي َيوَ الْ َكي َّيِ َ
َكاَِ ْر«(.)24
 -3وحنو حديث أيب ُه َريْي َرَة .)27( --
( )22األصفلا ية (ص.)508:
( )28قض الدارم على املريس (.)639-633/2
( )23رواه البلاري برقم ( ،)6752ومسلم برقم (.)2988
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 -4وحديث سعد بن أيب وقاص .)27(--
 -5وحديث عبد هللا بن عباس –

.)25(-

 -6وحديث أيب سعيد اخلد ي .)27( --
 -7وحديث عبادة بن الصامت .)27( --
 -8وحديث اابر بن عبدهللا –

.)3٠( -

 -9وحديث معاذ بن ابل .)31( --

 -01حديث أيب أمامة  ،وهو حديث طويل وفيه» :وإن أَ ْعو َ ،وإِ َّن َب ُكم
يأب ِوَ ْعو «(.)32
لَ َ
( )27رواه الطيالس يف املسند (ص ،)806:والدارم يف النقض ( ،)882/5وأصب احلديث يف الصحيحني من
غري لفظة( :وربكم تبارك وتعاا ليس كذل ).
( )26رواه أ ــد ( )576/5ب ـرقم ( ،)5726وأبــو يعلــى يف املســند ( )73/2بــرقم ( ،)727قــاي األلبــاين يف قصــة
املسيح الدجاي (ص( :)62:ورجالذ ثقا لوال أن ابن إسحاق مدلس).
( )27رواه أ د يف املسند ( )230/5برقم ( ،)2533وابن أو يبة ( )390/7برقم ( ،)87370وابـن حبـان يف
ص ـ ــحيحذ ( )207/57بـ ـ ـرقم ( ،)6796والط ـ ـرباين يف الكبـ ــري ( )278/55ب ـ ـرقم ( ،)55755والطيالس ـ ـ
( )839/5برقم ( ،)2673وقاي األلباين يف قصة املسيح الدجاي (ص( :)69:وإسـناده صـحيح علـى ـرط
مسلم).
( )23رواه أ د يف املسند ( )79/8برقم ( ،)55769وابن أو يبة يف املصنف ( )339/7برقم (.)87367
( )29رواه أ د يف املسند ( )823/7برقم ( ،)22356وأبو داود يف سننذ ( )593/3برقم ( ،)3822والنسائ
يف الكربى ( )359/3برقم ( ،)7763الطرباين يف مسند الشاميني ( )537/2برقم ( ،)5577وقاي
األلباين يف قصة املسيح الدجاي (ص( :)63:وإسناده جيد رجالذ كللم ثقا ).
( )80رواه ابن أو يبة يف املصنف ( ،)87377( )333/7واحلاكم يف املستدرك ( )76/5برقم ( ،)63وقاي
األلباين يف قصة املسيح الدجاي (ص( :)63:وإسناده جيد).
( )85رواه الطرباين يف الكبري ( )65/20برقم ( ،)558ويف األوسط ( )70/5برقم (.)597
خرج األلباين فقرا احلديث كللا يف رسالتذ( :قصة
( )82رواه ابن ماجة ( )5879/2برقم ( ،)3077وقد َّ
املسيح الدَّجاي).
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 -00وحديث انادة بن أيب أمية عن ال من األنصا (.)33
 -02وحديث عائشة -

.)34( -

 -03وحديث أمساء بنت يزيد -
 -04وحديث أم سل ة -

.)37( -

.)37( -

فهذه األحاديث كلها تدل على إثبات صفة العينني هلل تعاىل حقيقة ،وهذا ما
يفيده نفي العور عنه تعاىل ،فهو كالنص الصريح على أنهما اثنتان ،ووجهه :أنّ
النيب  ذكر عالمة فارقة بني الدجال وبني الربّ عز وجل ،بأنّ الدجال له عينني وأنَّه
أعور العني اليمنى ،والرب ليس بأعور ،وال عور إال لذي عينني(.)35
قال الشيخ ابن عثيمني –رمحه اهلل » :-وهـذا احلـديث يـدل علـى أنَّ هلل تعـاىل
عينني اثنتني فقط .ووجه الداللة :أنَّه لو كان هلل أكثر من اثنتني ،لكان البيـان بـه أوضـح
من البيان بالعور؛ ألنَّه لو كان هلل أكثر من عينني؛ لقـال :إنَّ ربَّكـم لـه أعـني؛ ألنَّـه إذا

( )88رواه أ د يف املسند ( )387/7برقم ( ،)28787واحلارث يف مسنده (زوائد اهليينم ) ( )730/2برقم
( ،)733وصححذ األلباين يف قصة املسيح الدجاي (ص.)75:
( )83رواه أ د يف املسند ( )77/6برقم ( ،)23755وابن حبان يف صحيحذ ( )287/57برقم (،)6322
وصححذ األلباين يف قصة املسيح الدجاي (ص.)60:
( )87رواه أ د يف املسند ( ،)376/6برقم ( ،)27625واحلارث يف مسنده (زوائد اهليينم ) ( )730/2برقم
( .)738قاي اهليينم يف جممع الزوائد (( :)837/7رواه كلذ أ د والطرباين من طرق ويف إحداها( :يكون
قبب خروجذ سنون مخس جدب) ،وفيذ لر بن حو ب وفيذ ضعف وقد وث ) ،وا ظر :قصة املسيح
الدجاي لأللباين (ص.)76:
( )86رواه ابــن خزنــة يف التوحيــد ( ،)508/5والط ـرباين يف الكبــري ( ،)263/28وقــاي اهليينم ـ يف جممــع الزوائــد
(( :)875/7رواه الطـرباين ورجالــذ ثقــا  ،إال أن ــيخ الطـرباين أ ــد بــن حمــد بــن هفــع الطحــان مل أعرفــذ)،
وصححذ األلباين يف قصة املسيح الدجاي (ص.)60:
( )87ا ظر :رح السفارينية البن عينيمني (ص.)269:
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كان له أعني أكثر من اثنتني صارَ وُضُوحُ أنَّ الدجال ليس برب أَبني .وأيضًا :لو كـان هلل
عز وجل  -أكثر من عينني لكان ذلك مـن كمالـه ،وكـان تـرك ذكـره تفويتًـا للثنـاءعلى اهلل؛ ألنَّ الكثرة تدل على القـوة والكمـال والتمـام ،فلـو كـان هلل أكثـر مـن عيـنني
لبيَّنها الرَّسول عليه الصالة والسالم؛ لئال يفوتنا اعتقاد هـذا الكمـال وهـو الزائـد علـى
العينني االثنتني« (.)37
وأمّا احلديث الذي استدل به بعض أهل العلم( ،)37ويوردونه يف مقام ذكر
صاً ،فهو حديث غري صحيح ،وبيان ذلك :عن إبراهيم بن
النيب للفظ العينني ن ّ
يزيد اخلوزي عن عطاء بن أبي رباح قال مسعت أبا هريرة  يقول :قال رسول
الر ْحن عز والَ ،إذا التفت قال
اهلل » :إ َّن العبد إذا قام إىل الصالة َإن بي عيي َّ

ل الرب :إىل من تلتفت إىل من هو خري ل
تلتفت إلي «(.)4٠

مي ،ابن آدم أقبل إيلَّ َأان خريْ ممن

فمدار إسناد هذا احلديث على إبراهيم اخلوزي وهو» :مرتوك احلديث« كما قال
ابن حجر يف التقريب( .)41وقال اهليثمي» :فيه إبراهيم بن يزيد اخلوزي ،وهو
( )83رح الواسطية (.)858/5
( )89ذكره ابن القيم يف الصواع املرسلة ( ،)276/5وقاي العالمـة األلبـاين يف السلسـلة الضـعيفة بـرقم (:)5023
(وأورده ابن القيم يف الصواع املرسلة بلفظ العقيلـ  ،سـاكتاً عليـذ ،ولـيس يـد ،ولـذل أوردتـذ ألبـني حقيقـة
حالذ).
( )30رواه العقيل يف الضعفاء ( ،)70/5وابن أو الد يا يف التلجد وقيام الليب (ص ،)755:والينعليب يف تفسريه

( ،)83/7وابن صر املروزي يف تعظيم قدر الصالة ( ،)530/5وأبو يعلى يف إبطاي التأويال
(ص ،)837:والبزار كما ىف كشف األستار ( )263/5غري أن فيذ( :بني يدي الر ن).
( )35وقاي أ د( :مرتوك احلديث) ،وقاي ابن معني( :ليس بينقة ،وليس بش ء) ،وقاي أبو زرعة وأبو حا :
(منكر احلديث ،ضعيف احلديث) ،وقاي النسائ ( :مرتوك احلديث) .ا ظر :هتذيب التلذيب البن حجر
(.)577/5
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ضعيف«( ،)42وقال العالمة األلباني» :ضعيف جدّاً« ( ،)43وضَعْفُ هذا احلديث ال
يقدح يف ثبوت العينني هلل؛ ألنّها وردت يف األحاديث السابقة يف نفي العور عن اهلل
تعاىل كما بينت ذلك.
املطلب الثالث :اجل ع بي النصوص الوا دة يف صفة العيني من حيث اجل ع واإلَراد
سبق أن ذكرت النصوص الواردة يف الكتاب والسنة على إثبات صـفة العيـنني هلل
تعاىل ،وأنّ بعضها ورد بصـيغة اجلمـع مثـل قولـه تعـاىل :ﮋﰈ ﮊ فـاألعني جمموعـة
مضــافة إىل ضــمري اجلمــع ،وورد بصــيغة اإلفــراد كمــا يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭬ ﭭ

ﭮﮊ ،فذكر العني املفردة مضافة إىل الضمري املفرد ،وورد بصيغة التثنية وهذا معلـوم
من نفي العور عـن اهلل تعـاىل ،قـال ابـن القـيم» :صـريح يف أنـه لـيس املـراد إثبـات عـني
واحـدة ليس إال .فإنَّ ذلك عــورٌ ظـاهرٌ ،تعـاىل اهلل عـن ذلـك علـواً كـبرياً« ( .)44ووردت
صاً يف حديث أبي هريرة  الضعيف وقد سبق بيانه.
التثنية كـذلك ن ّ
وقد زعم املعطلّة أنّ ظاهر نصوص القرآن إثبات أعني كثرية يف وجـه واحـد(،)47
ال وشـرعًا ولغـة ،قـال ابـن القـيم رمحـه اهلل» :إ ّن دعـوى اجلهمـي :أنَّ
وهذا باطـل عقـ ً
ظاهر القرآن يدلُّ على أنَّ هلل سبحانه أيدياً كثرية على جنب واحـد ،وأعينـاً كـثرية علـى
وجه واحد ،عضه( )47للقرآن وتنقص لـه وذم ،وال يـدلُّ ظـاهر القـرآن وال باطنـه علـى

( )32جممع الزوائد (.)30/2
( )38سلسلة األحاديث الضعيفة برقم (.)5023
( )33الصواع املرسلة (.)279-273/5
( )37سيأيت ذكر أقواهلم يف ذل  ،وقد ذهب ابن حزم إا إثبا َّ
أن
عينني ،كما يف احمللى (.)83-88/5
( )36العضذ :القالة القبيحة .ا ظر :لسان العرب (.)757/58

تعاا لذ عني وأعني وال يصح أن يقاي لذ
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ذلك بوجه ما ،وال فهمه من له عقلٌ ،ولو كان ذلك ظاهر القرآن لكان املخرب بـه منفـراً
للمدعوّين عن اإلميان باهلل ورسوله ،ومطرقاً هلم إىل الطعن عليه« (.)45
وقد رع أهل العلم بني هذه النصـوص( ،)47مـع اعتقـادهم أنّ هلل تعـاىل عيـنني
تليق بكماله تعاىل ،فيكون اجلمع بني التثنية وصيغيت اإلفراد واجلمع:
أوالً :وا اجل ع بي التثنية واإلَراد
ال معارضة بني التثنية واإلفراد؛ ألن املفرد املضافَ َيعُ ُّم فيتناول كلَّ ما ثبت هلل
من عني واحدةً كانت أو أكثرَ( .)47قال ابن حجر رمحه اهلل» :املفرد املضاف كاجلمع يف
إفادة التعدد«( .)7٠وهذه القاعدة يقرّ بها كثري من املتكلمني كالرازي والزخمشري
وغريهما( ،)71لكن ملا كانت املسألة حول الصفات حصلت هلم الغشاوة وتناسوا
علومهم ولغتهم ،وأعجمت قلوبهم وألسنتهم.
وهذا كثري يف القرآن ،يذكر اهلل اللفظ املفرد املضاف ويريد به التعدد ،كقوله
تعاىل :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [النحل ،]٤٤ :فأفرد لفظ النعمة واملراد بها
نعم كثرية ،وكذا قوله تعاىل :ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ [اجلاثية ،]٧٣ :واملراد
ريع الكتب اليت أحصيت فيها أعماهلم( ،)72وكقوله تعاىل :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ

( )37الصواع املرسلة (.)273/5
( )33ا ظر :الصواع املرسلة البن القيم ( ،)262-273/5وفتح رب الربية البن عينيمني (ص،)60-79:
والصفا اإلهلية حملمد أمان اجلام (ص.)820-857:
( )39ا ظر :فتح رب الربية (ص.)79:
( )70فتح الباري (.)627/3
( )75ا ظر :البحر احمليط ألو حيان ( ،)897/2وفتاوى السبك ( ،)520/5والتمليد لألسنوي (ص.)823:
( )72ا ظر :الربهان يف علوم القرآن للزركش ( ،)7/2وتفسري السعدي (ص.)85:
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ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ [املائدة ،]٣٤ :فأفرد لفظ اللسان
مع أنهما مثنى.
وهذا أيضاً مستعمل كثرياً يف لغة العرب يف لفظ العني وغريه ،يقول ابن القيم:
»وذكر العني مفردة ال يدل على أنها عني واحدة ليس إال ،كما يقول القائل :أفعل هذا
على عيين ،وأجيئك على عيين ،وأمحله على عيين ،وال يريد به أن له عيناً واحدة،
فلو فهم أحد هذا من ظاهر كالم املخلوق لعُ َّد أخرقَ« ( )73ويقول» :وهل يفهم من قول
الداعي :اللهم احرسنا بعينك اليت ال تنام .أنها عني واحدة ليس إال ،إال ذهن أقلف
وقلب أغلف« (.)74
اثنياً :وا اجل ع بي التثنية واجل ع

أما وجه اجلمع بني التثنية واجلمع ،فعلى قول من يقول :إنّ أقـلّ اجلمـع اثنـان،

فال اختالف بني التثنية واجلمـع ،إذ التثنيـة داخلـة يف اجلمـع وجـزء منـه ،وهـذا مـذهب
اإلمام مالك بن أنس على املشهور عنه ،يقول يف مراقي السعود(:)77
»أقــــــل معنــــــى اجلمــــــع يف املشــــــتهر

االثنـــــان يف رأي اإلمـــــام احلمـــــريي«

وأمّا على قول مـن يقـول :إنّ أقـل اجلمـع ثالثـة ،وهـو قـول رهـور العلمـاء،
فيكون

رـع املثنـى هنـا مـن بـاب املشـاكلة للفـظ املضـاف إليـه واملناسـبة لـه ،وهـو »نـا«

اجملموعة رع تعظـيم هلل تعـاىل يف قولـه :ﮋ ﰈ ﮊ  ،وللمشـاكلة شـواهد متعـددة يف
كتاب اهلل تعاىل.
( )78الصواع املرسلة (.)277/5
( )73الصواع املرسلة (.)279/5
( )77مراق السعود إا مراق السعود حملمد األمني اجلكين (ص .)207:واملقصود ابإلمام احلمريي أي اإلمام
مال .
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كقولــه :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ ﮊ [التحررر ،]١ : :فجمــع لفــظ القلــب
مع أنهما قلبان ال غري.
وقـــــــال ســـــــبحانه :ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ

[األعراف ،]٧٢ :فكذلك رع لفظ السوأة مع أنهما مثنى.
وكذا قوله تعاىل :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [املائدة. ]٧٤ :
وقولــه تعــاىل :ﮋ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ [النسررا  ،]٤٤ :قــال األمــني
الشنقيطي رمحه اهلل» :واملراد باإلخوة اثنان فصـاعداً كمـا عليـه الصـحابة فمـن بعـدهم
خالفاً البن عباس« (.)77
ﮋ ﮗ ﮘ ﮊ [طه ،]٤٧٢ :ومعلوم أنّ له طرفني.
ومن كالم العرب :اضرب أعناقهما ،واقطع ألسنتهما ،وكقول الشاعر:
»خليلــــي ال تهلــــك نفوســــكما أســــى

فـــإن هلمـــا فيمـــا بـــه دهيـــت أســـى«

()75

قال ابن القيم» :وأما إذا أضيفت العني إىل اسـم اجلمـع ظـاهراً أو مضـمراً فاألحسـن
رعها مشاكلة للفظ  ...وهذا نظري املشاكلة يف لفظ اليـد املضـافة إىل املفـرد ،كقولـه :ﮋﭓ

ﭔﮊ [امللك ،]1 :و ﮋﮚ ﮛﮊ[آل عمران ،]٦٢ :وإن أضـيفت إىل ضـمري رـع
رعـــت كقولـــه :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﮊ [يـــس ،]51 :وكـــذلك
إضــافة اليــد والعــني إىل اســم اجلمــع الظــاهر كقولــه :ﮋﰃﰄ ﰅﰆ ﮊ [الــروم:
 ،]41وقوله :ﮋﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ [األنبياء.)77(« ] 71 :
( )76أضواء البيان (.)333/7
( )77ذكره الشنقيط يف أضواء البيان (.)333/7
( )73خمتصر الصواع (.)67/5
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وقال» :إن لغة العرب متنوعة يف إفراد املضاف وتثنيتـه ورعـه ،حبسـب أحـوال
املضاف إليه ،فإن أضافوا الواحد املتصل إىل مفرد أفردوه ،وإن أضافوه إىل اسـم رـع
ظــاهر أو مضــمر رعــوه ،وإن أضــافوه إىل اســم مثنــى فاألفصــح مــن لغــتهم رعــه...
والقرآن إمنا نزل بلغة العرب ال بلغـة العجـم والطمـاطم واألنبـاط الـذين أفسـدوا الـدين
وتالعبــوا بالنصــوص وجعلوهــا عرضــة لتأويــل اجلــاهلني ،وإذا كــان مــن لغــتهم وضــع
اجلمع موضع التثنية لئال جيمعوا يف لفظ واحد بني تثنيتني وال لبس هناك؛ فَـألن يوضـع
اجلمع موضع التثنية فيما إذا كان املضاف إليه جمموعاً أوىل بـاجلواز ،يـدل عليـه أنـك ال
تكاد جتد يف كالمهم عينينا ويدينا ،وال يلتبس على السامع قول املـتكلم :نـراك بأعيننـا
ونأخــذك بأيــدينا ،وال يفهــم منــه بشــر علــى وجــه األرض عيونــاً كــثرية علــى وجــه
واحد«(.)77
حتى إنّ األشعري نفسه مل يفهم هذا الفهم فقد قال ابن القيم بعد أن نقل إثبات
األشعري لصفة العينني هلل تعاىل» :فهذا األشعري والناس قبله وبعـده ومعـه مل يفهمـوا
من (األعني) أعيناً كثرية على وجه ،ومل يفهمـوا مـن (األيـدي) أيـدياً كـثرية علـى شـق
واحد ،حتى جاء هذا اجلهمـي فعضـه القـرآن وادعـى أن هـذا ظـاهره ،وإمنـا قصـد هـذا
وأمثاله التشنيع على من بدَّعه وضلَّله من أهـل السـنة واحلـديث وهـذا شـأن اجلهميـة يف
القديم واحلديث وهم بهذا الصنيع على اهلل ورسوله وكتابه يشنعون« (.)7٠
بل إن فهم هـؤالء املعطلـة مـن أ ّن ظـاهر النصـوص يفيـد كثـرة األعـني يف الوجـه
الواحــد يشــبه فهــم النصــارى الــذي جعلــوا اآلهل ـة ثالثــة ،قــال ابــن القــيم» :إنــك أيهــا
اجلهمي يف فهمك عن اهلل أن ظاهر كالمه إثبات أيد متعـددة علـى جنـب واحـد وعيـون
( )79خمتصر الصواع (.)78-75/5
( )60الصواع املرسلة (.)262/5

ِ
املؤمنِني ِ
لص َف ِة العينَ ِ ِ
املني
الع َ
َ
إثبَا ُ
ني لرب َ
َ

557

متعددة يف وجه واحد قد ضاهيت النصـارى الـذين احتجـوا علـى تثليـثهم وإثبـات آهلـة
متعددة بظاهر قوله :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ [ق ]43 :وأمثاله« (.)71
فتبني بذلك أنّه ال تناقض وال اختالف بني صـيغيت اجلمـع واإلفـراد مـع التثنيـة،
وبهذا يزول اإلشكال الذي علّقه املعطلـة يف أذهـانهم ،ولبسّـوا علـى أتبـاعهم اجلهـال،
وجعلوا ظاهر القرآن إثبات أعني كثرية ،فلجئوا إىل التعطيل ،وزعمـوا أ ّن فيـه التنزيـه،
واهلل ورسوله بريئان من تلبيس وتأويل املعطلة.
املطلب الرابع :أقوال السلف يف إثبات صفة العي
أرع أهل السنة واجلماعـة علـى إثبـات العيـنني هلل تعـاىل علـى حقيقتهـا ،صـفة
ذاتية ثابتـة هلل سـبحانه ،تليـق بكمالـه ورالـه ،وهـذا اإلرـاع مسـتمد مـن النصـوص
الدالّة على إثبات هـذه الصـفة ممـا سـبق بيانـه وتفصـيله .وسـأذكر يف هـذا املطلـب أقـوال
السلف اليت فيها إفراد صـفة العـني أو تثنيتهـا ،وكلـها متفقـة ال تعـارض بينهـا يف إثبـات
العيــنني هلل تعــاىل ،كمــا ســبق بيانــه يف اجلمــع بــني النصــوص الــواردة بــاإلفراد والتثنيــة
واجلمع.
فالسلف رمحهم اهلل تعاىل هلم أقوال كثرية يف إثبات هذه الصفة هلل تعاىل ،فمـن
ذلك:
ما ورد عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما » -ت77:هـ« يف قوله :ﮋﰆ

ﰇ ﰈﮊ قال» :بعي هللا ووحي «( ،)72وحنوه عن قتادة »ت117:هـ« (.)73وعن
عطاء »ت114:هـ» «:بعني اهلل ورمحته«(.)74
( )65الصواع املرسلة (.)267/5
( )62تقدم ختريذ.
( )68تقدم ختريذ.
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وعن عطاء عن ابن عباس كذلك يف قوله :ﮋ ﮋ ﮌﮊ قال :أشار بيده إىل
عينيه( .)77وهذا فعل صريح يف إثبات أنَّ هلل عينني حقيقة.
وعن قتادة» :ما كان قوم قط على أمر وال حال إال كانوا بعني اهلل ،وإال كان
عليهم شاهد من اهلل عز وجل«( .)77وعن أبي عمران اجلوني »ت127:هـ« يف قوله:
ﮋﭬ ﭭ ﭮﮊ قال» :يربى بعني اهلل«( ،)75وعن قتادة» :تغذى على عيين«(،)77
وعن أبي نهيك« :ولتعمل على عيين»( ،)77وقال ابن جريج »ت17٠:هـ«« :أنت
بعيين إذ جعلتك أمك يف التابوت ثم يف البحر وإذ متشي أختك»(.)5٠
وعن مطرف »ت77:هـ« قال» :ال يقولن أحدكم :نعّم اهلل بك عينا ،فإن اهلل ال
ينعم عينه بأحد ،وليقل :أنعم اهلل بك عينا«( .)51وعن عون بن عبداهلل
»ت12٠:هـ«قال» :ال يقولن أحدكم نعّم اهلل بك عيناً ،فإن اهلل ال ينعم بشيء ،ولكن
ليقل :أنعم اهلل بك عيناً ،فإمنا أنعم أقرَّ«(.)52

وملّا قدم اجلعد بن درهم على وهب بن منبّه »ت114:هـ« يسأله عن صفات اهلل
تعاىل ،قال له» :ويلك يا جعد ،بعض املسألة ،إني ألظنك من اهلالكني ،يا جعد لو
( )63رواه ابن أو حا يف تفسريه ( )2026/6ويف إسناده عينمان بن عطاء وهو ضعيف.
( )67رواه الاللكائ يف اعتقاد أهب السنة واجلماعة (.)355/8
( )66رواه ابن أو حا يف تفسريه ( ،)2677/3وذكره السيوط يف الدر املنينور ( )288/6وعزاه لعبد بن يد.
( )67تقدم ختريذ.
( )63رواه عبدالرزاق يف تفسريه ( ،)238/3وابن أو حا يف تفسريه ( )2322/7وعزاه السيوط يف الدر املنينور
( )763/7كذل إا ابن املنذر.
( )69رواه الطربي يف تفسريه ( ،)562/56وعزاه السيوط يف الدر املنينور ( )763/7إا ابن أو حا .
( )70رواه ابن جرير يف تفسريه (.)562/56
( )75رواه أبو عيم يف احللية (.)208/2
( )72رواه ابن أو الد يا يف الصمت وآداب اللسان (ص.)200:
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مل خيربنا اهلل يف كتابه أن له يداً وعيناً ووجهاً ملا قلنا ذلك ،فاتق اهلل« ثم مل يلبث جعد
أن قتل وصلب(.)53
ويروى عن خلف بن متيم حدثنا عبد اجلبار بن كثري قال :قيل إلبراهيم بن
أدهم »ت172:هـ« :هذا السبع! .فنادى :يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء وإال
يعين فاذهب ،فضرب بذنبه ووىل مدبراً ،فنظر إبراهيم إىل أصحابه وقال» :قولوا
اللهم احرسنا بعينك اليت ال تنام ،وأكنفنا بكنفك الذي ال يرام ،وارمحنا بقدرتك
علينا ،وال نهلك وأنت الرجاء« (.)54
ولإلمام عبد العزيز بن املاجشون –رمحه اهلل » -ت17٠:هـ« رسالة ماتعة
طويلة يف الرد على اجلهمية وإثبات الصفات ،ومن الصفات اليت ذكرها صفة العينني
هلل تعاىل(.)57

وقال اإلمام الشافعي –رمحه اهلل » -ت2٠4:هـ» «:هلل أمساء وصفات جاء بها
كتابه وأخرب بها نبيه  أمته ال يسع أحداً من خلق اهلل قامت عليه احلجة ردها« ،إىل أن
قال» :حنو إخبار اهلل سبحانه إيانا أنه مسيع بصري وأن له يدين لقوله :ﮋ ﯯ ﯰ

( )78ذكره الصابوين يف عقيدة السلف (ص ،)590:وابن كينري يف البداية والنلاية ( )832/9وعزاه البن
عساكر.
( )73رواه أبو عيم يف احللية ( ،)3/3والاللكائ يف كراما األولياء (ص ،)238:والقزويين يف التدوين
( ،)336/2وابن عساكر يف ريخ دمش ( ،)859/6وذكره ابن القيم يف الصواع املرسلة ()279/5
وقاي معلقاً( :وهب يفلم من قوي الداع ( :الللم احرسنا بعين ال ال تنام) أهنا عني واحدة ليس إال ذهن
أقلف وقلب أغلف؟!).
( )77رواها ابن بطة يف اإلاب ة ( ) 68/8يف القسم املتمم للرد على اجللمية ،وقاي يخ اإلسالم يف بيان تلبيس
اجللمية (( :) 566/2وابن املاجشون هذا قاي يف كالمذ املشلور عنذ الذي رواه ابن بطة وغريه أبسا يد
صحيحة) ،وصححلا كذل يف جمموع الفتاوى ( ،)32/7والذهيب يف العلو (ص.)535:
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ﯱﮊ [املائدة ،]74 :وأن له مييناً بقوله :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲﮊ

[الزمر ،]75 :وأن له وجها لقوله :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ [القصص،]٨٨ :
وقوله :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [الرمحن ،]25 :وأنَّ له قدماً لقوله :
»حىت يضع الرب َياا قدم « ( )57يعين جهنم ،وأنَّه يضحك من عبده املؤمن لقوله 
للذي قتل يف سبيل اهلل ،إنه لقي اهلل وهو يضحك إليه( ،)55وأنَّه يهبط كل ليلة إىل
مساء الدنيا خلرب رسول اهلل  بذلك ،وأنَّه ليس بأعور لقول رسول اهلل  إذ ذكر
الدجال فقال» :إن أعو وإن بكم ليأب وعو «(.)57

وقد بوَّب اإلمام البخاري »ت277:هـ« يف كتاب التوحيد من صحيحه بقوله:
»بَاب َقوْلِ اللَّهِ َتعَالَى :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮﮊ ُتغَذَّى ،وَ َق ْولِهِ جَلَّ ِذكْرُهُ :ﮋ ﮋ

ﮌﮊ«( ،)57وأورد فيه حديث» :إن بكم ليأب وعو «.
قال الذهيب معلقاً على تبويب البخاري» :ثم إنه بوب على أكثر ما تنكره
اجلهمية من العلو والكالم واليدين والعينني حمتجا باآليات واألحاديث فمن ذلك قوله

:باب قوله :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ [فاطر ،]1٠ :وابب

قوله :ﮋ ﯢ ﯣ

ﯤﮊ [ص ،]٥٧ :باب قوله :ﮋﭬ ﭭ ﭮﮊ ،باب كالم الرب عز وجل مع
( )76رواه البلاري ( ،)3767ومسلم (.)2336
( )77رواه البلاري ( ،)2675ومسلم (.)5390
وي َعن األَئِ َّم ِة الْ ُفح ِ
وي ِيف األُص ِ
ِ
وي
صُ
( )73ذكره أبو احلسن َّ
حمد بن عبد املل الكرج ِيف كتابذ الَّذي ََّاهُ »الْ ُف ُ
ُ
ُ
ْ
ِ
ضِ
وي« ،و قلذ عنذ يخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( ،)532/3وأبو احلسن
إلَْز ًاما ل َذ ِوي الْبِ َد ِع َوالْ ُف ُ
عل بن يوسف اهلكاري يف كتاب عقيدة الشافع و قلذ الذهيب يف السري ( ،)79/50وعزاه ابن حجر=
إا مناقب الشافع البن أو حا كما يف فتح الباري ( ،)307/58ومل أقف عليذ يف كتاب ابن أو حا
املطبوع الذي حققذ عبدالغين عبداخلال والذي قدم لذ الكوثري!.
( )79صحيح البلاري (.)2697/6
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األنبياء ،وحنو ذلك مما إذا تعقله اللبيب عرف من تبويبه أن اجلهمية ترد ذلك وحترف
الكلم عن مواضعه(.«)7٠

وقال اإلمام ابن خزمية –رمحه اهلل » -ت311:هـ» «:باب ذكر إثبات العني هلل
جل وعال  -على ما ثبّته اخلالق البارئ لنفسه يف حمكم تنزيله ،وعلى لساننبيه  ،قال اهلل -عز وجل  -لنبيه نوح -صلوات اهلل عليه  :-ﮋﰆ ﰇ

ﰈ ﰉﮊ [هود ،]٧٣ :وقال جل وعال :ﮋ ﮋ ﮌﮊ [القمر ،]٤١ :وقال
-عز وجل  -يف ذكر موسى :ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ

[طه ،]٧٣ :وقال :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ [الطور.]١٤ :
فواجب على كل مؤمن أن يثبت خلالقه وبارئه ما ثبّت اخلالق البارئ لنفسه من
العني ،وغري مؤمن :من ينفي عن اهلل -تبارك وتعاىل  -ما قد ثبته اهلل يف حمكم
تنزيله ،ببيان النيب  الذي جعله اهلل مبيناً عنه -عز وجل  -يف قوله :ﮋ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ [النحل ،]44 :فبني النيب  أن هلل عينني ،فكان
بيانه موافقاً لبيان حمكم التنزيل ،الذي هو مسطور بني الدفتني ،مقروء يف احملاريب
والكتاتيب«( .)71ثم ذكر األدلة الواردة يف ذلك.
وقال يف موضع آخر مبيناً أن إثبات العينني هلل تعاىل هو مذهب علماء أهل السنة
قاطبة» :فامسعوا يا ذوى احلجا ما نقول يف هذا الباب ،ونذكر بهت اجلهمية وزورهم،
وكذبهم على علماء أهل اآلثار ،ورميهم خيار اخللق بعد األنبياء مبا اهلل قد نزههم
عنه ،وبرأهم منه ،بتزوير اجلهمية على علمائنا أنهم مشبهة ،فامسعوا ما أقول وأبني
( )30العلو للذهيب (ص.)536:
( )35التوحيد البن خزنة (.)97-96/5
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من مذاهب علمائنا ،تعلموا وتستيقنوا بتوفيق خالقنا أنَّ هؤالء املعطِّلة يبهتون
العلماء ،ويرمونهم مبا اهلل نزههم عنه«( .)72ثم ذكر كالماً نفيساً يف الفرق بني عني
اخلالق وعني املخلوق ،سأذكره بتمامه يف الرد على تأويالت املعطلة فلينظر هناك.
وقال احلافظ أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي »ت351:هـ« يف بيان اعتقاد
أئمة احلديث» :فهو تعاىل ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكالم ،كما قال
تعاىل :ﮋﭬ ﭭ ﭮﮊ ،وﮋﰆ ﰇ ﰈ ﮊ « ثم قال يف آخر الكتاب» :هذا
أصل الدين واملذهب اعتقاد أئمة أهل احلديث الذين مل تشنهم بدعة ومل تلبسهم فتنة
ومل خيفوا إىل مكروه يف دين فتمسكوا معتصمني حببل اهلل ريعا وال تفرقوا عنه«(.)73
ويذكر اإلمام ابن أبي زمنني –رمحه اهلل » -ت377:هـ« أنها من الصفات
الثابتة هلل(.)74

وقد بوّب اإلمام الاللكائي »ت417هـ« باباً( )77بعنوان» :سياق مـا دل مـن كتـاب
اهلل عــز وجــل وســنة رســوله  علــى أن مــن صــفات اهلل عــز وجــل الوجــه والعيــنني
واليدين« وأورد األدلة على ذلك ،وروى بإسناده عن ابن عباس يف تفسري »أعيننا« :أنَّه
أشار إىل عينيه.

وقال اإلمام القحطاني يف نونيته(:)77
»أمْ ِررْ أحَاديثَ الصِّفاتِ َك َما أََتتْ

( )32كتاب التوحيد البن خزنة (.)553/5
( )38اعتقاد أهب السنة لإل اعيل (ص.)89:
( )33أصوي السنة البن أو زمنني (ص.)60:
( )37يف كتابذ اعتقاد أهب السنة واجلماعة (.)352/8
(( )36ص.)36:
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غري

تأويل

وال

هذيان
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ناظرتان«

ونقل اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوني –رمحه اهلل -
»ت447:هـ« إراع أهل احلديث على إثبات صفة العني هلل تعاىل وغريها من الصفات
والوقوف يف ذلك على النصوص(.)75

وللقاضي أبي يعلى احلنبلي »ت477:هـ« –رمحه اهلل  -كالم يف إثبات صفة
العينني هلل تعاىل يف كتابه إبطال التأويالت(.)77
وبوّب أبو إمساعيل اهلروي »ت471:هـ« يف كتابه األربعني يف دالئل
التوحيد( )77باباً بعنوان» :باب إثبات العينني له تعاىل وتقدس« ،وذكر فيه حديث» :إن
بكم ليأب وعو «.
وذكر اإلمام احلسني بن مسعود البغوي »ت717:هـ« –رمحه اهلل  -يف شرح
السنة صفة العني ضمن رلة من الصفات الثابتة هلل تعاىل وقال» :فهذه ونظائرها
صفات هلل تعاىل ورد بها السمع ،جيب اإلميان بها ،وإمرارُها على ظاهرها ،معرضاً
فيها عن التأويل ،جمتنباً عن التشبيه ،معتقداً أنَّ الباري سبحانه وتعاىل ال يُشبه شيءٌ
من صفاته صفاتِ اخللق ،كما ال تُشبه ذاته ذوات اخللق ،قال اهلل سبحانه وتعاىل:
ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ [الشورى ،]11 :وعلى هذا مضى سلف
األمة ،وعلماء السنَّة ،تلقوها ريعاً باإلميان والقبول ،وجتنبوا فيها عن التمثيل

( )37عقيدة السلف أصحاب احلديث للصابوين (ص.)563-562:
( )33إبطاي التأويال (ص.)833-837:
(( )39ص.)67-63:
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والتأويل ،ووَكلوا العلم( )7٠فيها إىل اهلل عز وجل ،كما أخرب اهلل سبحانه وتعاىل عن
الرَّاسخني يف العلم ،فقال عز وجل :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ

[آل عمران.)71( «]5:
ويقول كذلك أبو احلسني حممد بن أبي يعلى الفراء »ت727:هـ« يف اعتقاده
ضمن الصفات اليت يثبتها هلل تعاىل واستدل حبديث الدجّال (.)72
وكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية( ،)73وتلميذه العالمة ابن القـيم( )74يف ذلـك كـثري
جداً ،ومن أثبت هذه الصفة هلل تعاىل :العالمـة السـفاريين »ت1177:هــ« يف منظومتـه
»الدرّة املضية يف عقد الفرقة املرضيَّة« وعلق عليهـا العالمـة عبـدالرمحن بـن قاسـم(،)77
وسئل أبناء الشيخ حممد عبد الوهاب ،والشيخ محـد بـن ناصـر رمحـه اهلل تعـاىل ،عـن
آيــات الصــفات ،الــواردة يف الكتــاب ،ومنهــا صــفة العيــنني فقــالوا» :احلمــد هلل رب
العاملني ،قولنـا فيها :ما قـال اهلل ورسـوله ،ومـا أرـع عليـه سـلف األمـة وأئمتهـا مـن
أصحاب رسول اهلل  ،ومن اتبعهم بإحسان ،وهو :اإلقرار بذلك ،واإلِميان من غـري
حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال متثيل ،كما قال اإلِمام مالك« (.)77

( )90أي :علم الكيفية.
( )95رح السنة للبغوي ( ،)575-563/5ا ظر كذل (.)277/57
( )92اعتقاد أو يعلى (ص.)85-80:
( )98ا ظر مينالً :التسعينية ( ،)5053/8وبيان تلبيس اجللمية (.)20/2
( )93ا ظر مينالً :الصواع املرسلة ( ،238/5وما بعدها) ،وحا ية سنن أو داود ( ،)27/58وحادي األرواح
(ص.)52-55:
( )97حا ية الدرة املضية (ص.)32:
( )96الدرر السنية (.)58/8
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وكذلك العالمة طاهر اجلزائري »1337:هـ«( ،)75والشيخ عبدالرزاق عفيفي –
رمحه اهلل  -يف فتاويه( ،)77وحكى العالمة ابن عثيمني -رمحه اهلل  -اإلراع
على ذلك ( ،)77وأقوال أهل السنة املتقدمني واملتأخرين يف ذلك كثرية(.)1٠٠
بل حتى كثري من حمققي املتكلمني املتقدمني يثبتون الصفات اخلربية هلل تعاىل
كصفة العينني ،يقول ابن رشد القرطيب» :وال اختالف بينهم أيضاً –أي :أهل
القبلة  -يف جواز إطالق القول بأن هلل يدين ووجهاً وعينني ،ألنَّ اهلل وصف بذلك
نفسه بكتابه ،فوجب إطالق القول بذلك ،واالعتقاد بأنها صفات ذاته من غري تكييف
وال تشبيه وال حتديد ،إذ ال يشبهه شيء من املخلوقات ،هذا قول احملققني من
املتكلمني.
وتوقف كثري من الشيوخ عن إثبات هذه الصفات اخلمس ،وقالوا :ال جيوز أن
يثبت يف صفات اهلل ما مل يعلم بضرورة العقل ،وال بدليله ،وتأولوها على غري
ظاهرها ،فقالوا :املراد بالوجه الذات كما يقال وجه الطريق ووجه األمر ذاته ونفسه،
واملراد بالعينني إدراك املرئيات ،واملراد باليدين النعمتني ،وقال تعاىل» :بيدي« أي
ليدي ،ألن حروف اخلفض يبدل بعضها ببعض ،والصواب قول احملققي الِين أثبتوها
صفات لِات تعاىل«(.)1٠1

( )97اجلواهر الكالمية يف إيضاح العقيدة اإلسالمية للعالمة طاهر اجلزائري (ص.)23–27:
( )93فتاوى ورسائب احة الشيخ عبدالرزاق عفيف (.)579/5
( )99عقيدة أهب السنة واجلماعة (ص.)287-283:
( )500ا ظر أيضاً :الرسالة الوافية للداين (ص ،)528:واالعتقاد اخلالص البن العطار (ص ،)582:و رح
الواسطية لللراس (ص ،)553:جمموع فتاوى العالمة ابن ابز ( ،)896/23والصفا اإلهلية للعالمة
اجلام (ص.)820-857:
( )505البيان والتحصيب البن ر د (.)305/56
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وهذا هو مذهب أبي احلسن األشعري نفسه الذي ذهب إليه أخرياً ،واستقر عليه
وسار عليه احملققون من أتباعه ،يقول يف كتابه »اإلبانة عن أصول الديانة«» :أما بعد :فإن
كثرياً من الزائغني عن احلق من املعتزلة وأهل القدر ،مالت بهم أهواؤهم إىل تقليد
رؤسائهم ومن مضى من أسالفهم ،فتَأ َّولوا القرآن على آرائهم تأويالً مل يُنزل اهلل به
سُلطاناً ،وال أوضح به برهاناً ،وال نقلوه عن رسول رب العاملني ،وال عن السلف
()1٠3

املتقدمني« ( ،)1٠2وذكر مما أنكره املعطلة» :وأنكروا أن يكون له عينان

مع قوله

سبحانه :ﮋ ﮋ ﮌﮊ[القمر ،)1٠4( ]14 :ثم بني عقيدة أهل احلديث بقوله» :قولنا
الذي نقول به وديانتنا اليت ندين بها :التمسك بكتاب اهلل ربنا -عز وجل  ،-وبسنَّة
نبينا  ،وما روي عن السَّادة الصحابة والتابعني وأئمة احلديث ،وحنن بذلك
معتصمون ،ومبا كان يقول به أبو عبداهلل أمحد بن حممد بن حنبل -نضر اهلل وجهه
ورفع درجته وأجزل مثوبته  -قائلون ،وملن خالف قوله جمانبون ،ألنَّه اإلمام الفاضل
والرئيس الكامل ،الذي أبان اهلل به احلق عند ظهور الضالل ،وأوضح به املنهاج ،وقمع
به بدع املبتدعني ،وزيغ الزائغني وشك الشاكِّني ،فرمحة اهلل عليه من إمام مقدَّم،
خم ،وعلى ريع أئمة املسلمني .ورلة قولنا« ( ،)1٠7ثم ذكر:
وجليل معظَّم ،وكبري مف َّ
»وأنَّ له سبحانه عينان بال كيف كما قال سبحانه :ﮋﮋﮌﮊ[القمر.)1٠7( ]14 :
(( )502ص.)83:
( )508يف املطبوع (عيناً) ابإلفراد يف املوضعني ،فرجعت إا امللطوط من كتاب اإلاب ة يف خمطوطا جامعة
املل سعود برقم ( )3295فوجد العبارة كما أثبتلا ابلتيننية وهو املنقوي عن األ عري ،فعرفت أن ذل
من تصرفا احملققني وأتثرهم مبذهب املتكلمني.
(( )503ص.)35:
(( )507ص.)38:
(( )506ص.)33:
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قال ابن عساكر بعد نقله كالم أبي احلسن يف اإلبانة مقرّاً له» :فتأملوا رمحكم
اهلل هذا االعتقاد ما أوضحه وأبينه ،واعرتفوا بفضل هذا اإلمام العامل الذي شرحه
وبينه«(.)1٠5
وقال األشعري –أيضاً  -يف كتابه »مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني«:

»وقال أهل السنة وأصحاب احلديث  ...وأن له عينني ،كما قال ﮋ ﮋ ﮌﮊ ،وأنه
جييء يوم القيامة ومالئكته كما قال :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ [الفجر، ]٧٧ :
وأَّنه ينزل إىل السَّ َماء الدنيا كما جاء يف احلديث ،ومل يقولوا شيئاً إال ما وجدوه يف
الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول اهلل .)1٠7(« 

وقال يف نفس الكتاب» :رلة ما عليه أهل احلديث والسنة :اإلقرار باهلل
ومالئكته وكتبه ورسله وما جاء من عند اهلل وما رواه الثقات عن رسول اهلل  ال
يردون من ذلك شيئاً« ،إىل أن قال» :وأن له عينني بال كيف ،كما قال :ﮋ ﮋ

ﮌﮊ«(.)1٠7
فاألشــعري مقــرٌّ بثبــوت العيــنني هلل تعــاىل ،وهــو مق ـ ّر ٌر ذلــك يف آخــر كتبــه الــيت
كتبها ،فأين من يزعم أنّه يسري على طريقتـه ويتبعـه عـن أقوالـه هـذه ،قـال ابـن القـيم:
»وقد احتج السلف على إثبات العينني له سـبحانه بقولـه :ﮋﮋ ﮌﮊ ،وممـن صـرح

( )507تبيني كذب املفرتي (ص.)568:
( )503املقاال (ص.)255:
( )509املقاال (ص.)290:
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بـذلك إثباتـاً واسـتدالالً أبــو احلســن األشـعري يف كتبــه كلــها فقـال يف املقــاالت واملــوجز
واإلبانة«( ،)11٠ثم ذكر قوله.
بل حتى ابن كالب يقرّ بهذه الصفات اخلربية ،فقد نقل عنه األشعري أنه
يقول» :أطلقُ اليد والعني والوجه خرباً ،ألنَّ اهلل أطلق ذلك ،وال أطل ُق غريه ،فأقول
هي صفات هلل عز وجل ،كما قال يف العلم والقدرة واحلياة أنها صفات«( .)111ويقول:
»إ ّن وجه اهلل ال هو اهلل وال هو غريه ،وهو صفة له ،وكذلك يداه وعينه وبصره صفات
له ،ال هي هو وال غريه«(.)112

لكن من قدّم عقله وعقل غريه على الكتاب والسنة ضلّ ،قال شيخ اإلسالم
ابن تيمية –رمحه اهلل  -بعد نقله لكالم األشعري وغريه يف إثبات الصفات» :فهذا
الكالم وأمثاله يف كتبه وكتب أئمـة أصـحابه( )113يبينـون أنهـم يعتصـمون يف مسـائل

( )550الصواع املرسلة (.)260/5
( )555مقاال اإلسالميني لأل عري (ص.)253-257:
( )552املصدر الساب (ص.)569:
( )558قاي يخ اإلسالم يف بيان تلبيس اجللمية (( :)88/2وهذا الذي ذكره أبو احلسن يف كتاب اإلاب ة هو
الذي يذكره من ينقب مذهبذ مجلة ،ويرد بذل على الطاعنني فيذ ،كما ذكر ذل احلافظ أبو بكر البيلق ،
وأبو القاسم ابن عساكر يف كتاب "تبيني كذب املفرتي فيما ينسب إا الشيخ أو احلسن األ عري"،
والذي ذكره يف كتاب املقاال هو الذي ذكره أبو بكر ابن فورك يف كتاب مقاال ابن كالب ،فقاي:
الفصب األوي يف ذكر ما حكى يلنا أبو احلسن يف كتاب املقاال من مجب مذاهب أصحاب احلديث
وقواعدهم ،وما أابن يف آخره أ ذ هو يقوي ميع ذل  ،وأن أاب حمد عبد بن سعيد يقوي بذل وأبكينر
منذ .وهكذا ذكر القاض أبو بكر ابن الباقالين يف عامة كتبذ مينب" :التمليد" و"اإلاب ة" وكتابذ الذي اه
"كتاب الرد على من سب إا األ عري خالف قولذ" بعد فصوي ذكرها قاي :وكذل قولنا يف مجيع
تعاا ،إذا ثبتت بذل الرواية من إثبا اليدين اللتني ط هبما
املروي عن رسوي  يف صفا
القرآن والوجذ والعينني ،قاي تعاا :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ [الر ن ،]2:وقاي تعاا=:
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األصول اليت تنازع فيهـا النـاس بالكتـاب والسـنة واإلرـاع ،وأنَّ ديـنهم التمسـك
بالكتــاب والســنة ،ومــا روي عــن الصــحابة والتــابعني وأئمــة احلــديث ،ثــم خصّـوا
اإلمام أمحد باالتباع واملوافقة ،ملا أظهره من السنّ ة بسبب ما وقع له من احملنة.
فأين هذا من قول من ال جيعـل الكتـاب والسـنة واإلرـاع طريقـاً إىل معرفـة
صفات اهلل ،وأمثـال ذلـك مـن مسـائل األصـول ،فضـالً عمَّـن يـدَّعى تقـديم عقلـه
ورأيه على مدلول الكتاب والسنة وما كان عليه سلف األمة ،ويقول :إذا تعـارض
القرآن وعقولنا قدمنا عقولنا على القرآن«( .)114وقال الذهيب –رمحه اهلل » :-فلو
انتهى أصحابنا املتكلمون إىل مقالـة أبـي احلسـن هـذه ولزموهـا ألحسـنوا ،ولكـنَّهم
خاضــوا كخــوض حكمــاء األوائــل يف األشــياء ،ومشــوا خلــف املنطــق فــال قــوة إال
باهلل«(.)117

وقال ابن القيم يف النونية ردّاً على األشعرية وملزمهم بقول متبوعهم(:)117
»لكـــنْ خِــ ـالفُ األشــــعريِّ بــ ـزَعمِكمْ

وكـــــــذبتُمُ َأنـــــــتُمْ َعلَـــــــى اإلنســـــــانِ

كفَّـــ ـرتُمُ مَـــ ـن قَـــ ـال مَـــ ـا قَـــ ـدْ َقالَـــ ـهُ

يف كتبِـــــــ ـ ِه َتصـــــــــريحَ ِذي اإليقَـــــــ ـانِ

ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ [القصص ،]33 :وقاي يف قصة إبليس:

ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ

[ص ،]77 :وقاي :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [املائدة ،]63 :وقاي :ﮋ ﮋ ﮌ ﮊ [القمر ،]53 :قاي:
وروي يف احلديث من رواية ابن عمر أن النيب  ملا ذكر الدجاي قاي« :إن أعو  ،وإن بكم ليأب وعو »

فأثبت لذ العينني .قاي :وهذا حديث غري خمتلف يف صحتذ عند العلماء ابحلديث ،وهو يف صحيح
البلاري).
( )553درء التعارض ( ،)507/7وا ظر :بيان تلبيس اجللمية ( ،)897/5و(.)88/2
( )557العلو للذهيب (ص.)222:
( )556الكافية الشافية (ص ،)362:و قب قوي األ عري كذل الذهيب يف العلو (ص ،)253:وابن القيم يف
اجتماع اجليوش اإلسالمية (ص.)538:
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خالَفْنَــــــاهُ يف القــــــرْآنِ ِمثْـــــــ
هَــــــ َذا وَ َ

خالفِكـــــمْ يف الفَـــــوقِ للـــــرَّمحنِ
ــــــلَ ِ

فاألَشــــــــعريُّ مُصــــــــرِّحٌ باالسْــــــ ـتوا

ِء

التِّبيان

ومُصــــــرِّحٌ أيضــــــاً بإثبــــــاتِ اليَ َديـــــــ

ـنِ َو َوجْه ربِّ العّرشِ ِذي السُّلطانِ

لربَِّنا

َناظِ َرَتانِ«

ومُصرِّحٌ

أيضاً

بأنَّ

سُبحانَهُ

ِب َغايَـ ِة

وبالعُلـ ِّو

َعينَانِ

وكذلك الباقالني يقول كما ينقله عنه احلافظ الذهيب» :وصفات ذاته اليت مل
يزل وال يزال موصوفا بها احلياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكالم واإلرادة
والوجه واليدان والعينان والغضب والرضا .وقال مثل هذا القول يف كتاب »التمهيد« له.
وقال يف كتاب »الذب عن أبي احلسن األشعري« :كذلك قولنا يف ريع املروي عن
رسول اهلل  يف صفات اهلل إذا صحَّ ،من إثبات اليدين والوجه والعينني ،ونقول إنه
يأتي يوم القيامة يف ظلل من الغمام ،وإنه ينزل إىل السماء الدنيا كما يف احلديث ،وإنه
مستو على عرشه .إىل أن قال :وقد بينا دين األئمة وأهل السنة أن هذه الصفات متر
كما جاءت بغري تكييف وال حتديد وال جتنيس وال تصوير كما روي عن الزهري وعن
مالك يف االستواء فمن جتاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل«(.)115

وقال احلافظ البيهقي –رمحه اهلل » :-باب ذكر آيات وأخبار وردت يف إثبات
صفة الوجه واليدين والعني وهذه صفات طريق إثباتها السمع فنثبتها لورود خرب
الصادق بها وال نكيفه«(.)117

( )557العلو للذهيب (ص.)283:
( )553االعتقاد للبيلق (ص.)90-33:
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وقال النووي يف رسالته يف احلرف والصوت نقال عن أبي العباس أمحد بن
احلسن األرموي الشافعي فيما صنفه يف كتابه " غاية املرام يف مسألة الكالم"» :وحنن
من ديننا التمسك بكتاب اهلل عز وجل ،وسنة نبينا عليه الصالة والسالم ،وما روي
عن الصحابة وا لتابعني وأئمة احلديث املشهورين ،ونؤمن جبميع أحاديث الصفات،
ال نزيد على ذلك شيئاً  ،وال ننقص منه شيئاً ،كحديث قصة الدجال وقوله فيه:
»إن بكم ليأب وعو « وكحديث النزول إىل مساء الدنيا ،وكحديث االستواء على
العرش ،وإن القلوب بني إصبعني من أصابعه ،وإنه يضع السموات على إصبع
واألرضني على إصبع  ،ونقول بتصديق حديث املعراج ،وبصحيح ما فيه من
الروايات ،وندين أن اهلل مقلب القلوب ،وما أشبه هذه األحاديث ريعها كما
جاءت بها الرواية من غري كشف عن تأويلها ،وأن منرها كما جاءت. «...
وقال بعده النووي معلقاً » :فهذا آخر ما أردنا ذكره من هذا املختصر من
معتقد مصنفه ،مما ذكره يف كتابه كتاب " غاية املرام يف مسألة الكالم" للشيخ أبي
العباس أمحد بن احلسن األرموي الشافعي ،وهو الذي عليه اجلمهور من السلف
واخللف« (.)117
وقــال احلــافظ ابــن حجــر –رمحـــه اهلل  » :-وقــال الشــيخ شــهاب الـــدين
السـهروردي يف كتـاب العقيـدة لــه :أخـرب اهلل يف كتابـه وثبــت عـن رسـوله االســتواء
والنزول والنفس واليد والعني ،فال يتصرف فيها بتشبيه وال تعطيل ،إذ لوال أخبـار
اهلل ورسوله ما جتاسر عقل أ ن حيوم حول ذلك احلمى .قال الطييب :هذا هو املذهب

( )559جزء فيذ ذكر اعتقاد السلف يف احلروف واألصوا للنووي (ص .)69-67:وهو من آخـر مؤلفاتـذ حيـث
كتبذ قبب وفاتذ مبا يقرب من لرين حيث ا تلى من تصـنيفذ يف اخلمـيس الينالـث مـن ـلر ربيـع اآلخـر سـنة
 676هـ وتويف -ر ذ  -يف الرابع والعشرين من رجب من فس السنة.
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املعتمد وبه يقول السلف الصاحل .وقال غريه :مل ينقـل عـن الـنيب  وال عـن أحـد
من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويـل شـيء مـن ذلـك ،وال املنـع
من ذكره ،ومن احملـال أن يـأمر اهلل نبيـه بتبليـغ مـا أنـزل إليـه مـن ربـه ،وينـزل عليـه
ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ [املائدة ،]3 :ثم يرتك هذا الباب فال مييز ما جيوز نسبته
إليه مما ال جيوز ،مع حضه على التبليـغ عنـه بقولـه » :ليبلي الشياهد الئائيب« (،)12٠
حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل حبضرته ،فدل على أنهم اتفقوا
علــى اإلميــان بهــا علــى الوجــه الــذي أراده اهلل منهــا ،ووجــب تنزيهــه عــن مشــابهة
املخلوقــات بقولــه تعــاىل :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﮊ [الشــورى ،]11:فمــن أوجــب
خالف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم .وباهلل التوفيق«(.)121
فيظهر لطالب احلق من هذه األقوال اليت نقلتها إراع العلماء على إثبات صـفة
العينني هلل تعاىل كما يليق جبالله ،فاتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم.
قال العالمة ابن القيم رمحه اهلل» :فما ذنـب أهـل السـنة واحلـديث إذا نطقـوا مبـا
نطقت به النصوص ،وأمسكوا عما أمسكت عنـه ،ووصـفوا اهلل مبـا وصـف بـه نفسـه،
ووصفه رسوله ،وردوا تأويل اجلاهلني ،وانتحال املبطلني ،الذين عقدوا ألوية الفتنـة،
وأطلقوا أعنة احملنة ،وقالوا على اهلل ويف اهلل بغري علم ،فردّوا باطلهم ،وبينـوا زيفهـم،
وكشفوا إفكهم ،ونافحوا عن اهلل ورسوله« (.)122

( )520رواه البلاري ( ،)503ومسلم (.)5873
( )525فتح الباري (.)890/58
( )522الصواع املرسلة (.)262/5
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املبحث الثاين :موقف الفرق من إثبات صفة العي هلل وبيان بطالن قوهلم
املطلب األول :موقف الفرق من إثبات صفة العيني هلل تعاىل
حتدثت فيما سبق عن معتقد أهل السنة واجلماعة أهل احلديث يف صفة العينني
هلل تعاىل ،وأنّهم يثبتونها حقيقة هلل تعاىل ،صفة ذاتية ،دلّ عليها السمع من الكتاب
والسنة وإراع أهل العلم ،لكن ذلك مل مينع طوائف من املعطلة واملشبهة من اجلهمية
واملعتزلة ومن وافقهم من األشعرية من تأويلها وعدم اإلميان بها على حقيقتها وصرفها
عن معناها الذي أراده اهلل تعاىل.
وهذا موقفهم مع عموم النصوص الدالة على صفات اهلل تعاىل ،كما يقول
اللقاني:
»وكـــــــلّ نـــــــص أوهـــــــم التشـــــــبيه

أولْــــــه أو فــــ ـوّض ورم تنزيهــــــا«
ِّ

()123

وسأعرض يف هذا املطلب موقفهم من النصوص الواردة يف إثبـات صـفة العيـنني
على وجه اخلصوص ،ألن هذا مناط حبثي ،وإال فإن شـبههم يف نفـي الصـفات عمومـًا
كثرية ،تعرّض للردّ عليها كثري من أهل العلم ،وباألخص مؤلفـات شـيخ اإلسـالم ابـن
تيميــة –رمحــه اهلل  -الــذي د ّك حصــونهم ،حتــى خ ـ ّر علــيهم الســقف مــن فــوقهم،
وأتاهم باحلق وأوجه الردّ الكثرية من حيث ال يشعرون.
وملخص شبهاتهم يف نفي صفة العينني تدور حول ما يلي:
الشيباة األوىل :أنّ لفظ العني من األلفاظ املشرتكة اليت تدور حول معـان كـثرية،
فالعني يف كـالم العـرب ،منهـا مـا يـراد بـه الرؤيـة واملشـاهدة ،ومنهـا مـا يـراد بـه احلفـظ
والكــالءة ،ومنهــا مــا يــراد بــه اجلــودة ،ومنهــا مــا يــراد بــه الداللــة ،ومنهــا مــا يــراد بــه
اجلارحــة ،وإذا كــان لفــظ العــني مشــرتكًا بــني هــذه املعــاني املختلفــة ،وكــان وصــف اهلل
( )528حا ية البيجوري على جوهرة التوحيد (ص.)56:
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ال علـى بعـض هــذه املعـاني الــيت ذكرنــا يف
باجلارحـة مســتحيالً ،وجـب أن يكــون حممــو ً
معنى العني.
وسبب عدم أخذهم بالظاهر ما قاله الرازي» :ال ميكن إجراؤها على ظاهرها
لوجوه:
األول :أن ظاهر قوله تعاىل :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [طه ]٧٣ :يقتضي أن
يكون موسى  مستقراً على تلك العني ملتصقاً بها ،مستعلياً عليها ،وذلك ال
يقوله عاقل.
الثاين :أنّ قوله تعاىل :ﮋﰆ ﰇ ﰈﮊ [هود ،]٧٣ :يقتضي أن يكون
آلة تلك الصنعة هي تلك األعني.
والثالث :أن إثبات األعني يف الوجه الواحد قبيح فثبـت أنـه ال بـد مـن املصـري إىل
التأويل وذلك هو أن حتمل هذه األلفاظ على شدة العناية واحلراسة« (.)124
الشباة الثانية :أن معنى العني يف اآليات هو البصـر والعلـم ،فقـد يسـمى البصـر
عيناً ألجل أنه مما يتعلق به ويقوم به فينا ،فاستعمال لفظ العني يف البصر توسع ألنه مـن
باب تسمية الشيء باسم حملّه وباسم ما هو قائم به.
الشباة الثالثة :أنّ قوله :ﮋﮋ ﮌﮊ [القمرر ،]٤١ :معناهـا بأوليائنـا وخيـار
خلقنا؛ ألنهم كانوا هم املؤمنني يف وقت نوح .

( )523أساس التقديس يف علم الكالم للرازي (.)96/5
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الشباة الرابعية :أنّه أراد بذلك أعـني املـاء الـيت أخرجهـا اهلل تعـاىل مـن األرض،
وأضافها إىل نفسه إضافة التملك(.)127
الشباة اخلامسة :أن حديث الدجال الذي فيه» :وإن بكم ليأب وعو « حديث
آحاد وليس مبتواتر ،وال يؤخذ به يف العقيدة ،بل طعن الرازي يف ابن عمر - -
بسبب روايتـه هلذا احلديث فقال» :وأما هذا اخلرب الذي رويته فمشكل؛ ألنَّ ظاهره
يقتضي أن النيب  أظهر الفرق بني اإلله تعاىل وبني الدجال األعور وكون اهلل تعاىل
ليس بأعور وذلك بعيد وخرب الواحد إذا بلغ هذه الدرجة يف ضعف املعنى وجب أن
يعتقد أن الكالم كان مسبوقا مبقدمة لو ذكرت لزال هذا اإلشكال ،أليس راوي هذا
احلديث هو ابن عمر ثم إن ابن عمر ملا روى قوله أن امليت ليعذب ببكاء أهله طعنت
عائشة رضي اهلل عنها فيه  ...أنه من البعيد صدور مثل هذا الكالم من الرسول الذي
اصطفاه اهلل تعاىل لرسالته وأمر ببيان شريعته وباهلل التوفيق« (.)127
وزعم بعضهم أنّ املقصود من نفي العور عن اهلل يف احلديث :إمنا هو نفي
العيب والنقص عن اهلل(.)125
هذا ملخص شبههم حول إثبات هذه الصفة ،وكلها شبه باطلة يأتي دحضـها يف
املطلب التالي.

( )527وهذه الشبذ كللا ذكرها ابن فورك يف كتابذ مشكب احلديث وبيا ذ (ص ،)262-273:وذكر بعضلا ابن
مجاعة يف إيضاح الدليب (ص ،)258:واآلمدي يف غاية املرام (ص ،)530:وابن العرو يف أحكام القرآن
( ،)573/3والتفتازاين يف رح املقاصد يف علم الكالم ( ،)550/2والتفسري الكبري للرازي (،)573/57
وابن اجلوزي يف دفع بذ التشبيذ أبكف التنزيذ (ص.)553-558:
( )526أساس التقديس يف علم الكالم للرازي (.)97-96/5
( )527ا ظر :دفع بذ التشبيذ أبكف التنزيذ البن اجلوزي (ص.)553-558:
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حجـــــج تهافـــــت كالزجـــــاج اهلـــــا

()127

حقـــــًا وكــــــل كاســــــر مكســــــور

املطلب الثاين :الرد على قوهلم يف صفة العيني هلل تعاىل
إن الناظر فيما سبق ذكره من شبهاتهم يف نفي صفة العينني عـن اهلل تعـاىل جيـدها
تدور حول مقدمتني :األوىل :كون لفظ »العني« من األلفاظ املشـرتكة الـيت حتتمـل عـدّة
معانٍ.
والثانية :أنّ وصف اهلل تعاىل باجلارحة مستحيل.
فالنتيجة عندهم استبعاد معنى العـني علـى أنهـا صـفة مـن الصـفات كمـا يعتقـده
أهل السنة.
واجلواب عن املقدمة األوىل :أنه ينبغـي أن يعلـم أن األلفـاظ يف اللغـة تنقسـم إىل
أربعة أقسام:
- 1األلفــاظ املرتادفــة :وهــي مــا اختلفــت ألفاظهــا واحتــدت معانيهــا ،مثــل:
الليث ،األسد ،الغضنفر ،ألفاظ خمتلفة ولكنهـا ريعهـا دلـت علـى معنـى واحـد وهـو
احليوان املعروف.
- 2األلفــاظ املشــرتكة :وهــي مــا احتــدت ألفاظهــا واختلفــت معانيهــا ،مثــل:
»العــني« :تطلــق علــى العــني الباصــرة ،والعــني اجلاريــة ،واجلاســوس ،ومثــل :كلمــة
»عسعس« مبعنى :أقبل وأدبر ،وكلمة »قسورة« مبعنى:

األسد والرامـي  ،وكلمـة »قـرء«

مبعنى :حيض وطهر ،وقس على ذلك.
- 3األلفاظ املتباينة :ما اختلفت ألفاظهـا ومعانيهـا ،مثـل :السـماء واألرض،
اجلدار والسقف.
- 4األلفاظ املتواطئة :ما اتفقت ألفاظها ومعانيها.
( )523قالذ اخلطاو يف الرد على املتكلمني  :ا ظر  :جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم (.)23/3
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فإذا كان املعنى متساوياً يف اجلميع فهو التواطؤ املطلق ،ومثاله" :الرجـل" :لزيـد
ال فهــو التواطـؤ املشــكك ،ومثالــه "النــور" ،للشــمس
وعمـرو ،وإذا كــان املعنــى متفاضـ ً
والسراج(.)127
فظهر أنّ لفظ »العني« مبجرده من األلفاظ املشرتكة اليت حتتمـل عـدة معـان .ويـبني
ابن فارس يف معجمه أ ّن ريـع معـاني لفظـة العـني ترجـع إىل العـني الباصـرة فيقـول مـا
خمتصره» :العني والياء والنون أصلٌ واحد صحيح يدلُّ على عُضوٍ به يُ ْبصَر ويُنظَر ،ثـم
يشتقُّ منه ،واألصلُ يف ريعه ما ذكرنا .ومن الباب العني :الذي تبعثُه يتجسَّس اخلربَ،
كأنَّه شيءٌ تَرَى به ما َيغِيب عنك .ومن الباب :العني السَّحاب ما جا َء من ناحية القبلـة،
وهذا مشـبَّه مبشـبَّه ،ألنَّـه شُـبِّه بعـني املـاء الـيت شـبِّهت بعـني اإلنسـان .ومـن البـاب عَـ ْي ُن
ورق موضـ ٌع منـه :قـد تعـيَّن .وهـذا أيضـًا مـن
السِّقاء .قال اخلليل :يقال للسِّقاء إذا َبلِي َّ
العَني ،ألنه إذا رقّ قرُب من التخرُّق فصار ا لسِّـقاء كأنّـه يُنظـر بـه .ومـن البـاب قـوهلم:
أعيان القَوم ،أي أشرافهم ،وهمْ قياسُ ما ذكرنـاه ،كـأنَّهم عيـونُهم الـيت بهـا ينظـرون.
ني غـري دَيـن ،أي هـو مـال
ومن الباب :العَني ،وهو املال ال َعتِيـد احلاضـر؛ يقـال هـو عَـ ٌ
حاضرٌ تـراه العيـونُ« ( .)13٠فاملعـاني الـواردة يف لفظـة العـني كلـها ترجـع إىل معنـى العـني
املبصرة.
فإن قيل :كيف يعرف املراد من لفظ العني وكيف يعيّن هلا أحد املعاني؟
فيقــال :إ ّن العــرب تنظــر يف ذلــك إىل ســياق الكــالم والقــرائن احملتفــة بــه ،وإىل
اإلضافة والتقييد والتخصيص( ،)131فهذا هو الذي مييز أحد املعاني عن غريهـا ،وذلـك

( )529التحفة امللدية (ص.)235:
( )580معجم مقاييس اللغة (.)203-599/3
( )585ا ظر :التدمرية البن تيمية (ص.)25-20:
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ألن اللفظ مبجرده ال يدل على معنى معني حمدد إال بالسياق والرتكيب ،وهذه هـي لغـة
العرب ،يقول العالمة ابـن القـيم –رمحـه اهلل » :-فـإن اللفـظ بـدون القيـد والرتكيـب
مبنزلة األصوات اليت ينعق بها ال تفيد فائدة ،وإمنا يفيد تركيبه مـع غـريه تركيبـاً إسـناديًا
يصح السكوت عليه ،وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب حبسب ما قيد به ،فيتبـادر
منه يف هذا الرتكيب ما ال يتبادر منـه يف هـذا الرتكيـب اآلخـر« ( .)132ويقـول أيضـاً» :فـإنَّ
ال
اللفظ املفرد ال يفيد بإطالقه وجترده شيئًا البتة ،فال يكـون كالمـاً وال جـزء كـالم فضـ ً
عن أن يكون حقيقة أو جمازاً« (.)133
فسياق الكالم هو احلاكم على معاني األلفاظ فال جيوز إهماله وال جتاهله ،يقول
العالمـة ابـن القــيم» :السـياق يرشـد إىل تبــيني اجملمـل ،وتعـيني احملتمــل ،والقطـع بعــدم
احتمال غري املراد ،و صيص العام ،وتقييد املطلق ،وتنوع الداللـة ،وهـذا مـن أعظـم
القرائن الدالة على مراد املتكلم فمن أهمله غلط يف نظره وغالط يف مناظرته ،فانظر إىل
قولـــه تعـــاىل :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ [الـــدخان ،]٩٤ :كيـــف جتـــد
سياقه يدل على أنَّه الذَّليل احلقري« (.)134
وعلى هـذا أمثلـة كـثرية يف اللغـة ،كمـا قـدمت بعضـها ،ومنهـا لفظـة العـني ،يف
اآليات الواردة يف ذلك كقوله تعاىل :ﮋ ﮋ ﮌﮊ [القمر ،]٤١ :أو قوله :ﮋﭬ

ﭭ ﭮﮊ [طه ]37 :فمن زعم أنها ليست صفة هلل تعاىل ،أو زعم أن السفينة جتري يف
عني اهلل –كما يزعمه املعطِّلة  -فإنَّه ال يعلم لغة العرب اليت نزل بها القرآن.

( )582خمتصر الصواع البن القيم (.)235-230/2
( )588املصدر الساب (.)273/2
( )583بدائع الفوائد (.)357/3
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يقــول العالمــة الشــيخ ابــن عثــيمني رمحــه اهلل تعــاىل يف القواعــد املثلــى» :املثــال
التاسع والعاشـر :قولـه تعـاىل عـن سـفينة نـوح :ﮋﮋ ﮌﮊ [القمرر ،]٤١ :وقولـه
ملوسى :ﮋﭬ ﭭ ﭮﮊ [طه.]37 :
واجلواب :أن املعنى يف هاتني اآليتني على ظاهر الكالم وحقيقته ،لكن ما ظاهر
الكالم وحقيقته هنا؟.
هل يقال :إن ظاهره وحقيقته أن السفينة جتري يف عـني اهلل ،أو أن موسـى عليـه
الصالة والسالم يُرَبَّى فوق عني اهلل تعاىل؟ .أو يقال :إن ظاهره أن السفينة جتري وعـني
اهلل ترعاها وتكلؤها ،وكذلك تربية موسى تكون على عني اهلل تعاىل يرعاه ويكلؤه بها.
وال ريب أن القول األول باطل من وجهني:
األول :أنه ال يقتضيه الكالم مبقتضـى اخلطـاب العربـي ،والقـرآن إمنـا نـزل بلغـة
العرب ،قال اهلل تعاىل :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ [يوسـف ،]2 :وقـال
تعـــــــــاىل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ

[الشــعراء ،]٣٤٧- ٣٤١ :وال أحــد يفهــم مــن قــول القائــل :فــالن يســري بعــيين .أن
املعين :أنه يسري داخل عينه .وال من قـول القائـل :فـالن ـرج علـى عـيين .أن رجـه
كان وهو راكب على عينه .ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ يف هذا اخلطاب لضحك
ال عن العقالء.
منه السفهاء فض ً
الثاني :أن هذا ممتنع غاية االمتناع ،وال ميكن ملن عرف اهلل وقدره حق قـدره أن
يفهمه يف حق اهلل تعاىل ،ألن اهلل تعاىل مستو علـى عرشـه بـائن مـن خلقـه ،ال حيـل فيـه
شيء من خملوقاته ،وال هو حال يف شيء من خملوقاته ،سبحانه و تعاىل عن ذلك علـوًا
كبريًا.
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فإذا تبني بطالن هذا من الناحية اللفظية واملعنوية ،تعـني أن يكـون ظـاهر الكـالم
هو القول الثاني :أن السفينة جتري وعني اهلل ترعاهـا وتكلؤهـا ،وكـذلك تربيـة موسـى
تكون على عني اهلل يرعاه ويكلؤه بها.
وهذا معنى قول بعض السلف» :مبرأى منى« ،فإن اهلل تعاىل إذا كان يكلؤه بعينه
لــزم مــن ذلــك أن يــراه ،والزم املعنــى الصــحيح جــزء منــه ،كمــا هــو معلــوم مــن داللــة
اللفظ ،حيث تكون باملطابقة والتضمن وااللتزام« (.)137
أما ابلنسبة إىل مقدمتام الثانية :وههللا اعلام صيفات هللا مين قبييل اجليوا و الي

تشاب اوا و املخلوقي وهِا مستحيل.

فهــذه املقدمــة مبنيــة علــى دليــل األعــراض واحلــواد الــذي هــو عمــدة املعطلــة
لصـــفات اهلل تعـــاىل يف تعطيلـــهم أو تأويلـــهم للصـــفات ،مـــع دليـــل الرتكيـــب ودليـــل
االختصاص( ،)137يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل» :إذ عمدة النفاة هـي هـذه

( )587القواعد املينلى (ص.)70:
( )586يقوي ـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ر ـذ يف بيـان معـىن هـذه األدلـة الكالميـة( :فـإن مجـاع هـذه الطـرق هـ
طريقـ ــان أو ثالثـ ــة :طريقـ ــة األع ـ ـراض واالسـ ــتدالي هبـ ــا علـ ــى حـ ــدوث املوصـ ــوف هبـ ــا ،أو ببعضـ ــلا كاحلركـ ــة
والســكون ،وطريقــة الرتكيــب واالســتدالي هبــا علــى أن املوصــوف هبــا نكــن أو حــدث ،فلــا ن الطريقتــان هـ
مجـاع مـا يـذكر يف هـذا البـاب ،والينالينـة االســتدالي ابالختصـاص علـى إمكـان امللـتص أو حدوثـذ ،وقـد يقــاي
إهنا طريقة أخرى وقد تدخب يف األوا)[ .درء التعارض ( .])535/7ومن أعظم من فند هذه األصوي وبني
تناقضــلا وبطالهنــا وضــرب أق ـواي أهللــا بعضــلا بــبعض ،وأول ــر ع ـوار القــائلني هبــا هــو اإلمــام اجملــدد ــيخ
اإلســالم ابــن تيميــة ر ــذ تعــاا ،لــذل لــد النقــب عنــذ يف هــذا البــاب كينــري ،أل ــذ الطبيــب املــداوي لعلــب
وأمراض أهب الكالم ،ملعرفتذ أصب الداء ،وخربتذ بوصف الدواء .وهلذا لده يؤلف الكتب ال تعتين بـبطالن
أصــوي أهــب البــدع الكالميــة ،مينــب( :بيــان تلبــيس اجللميــة يف أتســيس بــدعلم الكالميــة) ،و( قــض أتســيس
اجللميــة) ويســمى أيض ـاً ( قــض أســاس التقــديس) ،و(درء تعــارض العقــب والنقــب) ،وغــري ذل ـ مــن الكتــب
النفيسة املاتعة ال ال يستغين عنلا طالب العلم وسال احملجة ،فر ذ ر ة ابلغة
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الثال وكالمهم كله يدور عليها حجة الرتكيب وحجة األعراض بأن ما ال خيلو عـن احلـاد
فهو حاد وحجة االختصاص« (.)135
وأوّل مــن أحــد القــول بهــذا الــدليل وألــزم النّــاس بــه هــم اجلهميــة

()137

واملعتزلــة( ، )137ثــم أخــذه عــنهم بقيــة أهــل الكــالم كاألشــعريّة( )14٠واملاتريديــة

()141

وغريهــم ،ويف ذلــك يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهلل» :ومل يكــن يف
الصحابة والتابعني أحد يستدل على حدو العامل حبد و األجسام ويثبت حدو
األجسام بدليل األعراض ،واحلركة والسكون واألجسام مسـتلزمة لـذلك ال تنفـك
( )587درء التعارض (.)272/3
( )583اجللمية :سبة إا جلم بن صفوان الذي قتلذ سلم بن أحوز سنة (523هـ) ،وقد أخذ مقالتذ عن اجلعد بن درهم،
وه أوي الفرق الكالمية ولو ارً ،ومن مذهبلم :جحد أ اء وصفاتذ ،والقوي خبل القرآن ،وأن اإلنان هو املعرفة
فقط ،وغري ذل من الضالال [ .ا ظر :مقاال اإلسالميني لأل عري (ص ،)230-279:والفرق بني الفرق
للبغدادي (ص ،)252-255:والفصب البن حزم (.])87/8
( )589املعتزلة :سبة إا واصب بن عطاء حيث اعتزي حلقة احلسن البصري -ر ذ  -فسموا معتزلة ،وهم يقولون
ابملنزلة بني املنزلتني ،وإ كار الصفا  ،وهلم أصوي مخسة مشلورة ،ومن أصوهلم تقدمي العقب على النقب ،وغري
ذل [ .ا ظر :مقاال اإلسالميني لأل عري (ص ،)273-577:والفرق بني الفرق للبغدادي (ص-553:
 ،)202وجمموع فتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.])97،526/58
( )530األ اعرة :سبة إا أو احلسن األ عري يف طوره اليناين حني كان كالبياً من أتباع عبد بن سعيد بن
كالب ،وهم يرون إثبا سبع صفا فقط ،وينفون ما عداها ،لكنلم يف احلقيقة ال يينبتوهنا على حقيقتلا
كما يينبتلا أهب السنة ،فيقولون ابلكالم النفس  ،وغري ذل من التأويال واالعتقادا [ .ا ظر :ريخ=
بغداد لللطيب ( ،)837/55وجمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية (،)538-535/7 ،223/8
والصفا اإلهلية للشيخ حمد أمان اجلام (ص.])589:
( ) 535املاتريدية :هم أتباع أو منصور املاتريدي ،وه من الطوائف الكالمية ،وهم يتفقون مع األ اعرة يف كينري
من األصوي ،وما بينلم من اخلالفا إال القليب ،وقد أحصاها أهب العلم[ .ا ظر :جمموع الفتاوى لشيخ
اإلسالم ابن تيمية ( ،)290/6ومنلاج السنة لذ ( ،)862/2واملاتريدية وموقفلم من توحيد األ اء
والصفا للشيخ مشس الدين األفغاين (.])279/5
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عنه وما ال يسبق احلواد فهو حاد و يبنى ذلك على حواد ال أول هلا بـل أول
ما ظهر هذا الكالم يف اإلسالم بعد املائة األوىل من جهة اجلعد بن درهم واجلهم بن
صفوان ثم صار إىل أصحاب عمرو بن عبيد كأبي اهلذيل العالف وأمثاله« (.)142
يقول اإلمام أبو سعيد الدارمي  -رمحه اهلل تعاىل  -يف الـرد علـى املريسـي:
»أمّا ما ادعيت أن قوماً يزعمون أن هلل عيناً ،فإنا نقوله؛ ألنَّ اهلل قاله ورسوله.
و أمــا جــارح كجــارح العــني مــن اإلنســان علــى الرتكيــب ،فهــذا كــذب ادعيتــه
عمداً ،ملا تعلم أن أحدًا ال يقوله ،غري أنك ال تألو مـا شـنعت ،ليكـون أجنـع لضـاللتك
يف قلوب اجلهال ،والكذب ال يصلح منـه جـد وال هـزل ،فمـن أي النـاس مسعـت أنـه
قال :جارح مركب؟ فأشر إليـه ،فـإن قائلـه كـافر .فكـم تكـرر قولـك :جسـم مركـب،
وأعضاء وجوارح ،وأجزاء ،كأنك تهوّل بهذا التشـنيع علينـا أن نكـف عـن وصـف اهلل
مبا وصف به نفسه يف كتابه ،وما وصفه الرسول.
وحنن وإن مل نصـف اهلل جبسـم كأجسـام املخلـوقني ،وال بعضـو ،وال جبارحـة،
لكنا نصفه مبا يغيظك من هذه الصفات ،اليت أنت ودعاتك هلا منكـرون ،فنقـول :إنـه
الواحد األحـد الصـمد ،الـذي مل يلـد ومل يولـد ،ومل يكـن لـه كفـوًا أحـد ،ذو الوجـه
الكريم ،والسمع السميع ،والبصر البصري« (.)143
فلفظة اجلارحة أرادوا بها نفي الصـفات عـن اهلل تعـاىل ،ولفـظ اجلارحـة مـن
األلفاظ اجململة اليت مل يرد يف الكتاب وال يف السـنة نفيهـا أو إثباتهـا ،كلفـظ اجلسـم
والعرض ،يقول صديق حسن خان رمحه اهلل » :فإن ذكر لفظ اجلسم يف أمسـاء اهلل
وصــفاته بدعــة ،مل ينطــق بهــا كتــاب وال ســنة ،وال قاهلــا أحــد مــن ســلف األمــة
( )532منلاج السنة النبوية (.)7/3
( )538النقض على املريس (.)323/2
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وأئمتها ،ومل يقل أحـد مـنهم :إن اهلل جسـم ،وال أن اهلل لـيس جبسـم ،وال أن اهلل
جوهر ،وال أن اهلل ليس جبوهر.
ولفظ اجلسم لفظ جممل ،ومعناه يف اللغة البدن( ، )144ومن قال :إن اهلل مثـل
بدن اإلنسان فهو مفرت على اهلل ،بل مـن قـال :اهلل مياثـل شـيئاً مـن املخلوقـات فهـو
مفـرت علـى اهلل ،ومـن قــال :إن اهلل لـيس جبسـم وأراد بـذلك أنــه ال مياثلـه شـيئاً مــن
املخلوقات فاملعنى صحيح ،وإن كان اللفظة بدعة ،وأما من قال أن اهلل ليس جبسم
وأراد بذلك أنه ال يرى يف اآلخرة وأنه مل يتكلم بالقرآن العربـي بـل القـرآن العربـي
خملوق أو هو تصنيف جربيل وحنو ذلك ،فهذا مفرت على اهلل فيمـا نفـاه عنـه ،وهـذا
أصل ضالل اجلهمية من املعتزلة ومن وافقهم على مذهبهم فـإنهم يظهـرون للنـاس
التنزي ه وحقيقة كالمهـم التعطيـل ،فيقولـون :حنـن ال جنسـم بـل نقـول إن اهلل لـيس
جبسم ،ومرادهم بذلك نفي حقيقة أمسائـه وصـفاته ،فيقولـون :لـيس هلل علـم وال
قدرة وال حياة وال كالم وال مسع وال بصر وال يرى يف اآلخرة وال عرج النيب إليـه
وال ينزل منه شيء وال يصعد إليه شيء وال يتجلى لشـيء وال يقـرب منـه شـيء إىل
غري ذلك« (.)147
وكذلك يقال يف لفظ اجلارحة ،فهو لفظ بدعي مل يرد عن اهلل ورسوله  إثباته
وال نفيه ،فإن أريد به نفي مشابهة اهلل للمخلوقني ،فهـذا املعنـى صـحيح ،وإن أريـد بـه
نفي الصفات عن اهلل تعاىل فهذا معنى باطل ال يصح.
و أهل السنة يعتقدون أنّ الظاهر املتبادر من آيات الصفات هو إثباتها من غري
تشبيه  ،فكل وصف أسند إىل رب السموات واألرض فظاهره املتبادر منـه عنـد كـل
( )533ا ظر :لسان العرب البن منظور (.)99/52
( )537قطف الينمر يف بيان عقيدة أهب األثر (ص.)37-36:
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مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة اخللق فإقراره على ظاهره هو احلق وهو تنزيـه
رب السموات واألرض عن مشابهة اخللق يف شيء من صـفاته فهـل ينكـر عاقـل أن
املتبادر لألذهان السليمة أن اخلالق ينايف املخلوق يف ذاته وسائر صـفاته( .)147فوجـود
القدر املشرتك بني اخلالق واملخلوق يف تسمية الصفة ال يعـين وجـود التشـابه ،يقـول
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل  » :-وكل ما نثبته من األمساء والصفات فالبـدّ
أن يدلّ على قدر مشرتك تتواط أ يف املسمّيات ،ولوال ذلك ملا ف هم اخلطـاب ،ولكـن
نع لــم أنّ مــا اخــتص اهلل بــه ،وامتــاز عــن خلقــه أعظــم ممــا خيطــر بالبــال أو يــدور يف
اخليال«(.)145
أمّا أهل التعطيل فجعلوا املعنى املتبادر من نصوص الصفات معنـى بـاطالً ال
يليق باهلل ،وهو التشبيه ،ثم إنهم من أجـل ذلـك أنكـروا مـا دلـت عليـه مـن املعنـى
الالئق باهلل .وهم أهل التعطيل ،سواء كان تعطيلهم عاما يف األمساء والصفات ،أم
خاصــا فيهمــا ،أو يف أحــدهما .فهــؤالء صــرفوا النصــوص عــن ظاهرهــا إىل معــاني
عينوها بعقوهلم ،واضطربوا يف تعيينها اضطرابا كثريًا ،ومسوا ذلك تأويالً وهو يف
احلقيقة حتريف.
ومذهبهم باطل من وجوه:
الواي األول :أنه جناية على النصـوص ،فجعلوهـا دالـة علـى معنـى باطـل غـري
الئق باهلل وال مراد له.
الواي الثيياين :أنــه صــرف لكــالم اهلل تعــاىل وكــالم رســوله  عــن ظــاهره .واهلل
ي مـبني ليعقلـوا الكـالم ويفهمـوه علـى مـا يقتضـيه هـذا
تعاىل خاطب الناس بلسان عربـ ٍ
( )536منلج ودراسا آلاي األ اء والصفا للشنقيط (ص.)30:
( )537التدمرية (ص.)38-32:
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اللسان العربي ،والنيب صلى اهلل عليـه وسـلم خـاطبهم بأفصـح لسـان البشـر ،فوجـب
محــل كــالم اهلل ورســوله صــلى اهلل عليــه وســلم علــى ظــاهره املفهــوم بــذلك اللســان
العربي ،غري أنه جيب أن يصان عن التكييف والتمثيل يف حق اهلل عز وجل.
الوا الثاليث :أن صرف كالم اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم عن ظـاهره إىل
معنى خيالفه قول على اهلل بال علم.
الواي الرابييع :أنــه خمــالف ملــا كــان عليــه الــنيب صــلى اهلل عليــه وســلم وأصــحابه
وسلف األمة وأئمتها ،فيكون باطالً ،ألن احلق بال ريب فيما كان عليه النيب صلى اهلل
عليه وسلم وأصحابه وسلف األمة وأئمتها.
الوا اخلامأب :أنه يلـزم عليـه لـوازم باطلـة ،وبطـالن الـالزم يـدل علـى بطـالن
امللزوم ،مثل اعتقادهم أن اإلثبات مسـتلزم أو مـوهم لتشـبيه اهلل تعـاىل خبلقـه ،وتشـبيه
اهلل تعاىل خبلقه كفر ،ومن املعلوم :أن من أبطل الباطل أن جيعل ظـاهر كـالم اهلل تعـاىل
وكالم رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم تشـبيها وكفـرًا أو موهمـا لـذلك .ومـن لوازمـه
الباطلة :أن الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم وخلفـاءه الراشـدين وأصـحابه وسـلف األمـة
وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين يف معرفة وتبيني ما جيـب هلل تعـاىل مـن الصـفات ،أو
ميتنــع عليــه ،أو جيــوز .إذ مل يــرد عــنهم حــرف واحــد فيمــا ذهــب إليــه أهــل التعطيــل يف
صفات اهلل تعاىل ومسّوه تأويالً(.)147
بل إنّ أهل السنة ألزموا األشاعرة مبـا ردوا بـه علـى اجلهميـة واملعتزلـة خبصـوص
دليــل احلــدو واألعــراض ،ويف ذلــك يفصّــل ابــن القــيم رمحــه اهلل خــالل ردّه علــى
األشاعرة »:قـال املثبتـون :جوابنـا لكـم بعـني اجلـواب الـذي جتيبـون بـه خصـومكم مـن
( ) 533ما سب من الرد على أهب التعطيب خمتصر من كالم الشيخ ابن عينيمني يف القواعد املينلى (ص)78-37:
يرجع إليذ لالستزادة.
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اجلهمية واملعتزلة نفاة الصـفات ،فـإنّهم قـالوا لكـم :لـو قـام بـه سـبحانه صـفة وجوديـة
ال لألعــراض ،ولــزم الرتكيــب
كالســمع والبصــر والعلــم والقــدرة واحليــاة لكــان حمــ ً
والتجسيم واالنقسام ،كما قلتم لو كان له وجه ويد وإصبع لـزم الرتكيـب واالنقسـام،
فحينئذ فما هو جوابكم هلؤالء جنيبكم به.
فـإن قلـتم :حنـن نثبـت هـذه الصـفات علـى وجـه ال تكـون أعراضـًا وال نسـميها
أعراضاً ،فال يستلزم تركيباً وال جتسيماً .قيل لكم :وحنن نثبت الصفات الـيت أثبتهـا اهلل
لنفسه ،إذ نفيتموهـا أنـتم عنـه علـى وجـه ال يسـتلزم األبعـاض واجلـوارح ،وال يسـمى
املتصف بها مركباً وال جسماً وال منقسماً.
فإن قلتم :هذه ال يعقل منها إال األجزاء واألبعاض .قلنا لكـم :وتلـك ال يعقـل
منها إال األعراض.
فإن قلتم :العرض ال يبقى زمانني ،وصفات الـرب باقيـة قدميـة أبديـة ،فليسـت
أعراضاً .قلنا :وكذلك األبعاض هي ما جاز مفارقتها وانفصاهلا وانفكاكهـا ،وذلـك يف
حـــق الـــرب تعـــاىل حمـــال فليســـت أبعاضــاً وال جـــوارح ،فمفارقـــة الصـــفات اإلهليـــة
للموصــوف بهــا مســتحيل مطلقــًا يف النــوعني ،واملخلــوق جيــوز أن تفارقــه أعراضـــه
وأبعاضه.
فإن قلتم :إن كان الوجه عني اليد وعني السـاق واإلصـبع فهـو حمـال ،وإن كـان
غريه لزم التمييز ويلـزم الرتكيـب .قلنـا لكـم :وإن كـان السـمع هـو عـني البصـر ،وهمـا
نفس العلم ،وهي نفـس احليـاة والقـدرة فهـو حمـال وإن متيـزت لـزم الرتكيـب ،فمـا هـو
جواب لكم فاجلواب مشرتك.
فإن قلتم :حنن نعقل صـفات ليسـت أعراضـًا تقـوم بغـري جسـم متحيـز ،وإن مل
يكن هلا نظري يف الشاهد .قلنا لكم :فاعقلوا صفات ليست بأبعـاض تقـوم بغـري جسـم،
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وإن مل يكن له يف الشاهد نظـري ،وحنـن ال ننكـر الفـرق بـني النـوعني يف اجلملـة ،ولكـن
فرق غري نافع لكم يف التفريق بـني النـوعني ،وأن أحـدهما يسـتلزم التجسـيم والرتكيـب
واآلخر ال يستلزمه.
وملا أخذ هذا اإللزام حبلوق اجلهمية ،قالوا :الباب كله عندنا واحـد وحنـن ننفـي
اجلميع.
فتبني أنه ال بد لكم مـن واحـد مـن أمـور ثالثـة :إمـا هـذا النفـي العـام والتعطيـل
احملض ،وإما أن تصفوا اهلل مبا وصف به نفسه ومبا وصفه به رسـوله  ،وال تتجـاوزوا
القرآن واحلديث وتتبعوا يف ذلك سبيل السلف املاضني.)147( «...
فمن قال من أهل التعطيل إن إثبات العني هلل تعاىل على أنه صفة مـن صـفاته
باملعنى املتبادر إىل الذهن هو إثبـات للجارحـة املخلوقـة ،فيقـال هلـم مـا تقولـون يف
إثبات الذات هلل تعاىل هل هي تشب ه ذوات املخلوقات ،فجوابهم يف دفـع التشـبيه يف
الــذات ،هــو جــواب أهــل ا لســنة يف دفــع التشــبيه يف إثبــات صــفة العــني هلل ،وهــي
القاعــدة اجلليلــة الــيت يــذكرها أهــل العلــم ،وهــي :القــول يف الصــفات كــالقول يف
الذات ،سواء بسواء.
قال أبو القاسم إمساعيل األصبهاني »ت 737:هـ»  «:قال أهل السنة :نَصِف
اهلل مبا وَصَف به نفسه ،ونؤمن بذلك إذ كان طريق الشرع االتبـاع ال االبتـداع ،مـع
حتقيقنا أن صفاته ال يشبهها صفات ،وذاته ال يشبهها ذات ،وقد نفى اهلل تعاىل عن
نفســه التشــبيه بقولــه  :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﮊ ،فمــن شــبه اهلل خبلقــه فقــد كفــر؛
وأثبــت لنفســه صــفات فقــال ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [الشــورى .]11 :ولــيس يف
إثبات الصفات ما يُفضي إىل التشبيه ،كما أنه لـيس يف إثبـات الـذات مـا يفضـي إىل
( )539الصواع املرسلة (.)223-226/5
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التشبيه ،ويف قوله  :ﮋﭡ ﭢ ﭣﮊ دليل على أنه ليس كذاتـه ذات ،وال
كصفاته صفات« (.)17٠
ومن تأويالت املعطلة لصفة العني حني زعموا أنّ معنى العني هو الرؤية واحلفـظ
والكالءة من غري إثبات صفة العني ،فهذا باطل وإمنا الكالءة واحلفظ مـن لـوازم إثبـات
العني ،يقول القاضـي أبـو يعلـى يف إبطـال التـأويالت( )171بعـد ذكـره لتـأويالت املعطلـة
لصفة العينني» :قيل :هذا غلط؛ ألنَّ اهلل تعاىل كـان رائيـًا لـه ومُشـاهداً لـه قبـل جريـان
الفلك ،وقبل طرحه يف اليمِّ ،وكذلك كان حافظاً وكالئاً قبل وجود اجلريان وطرحه يف
اليمِّ ،بقوله تعاىل  :ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [األنبيـاء ،]42 :فتـبني
أنَّ كالءته لنا بالليل والنهار«.
كما أن اهلل تعاىل فرق يف كتابه بني العني والرؤية ،فاهلل أثبت العني لنفسه يف غـري
موضع وأثبت الرؤية يف غري موضع ،وإثبات هذا تـارة وهـذا تـارة  ،يـدل علـى التغـاير
بينهما ،فالرؤيـة شـيء والعـني شـيء آخـر  ،فقولـه تعـاىل  :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﮊ [التوبة ،]٣٠٧ :هـذه رؤيـة  ،وقولـه  :ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ [العلق ]٤١ :هـذه
رؤيــة  ،لكــن قولــه  :ﮋ ﮋ ﮌﮊ [القمررر ،]٤١ :ﮋﭬ ﭭ ﭮﮊ [طرره]٧٣ :

ليست هي الرؤية بل هي عنيٌ خمالفة له ،أي :للرؤية(.)172
وهذا حنو تأويل من أوّل البصر بالعلم ،يقول اإلمام ابـن بطـة –رمحـه اهلل :-
»وأما قوهلم :إنَّ البصر مبعنى العلم ،فقد أكذبهم اهلل -عـز وجـل  -حـني فـرق بـني
العلم والبصر.
( )570احلجة يف بيان احملجة ( ،)536/2وا ظر :التدمرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية (ص.)38:
(( )575ص.)870:
( )572ا ظر :رح السفارينية للشيخ ابن عينيمني (ص.)267:
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أال ترى أنَّ اهلل -عز وجل  -قد علم أعمـال العبـاد قبـل أن يعملوهـا ،وقـد
علم أنك تصلي قبـل أن تصـلي ،وأنـك جتاهـد قبـل أن جتاهـد ،ولكنـه ال يـراك مصـلياً
حتى تصلي ،وال عامالً حتى تعمل ،وكذلك سائر األعمال ،أال ترى إىل قوله -عـز
وجـــل  :-ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ [التوبـــة ،]1٠7:وقولـــه :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﮊ [الطرررور ،]١٤ :ﮋﰆ ﰇ ﰈﮊ [هـــود ،]٧٣ :ﮋﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﮊ [طــــه ،]37 :وقولــــه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ [آل عمــــران،]171:
وقولـــــــــه :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮊ [الزخـــــــــرف ،]7٠ :ﮋ ﯩ ﯪ

ﯫ ﮊ [الشــعراء ،]17 :وأشــباه هلــذا ،ونظــائر يف القــرآن كــثرية كلّهــا جتحــدها
اجلهمية وتأبى قبوهلا« (.)173
ويقـــــول احلــــافظ ابـــــن حجـــــر » :قولـــــه :بَـــــاب :ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﮊ

ِن
الر ّد عَلَى مَـنْ قَـالَ :إ َّ
[النساء ،]134:قال ابن بَطَّال  :غرض البخَا ِريّ فِي َهذَا الْبَاب َّ
َمعْنَى " َسمِيع َبصِري" علِيم ،قال :ويَلزم من قال ذلك أن يُسَوِّيه باألَعمى الَّذي يعلَـم أَنَّ
ال َّسمَاء خضراء وال يَرَاها ،واألصَمّ الَّذي َيعْلَم أَنَّ يف النَّـاس أصـوَاتًا وال يَسـمعها ،وال
ل يف صـفة ال َكمَــال مِمَّـن انفـرد بأحــدهما دون اآلخِــر،
َن مَــن سَـمِعَ وأبصـر َأدْخَـ ُ
َـك أ َّ
ش َّ
فصح أنَّ َكوْنه مسيعًا بصريًا يُفيـد قـدرًا زائـدًا علـى كونـه عليمًـا ،وكَونـه مسيعًـا بصـريًا
يتضمَّن أنَّهُ يسمع بسمعٍ ويبصـر ببصـرٍ ،كمـا تضـمَّن كونـه عَلِيمًـا أَنَّـ ُه يعلـم بعلـ ٍم ،وال
فَرق بَيْن إِثبَات كوْنه مسيعًا بصـريًا وبـني كونـه ذَا سَـمْع وََبصَـر ،قـال :وهـذا قـول أهـل
السُّنَّة قاطبة .اِنْتَهَى« (.)174

( )578اإلاب ة البن بطة ( )822-825/8القسم املتمم من الرد على اجللمية.
( )573فتح الباري (.)878/58
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ومما يدل على ذلك من السنة ما سبق ذكره من إشارة النيب  إىل عينه وإذنه ملـا
تلـــى قولـــه تعـــاىل :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ إىل قولـــه :ﮋ ﯲ ﯳ ﮊ

[النساء.]٨٥:
يقول أبو يعلى احلنبلي» :وألن هـذا اخلـرب أفـاد أنَّ وصـفه -عـز وجـل  -بأنـه
مسيع بصري ال على معنى وصـفه بأنَّـه علـيم ،كمـا ذهـب إليـه بعـضُ أهـل النَّظـر ،ومل
يُثبتوا هلل عز وجل يف وصفنا له بأنه مسيعٌ معنى خاصاً ،وفائـدةً زائـدة علـى وصـفنا لـه
بأنَّه عليم ،فأفاد بذلك حتقيق معنى السمع والبصر ،وأنه معنى زائد على العلم ،إذ لـو
كان معنى ذلك العلم؛ لكان يشري إىل القلب الـذي هـو حمـل العلـم ،لينبـه بـذلك علـى
معناه ،فلما أشار إىل العني واألذن –وهما حمالن للسـمع والبصـر  -حقَّـق الفَـرْق بـني
السمع والبصر وبني العلم« (.)177
ومن تأويالتهم قول بعضهم :إنّه أراد بذلك أعـني املـاء الـيت أخرجهـا اهلل تعـاىل
من األرض ،وهذا تأويل باطل تأباه النصوص ،فما يفعل صـاحب هـذا التأويـل بقولـه
تعـــاىل :ﮋﭬ ﭭ ﭮﮊ [طـــه ]37 :عـــن موســـى ،وبقولـــه :ﮋ ﰂ ﰃﮊ

[الطور ]47 :عن نبينا  ،فأين هي أعني املاء اجلاريـة يف ذكـر هـذين النبـيني لـو سـلمنا
جدالً بقوهلم يف آية نوح .
وأن مذهب األشعري –رمحـه اهلل -
ويعرتف التافتازاني أن هذا التفسري بعيدَّ ،
هو إثبات العني صفة هلل ،حيث يقول» :وقيل :املراد األعني اليت انفجرت مـن األرض
وهو بعيد« (.)177

( )577إبطاي التأويال (ص ،)883:وللبيلق كالم حنو هذا يف األ اء والصفا (.)368/5
( )576رح املقاصد يف علم الكالم (.)550/2
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وهــذا اجلــواب هــو نفســه اجلــواب عــن تأويلــهم لقولــه :ﮋ ﮋ ﮌﮊ أي:
بأوليائنا وخيار خلقنا؛ ألنهم كانوا هم املؤمنني يف وقت نوح .
وأمّا من زعم أنّ نفي العور مبعنى نفي العيب ،فهذا خـروج عـن ظـاهر الـنصِّ،
فلفظ احلديث يردّ عليهم ،حيث وصف الرسول  الدجال بأنـه أعـور العـني اليمنـى،
ووصــف عينــه العــوراء بأنهــا كالعنبــة الطافيــة ،وغــري ذلــك مــن األوصــاف ،ثــم نفــى
الرسول العور عـن اهلل تعـاىل ،فـال يفهـم مـن احلـديث إال أن الكـالم عـن العيـنني هلل
تعاىل.
قال الشيخ ابن عثيمني –رمحه اهلل » :-وقد قال بعض الناس :معنى »أعور«،
أي :معيب ،وليس من عور العني!! وهذا ال شك أنه حتريف وجتاهـل للفـظ الصـحيح
الذي يف البخاري وغريه» :أعو العي الي َن ،كأن عين عنبة طاَية« وهـذا واضـح .وال
يقال أيضًا» :أعـور« باللغـة العربيـة ،إال لعـور العـني ،أمـا إذا قيـل» :عـور« أو »عـوار«،
فرمبا يراد به مطلق العيب« (.)175
وأما حجة من ردّ حديث نفي العور عـن اهلل تعـاىل بأنـه حـديث آحـاد وال يؤخـذ
باآلحــاد يف العقيــدة ،فهــذا قـ ّد بــني بطالنــه أئمــة الســلف وجهابــذة العقيــدة ودللــوا مــن
الكتاب والسنة على أ ّن خرب اآلحاد احملتف بالقرائن يفيد العلم واليقني( ،)177ومـع ذلـك
فحديث نفي العور عن اهلل تعاىل حديث متواتر وليس حبديث آحاد كما بينته فيما سبق.
( )577رح الواسطية (.)858-852/5
( ) 573خرب الواحد إن صح واحتفت بذ القرائن فإ ذ يب قبولذ والعمب بذ كما هو مذهب أهب السنة ،فقد تواتر
العمب خبرب الواحد يف صوص القرآن والسنة ،يقوي اإلمام أبو املظفر السمعاين ر ذ ( :اخلرب إذا صح
عن رسوي  ورواه الينقا واألئمة وأسنده خلفلم عن سلفلم إا رسوي  وتلقتذ األمة ابلقبوي؛
فإ ذ يوجب العلم فيما سبيلذ العلم ،هذا قوي عامة أهب احلديث واملتقنني من القائمني على السنة ،وإمنا هذا
القوي الذي يذكر أن خرب الواحد ال يفيد العلم حباي ،والبد من قلذ بطري التواتر لوقوع العلم بذ ء=
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بل إنّ هذا احلديث قد أقضَّ مضاجع املعطلة ،فما وجدوا حجـه لـرده إال كونهـا
آحــادًا وكــذبوا يف ذلــك ،وجلــأوا إىل الطعــن يف الصــحابي اجلليــل عبــداهلل بــن عمــر 
لكونه قد روى هذا احلديث وشكَّك الرازي يف ثقته يف نقله أحاديث رسـول اهلل  كمـا
سبق نقله عنه ،وهذا مـن الطعـن يف صـحابة رسـول اهلل  ،قـال أبـو زرعـة الـرازي –
رمحه اهلل » :-إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسـول اهلل ؛ فـاعلم أنـه
زنديق ،وذلك أن الرسول  عنـدنا حـق ،والقـرآن حـق ،وإمنـا أدى إلينـا هـذا القـرآن
والسنن أصـحاب رسـول اهلل  ،وإمنـا يريـدون أن جيرحـوا شـهودنا؛ ليبطلـوا الكتـاب
والسنة ،واجلرح بهم أوىل ،وهم زنادقة« (.)177
ـنص علــى ذلــك أبــو احلســن األشــعري -وهــو اإلمــام الــذي ينتســب إليــه
ويـ ُّ
الرازي  -يقول» :وكل الصحابة أئمة مـأمونون غـري مـتهمني يف الـدين ،وقـد أثنـى اهلل
ورسوله على ريعهم ،وتعبدنا بتوقريهم وتعظيمهم ومواالتهم ،والتربي من كل مـن
ينتقص أحداً منهم ،رضي اهلل عن ريعهم« (.)17٠
ثم إنَّ هذا احلديث مل ينفرد به ابـن عمـر  ،بـل رواه رـع مـن الصـحابة كمـا
بينته سابقاً ،كجابر وعبادة بن الصامت وأنس وأبي هريرة وأم سلمة وغريهم.
اخرتعتذ القدرية واملعتزلة) قلذ :التيم يف احلجة يف بيان احملجة ( ،)223/2وابن القيم يف خمتصر الصواع
( ،) 5773-5367/3وقاي ابن حزم ر ذ بعد أن ساق مجلة وافرة من األدلة على أن خرب الواحد
يوجب علماً وعمالً ( :فصح هبذا إمجاع األمة كللا على قبوي خرب الواحد الينقة عن النيب  ،وأيضاً فإن
مجيع أهب اإلسالم كا وا على قبوي خرب الواحد الينقة عن النيب  يري على ذل كب فرقة يف علملا ،كأهب
السنة واخلوارج والشيعة والقدرية حىت حدث متكلمو املعتزلة بعد املائة من التاريخ فلالفوا اإلمجاع يف
ذل ) .اإلحكام البن حزم ( ،)503/5وا ظر :رح العقيدة الطحاوية (ص.)560:
( )579الكفاية لللطيب (ص ،) 97:وا ظر حنوه كالم اإلمام أ د يف مناقب اإلمام أ د بن حنبب
(ص.)257-256:
( )560اإلاب ة عن أصوي الداي ة (ص.)579:
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وعائشة  - -مل تطعن يف ابن عمر كما زعم الرازي بـل وهمتـه يف روايتـه
حلــديث» :إِ َّن الْ يِييت لَييعي َّيِب بِب َكي ِ
ياء أ َْهلِي ِ َعلَْيي ِ« ( )171علــى العمــوم ،وتأدبــت يف ردهــا
َ َ َُ ُ ُ

ونقــدها ومل تطعــن ومل تقــدح يف صــدق ابــن عمــر وال يف صــدق أبيــه فقالــت» :إِنَّك ـ ْم

السمْعَ يُخْطِـ ُ« ( .)172وقالـتَ » :رحِـمَ اهلل
ِن َّ
لَتُحَدِّثُونِّى َعنْ غَيْرِ كَاذِبَ ْينِ َوالَ مُكَذَّبَ ْينِ َولَك َّ
حفَظْـهُ«( .)173فلـم تكـذب ابـن عمـر ومل تقـل ال يقبـل
أَبَا عبد الرَّمحن َسمِعَ شـيئًا فَلَـمْ يَ ْ
حديثه عن رسول اهلل  ،ثم إنَّ ابن عمر مل ينفرد برواية هذا احلديث فقد رواه كذلك
أبوه الفاروق عمر بن اخلطاب .)174(
ويقال كذلك ال ننكر ثبوت موقف عائشة مـن ابـن عمـر يف هـذا احلـديث فقـط،
فمن من الصحابة أنكر على ابن عمر روايته حلديث نفـي العـور عـن اهلل تعـاىل ،بـل إنَّـا
جند رعاً من الصحابة رووه كذلك عن رسول اهلل  ووافقوه على روايته.
وممـــا يبطـــل قولـــه أن هـــذا احلـــديث قـــد روتـــه عائشـــة –رضـــي اهلل عنهـــا -
نفسها( ،)177فما هو قائل بعد ذلك ،ولكن أهـل األهـواء حيكمـون عقـوهلم ويقـدمونها
على كتاب اهلل وعلى سنة رسول اهلل  ،وقد صدق السـلف حـني حكمـوا علـى أهـل
البدع أنَّهم ال يعظمون حديث رسول اهلل  وال جيدون له طعماً ،قال أمحد بـن سـنان

()565
()562
()568
()563
()567

رواه البلاري ( ،)5226ومسلم (.)927
رواه مسلم برقم (.)2590
رواه مسلم برقم (.)2596
رواه البلاري برقم ( ،)5203ومسلم برقم (.)2537
تقدم ختريذ.
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–رمحه اهلل » :-ليس يف الدنيا مبتدع إال وهو يبغض أهل احلديث ،فإذا ابتدع الرجل
نزعت حالوة احلديث من قلبه« (.)177
ويف نهاية املطاف لنقف مع كالم نفيس إلمام األئمة ابن خزمية –رمحه اهلل -
يف بيان الفرق بني عني اهلل تعاىل وعني املخلوق لينتفي بذلك وجود أي شبهة للتشبيه،
يقول –رمحه اهلل » :-حنن نقول :لربنا اخلالق عينان يبصر بهما ما حتت الثرى وحتت
األرض السابعة السفلى ،وما يف السموات العلى ،وما بينهما من صغري وكبري ،ال
خيفى على خالقنا خافية يف السموات السبع واألرضني السبع ،وال ممّا بينهن وال
فوقهن ،وال أسفل منهن ،ال يغيب عن بصره من ذلك شيء ،يرى ما يف جوف البحار
وجلجها كما يرى عرشه الذى هو مستو عليه.
وبنو آدم -وإن كانت هلم عيون يبصرون بها  -فإنَّهم إمنا يرون ما قرب من
أبصارهم ،مما ال حجاب وال سرت بني املرئي وبني

أبصارهم«...

()175

إىل آخر كالمه

الذي بني فيه بطالن التشبيه بني صفات اهلل تعاىل وصفات خلقه.
املبحث الثالث :أثر اإلميان بصفة العيني هلل تعاىل
ال خيفى على كل موحد أهمية اإلميان بأمساء اهلل وصفاته ،فالعلم بها ومعرفتها
وتدبرها من أشرف العلوم ،إذ شرف العلـم بشـرف املعلـوم ،وملـا كـان املعلـوم هنـا هـو
الرب جل جالله كان هذا العلم من أجل العلوم(.)177

( )566رواه احلاكم يف املعرفة (ص ،)87:واهلروي يف ذم الكالم وأهلذ ( ،)72/2والصابوين يف عقيدة السلف
أصحاب احلديث (ص.)800:
( )567كتاب التوحيد البن خزنة (.)557-553/5
( )563ا ظر :كالم العالمة ابن القيم يف مفتاح دار السعادة (.)855/5
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وقــد حتــد العلمــاء كــثرياً يف بيــان شــرف هــذا العلــم وأهميــة توحيــد األمســاء
والصفات ،وبينوا أنَّ لكل اسم من أمساء اهلل تعاىل أو صفة من صـفاته عبوديـة خاصـة
ومقتضيات خاصة يورثها اإلميان بتلك الصـفة أو االسـم ،و أ ّن أكمـل النـاس عبوديـة:
املتعبد جبميع األمساء والصفات اليت يطلع عليها البشر ،فـال حتجبـه عبوديـة اسـم عـن
عبودية اسم آخر(.)177
ومن هنا كان اإلميان بصـفة العيـنني هلل تعـاىل وكونـه يـرى ويبصـر عبـاده ،ﮋ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍ ﰎﰏ ﰐﰑ

ﰒ ﰓ ﮊ [يونس،]71 :كان هلا األثـر البـالغ علـى العبـد املوحّـد الـذي آمـن بصـفات
الكمال هلل تعاىل ،ومل جيردها من معانيها كما هو حال املعطلة.
أثر بالغ يف عبوديتـه هلل تعـاىل ،ويف سـلوكه ،ودعائـه ،والتجائـه للـرب جـل
جاللـه ،فمـن حقّـق اإلميـان بهـذه الصـفة صـدقاً وحقـاً ،وصـل بـه احلـال إىل مرتبــة
اإلحسان » ،أن تعبد هللا كأن ترا َإن مل تكن ترا َإن يراك«( ، )15٠فإذا علم أن اهلل
يــراه ازداد يف طاعــة اهلل وعبادتـــه ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ

[الشــــعراء ،]217 – 217 :فيثمــــر لــــه ذلــــك اخلضــــوع واإلخــــالص والســــكينة
والطمأنينة.
قال ابن القيم –رمحه اهلل » :-وعلمـه بسـمعه وبصـره وعلمـه ،وأنَّـه ال خيفـى
عليه مثقال ذرَّة يف السموات واألرض ،وأنَّه يعلم السرَّ وأخفى ،ويعلـم خائنـة األعـني
كـل مـا ال يرضـي
وما في الصدور يُثمر له حفظ لسـانه وجوارحـه خطـرات قلبـه عـن ِّ

( )569ا ظر :مدارج السالكني ( ،)728/5ومفتاح دار السعادة (.)750/2
( )570رواه البلاري برقم ( ،)70ومسلم برقم (.)3
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اهلل ،وأنْ جيعل تعلُّق هذه األعضاء مبا حيبه اهلل ويرضـاه ،فيثمـر لـه ذلـك احليـاء باطنـاً،
ويثمر له احلياء اجتناب احملرَّمات والقبائح« (.)151
إذا آمــن بصــفة العيــنني وعلــم أنّ اهلل يــراه التجــأ إىل اهلل تعــاىل يف مواجهــة عــدوه
ومصائبه كما قـال تعـاىل ملوسـى وهـارون ملـا اشـتكيا فرعـون وبطشـه ﮋ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [طه.]47 :
واإلميان بهذه الصفة يور العبد حتقيق التوحيد واالبتعاد عن الشـرك كمـا
قال إبراهيم بن سعد الزاهـد » :ومـن علـم أنـه بعـني اهلل اسـتحيا أن يـراه اهلل يأمـل
سواه« (.)152
وكذلك يور العبد االستحياء من اهلل تعاىل ،فال يتوانى عن طاعته ،ويستحي
أن يقحم نفسه يف معصية اهلل تعاىل ،كما قال حممد بـن أبـي عبـدان :قيـل حلـاا األصـم
على ما بنيـت أمـرك هـذا مـن التوكـل؟ قـال» :علـى أربـع خـالل ،علمـت أنَّ رزقـي ال
يأكلــه غــريي فلســت أهــتم لــه ،وعلمــت أنَّ عملــي ال يعملــه غــريي فأنــا مشــغول بــه،
وعلمـت أنَّ املـوت يـأتيين بغتـة ،فأنـا أبـادره ،وعلمـت أنـي بعـني اهلل يف كـل حـال فأنـا
أستحيي منه« (.)153
ومن هنا ينبغي تذكري أهل املعاصي برؤية اهلل تعاىل هلـم وعلمـه مبعاصـيهم،
ومن ذلك ما ذكره ابـن القـيم يف روضـة احملـبني( »:)154قـال حممـد بـن إسـحاق :نـزل

( )575مفتاح دار السعادة (.)750/2
( )572رواه ابن عساكر يف ريخ مدينة دمش ( ،)307/6وأبو عيم يف احللية ( ،)577/50وابن اجلوزي يف
صفة الصفوة (.)388/2
( )578رواه البيلق يف عب اإلنان (.)93/2
(( )573ص.)889:
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السري بن دينـار يف درب مبصـر ،وكانـت فيـه امـرأة ريلـة فتنـت النَّـاس جبماهلـا،
فعلمت به املرأة فقالت :ألفتننه .فلمـا دخلـت مـن بـاب الـدار ،تكشـفت وأظهـرت
نفسها ،فقال :مالك؟ فقالت :هل لك يف فراش وطي وعيش رخي؟ .فأقبل عليها
وهو يقول:
وكَــ ـم ذِي مَعــــاصٍ نَــ ـالَ مِــ ـنهُ َّن لــــذَّة

ومَــــــاتَ َفخالهَــــــا وَ َذاقَ الـــــــدَّ َواهِيا

َتصَــــ َّرمُ لـــــذَّاتُ املعَاصِــــي وتَنقَضِــــي

َوَتبقَـــى تَِباعَـــاتُ املعَاصـــي كَمَـــا هِيَـــا

َفيَــــــــا سَــــــــوْ َءَتا وَاهلل َراءٍ َوسَــــــــامِ ٍع

ني اهللِ َيغْشَـــ ـى املعَاصِـــ ـَيا«
ِلعبـــ ـدٍ ِبعَـــ ـ ِ

ومــن أيقــن أنــه بعــني اهلل تعــاىل خــف عليــه مصــابه ،وزاد رجــاؤه مبــواله،
وأحســن الظــن بربــه ،روى ابــن أبــي يعلــى يف طبقــات احلنابلــة( » : )157وقــال أبــو
العباس حممد بن أ محد بن الصلت :مسعت عبد الرمحن املتطبـب يعـرف بطبيـب
السنة يقول :دخلت على أ محد بن حنبل أعـوده ،فقلـت :كيـف جتـدك؟ فقـال:
أمحد اهلل إليك ،أنا بعني اهلل ،ثم دخلـت علـى بشـر بـن احلـار  ،فقلـت :كيـف
جتدك؟ فقال :أ محد اهلل إليك ،أجد كذا أجـد كـذا .فقلـت :أمـا شـى أن يكـون
هذا شكوى؟ فقال :حدثنا املعافى بن عمرا ن عـن سـفيان بـن سـعيد عـن منصـور
عن إ براهيم عن علقمة واألسود قاال مسعنا عبداهلل بن مسعود يقول :قال رسول
اهلل  » :إذا كان الشكر قبل الشكوى َليأب بشاك«( ،)157فـدخلت علـى أ محـد
بن حنبل فحدثته فكان إذا سألته قال :أ محد اهلل إليك أجد كذا وكذا«.

( )577طبقا احلنابلة ( ،)203/5وا ظر :اآلداب الشرعية البن مفلح (.)578/2
( )576مل أقف عليذ مسنداً يف غري طبقا احلنابلة ،والعجب أن فقلاء احلنابلة نن يذكر هذا احلديث يعزوه إا
الصحيحني ،وهو ليس فيلما .ا ظر مينالً :الفروع البن مفلح (.)589/2
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فاإلميان بهذه الصفة له من الثمرات الكثرية اليت تقوي إميان العبد ،وتزيده
رســوخاً وتوحيــداً وطاعــة هلل تعــاىل ،فهــي تــور مقــام املراقبــة اجلــامع ملقامــات
اإلسالم واإلميان واإلحسان( ،)155قال ابن القـيم » :واملراقبـة هـي :التعبـد بامسـه
الرقيب ،احلفيظ ،العليم ،والسـميع ،البصـري ،فمـن عقـل هـذه األمسـاء وتعبـد
مبقتضاها :حصلت له املراقبة« ( .)157بل قد يزيد األمـر عنـد العبـد حتـى يصـل إىل
مقام املشاهدة وهو أعلى املقامني ،وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشـاهدته هلل
تعاىل بقلبه وهـو أن يتنـور القلـب باإلميـان وتنفـذ البصـرية يف العرفـان حتـى يصـري
الغيب كالعيان (.)157
كلّ هذه الثمرات حرم املعطلة منها أنفسهم ،وحازها أهل السنة واجلماعة،
فكانوا أعبد النّاس وأقربهم إىل ربهم ،وأبعدهم عن معصيته.
واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أرعني.
اخلامتة
بعد االنتهاء من البحث يتبني للقارئ عدد من األمور ،فمن ذلك:
 - 1أنَّ القرآن والسنة دلّتا على إثبات صفة العني هلل تعاىل وأنها من الصفات
الذاتية اخلربية.
 - 2أنَّ السنة دلّت على أنَّ هلل تعاىل عينني اثنتني ،وذلك يف نفي العور عن
اهلل تعاىل.

( )577ا ظر :مدارج السالكني (.)723/2
( )573مدارج السالكني (.)270/2
( )579أعالم السنة املنشورة (ص.)232:
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 - 3أنَّ حديث نفي العور عن اهلل تعاىل من األحاديث املتواترة املروية عن
رلة من صحابة النيب .
 - 4أنّه ال تعارض بني التثنية يف صفة العينني وبني اإلفراد واجلمع.
 - 7أنَّ السلف عرب القرون ال ينكرون هذه الصفة هلل تعاىل وبعضهم ينص
على أن هلل تعاىل عينني اثنتني ،وبعضهم ينص على أنّ ذلك إراع العلماء.
 - 7أنَّ املعطلة ينكرون هذه الصفة هلل تعاىل ،ويؤولونها على غري حقيقتها،
وقوهلم باطل مردود بالكتاب والسنة واإلراع ،مع ما يف قوهلم من اللوازم الباطلة.
 - 5أنَّ املؤمن بصفة العينني هلل تعاىل يعمل مبقتضى هذه الصفة من االجتهاد
يف الطاعة واالبتعاد عن املعصية.
واهلل تعاىل أسأل أن جيعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم إنّ ربي لسميع
الدعاء.
ثبت املصاد واملرااع
[]1

اإلبانة عن أصول الديانـة ،ألبـي احلسـن علـي بـن إمساعيـل األشـعري ،حققـه
بشري حممد عيـون ،مكتبـة دار البيـان1411 ،هــ ،ونسـخة خمطوطـة مـن جامعـة
امللك سعود.

[]2

اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة :ألبي عبداهلل
عبيداهلل بن حممد بن بطة العكربي احلنبلي ،حتقيق ودراسة رضا بن نعسان
معطي ،دار الراية الرياض ،الطبعة الثانية1417 ،هـ .وكذلك :تتمة الرد على
اجلهمية ،حتقيق الوليد سيف النصر ،دار الراية ،الطبعة األوىل1417 ،هـ

[]3

إبطال التـأويالت ألخبـار الصـفات ،ألبـي يعلـى حممـد بـن احلسـني بـن الفـراء،
حتقيق حممد احلمود النجدي ،دار إيالف.
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[]4

اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو اجلهمية واملعطلة :لإلمام مشس الدين
أبي عبد اهلل حممد بن أبي بكر املعروف بابن قيم اجلوزية الدمشقي ،حتقيق عواد
املعتق ،الطبعة األوىل14٠7 ،هـ.

[]7

أحكام القرآن :لإلمام أبي بكر حممد بن عبداهلل بن العربي ،حتقيق عبدالرزاق
املهدي ،دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.

[]7

اإلحكام يف أصول األحكام ،لعلي بن أمحد بن حزم األندلسي أبو حممـد ،دار
احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل14٠4 ،هـ.

[]5

اآلداب الشرعيّة :لإلمام الفقيه حممد بن مفلح الدمشقي ،حتقيق شعيب
األرنؤوط وعمر القيام ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية1415 ،هـ.

[]7

األربعــني يف دالئــل التوحيــد ،ألبــي إمساعيــل اهلــروي ،حتقيــق الــدكتور علــي
الفقيهي14٠4 ،هـ.

[]7

أساس التقديس يف علم الكالم ،لفخر الدين أبي عبد اهلل حممد بن عمر بن
احلسني الرازي ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،الطبعة األوىل1417 ،هـ
1777 -م.

[ ]1٠األمساء والصفات :ألبي بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ،حتقيق
عبداهلل بن حممد احلاشدي ،مكتبة السوادي للتوزيع ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.
[ ]11أصول السنة :لإلمام حممد بن عبداهلل ابن أبي زمنني األندلسي ،حتقيق عبداهلل بن
حممد عبدالرحيم البخاري ،مكتبة الغرباء األثرية ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
[ ]12أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن :للعالمة حممد األمني بن حممد املختار
الشنقيطي ،مكتبة ابن تيمية14٠7 ،هـ.
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[ ]13اعتقاد أئمة احلديث :ألبي بكر اإلمساعيلي ،حتقيق حممد اخلميس ،دار
العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1412،هـ.
[ ]14االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد ،لعـالء الـدين علـي بـن إبـراهيم املعـروف
بابن العطار ،حتقيق سـعد الزويهـري ،إصـدار وزارة األوقـاف يف قطـر ،الطبعـة
األوىل1432 ،هـ.
[ ]17االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشـاد علـى مـذهب السـلف وأصـحاب احلـديث،
للحافظ أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق أمحد عصـام ،دار اآلفـاق اجلديـدة،
الطبعة األوىل14٠1 ،هـ.
[ ]17االعتقــاد ،ألبــي احلســني حممــد بــن القاضــي أبــي يعلــى الفــراء ،حتقيــق حممــد
اخلميس ،دار أطلس اخلضراء ،الطبعة األول1423 ،هـ.
[ ]15أعــالم الســنة املنشــورة العتقــاد الطائفــة الناجيــة املنصــورة ،للعالمــة حــافظ بــن
أمحــد احلكمــي ،حتقيــق حــازم القاضــي ،وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف
والدعوة واإلرشاد  -اململكة العربية السعودية1422 ،هـ.
[ ]17إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل ،حملمد بـن إبـراهيم بـن سـعد اهلل بـن
راعة ،حتقيق وهيب سليمان غاوجي األلباني ،دار السـالم للطباعـة والنشـر،
الطبعة األوىل141٠ ،هـ.
[ ]17البداية والنهاية ،تأليف :إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبـو الفـداء ،مكتبـة
املعارف.
[ ]2٠بدائع الفوائد ،تأليف :حممد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد اهلل ،حتقيـق
هشام عبد العزيز عطا ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
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[ ]21الربهان يف علوم القرآن :للعالمة بدر الدين حممد بن عبداهلل الزركشي ،حتقيق
حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار ملعرفة ،الطبعة الثانية.
[ ]22بغية الباحث عن زوائد مسند احلار  ،للحار بـن أبـي أسـامة حل احلـافظ نـور
الدين اهليثمـي ،حتقيـق :د .حسـني أمحـد صـاحل البـاكري ،مركـز خدمـة السـنة
والسرية النبوية  -املدينة املنورة ،الطبعة األوىل 1413هـ.
[ ]23بيان تلبـيس اجلهميـة يف تأسـيس بـدعهم الكالميـة ،لشـيخ اإلسـالم أمحـد عبـد
احلليم بن تيمية احلراني أبو العباس ،حتقيق :حممد بن عبد الرمحن بـن قاسـم،
مطبعة احلكومة  -مكة املكرمة ،الطبعة األوىل1372 ،هـ.
[ ]24البيــان والتحصــيل والشــرح والتوجيــه والتعليــل يف املســائل املســتخرجة ،ألب ـي
الوليد ابن رشد القرطيب ،حتقيق حممد حجي ،دار الغرب14٠7 ،هـ.
[ ]27تاريخ مدينة دمشق :للحافظ أبي القاسم علي بن القاسم بن عساكر الدمشقي،
حتقيق حمب الدين عمر غرامة العمروي ،دار الفكر ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
[ ]27تبيني كذب املفرتي فيمـا نسـب إىل اإلمـام أبـي احلسـن األشـعري ،للحـافظ ابـن
عساكر ،دار الكتاب العربي14٠4 ،هـ.
[ ]25التحفة املهدية شرح الرسالة التدمرية ،للشيخ فاحل بن مهدي آل مهـدي ،حتقيـق
عبدالرمحن احملمود ،دار الوطن1414 ،هـ.
[ ]27التدمرية ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق السعوي.
[ ]27التدوين يف أخبار قزوين ،لعبـد الكـريم بـن حممـد الرافعـي القـزويين ،حتقيـق:
عزيز اهلل العطاري ،دار الكتب العلمية  -بريوت 1775 -م.
[ ]3٠التسعينية ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق حممد بن إبـراهيم العجـالن ،مكتبـة
املعارف ،الطبعة األوىل142٠،هـ.
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[ ]31تعظيم قدر الصالة :لإلمام حممد بن نصر املروزي ،حتقيق عبدالرمحن بن
عبداجلبار الفريوائي ،مكتبة الدار ،املدينة النبوية ،الطبعة األوىل14٠7 ،هـ.
[ ]32تفسري البحر احمليط ،حمل مـد بـن يوسـف الشـهري بـأبي حيـان األندلسـي ،حتقيـق:
الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود وغــريه ،دار الكتــب العلميــة  -لبنــانحل
بريوت ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ 2٠٠1-م.
[ ]33تفسري السعدي (تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان) :للعالمة
عبدالرمحن بن ناصر السعدي ،بتقديم الشيخ عبداهلل بن عقيل والشيخ حممد
العثيمني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.
[ ]34تفسري الطربي (جامع البيان يف تأويل القرآن) :لإلمام أبي جعفر حممد بن جرير
الطربي ،توزيع مكتبة عباس الباز ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية1417 ،هـ.
[ ]37تفسري القرآن العظيم مسنداً عن رسول اهلل  والصحابة والتابعني :ألبي حممد
عبدالرمحن بن أبي حاا الرازي ،حتقيق أسعد حممد الطيب ،مكتبة نزار
مصطفى الباز ،مكة املكرمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1415 ،هـ1775 ،م.
[ ]37تفسري القرآن العظيم :للحافظ أبي الفداء ابن كثري ،مكتبة العلوم واحلكم،
املدينة النبوية ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.
[ ]35تفسري القرآن ،ألبي املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاني ،حتقيق:
ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم ،دار الوطن  -الرياض –
السعودية ،الطبعة :األوىل1417 ،هـ.
[ ]37تفسـري القــرآن ،لعبــد الـرزاق بــن همــام الصـنعاني ،حتقيــق :د .مصــطفى مســلم
حممد ،مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة األوىل141٠،هـ.
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[ ]37التفسري الكبري أو مفاتيح الغيـب ،لفخـر الـدين حممـد بـن عمـر التميمـي الـرازي
الشــافعي ،دار الكتــب العلميــة – بــريوت ،الطبعــة :األوىل 1421 -هـــ -
2٠٠٠م.،
[ ]4٠التمهيد يف ريج الفروع على األصول ،لعبد الرحيم بـن احلسـن األسـنوي أبـو
حممــد ،حتقيــق :د .حممــد حســن هيتــو ،مؤسســة الرســالة  -بــريوت الطبعــة:
األوىل14٠٠ ،هـ.
[ ]41التهجد وقيام الليل ،ألبي بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشـي
البغدادي ،حتقيق :مصلح بـن جـزاء بـن فـدغوش احلـارثي ،مكتبـة الرشـد -
السعودية – الرياض ،الطبعة :األوىل 1417 -هـ 1777 -م.
[ ]42التوحيد وإثبات صفات الرب ،إلمام األئمة حممد بن خزمية ،حتقيـق عبـدالعزيز
الشهوان ،دار الرشد14٠7 ،هـ.
[ ]43جزء فيه ذكر اعتقاد السـلف يف احلـروف واألصـوات ،ألبـي زكريـا حميـي الـدين
حييى بـن شـرف النـووي ،حتقيـق :أمحـد بـن علـى الـدمياطي ،مكتبـة األنصـار
للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل.
[ ]44اجلواهر الكالمية يف إيضاح العقيدة اإلسـالمية ،للعالمـة طـاهر اجلزائـري (ت:
1337ﻫ)  ،دار ابن حزم ،الطبعة األوىل143٠ ،ﻫ.
[ ]47حادي األرواح إىل بالد األفراح ،البن القيم ،دار الكتب العلمية – بريوت.
[ ]47حاشية ابن القيم علـى سـنن أبـي داود ،دار الكتـب العلميـة – بـريوت ،الطبعـة
الثانية 1417 ،هـ.
[ ]45حاشـــية البيجـــوري علـــى جـــوهرة التوحيـــد ،دار الســـالم ،الطبعـــة األوىل،
1422هـ.
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[ ]47حاشية الدرّة املضية ،عبدالرمحن بن قاسم.
[ ]47احلجة يف بيان احملجة :لإلمام قوام السنة أبي القاسم إمساعيل بن حممد
األصبهاني ،حتقيق حممد بن ربيع بن هادي عمري املدخلي ،وحممد أبو رحيم،
دار الراية ،الطبعة األوىل1411 ،هـ177٠،م.
[ ]7٠حلية األولياء وطبقات األصفياء :للحافظ أبي نعيم أمحد بن عبد اهلل
األصفهاني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
[ ]71الدر املنثور يف التفسري املأثور :للحافظ عبدالرمحن بن أبي بكر السيوطي ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1411 ،هـ.
[ ]72درء تعارض العقل والنقل ،لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد السالم بن
عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية ،حتقيق :عبد اللطيف عبد الرمحن ،دار
الكتب العلمية  -بريوت 1415 -هـ 1775 -م.
[ ]73الدرر السنية يف األجوبة النجدية :رع عبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي
القحطاني النجدي ،الطبعة اخلامسة1413،هـ.
[ ]74دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ،ألبي الفرج عبد الرمحن بـن اجلـوزي احلنبلـي،
حتقيق :حسن السقاف ،دار اإلمام النووي – األردن ،الطبعة الثالثة1413 ،هـ
 1772م.،[ ]77ذم الكالم وأهلـه ،لشـيخ اإلسـالم أبـو إمساعيـل عبـد اهلل بـن حممـد األنصـاري
اهلروي ،حتقيق :عبد الرمحن عبد العزيز الشـبل ،مكتبـة العلـوم واحلكـم -
املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل1417 ،هـ 1777-م.
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[ ]77الرســالة الوافيــة ملــذهب أهــل الســنة يف االعتقــادات وأصــول الــديانات ،لألبــي
عمرو عثمان بن سعيد الـداني ،حتقيـق دغـش بـن شـبيب العجمـي ،دار اإلمـام
أمحد ،الكويت ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.
[ ]75روضة احملبني ونزهـة املشـتاقني ،البـن القـيم ،دار الكتـب العلميـة  -بـريوت،
1412هـ.
[ ]77السلسلة األحاديث الضعيفة ،للعالمة حممد ناصر الدين األلباني ،دار املعارف.
[ ]77السنة :لعبد اهلل بن اإلمام أمحد ،حتقيق حممد بن سعيد بن سامل القحطاني،
الناشر رمادي للنشر واملؤمتن للتوزيع ،الطبعة الثالثة1417 ،هـ1777 ،م.
[ ]7٠سنن الرتمذي :ألبي عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق وشرح أمحد
شاكر ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
[ ]71السنن الكربى ،ألمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ،حتقيق :د.عبد
الغفار سليمان البنداري  ،سيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية – بريوت،
الطبعة األوىل1771 – 1411،م.
[ ]72السّنن :للحافظ أبي عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجة القزويين ،حقَّق نصوصه
ورقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلَّق عليه حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان.
[ ]73السنن :ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني ،إعداد وتعليق عزت عبيد
الدعاس وعادل السيد ،ومعه معامل السنن للخطابي ،دار احلديث للطباعة
والنشر ،بريوت ،الطبعة األوىل1377 ،هـ.
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[ ]74شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة :ألبي القاسم هبة اهلل بن احلسن بن
منصور الاللكائي الطربي ،حتقيق أمحد سعد محدان ،دار طيبة للنشر
والتوزيع ،الرياض ،الطبعة الثانية1411 ،هـ.
[ ]77شرح السنّة :لإلمام البغوي أبي حممد احلسني بن مسعود الفرَّاء ،حتقيق
زهريالشاويش وشعيب األرناؤوط ،املكتب اإلسالمي1374،هـ.
[ ]77شــرح العقيــدة األصــفهانية ،لشــيخ اإلســالم أمحــد بــن عبــد احللــيم بــن تيميــة
احلراني أبو العباس ،حتقيق إبراهيم سعيداي ،مكتبة الرشد ،الريـاض ،الطبعـة
األوىل1417 ،هـ.
[ ]75شــرح العقيــدة الســفارينية ،للشــيخ حممــد بــن صــاحل بــن عثــيمني ،مــدار الــوطن
للنشر ،الطبعة األوىل1427 ،هـ.
[ ]77شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية :للشيخ حممد بن صاحل
العثيمني ،حتقيق سعد بن فواز الصميل ،دار ابن اجلوزي ،مكتبة مشس،
الطبعة الثانية1417 ،هـ.
[ ]77شرح العقيدة الواسيطة ،للشيخ صاحل الفوزان.
[ ]5٠شــرح املقاصــد يف علــم الكــالم ،لســعد الــدين مســعود بــن عمــر بــن عبــد اهلل
التفتــازاني ،دار املعــارف النعمانيــة – باكســتان ،الطبعــة األوىل14٠1،هـــ -
1771م.
[ ]51شــرح العقيــدة الواســطية ،للعالمــة حممــد خليــل هــراس ،حتقيــق الســقاف ،دار
اهلجرة ،الطبعة الثالثة1417 ،هـ.
[ ]52شعب اإلميان :ألبي بكر البيهقى ،حتقيق أبي هاجر حممد السعيد بن بسيوني
زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
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[ ]53صحيح ابن حبان مع اإلحسان :لعالء الدين علي بن بلبان الفارسي ،حتقيق
شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.
[ ]54صحيح البخاري ،حملمد بن إمساعيل أبـو عبـداهلل البخـاري اجلعفـي ،حتقيـق :
مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري  ،الطبعة الثالثة 14٠5 ،هـ.
[ ]57صحيح مسلم (اجلامع الصحيح) :ملسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،
حتقيق وترتيب حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتا

العربي ،بريوت،

لبنان ،الطبعة األوىل1357 ،هـ.
[ ]57الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة :للشيخ حممد أمان اجلامي ،الطبعة الثانية،
1411هـ.
[ ]55صفة الصفوة :للعالمة أبي الفرج ابن اجلوزي ،حتقيق حممود فاخوري ،وحممد
قلعه جي ،دار املعرفة ،بريوت.
[ ]57الصمت وآداب اللسان ،ألبـي بكـر عبـد اهلل بـن حممـد بـن عبيـد ابـن أبـي الـدنيا
القرشــي البغــدادي ،حتقيــق :أبــو إســحاق احلــويين ،دار الكتــاب العربــي –
بريوت ،الطبعة األوىل141٠ ،هـ.
[ ]57الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ،للعالمـة مشـس الـدين حممـد بـن أبـي
بكر بن قيم اجلوزيـة ،حتقيـق :د .علـي بـن حممـد الـدخيل اهلل ،دار العاصـمة –
الرياض ،الطبعة الثالثة1777 – 1417 ،م.
[ ]7٠الضعفاء الكبري ،ألبي جعفر حممد بن عمـر بـن موسـى العقيلـي ،حتقيـق :عبـد
املعطي أمني قلعجي ،دار املكتبـة العلميـة – بـريوت ،الطبعـة األوىل14٠4 ،هــ
1774 -م.
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[ ]71طبقات احلنابلة :للقاضي حممد بن احلسني بن أبي يعلى الفراء ،مطبعة السنة
احملمدية ،دار املعرفة.
[ ]72طريق اهلجرتني وباب السعادتني :لإلمام أبي عبداهلل حممد بن أبي بكر بن قيم
اجلوزية ،حتقيق يوسف علي بديوي ،دار ابن كثري ،الطبعة الثانية1417 ،هـ.
[ ]73عقيدة السلف أصحاب احلديث ،لإلمـام أبـي عثمـان الصـابوني ،حتقيـق ناصـر
اجلديع ،دار العاصمة1417 ،هـ.
[ ]74عقيدة أهل السنة واجلماعة ،للشيخ حممد بن صاحل بـن عثـيمني ،ضـمن جممـوع
فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني ،دار الثريا.
[ ]77العلـــو للعلـــي الغفـــار ،للحـــافظ الـــذهيب ،حتقيـــق :أبـــو حممـــد أشـــرف بـــن
عبداملقصود ،مكتبة أضواء السلف1777 ،م.
[ ]77غاية املرام يف علـم الكـالم ،ل علـي بـن أبـي علـي بـن حممـد بـن سـامل اآلمـدي،
حتقيــق :حســن حممــود عبــد اللطيــف ،اجمللــس األعلــى للشــئون اإلســالمية -
القاهرة – 1371هـ.
[ ]75فتاوى السبكي ،أل بـي احلسـن تقـي الـدين علـي بـن عبـد الكـايف السـبكي ،دار
املعرفة  -لبنانحل بريوت.
[ ]77فتــاوى ورســائل مساحــة الشــيخ عبــدالرزاق عفيفــي ،إعــداد وليــد بــن إدريــس
والسعيد بن صابر عبده ،دار الفضيلة1417 ،هـ.
[ ]77فتح الباري بشرح صحيح البخاري :ألبي الفضل شهاب الدين أمحد بن
علي بن حجر العسقالني ،ترتيب وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ،املكتبة
السلفية.
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[ ]7٠فــتح رب الربيــة ،للشــيخ حممــد بــن صــاحل بــن عثــيمني ،ضــمن جممــوع فتــاوى
ورسائل الشيخ ابن عثيمني ،دار الثريا.
[ ]71قطــف الثمــر يف بيــان عقيــدة أهــل األثــر ،حملمــد صــديق حســن خــان القنــوجي،
حتقيق :د .عاصم عبد اهلل القريوتي ،شركة الشرق األوسط للطباعة  -ماركـا
الشمالية – األردن ،الطبعة :األوىل14٠4 ،هـ.
[ ]72القواعــد املثلــى يف صــفات اهلل وأمسائــه احلســنى ،للعالمــة حممــد بــن صــاحل بــن
عثيمني ،حتقيق أشرف عبداملقصود ،مكتبة السنة1414 ،هـ.
[ ]73الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية ،البن قـيم اجلوزيـة ،حتقيـق العريفـي
واجلنيين ،دار عامل الفوائد.
[ ]74كرامات أولياء اهلل عز وجل ،للحافظ هبة اهلل بن احلسن الطربي الاللكائي،
حتقيق :د .أمحد سعد احلمدان ،دار طيبة – الرياض ،الطبعة األوىل،
1412هـ.
[ ]77كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة :للحافظ نور الدين علي بن
أبي بكر اهليثمي ،حتقيق حبيب الرمحن األعظمي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األوىل1377 ،هـ.
[ ]77الكشف والبيـان (تفسـري الـثعليب) ،ألبـي إسـحاق أمحـد بـن حممـد بـن إبـراهيم
الثعليب النيسابوري ،حتقيق :اإلمام أبـي حممـد بـن عاشـور ،دار إحيـاء الـرتا
العربي – بريوت ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
[ ]75الكفايـة يف علــم الروايــة ،للحــافظ أمحـد بــن علــي بــن ثابـت أبــو بكــر اخلطيــب
البغــدادي ،حتقيــق :أبــو عبــداهلل الســورقي  ،إبــراهيم محــدي املــدني ،املكتبــة
العلمية  -املدينة املنورة.
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[ ]77لسان العرب ،حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر ،بريوت.
[ ]77جممع الزوائد ومنبع الفوائد :للحافظ اهليثمي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
14٠7هـ.
[ ]1٠٠جمموع الفتاوى :لشيخ اإلسالم أبي العباس أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية
احلرَّاني الدمشقي ،رع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي
القحطاني النجدي ،وابنه حممد ،طبعة جممع امللك فهد.
[ ]1٠1جمموع فتاوى مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز :إعداد وتقديم عبداهلل بن حممد
الطيار ،دار الوطن ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
[ ]1٠2احمللى :البن حزم الظاهري أبو حممد ،حتقيق :جلنة إحياء الـرتا العربـي ،دار
اآلفاق اجلديدة – بريوت.
[ ]1٠3خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهميـة واملعطلـة ،البـن قـيم اجلوزيـة ،اختصـار
املوصــلي ،حتقيــق احلســن بــن عبــدالرمحن العلــوي ،أضــواء الســلف ،الطبعــة
األوىل1427 ،هـ.
[ ]1٠4مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،للعالمة ابن القـيم ،حتقيـق
عبدالعزيز بن ناصر اجلليل ،دار طيبة1423 ،هـ.
[ ]1٠7مراقي السعود إىل مراقي السعود ،حملمد األمني بن أمحد زيدان اجلكين ،حتقيق
حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطي ،مكتبة ابن تيمية1412 ،هـ.
[ ]1٠7املستدرك على الصّحيحني :ألبي عبداهلل حممد بن عبداهلل احلاكم النيسابوري،
بذيله «التلخيص» لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب
الدّمشقي ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،لبنان.
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[ ]1٠5مسند أبي داود الطيالسي :لسليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي ،دار
الكتاب اللبناني ،ودار التوفيق ،مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية ،اهلند،
حيدرآباد ،الدكن ،الطبعة األوىل1321 ،هـ.
[ ]1٠7مسند أبي يعلى ،للحافظ أمحد بن علي بن املثنى أبو يعلى املوصلي التميمي،
حتقيق :حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتا

– دمشق ،الطبعة األوىل،

1774 – 14٠4م.
[ ]1٠7مسند الشاميّني :للحافظ أبي القاسم الطرباني ،حتقيق محدي السلفي،
الرسالة ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
[ ]11٠املسند :لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل أبي عبد اهلل الشّيباني ،الطبعة امليمنية،
وبهامشه منتخب كنز العمال من سنن األقوال واألفعال ،املكتب اإلسالمي،
بريوت ،الطبعة الثانية1377 ،هـ.
[ ]111مشكل احلديث وبيانه ،ألبي بكر حممد بن احلسن بن فورك األصبهاني،
حتقيق :موسى حممد علي ،دار عامل الكتب – بريوت ،الطبعة الثانية -
1777م.
[ ]112املصنف يف األحاديث واآلثار :للحافظ أبي بكر عبد اهلل بن حممد بن أبي شيبة
الكويف العبسي ،حتقيق حممد عبدالسالم شاهني ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
األوىل1417 ،هـ.
[ ]113املعجم األوسط :للحافظ أبي القاسم سليمان بن أمحد الطرباني ،قسم
التحقيق بدار احلرمني أبو معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد وأبو الفضل عبد
احملسن بن إبرهيم احلسينى ،من منشورات ،دار احلرمني ،بالقاهرة.
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[ ]114املعجــم الكــبري ،للحــافظ ســليمان بــن أمحــد بــن أيــوب أبــو القاســم الطربانــي،
حتقيق :محدي بن عبداجمليد السلفي ،مكتبة الزهراء – املوصل ،الطبعـة الثانيـة
 1773 – 14٠4م.[ ]117معجم مقاييس اللغة ،ألبي احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،حتقيق :عبد
السالم حممد هارون ،دار اجليل  -بريوت – لبنان ،الطبعة الثانية142٠ ،هـ
 1777م.[ ]117معرفة علوم احلديث :لإلمام أبي عبداهلل احلاكم النيسابوري ،حتقيق السيد
معظم حسني ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية1375 ،هـ.
[ ]115مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة ،البن القيم ،حتقيق علـي
احلليب ،دار ابن عفان1417 ،هـ.
[ ]117مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني :ألبي احلسن األشعري ،حتقيق
هيلموت ،الطبعة الثالثة.
[ ]117مناقب اإلمام أمحد :ألبي الفرج ابن اجلوزي ،حتقيق عبداهلل الرتكي ،دار
هجر ،الطبعة الثانية14٠7 ،هـ.
[ ]12٠منهاج السنة النبوية :لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق حممد رشاد سامل ،طبع
ونشر جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة األوىل14٠7 ،هـ،
1777م.
[ ]121منهج ودراسات آليات األمساء والصـفات ،للعالمـة حممـد األمـني الشـنقيطي،
الدار السلفية  -الكويت الطبعة الرابعة 14٠4 ،هـ 1774 -م.
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[ ]122نقض اإلمام الدارمي عثمان بن سعيد على البشر املريسي :حتقيق رشيد بن
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The Believers affirmation of the attribute of the two eyes to the Lord of the
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Abstract. I have addressed in this research an attribute from the attributes of Allaah the Most high
describing His self, which are authentically proven in the book and the sunnah, and this is the attribute of
Allaah the most high's two eyes.
And I have categorized them as the introduction and three researches.
So in the first research I have mentioned the proofs from the Quraan and then from the prophetic
sunnah which affirm the attribute of two eyes to Allaah the most high, and I have collected them from
between the singular and collective available texts, and then mentioned the statements of the scholars
from the earlier times and present times with regards to affirming two eyes to Allaah the most high.
Then in the second research I have mentioned the statements of the people in opposition of the
people of sunnah in affirming this attribute, and I've collected their doubts which have led them to object
this attribute, and awhat they have reported from their heads, those who have propagated their way of
Ta'teel( distorting the meanings.)
Finally the third research contains the narrations and the benefits of those who act collectively
upon the sunnah with belief in these attributes which Allaah controls as He wills, and to accept to
complete obedience to Allaah the most high and abandon sins.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)2ص ص ( ،593-538ربيع اثين 5338هـ/فرباير 2053م)

مضامني التفكري وضوابطه واسرتاتيجيات تنميته يف القرآن الكرمي
2

د .أمحد حممد جنادات ،1و د .حسن حممد العمري

 5أستاذ املناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية املساعد ،قسم الرتبية االبتدائية،
كلية الرتبية ،جامعة الريموك
 2أستاذ املناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية املساعد ،قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية،
كلية الشريعة ،جامعة القصيم

ملخص البحث .هدفت هذه الدراسـة ىل بيـام ممـامع دعـوة القـركم اللـر للتفلـري ،وحتديـد وـوابا التفلـري
القركم اللر  ،وىلبراز اسرتاتيجيات تنمية التفلـري القـركم اللـر  ،وحماولـة إلبـراز دعـوة القـركم ىل التفلـري والتفلـر
وحثـ علــس اسـت دام العقـ الــذب ميـا ا بـ هــذا اإللسـام عــك نقـه لوقاتـ ليلــوم أهـال الفتـ هــذه األرض
وعمارهتــا ،وأو ــت ا لدراســة بمــرورة األلــذ نلتوجييتــات الــي تو ــلت ىللييتــا ،وىلبـراز ا تت القركليــة الــي تــدعو ىل
التفلري املناهج الدراسية ،واالستفادة مك اسرتاتيجيات تنمية التفلري القركم اللر العملية التعليمية.

538

538

أمحد حممد جنادات ،و حسك حممد العمرب

املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم ,احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه ,والصالة والسالم
على معلم الناس اخلري ,سيدنا حممد ,وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين  ,ومن
واالهم بإحسان إىل يوم الدين ,وبعد:
إنّ التغريات املذهلة اليت حتدث كل يوم ,من تكنولوجيا ,وانفجار معريف,
وتطور يف كافة جماالت احلياة ,جتعل اإلنسان يقف حائراً أمامها ,وال يستطيع أن ينكر
أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر التفكري أو عصر القلق الفكري ,والتفكري سلسلة
من العمليات العقلية واألشكال املعرفية واملضامني النفسية اليت تتضمن نشاطات
موجهة الكتشاف املعنى ,وحتديد العالقات ,وحل املشكالت ,وهو ميثل أعقد نوع
من أشكال السلوك اإلنساني ,ويأتي يف أعلى مرتبة من مراتب النشاط العقلي ,وهو
وعاء اإلنسان الستعراض املاضي واالنتفاع من خرباته السابقة ,وللتعامل مع األشياء
اليت حوله يف البيئة ومعاجلة املواقف اليت تواجهه ,وللتنبؤ باملستقبل واالستعداد له
والتبصر يف عواقبه ,لقد وفر على اإلنسان الكثري من اجلهد والوقت وعصمه من
الوقوع يف الكثري من األخطاء ,واستطاع من خالله حل الكثري من املشكالت اليت
تتحداه (عبد العزيز.)36 - 62 ,6008 ,
والتفكري بوصفه عملية التغيري والتجديد نعمه إهلية ,وهبها اهلل اخلالق لبين
البشر ,ومسة كرم اهلل بها اإلنسان على غريه من املخلوقات،ﭧ ﭨ ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﭼ(اإلسراء.(20:

واهلل تعاىل فضّل اإلنسان عن سائر الكائنات احلية بالعقل ,الذي هو مرتكز
التفكري ,وسخر له كافة املخلوقات لقدرته على التفكري,ﭧ ﭨ ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
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ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ(اجلاثية ,(33 :ودعاه
إىل الفكر والتفكري والتدبر فيما حوله,ﭧ ﭨ ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽ ﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﭼ(الروم.)5 :
لقد جعل اهلل تعاىل العقل حجّة يف اإلسالم ,وأحد مصادر الفقه اإلسالمي,ﭧ

ﭨ ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ(امللك, )30 :إن أكثر
الدول تقدماً يف جمال الرتبية والتعليم ,تعترب التفكري أساس املهارات التعليمية مجيعها,
وتنطلق من وجوب تعليم الطالب كيف يستخدمون مهاراتهم التفكريية ,ومن افرتاض
إمكانية تعلم التفكري ,والقدرة على التفكري بوضوح ,ويركزون يف مناهجهم الرتبوية
على أهمية تعلم التفكري ,ومساعدة الطالب على تطوير آليات التفكري ,وتصميم
برامج خاصة لتنمية مهاراته يف املناهج الدراسية ,وتعليمه داخل الصف واملدرسة,
وتربط كفايات املعلمني وتقييم االسرتاتيجيات والنظريات يف تدريسه ,وتتخذه كدليل
لتقويم خمرجات العملية التعليمية (بريكز.)632- 23 ,6003,
ليس من السهل أن تعاش احلياة بدون تفكري ,والذي ال يستخدم تفكريه بشكل
صائب ,سوف يدفع مثنا لذلك يف خمتلف جوانب احلياة ,والتفكري ليس له فضيلة
لذاته ,بل ملا حيصل عنه من معرفة وعلم موصلني إىل أمسى الغايات وأشرف املصاحل
يف طلب املنافع ودرء املفاسد يف اآلجل والعاجل ,فالتفكري مبدأ العلم وطريق احلق,
بواسطته تنال العلوم واملعارف ,ويتم متيز احلقائق عن األوهام ,واملصاحل عن املفاسد
(احلارثي.)36 ,6003,
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مشكلة الدراسة

القرآن الكريم كتاب اهلل تعاىل املنزّل بأروع أسلوب وأفصح لسان ,ال يأتيه
الباطل من بني يديه وال من خلفه،ﭧ ﭨ ﭽ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﭼ(هود.)3 :وهو املعجزة اخلالدة اليت أخرج اهلل بها األمة من الضاللة إىل
اهلدى ,ومن اجلهل إىل العلم ,وهداها بها إىل صراطه املستقيم,ﭧ ﭨ ﭽ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ(اجلمعة .)6 :وهو املصدر اإلهلي اخلالد املتكامل :ﭧ ﭨ
ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ(األنعام,)٨٣ :وﭧ ﭨ ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ(سورة النحل,)52 ,وهو املنهج الرتبوي الشامل,
الذي يفيء إليه الناس مجيعاً ,وينهل منه العلماء ويأخذ منه احلكماء ,يهتدون
بهديه ,ويستقون من مورده العذب.
إن الدارس لتاريخ علوم القرآن ,يدرك أن القرآن الكريم طور منهجية التفكري
لدى الصحابة والتابعني وأتباعهم وكثري من املسلمني واجملتهدين الذين تعاملوا من
نصوصه ,فأضافوا إىل تالوته تدبر آياته ,وإىل حفظه فهم معانيه ,واحلافظ املتدبر أقدر
على النظر بشمول آي القرآن الكريم ,وعلى املالحظة والربط ,وبيان ما قد يستشكل
من خطأ من تفكريه.
لقد عرب القرآن الكريم عن أهداف التفكري والغاية الشاملة منه ,فهو يساعد يف
الوصول إىل املعتقد الصحيح ,واالستدالل على وجود اخلالق عز وجل ,وتعميق
اإلميان ,والتأكد من صدق املبادئ والشعارات والعقائد يف مجيع األمور ,ويف توجيه

ممامع التفلري وووابط واسرتاتيجيات تنميت

القركم اللر

532

السلوك للعمل على متييز احلق من الباطل ,ويف الكشف عن السنن اإلهلية يف بناء
الكون ,والتعرف على طبيعة اإلنسان ,وطبيعة حياة اجملتمعات البشرية( .اهليشان
وملكاوي.)323 - 326 ,6006 ,
ويصور القرآن الكريم أهمية التفكري بإكساب الفرد الشعور باألمن والطمأنينة
والتوافق النفسي واالستقرار يف احلياة( ,الكبيسي ,)35- 33 ,6008 ,وبإشباع
حب االستطالع عند الفرد والرغبة يف معرفة املعلومات عن جوانب احلياة املتعددة
سواء يف املاضي أو احلاضر املستمر واملستقبل ,وبأنه وسيلة يف طلب العلم ويف البحث
والتقصي واكتشاف حقيقة الظواهر ,وبالوصول باإلنسان إىل حقائق املواقف اجلديدة
واألحكام الشرعية املرتتبة عليها ,وبرتبية الفرد على التفكري الشوري فيما يتعلق
بشؤون احلياة( .الشافعي.)23 ,3223,
وعلى الرغم من أن القرآن الكريم نظام متكامل خالد عاملي الصيغة واألهداف
واملثل ,أنزله اهلل هلداية البشر كافة بلسان عربي مبني ,فيه أسس املسائل الفكرية,
وأسس التعاليم اخللقية ,وأسس األحكام التشريعية ,وأسس اإلشارات الكونية ,فإن
الكثري من املسلمني اليوم أعرضوا عنه تالوة وتدبراً وحفظاً وتطبيقا وعمالً فما عادوا
يسرتشدون بهديه ,وال يستندون إىل منهجيته ,وباتوا يتلقون العلوم واملعارف من غريه
دون متيز بني غث ومسني ,وبالرغم أيضاً من أن القرآن الكريم دعا اإلنسان إىل
التفكري والتدبر يف كل شيء يف هذا الكون الواسع ,فآياته تأمرنا بإعمال العقل والتفكري
ﭧﭨﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ"آل عمران ,"323 -320 ,فإن التفكري يكاد
يكون معطالً يف مساحات غري قليلة من واقع املسلمني اليوم ,وإن حصل فإن
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خصائصه اإلميانية ختتفي  ,وإن املنهج والتخطيط الذي هو أهم خصائص التفكري
القرآني غائب من الواقع فكراً وقوالً وعمالً ,مستبدالً باملناهج املادية ,فمن أجل إبراز
ذلك كله جاءت فكرة القيام بهذه الدراسة حول مضامني دعوة القرآن الكرمي للتفكري،
وضوابطه واسرتاتيجيات تنميته.
الدراسات السابقة

كتبت حول التفكري يف القرآن الكريم عدة حبوث ذات عالقة مبوضوع الدراسة,
تناولت جانباً أو أكثر من جوانب التفكري يف القرآن الكريم ,خاصة أن موضوع التفكري
يتناوله الباحثون يف ميادين خمتلفة من ميادين املعرفة ,ومن أهم الدراسات ذات الصلة
الوثيقة مبوضوع هذه الدراسة ما يأتي:
 أعدت ميمىن دراسة ( ،)1891بعنوان" :الرتبية العقلية يف القرآن":هدفت إىل إيضاح طريقة القرآن الكريم يف تربية اجلانب العقلي لإلنسان ,وحماولة
تطبيق هذا املنهج يف حياتنا الواقعية ,واالستفادة من ذلك يف تربية النشء على النهج
اإلسالمي الصحيح ,وذلك من خالل اإلجابة على السؤال اآلتي :ما هو األسلوب
القرآني يف تربية العقل؟
وقد تناولت الدراسة :طبيعة اإلنسان كما صورها القرآن الكريم ,وحتدثت عن
العقل اإلنساني يف القرآن ,واجلانب التطبيقي ملنهج القرآن يف تربية العقل ,وتوصلت:
إىل ورود العمليات اليت تبني فعل العقل يف القرآن كالتفكري ,وأن القرآن الكريم حيرر
العقل من كل ما يعطل عمله وقدرته ,وأوصت :بضرورة مراعاة منو القدرات العقلية
إىل جانب االهتمام برتبية اجلوانب األخرى وفق املنهج القرآني ,والتعود على طرق
التفكري العلمي املنظم ,واالستفادة من املنهج القرآني يف أسلوب اإلقناع العقلي.
 أعد حسن حبثه ( ،)1891بعنوان" :التنمية العقلية يف القرآن والسنة":هدفت منه التحليل الفلسفي ملضمون النصوص اإلسالمية الرئيسة لتحديد املعاني
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الدقيقة ملفاهيم التنمية العقلية ,وتناول :مفهوم العقل ومكانته ,ومنزلة العقل يف
القرآن والسنة ,وبني أهم خطوات تنمية العقل اإلنساني ,وهي :حتريره من التبعية
العقلية ,وأهمية احلرية للتنمية العقلية ,واعتماد أسلوب اجلدل واحلوار إلثراء العقل,
وإعمال النظر يف تنميته.
 كتب بدري ( )1882دراسة بعنوان" :التفكري من املشاهدة إىلالشهود" :دراسة نفسية مبسطة للتفكري من منظور إسالمي ,حاولت توضيح قيمة
التفكري العبادية من وجهة نظر علم النفس احلديث ,وبينت بعض األساليب القرآنية يف
احلض على التفكري ,ابتداءً من مرحلة اإلدراك احلسي وانطالقاً إىل اخليال ,كما
تناولت العوامل املؤثرة يف التفكري ,واختتمت باحلديث عن التفكري يف سنن الكون بني
العلم التجرييب والدين.
 أجرى اهليشان ( )1881دراسة ذات صلة ابلدراسة احلالية بعنوان:"جوانب الفكر والتفكري يف القرآن الكريم" ,هدفت إىل التعرف على جوانب الفكر
والتفكري يف القرآن الكريم ,والتعرف على مفهوم العقل والتفكري يف القرآن الكريم
وعالقة التفكري بالعمليات العقلية األخرى ,وذلك من خالل اإلجابة على السؤال
الرئيس اآلتي :ما جوانب التفكري يف القرآن الكريم؟
وقد تناولت الدراسة :مفهوم العقل والتفكري ,ووسائل التفكري ,وعوائق
التفكري والقواعد املنهجية لتنميته ,وتوصلت الدراسة إىل :أن العقل ورد بصيغة
الفعل ,وأن العمليات العقلية اليت ذكرت يف القرآن الكريم مرتابطة متكاملة هادفة,
وأن القرآن اشتمل على توجيهات لتنمية التفكري ,وأوصت الدراسة :بإعادة النظر يف
أساليب تعليم القرآن الكريم ,وضرورة األخذ بالتوجيهات اليت مت التوصل إليها من
أجل تنمية التفكري.
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استل اهليشان وامللكاوي ()2002دراستهما من الدراسة السابقة بعنوان :منهج
القرآن الكريم يف تنمية التفكري ,وقد هدفت أيضاً إىل بيان منهج القرآن الكريم يف تنمية
التفكري ,وبينت أهداف التفكري حسبما وردت يف القرآن الكريم ,وعوائق التفكري اليت
حدد القرآن العقل منها ,واستنبطت القواعد املنهجية لتنمية التفكري السليم من اآليات
القرآنية ,وركزت يف توصياتها على عدم االكتفاء مبجرد إتقان الطالب لتالوة القرآن
الكريم وحفظه ,بل البد من تدريبهم على التفكري السليم يف مجيع املراحل
الدراسية ,وتنمية االجتاه العلمي التجرييب لديهم.
لقدر كزت بعض هذه الدراسات السابقة على الرتبية العقلية ,واليت اهتمت
بالتفكري يف القرآن الكريم ,ولكنها مل تكن شاملة ,فقد ركزت على جوانب معينة,
وأغفلت بعض اجلوانب ,والدراسة احلالية جاءت استكماالً هلذه الدراسات ,ومن
أجل أن تكون أكثر مشولية ,وخباصة أن كل باحث يتناول موضوع الدراسة حسب
ميدان املعرفة املتخصص بها.
هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إىل التعرف على التفكري يف القرآن الكريم ,من خالل
اإلجابة على األسئلة اآلتية:
 - 3ما مضامني دعوة القرآن الكريم إىل التفكري؟
 - 6ما ضوابط التفكري يف القرآن الكريم؟
 - 3ما هي اسرتاتيجيات تنمية التفكري يف القرآن الكريم؟
أمهية الدراسة
إنّ دراسة التفكري يف القرآن الكريم ذات أهمية كبرية تعود إىل عدة أمور
(اهليشان:)3228,3 ,
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 - 3خدمة القرآن الكريم ,واإلسهام يف التأصيل القرآني للتفكري.
 - 6إن التدريب على التفكري السليم يعد هدفاً من أهداف الرتبية والتعليم يف
مجيع املراحل التعليمية ,وتسعى مجيع املؤسسات التعليمية إىل حتقيقه.
 - 3إن عملية التفكري تعترب أحد الركائز األساسية اليت قام عليها التطوير
الرتبوي يف خمتلف أحناء العامل بشكل عام ,وتسعى املؤسسات الرتبوية إىل جعله حموراً
أساسيًا يف املمارسات الرتبوية من قبل املعلم واملتعلم على السواء.
 - 4الكشف عن التوجيهات واملبادئ واألساليب القرآنية اليت تنمي التفكري
وتدفع إىل اإلبداع ,لالستفادة منها يف خمتلف املؤسسات الرتبوية والتدريب يف ضوئها.
منهجية الدراسة
استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي القائم على التحليل
االستقرائي ,إذ متّ فيها استقراء اآليات القرآنية اليت تناولت ألفاظ وصيغ العقل
والتفكري ومشتقاتها ومرادفاتها ,والعمليات العقلية وأساليبها ومدلوالت كل منها,
واالطالع على التفاسري املعتمدة هلذه اآليات واإلفادة منها.
خطة البحث
يتكون هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.
 املقدمة :وقد حتدث فيها الباحث عن: مشكلة الدراسة. الدراسات السابقة. أهداف الدراسة. أهمية الدراسة. -منهجية الدراسة.
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 املبحث األول :مضامني دعوة القرآن للتفكري ,وقد جاء يف عدة مطالب: املطلب األول :ارتفاع نسبة اآليات القرآنية اليت تدعو للتفكري. املطلب الثاني :استخدام القرآن الكريم للعمليات العقلية للتفكري. املطلب الثالث :التنويه بالعقل والتعويل عليه يف أمر التكليف. املطلب الرابع :استخدام القرآن الكريم الرياضيات والعمليات احلسابية. املطلب اخلامس :الدعوة للتفكري يف ذات القرآن لفهم معانيه. املطلب السادس :امتداح أصحاب التفكري وذم اللذين ال يفكرون. املطلب السابع :الدعوة للتفكري يف املخلوقات. املبحث الثاين :ضوابط التفكري يف القرآن الكريم ,وقد اشتمل علىاملطالب اآلتية:
 املطلب األول :بناء التفكري على القرآن واحلجة. املطلب الثاني :التحرر من العوائق اليت حترر التفكري. املطلب الثالث :اجلمع بني هداية الوحي والعقل. املطلب الرابع :االعتقاد بعامل الغيب. املبحث الثالث :اسرتاتيجيات تنمية التفكري يف القرآن الكريم .وقد اشتملعلى املطالب اآلتية:
 املطلب األول :اإلشارة إىل املبادئ الفاعلة يف عملية التفكري. املطلب الثاني :إبراز طرائق وأساليب تدريس تنمية التفكري وأساليبإثارته.
 املطلب الثالث :إتقان املهارات اللغوية. -املطلب الرابع :اإلحاطة باملفاهيم واملعلومات املتعلقة بالتفكري.
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لقد جاءت النصوص الشرعية حتض العقل البشري على التفكري سواء كان ذلك
بأسلوب مباشر أو غري مباشر  ,بل قد ال نكون م بالغني إن قلنا أن نصوص الشريعة مجيعها
حتض على التفكري ,وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حريصًا على إثارة تفكري
الصحابة ,ومن ذلك استخدامه أحد أساليب التفكري وهو العصف الذهين  ,من ذلك مثال
ما ذكره اإلمام البخاري يف صحيحه( ,باب طرح اإلمام املسألة على الصحابة ليخترب ما
عندهم من العلم ,اجلزء االول ,حديث رقم ))86(:والذي اخرج فيه حديث عبداهلل بن
من َّ
الش َج ِر َش َج َرةً ََل
عمر  -رضي اهلل عنه  -أن النيب صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال(( :إِ َّن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
َّاس ِيف َش َج ِر الَْب َو ِادي ،قَ َ
يس ُق ُ
ْ
ط َوَرقُ َها َوإنَّ َها َمثَ ُل ال ُْم ْسل ِم فَ َحدثُ ِوين َماه َي  ،فَ َوقَ َع الن ُ
ِ
ِ
ِ
ول َّ
َعْب ُد َّ
ال:
اّلل ،قَ َ
ت ُُ ،ثَ قالُوا َح ِدثْنَا َم ِاهي اي َر ُس َ
استَ ْحَي ْي ُ
اّللَ :وَوقَ َع ِيف ن ْفسي أَنَّ َها النَّ ْخلَةُ ،فَ ْ
ِه َي النَّ ْخلَةُ ))،كما أراد صلى اهلل عليه وسلم من الصحابة أن يتجاوزوا مرحلة احلفظ على
اهميتها إىل مراحل أبعد من ذلك من الفهم والتحليل والستنباط  ,فقد ميلك اإلنسان حافظة
قوية فيحفظ ما يسمع ,إال إنه قد ال يعي ما حفظ ,واحلفظ أمر مطلوب ,لكنه ينبغي أن
يتواكب مع الفهم الصحيح ملا مت حفظه والتفكري يف مدلوالته ,فقد جاء عن النيب صلى اهلل
عليه وسلم يف احلديث الذي يرويه ابن حبان (باب ذكر دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم ملن
أدى من أ مته حديثا مسعه ,حديث رقم ,)88:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ يُوسُفَ ,قَالَ:
ٍّ الْجَهْضَمِيُّ ,قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ,عَنْ عَلِيِّ بْنِ صالِحٍ ,عَنْ
حَدَّثَنَا نَصْر بْنُ عَلِي
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ,عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بن عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ,عَنْ عَبْدِاللَّهِبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :قَالَ
ِ
ِ ِ ِ َّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ« :نَض ََّر َّ
ب ُمبلَّ ٍغ
فر َّ
اّللُ ْام َرأً ََس َع منَّا َحديثًا فََب لغَهُ َك َما ََس َعهُُ ،
أ َْو َعى ِم ْن َس ِام ٍع» .وأكد النيب على لزوم التفكري والفهم يف خطبة حجة الوداع ,من ذلك ما
جاء يف سنن الدارمي "باب االقتداء بالعلماء ,حديث رقم  ":"633أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ
الزَّهْرَانِيُّ ,أَنبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرٍ ,حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ,عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ
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الْحُوَيْرِثِ ,عَنْ مُحَمَّد بنِ جبَيْرِ بْنِ مطعِمٍ ,عَنْ أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ,أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةَ رَسُولِ
اللَّهِ صلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ« :أَيُّها النَّاس إِِين و َِّ
اّلل ََل أَ ْد ِري ِ
لعلي
َ
ُ َ
ب ِ
َل أَلَْقا ُك ْم بَ ْع َد يَ ْوِمي َه َذا مب َك ِاين َه َذا ،فَ َرِح َم َّ
حام ِل
اّلل من ََِسع َم َقالَِِت الَْي ْوَم فَ َو َع َاها ،فَ ُر َّ
ب َح ِام ِل ِف ْق ٍه إِ َىل َم ْن ُه َو أ َْف َقهُ ِمْنهُ».
فِ ْق ٍه َوََل ِف ْقهَ لَهَُ ،وُر َّ
ومل يكن تعليم الرسول – صلى اهلل عليه وسلم – لصحابته يعتمد على التلقني
دون فهم أو استيعاب ,فكان املصطفى (صلى اهلل عليه وسلم ) ينوع أساليبه للصحابة,
فتارة عن طريق التساؤالت ,كما يف احلديث الذي يرويه اإلمام مسلم يف صحيحه باب
"حتريم الظلم ,حديث رقم ( ) 6853حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ,وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ,قَالَا:
هلل
ج ْعفَرٍ ,عَنِ الْعَلَاءِ ,عَنْ أبِيهِ ,عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ,أَنَّر َسُول ا ِ
حَدَّثَنَا إ مسَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ َ
ِ
ِ
س فِينَا َم ْن ََل ِد ْرَه َم لَهُ
س؟» قَالُوا :ال ُْم ْفل ُ
صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,قالَ« :أَتَ ْد ُرو َن َما ال ُْم ْفل ُ
ال« :إِ َّن الْم ْفلِس ِمن أ َُّم ِِت من ْييتَ يومَ ال ِْقيام ِة بِص ََلةٍ ،و ِ
صيَ ٍامَ ،وَزَكاةٍَ ،و َْيِْيت
اع َ،قَ َ
َوََل َمتَ َ
ُ َ ْ
ْ ْ ََ َ َ
ب َه َذا ،فَيُ ْعطَى َه َذا
ف َه َذاَ ،وأَ َك َل َم َ
َوق ْد َشتَ َم َه َذاَ ،وقَ َذ َ
ك َد َم َه َذاَ ،و َ
وس َف َ
ض َر َ
ال َه َذاَ ،
ِ
ِ
ِِ
ضى َما َعلَْي ِه أ ُِخ َذ ِم ْن
حسنَاتِِه ،فَِإ ْن فَنِيَ ْ
سنَاتُهُ قَ ْب َل أ ْن يُ ْق َ
ت َح َ
حسنَاتهَ ،و َه َذا م ْن َ
م ْن َ
َخطَاايهم فَطُ ِرح ْ ِ
ِح ِيف النَّا ِر» ,وأحيانا كان الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)
َُْ َ
ت َعلَْيهُُ ،ثَّ طُر َ
يستخدم الرسوم التوضيحية كما يف حديث " خطوط األمل ابن آدم وأجله " الذي رواه
البخاري يف باب" االمل وطوله" اجلزء الثامن ,حديث رقم"َ:"8432حدّثَنَا صَدَقَةُ بْن
ال َفضْلِ ,أَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ ,عَنْ سُفْيَانَ ,قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي ,عَنْ مُْنذِرٍ ,عَنْ رَبِي ِع
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َخطًّا
ْبنِ خُثَيْمٍ ,عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَ ِ
ضيَ اللَّهُ عَنْهُ ,قَالََ :خط النِ ُّ
َِّب َ
َّ ِ
ِ
الو َس ِط َخا ِر ًجا ِم ْنهَُ ،و َخ َّ
ُمربَّ ًعاَ ،و َخ َّ
الو َس ِط
ط ُخطَطًا صغَ ًارا إِ َىل َه َذا الذي ِيف َ
ط َخطًّا ِيف َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ط
َجلُهُ ُحمي ٌ
الو َسطَ ،وقَ َ
َحا َ
ط بِه  -أ َْو :قَ ْد أ َ
سا ُنَ ،و َه َذا أ َ
م ْن َجانبه الذي ِيف َ
الَ " :ه َذا ا ِإلنْ َ
بِ ِه – و َه َذا الَّ ِذي ُهو َخارِج أَملُهُ ،و َه ِذهِ اخلُطَ ُ ِ
اض ،فَِإ ْن أَ ْخطَأَه ه َذا
ار األَ ْع َر ُ
ٌ َ
ط الصغَ ُ
َ
َ
َ
شهُ َه َذا ".
شه َه َذاَ ،وإِ ْن أَ ْخطَأَهُ َه َذا نَ َه َ
نَ َه َ
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وأحيانا يرتك احلكم للصحابة ليناقشوا يف األمر ثم حيدد الرسول (صلى اهلل عليه
وسلم) القول الفصل ,كما يف احلديث الذي يرويه اإلمام امحد يف مسنده باب "حديث
عمران بن حصني" اجلزء ,33حديث رقم "32288":حَدَّثَنَا يَزِيدُ ,أخْبَرَنَا هِشَامٌَ ,ع ْن
حممدٍ ,عن ِعمْرَا َن ْب ِن حصَ ْينٍ ,أَنَّ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى ا ُ
َّ
هلل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ« :يَ ْد ُخ ُل ا ْْلَنَّةَ
اب َوََل َع َذ ٍ
ِمنْ أ َُّم ِِت َس ْب ُعو َن أَلْ ًفا بِغَ ِْري ِحس ٍ
وَل يَ ْستَ ْرقُو َنَ ،وََل
اب َل يكْتَ ُوو َنَ ،
َ
يَتَطَيَّ ُرونَ َو َعلَى َرّبِِ ْم يَتَ َوَّكلُو َن» فقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :يدخل اجلنة من
اميت سبعون الفا بغري حساب وال عذاب ,ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس يف

اولئك الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا
رسول اهلل وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا يف االسالم فلم يشركوا باهلل شيئا فخرج
عليهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقال :هم الذين ال يرقون وال يسرتقون و ال
يكتوون و ال يتطريون وعلى ربهم يتوكلون ).
والكثري الكثري من األحاديث اليت تشكل يف جمملها مهارات تفكري عليا حرص
النيب صلى اهلل عليه وسلم ان يدرب الصحابة عليها واليت يوصي الباحث بإفراد حبث
خاص بها يظهر فيه أساليب النيب صلى اهلل عليه وسلم يف تنمية التفكري .ويف هذا
البحث يركز الباحث على مضامني التفكري يف القرآن الكريم.
املبحث األول :مضامني دعوة القرآن الكرمي للتفكري
حثّ اهلل سبحانه وتعاىل يف سياق العديد من اآليات القرآنية على التفكري
والتأمل والتبصر والتدبر" ,أفال تعقلون" "أفال تبصرون" "أفال تتفكرون" إن يف ذلك
لعربة" "تعيها إذن واعية" "آليات ألولي األلباب"...اخل ,ثم امتدح اهلل سبحانه وتعاىل
صاحب التفكري الثاقب املبصر ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

أمحد حممد جنادات ،و حسك حممد العمرب

545

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ

آل عمران,"323 ,وذمّ اهلل تعاىل أيضاً الذي ال يفكر وال يعترب ,وتوعد بسوء املصري
من مل ينتفع بذلك,ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭼ" األعراف ,"322 ,فالقرآن الكريم دعا إىل حتريك العقول وإثارة
التفكري ,وميكن االستدالل بذلك مبا يلي:
املطلب األول :ارتفاع نسبة اآلايت القرآنية الِت تدعو للتفكري
إن نسبة آيات القرآن الكريم اليت حتث على التفكري ومرادفاتها مقارنة بعدد
آيات القرآن الكريم مجيعها عالية ,وهذا يتضح من رصد بعض الكلمات القرآنية اليت
حتث على التفكري واملهارات األخرى املساعدة على التفكري مثل :التدبر ,التعقل,
النظر ,خماطبة أصحاب العقول ,التفقه..اخل:
اآلايت الِت تدعو إىل

التكرار

عدد اآلايت

عدد السور

التفلري

55

57

53

التعق

39

80

30

التذكر

292

279

75

التبصر

553

532

22

النظر

529

593

35

االعتبار

9

9

5

التفق

20

20

52

اطبة أه األلباب

52

52

50

اجملموع

275

292
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إن نسبة آيات التفكري ومرادفاتها ( ,)%3003وهي نسبة عالية بالنسبة ملنهاج احتوى
احلياة كلها ,وبهذه النسبة أعطى رب العزة حرية كاملة للتفكري ,واختيار طريق احلياة,
والتفكري ال يأتي من فراغ وبدون معلومات لدى الفرد (الكبيسي.)355 ,6008 ,
كما جند أن ( )230آية قرآنية ترتبط بالقضايا العلمية ,وهذا يوضح أن القرآن
وضع اإلنسان على طريق املسار العلمي ,وكشف حقائق عامل الوجود بالتفكري.
املطلب الثاين :استخدام القرآن الكرمي العمليات العقلية للتفكري
تكررت مادة (فكر) يف القرآن الكريم تسع عشر مرة ,وجاءت يف صيغة الفعل
املاضي (فكر) مرة واحدة ,وبصيغة الفعل املضارع( :تتفكرون ,يتفكرون) أربع عشرة
مرة ,وذكر القرآن الكريم "التفكّر" الذي هو اسم التفكري أربع مرات (عبد الباقي,
د.ت ,)868,كما ذكر القرآن الكريم العمليات العقلية ومدلوالتها؛ فوردت مادة
"ذكر" وما اشتق منها أكثر من مائتني وسبعني مرة ,وجاءت بصيغة الفعل املاضي,
َذكَرَ ,واملضارعَ :ت ْذكَرَ ,واألمر :أذْكرْ ,وجاءت بصيغة اجلمع واألفراد والتأنيث
والتذكري ,كما جاءت بصيغة اسم املصدر :ذكر ,وذكرى ,وتذكرة ,وبصيغة اسم
الفاعل :الذاكرين ,والذاكرات (عبد الباقي ,د.ت .)628- 620
وتكرر لفظه كلمة "النظر" اليت هي يف تقليب البصر والبصرية إلدراك الشيء ورؤيته
وما اشتق منها حنو مائة مرة (عبد الباقي ,د.ت ,)202- 208 ,كما جاءت الدعوة إىل
النظر يف جماالت متعددة :ملكوت السماوات واألرض ,ما على األرض من موجودات,
النفس اإلنسانية ,استنكار إعراض املشركني عن النظر ,وسيلة لتحصيل العلم
(اهليشان .)32-32 ,3228 ,وذكر التدبر الذي هو التفكر والنظر فيما تؤول إليه
عاقبة األمور يف أربعة مواضع ,كما وردت يف احلض على تدبر القرآن وفهم آياته وما
فيه من دالئل على أنه وحي من عند اهلل تعاىل (اهليشان.)32 ,3228 ,
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كما ذكر الفقه والتفقه الذي يعين التوصل إىل علم الغائب بعلم الشاهد ,وهو
عملية عقلية أعمق وأبعد من التفكري ,بل هو حمصلة التفكري ,وخطوة عملية جتعل
اإلنسان أكثر وعياً ويقيناً ملا يعلم (خليل .)24 ,3253,أما االعتبار الذي يعين احلالة
اليت يتوصل بها من معرفة املشاهدة إىل ما ليس مبشاهد (األصفهاني ,د.ت, )36 ,
فقد ورد األمر به ,والدعوة إىل االعتبار بقصص األمم السابقة ,ومواقف األقوام من
رسلهم ,ومبا خلق اهلل للناس من أنعام سخرها هلم ,وبالظواهر الكونية (اهليشان,
.)46-43 ,3228
إن الرتابط الوظيفي بني العمليات العقلية يظهر جلياً يف آيات القرآن الكريم من
خالل اجملاالت اليت دعا فيها القرآن إىل التفكر ,والنظر والتدبر ,فجاءت الدعوة إىل
أعمال العقل يف املوضوع الواحد بأي من هذه األلفاظ,ﭧ ﭨ ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ" األنعام،"68 :ﭧ ﭨ ﭽ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ" حممد ."64 :إن جمال التفكري يف كتاب اهلل
واحد ,عربت عنه اآليات القرآنية بعمليات عقلية خمتلفة لتشمل كل نشاط عقلي
كالتذكر ,والفهم ,واحلكم وغريها مع انفراد كل لفظ مبعناه اخلاص يف سياق من
النص القرآني الذي ورد فيه(اهليشان.)44 -43 ,3228 ,
املطلب الثالث :التنويه ابلعقل والتعويل عليه يف أمر التكليف
العقل :قوة اإلدراك والفهم ,اليت يستطيع اإلنسان بها اكتساب العلوم
واملعارف ,والتمييز بني األشياء ,وقد متيز القرآن الكريم بالتنويه بالعقل والتعويل
عليها يف أمر العقيدة والتبعية ,وجاء ذكر العقل يف القرآن الكريم يف مقام التعظيم
والتنبيه إىل وجوب العمل به والرجوع إليه يف مواطن عديدة ,ومل تأت اإلشارة إىل
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ذلك عارضة مقتضبة غري مقصودة ,بل جاءت يف كل موضع من مواضعها مقصودة
صرحية مؤكدة مفصلة جازمة باللفظ والداللة على حنو ال نظري له يف كتاب ,وتتكرر يف
كل معرض من معارض األمر والنهي اليت حيث فيها اإلنسان على حتكيم عقله ,أو
يالم فيها على إهمال عقله وقبوله احلجة عليه بارتكاب املنكر.
إن فرضية التفكري يف القرآن الكريم ليست مطلوبة لذاتها ,بل ملا يتوقف عليها
من الواجبات ,وهي تشمل العقل اإلنساني بكل ما احتواه من وظائف وخصائص,
فهو خياطب (العقاد:)33 :3223,2 ,
أ ) العقل عامة الذي يناط به التفكري السليم املهتدى إىل احلقائق,ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ وقال تعاىل:
ﭽﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ

ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ (الروم.)64:
ب) العقل الوازع الذي يناط به الوازع األخالقي والسلوك الراقي :،ﭧ ﭨ
ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ"سورة امللك ."30 ,ﭧ ﭨ
ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ"
(األنعام.")383:
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ج) العقل املدرك الذي يناط به التأمل واملوازنة للحكم على املعاني واألشياء:.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ "
آل عمران".1 :وﭧ ﭨ ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ(املائدة.)300 :
د ) العقل الرشيد الذي يناط به النضج والتمييز مبيزة اإلرشاد والرشد ,وهو
أعلى خصائص اإلنسان :ﭧ ﭨ ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ" (الزمر.")35 :
والعقل الذي خياطبه القرآن الكريم عقل سليم متفتح حر يعصم الضمري دون
تطرف ,ويدرك احلقائق دون تعصب ,ومييز بني األمور دون انغالق ,ويوازن بني
األضداد دون تعصب ,وينقح اخلربات النافعة اليت تقود إىل التغيري والتجديد ,وحتقق
اإلبداع والتقدم احلضاري امللتزم باإلميان باهلل وحده.
املطلب الرابع :استخدام القرآن الكرمي الرايضيات والعمليات احلسابية
 -1الرايضيات :مادة فكرية تسهم يف تنمية أساليب التفكري املختلفة لدى
املتعلمني ,وإكسابهم اجتاهات وعادات سليمة ,مثل املوضوعية يف التفكري ,والدقة يف
التعبري ,والقدرة على التنظيم ,واستخدام أساليب التخطيط يف حل املشكالت
(الكبيسي ,)6008,68 ,وقد استخدم القرآن الكريم الرياضيات كأداة لتمكن
بوساطتها من تعلم التفكري ومهاراته ,فقد تناول بأسلوب بسيط جزءًا يسرياً من مظاهر
أنظمته العددية املعجزة ,واملتمثلة باستخدام اآلتي (الكبيسي:)65 ,6008 ,
 احلساب :ﭧ ﭨ ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﭼ(يونس.)8,
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األعداد واألرقام :ﭧ ﭨ ﭽﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﭼ (البقرة )383 :ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ(البقرة ,)680 :وﭧ
ﭨ ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄﭼ (املائدة ..)52 :اخل من اآليات اليت ذكرت األرقام بكثرة.
-

ترتيب (تسلسل) األرقام:ﭧ ﭨ ﭽ ﭵﭶ 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 ﭼ

(الكهف.)66 :
-

الكسور:ﭧ ﭨ ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﭼ (املزمل )60 :وﭧ ﭨ ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ (سبأ )48 :والذي يساوي
رقميا.)003( :
 الرقم الزوجي والفردي :ﭧ ﭨ ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ(الفجر ,)3 :الشفعزوجي ,والوتر فردي.
 -2العمليات الرايضية ،مثل :اْلمع :ﭧ ﭨ ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﭼ (البقرة.)3+2=30( :)382 :

أمحد حممد جنادات ،و حسك حممد العمرب

584

 -الطرح:ﭧ ﭨ ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﭼ(العنكبوت.)280=80 - 3000(.)34 :
 الضرب:ﭧ ﭨ ﭽمَثَلُ َّالذِينَ يُنْفِقُون أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْسَبْعَ َسَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّه ُيُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمﭼ

(البقرة.)200=300×2( )638 :
 القسمة:ﭧ ﭨ ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ(البقرة( )632 :املهر÷.)6
 الضرب واْلمع:ﭧ ﭨ ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼالبقرة )634 :أي (.)330=30+360=30+30×4
 األصغر واألكرب:ﭧ ﭨ ﭽ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ(يونس.)83 :
 اهلندسة :ﭧ ﭨ ﭽ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(آل عمران)333 :؛ﭧ ﭨ ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ(اإلسراء ,)32 :وقال تعاىل أيضاً:
ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ

(هود.)54 :
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 -اإلحصاء :ﭧ ﭨ ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ

ﰖ ﰗ ﭼ(اجلن ,)65 :إن القرآن العظيم أحكمت آياته ,وحسب لكل حرف
حسابه ووضعه بدقة،ﭧ ﭨ ﭽ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ
(هود :)3:ﭧ ﭨ ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (يس ,)36 :وقال أيضاً:ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﭼ (النبأ،)62 :والتوافق الغريب بني كلمات القرآن وتكرارها فيه داللة على
إعجازه وصدقه ,وداعياً إىل التفكري فيه ,فالصالة ذكرت ( )8مرات بقدر أوقاتها,
والشهر ذكر ( )36مرة بعدد أشهر السنة ,وكلمة يوم ذكرت(  ) 388مرة بقدر عدد
أيام السنة ,ولفظة األيام تكررت ( ) 30مرة بعدد أيام الشهر ..اخل (الكبيسي,6008 ,
62ـ.)30
املطلب اخلامس :الدعوة للتفكري يف ذات القرآن لفهم معانيه
إن الناظر إىل آيات القرآن الكريم بعقلية واعية ,يتأكد أن ما جاء به هو احلق
املفيد للبشرية،ﭧ ﭨ ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ(احلشر,)63 :وإن دعوة القرآن
اإلنسان إىل أعمال الفكر وإحسان التدبر يف آياته؛ غاية أساسية لفهمه،ﭧ ﭨ ﭽ ﭻ

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (النساء .)56 :وإن
هذه الدعوة لتدبر آيات القرآن جاءت ألجل فهم معانيه احملكمة والفاضلة البليغة
املعجزة ,ومعرفة ما فيه من املواعظ والزواجر حتى ال يوقع يف املوبقات (ابن كثري
 ,)32820348قال تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭼ(النحل ,)44 :فالتفكري يف اآليات املُعربة عن أسرار التكوين والتشريع,
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يوضح املعارف الفائقة ,والتأويالت الالئقة ,ويبني للناس األحكام والشرائع وأحوال
القرون وبيانا شافياً ,لعلهم يتأملون فينتبهوا للحقائق والعرب (أبو السعود ,د.ت,
338/8ـ.)332
لقد أوجب القرآن فهمه وتدبره ,ووبخ أصحاب القلوب املقفلة اليت ال تقبل
على التدبر والتفكري،ﭧ ﭨ ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ "
(حممد,"(64 :ويقول تعاىل أيضا:
ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ(ص ,)62 :ويف
هذا دليل على وجوب تدبر حمتوى آيات القرآن ,وتأمل معانيها ,ومعرفة حقائقها
ومقاصدها (القرطيب.)326/38 ,3282 ,
املطلب السادس :امتداح أصحاب التفكري وذم من َل يفكرون
لقد امتدح اهلل عز وجل يف كتابه صاحب التفكري الثاقب املبصر احمللل،ﭧ ﭨ
ﭽﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (آل عمران ")323 :فاآلية الكرمية تقرر
حقيقة مفادها أن التفكري يف قدرة اهلل وخملوقاته ..هو عبادة هلل من صميم العبادة كعبادة
الذكر والصالة (قطب ,)320/3223,6 ,وقد ذم اهلل سبحانه وتعاىل القوم الذين
يشاهدون آيات اهلل غري ناظرين إليها وال متفكرين فيها وال معتربين بها حيثﭧ ﭨ
ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ
(يوسف ,)308 :فهؤالء مل يصرفوا ما خُلق هلم ملا خُلق له،ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ(األعراف ,)322 :أي
عطلوا األجهزة اليت وهبوها ومل يستخدموها فعاشوا يف كمال رسوخ يف اجلهل
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والغوية غافلني ال يتدبرون ليفقهوا احلق ودالئل اإلميان ,وليبصروا ما خلق اهلل هلم
من آيات كونية ,وليسمعوا آيات اهلل املتلوة ومواعظه مسع تأمل وتفكر (قطب,
.)854/3223,3
املطلب السابع :الدعوة للتفكري يف املخلوقات
دعت آيات القرآن الكريم للتفكري يف الكون وما فيه من خملوقات خمتلفة
ومتنوعة ,وأنها خملوقة بقدر ,وكل خملوق له أسرار يف وجوده ,وأن مجيع هذه
املخلوقات دالة على عظمة اخلالق وتفرده يف اخللق ,ويف هذا السياق حث اهلل عز
وجل يف آيات الكتاب العزيز العقل البشري على التفكري يف كثري من املظاهر ,منها:
 -1كيفية اخللق وبدؤه
ال يكاد اإلنسان ينتبه إىل شيء من مشاهد وعجائب املكان الذي ألفه ,ولكن
اهلل تعاىل اخلبري مبداخل القلوب وأسرار النفوس ,يوجه يف القرآن الكريم إىل لفتة
عميقة وحقيقة دقيقة مفادها السري يف األرض وفتح العني والقلب والتأمل والتدبر يف
آثار قدرة اهلل تعاىل على إنشاء احلياة ,وكيفية بدء اخلليقة فيها،ﭧ ﭨ ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ

(العنكبوت.)60 :
إن هذا التوجيه الرباني للبحث عن نشأة احلياة األوىل ,وكيف تبدأ احلياة يف
اإلنسان واحليوان والنبات يف كل مكان ,ليعرف اإلنسان خط احلياة؟ وكيف نشأت؟
وكيف انتشرت؟ وكيف ارتقت؟ ...ومن أين جاءت إىل األرض؟ وكيف وجد فيها أول
كائن حي؟ ولتتنبه حواسه ومشاعره برؤية املشاهد اجلديدة أو لتستدل بذلك على
معرفة النشأة اآلخرة (قطب.)406/322308 ,
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 -2حقيقة وجود اإلنسان
وجه القرآن الكريم اإلنسان أن يعمل بالتفكري يف نفسه ,وأطواره ,ومآله,
وحقيقة وجوده ,وتكوينه ,وكيف جاء هذا العامل ومل يكن من قبل شيئاً,ﭧ ﭨ

ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ"
الطارق"5 – 8 :ﭧ ﭨ ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ(احلج.)8 :
لقد قدم القرآن الكريم هذه األدلة امللموسة احلسية لتدل على اخلالق األعظم,
واملبدع اجلليل ,ولتساعد اإلنسان على ممارسة وظائفه بصورة أفضل ,وليتأكد من
عملية اخللق وإعادة احلياة.
 -3حقيقة طعام اإلنسان
حث القرآن الكريم اإلنسان إىل النظر والتأمل فيما يأكل ويتغذى به ,مما
يتكون؟ وكيف يتكون؟ حتى يتعرف على نعم اهلل تعاىل من خالل النظر يف النباتات,
والقوانني اإلهلية اليت تربطها،ﭧ ﭨ ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ (عبس.)36-64:وقال تعاىل:ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈ ﰉﰊﰋﰌﰍ ﰎﰏﰐﰑﰒ

ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ (الزمر.")63 :
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 -4أحوال األمم واتريخ األجيال السابقة
دعا القرآن الكريم إىل التفكري يف أحوال من على األرض ,ومساكن القرون
املاضية وديارهم وآثارهم ومصائرهم؛ ألجل التعرف على السنن والقوانني اليت
وضعها اهلل تعاىل حلياة البشرية ,ولالعتبار بتجاربهم ,وأحوال الزمان وخربات
الشعوب,ﭧ ﭨ ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ
(غافر "،)63 :ﭧ ﭨ ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ(يونس.)303 :
إن التفكري يف أحوال األمم وتارخيها هو نظر وتفكر يف سنة املداولة،ﭧ ﭨ
ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ(آل عمران)340:؛فهذه
أمة ترفع ,وتلك أخرى ختفض ,وهذه تصبح غنية قوية ,وتلك تغدو فقرية ضعيفة,
فمثل هذا النمط من الدعوة إىل التفكري حيمي الفرد من االفتتان بقوة األمم ونسيان أن
القوة هلل مجيعاً ,كما يؤدي إىل إدراك حقيقة هذه احلياة وروابطها على مدار الزمان,
وحقيقة هذه اإلنسانية املوحدة املنشأ واملصري على مدار القرون ,كي ال ينعزل جيل
الناس بنفسه وحياته ,وقيمه وتصوراته ,ونغفل عن الصلة الوثيقة بني أجيال البشر
مجيعاً ,وعن وحدة السنة اليت حتكم هذه األجيال مجيعاً ,ووحدة القيم الثابتة يف
حياة األجيال مجيعاً (قطب ، )443 ,3223 ,ﭧ ﭨ ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﭼ(آل عمران.)68 :
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 -1طبيعة ارتباط الزوجية
لقد دعت اآليات القرآنية الناس للتفكري فيكيف خلق اهلل هلم من أنفسهم
أزواجاً وأودع يف نفوسهم هذه العواطف واملشاعر ,وجعل تلك الصلة سكناً لنفس,
وراحة للجسم والقلب ,واستقراراً للحياة واملعاش ,وأُنساً لألرواح والضمائر,
واطمئناناً للرجل واملرأة على السواء,ﭧ ﭨ ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ

(الروم.)63 :
إن دعوة القرآن للتفكري يف طبيعة ارتباط الزوجية جاءت ألجل إدراك حكمة
اخلالق يف خلق كل من اجلنسني على حنو جيعله موافقاً لآلخر ,ملبياً حلاجاته الفطرية:
نفسية وعقلية وجسدية ,حبيث جيد أن يف اجتماعهما السكن واالكتفاء ,واملودة
والرمحة ,ألن تركيبهما النفسي والعصيب والفطري ملحوظ فيه تلبية رغبات كل منها يف
اآلخر ,وائتالفهما وامتزاجهما يف النهاية إلنشاء حياة تتمثل يف جيل جديد (قطب,
.)445/322308يفهم من هذا أن العقل نعمة من اهلل يف باقي اجلوارح ,وال جيوز
لإلنسان أن يعطل عقله عن أداء مهمته ,وأن التفكري يف قدرة اهلل وانبساط الذهن يف
املخلوقات وأخذ العرب يُعد عبادة وواجبًا وفرضية إسالمية ,ألن من ال يستخدم عقله يف
التفكري يتنازل عن إنسانيته ,وسوف يسأل عن ذلك يوم القيامة ويلوم نفسه عن عدم
االستخدام.ﭧﭨﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ (امللك.)30 :
فالقرآن الكريم يدعونا للتفكري يف اختالف لون الزرع باختالف لون األرض,
واختالف طعم النباتات على الرغم من احتاد الرتبة واملاء ,فمنها احللو واملر ,ومنها
احلامض واحلار ,ومنها املاحل وغري املاحل ومنها ذو رائحة ومنها بدون رائحة .ﭧ ﭨ
ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ
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ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ (الرعد)4 – 3 :
 -1مظاهر الكون وحقائق عامل الوجود
دعا القرآن الكريم اإلنسان يف آيات عديدة إىل النظر والتدبر فيما حييط به من
أسرار الكون ,والتفكري يف خمتلف مظاهره " ,ﭧ ﭨ ﭽ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﭼ(األعراف ",)358 :ﭧ ﭨ ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ(يونس")303 :ﭧ ﭨ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (آل عمران:
 ")323-352و" ﭧ ﭨ ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﭼ

(الغاشية)63 -32 :
إن النظر إىل إبداع خلق اهلل ومجيل صنعه يف السماء ,واألرض ,والشجر,
واحليوان ,والنبات ,واملاء ...وغري ذلك كثري؛ يرسخ عند اإلنسان أن اهلل هو القادر
على كل شيء ,ويوصله إىل األسرار العامة يف هذه املخلوقات ,ويقوده إىل عبادة اهلل
وتوحيده.
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املبحث الثاين :ضوابط التفكري يف القرآن الكرمي
وضع القرآن الكريم ضوابط ترشد عملية التفكري حنو حتقيق غاياتها وأهدافها,
ومل يطلق عنان التفكري وحريته من غري قيود ,إذ قد يؤدي غري ذلك إىل نقيض املقصود
منه ,فتعود نتائجه باخلسران ,ومن أبرز ضوابط التفكري يف القرآن الكريم ما يأتي:
املطلب األول :بناء التفكري على الدليل واحلجة
التفكري الصحيح هو ما كان قائماً على قوة الربهان واحلجة حتى يكون مقبوالً
لتطمئن إليه النفوس والعقول ,وقد أقام القرآن الكريم مجيع احلقائق اليت دعا إليها
على الربهان ,ويتضح ذلك من خالل ما يلي(:حامدي:)6005 ,
أ) أن القرآن الكريم أوجب اتباع هذا املسلك يف البحث عن خمتلف احلقائق
سواء أكانت حقائق الكون والطبيعة ,أو حقائق النفس ,أو حقائق العقيدة والشريعة؛
كبيان حجة الوحدانية يف األلوهية يف قوله تعاىل :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ(األنبياء,)66 :وكاحلجة يف نفي البنوة والشريك
يف قوله تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ(املؤمنون ,)23 :وكاحلجة يف إمكانية
البعث يف قوله تعاىلﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ(اإلسراء.)80 :
ب) أكد أن مجيع حقائق عاملي الغيب والشهادة اليت أوحى بها اهلل تعاىل إىل
أنبيائه كانت مدعمة باحلجة والسلطان املبني ,كقوله تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﭼ(هود,)28 :وقوله":ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ(األنعام.)53 :
ج) دعا إىل التثبت من كل خرب أو ظاهرة أو حركة قبل احلكم عليها ,ومنع
من القول بغري علم أو بدون دليل :,ﭧ ﭨ ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
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ﯾ ﯿ ﭼ(اإلسراء ,)38:يقول سيد" :وهذه

الكلمات القليلة تقيم منهجاً كامالً للقلب والعقل ,يشمل املنهج العلمي الذي عرفته
البشرية حديثاً جداً ,ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة اهلل ,ميزة اإلسالم على
املناهج العقلية اجلدلية! فالتثبت من كل خرب ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل
احلكم عليها هو دعوة القرآن الكريم ومنهج اإلسالم الدقيق ,ومتى استقام القلب
والعقل على هذا املنهج مل يبق جمال للوهم واخلرافة يف عامل العقيدة ,ومل يبق جمال
للظن والشبه يف عامل احلكم والقضاء والتعامل ,ومل يبق جمال لألحكام السطحية
والفروض الوهمية يف عامل البحوث والتجارب والعلوم" (قطب.)368/3223,8 ,
د) ذم الذين افرتوا على اهلل يف صفاته من غري برهان وال حجة,ﭧ ﭨ
ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ(يونس,)85 :
فالسلطان هو الربهان واحلجة ,واملعنى ال حجة لكم فيما تقولون بأن هلل ولدا (ابن
عاشور ,)633/3254,33 ,ما عندكم على ما تدعون من دليل وبرهان ,بل هو
جمرد افرتاء (رضا ,د.ت.)488/33 ,

هـ) وبخ الذين جادلوا يف آياته بغري دليل ,فقال" :إِ َّن الَّ ِذين ُُي ِ
ادلُو َن ِيف آاي ِ
ت
َ َ
َ
ان أ ََاتهم إِ ْن ِيف ص ُدوِرِهم إََِّل كِب ر ما هم بِبالِ ِغ ِيه فَاست ِع ْذ ِاب َِّ
َِّ
اّلل بِغَ ِْري س ْلطَ ٍ
ّلل إِنَّهُ ُه َو
َْ
ٌْ َ ُ ْ َ
ُ
ُ ْ
ُْ
ِ
َّ ِ
ري (غافر,)88 :واملراد بالسلطان الدليل والربهان كما سبق.
السم ُ
يع الْبَص ُ
يتبني من النصوص السابقة أن التفكري السليم هو ما كان قائماً على احلجة
والدليل ,حتى يكون فاعالً يف الوصول إىل حقائق العلم واملعرفة ,قابالً للصدق
والقبول واإلقناع ,وأن ما عداه من ألوان التفكري القائم على جمرد الوهم مردود ال
تقوم به معرفة صحيحة.
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املطلب الثاين :التحرر من العوائق الِت تعطل التفكري
إن سبب هالك الكثريين هو حجب العقل عن التفكري السليم ,ألنه يتلبس احلق
بالباطل بني اإلنسان ورؤية األشياء على حقيقتها ,ويرى (العقاد )3223064 ,أن أكرب
املوانع اليت تبطل العقل عن التفكري تتجمع يف عبارة السلف اليت تسمى بالعُرف,
واالقتداء األعمى بأصحاب السلطة الدينية ,واخلوف املهيمن ألصحاب السلطة
الدنيوية" ,وباستقصاء اآليات القرآنية ,جند أن العوائق اليت تعيق العقل عن التفكري
كثرية ,أبرزها:
أ) التقليد
وهو قبول قول بال حجة والعمل به ,فيأخذ املقلد برأي غريه دون أن يتبنيﭧ
ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ"(البقرة)320 :وقوة ألفاظ هذه اآلية الكرمية تفيد
إبطال التقليد (القرطيب.)633/3282,6 ,
والتقليد ليس طريقاً للعلم وال موصالً له ,ال يف أألصول وال يف الفروع،ﭧ
ﭨ ﭽ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ(يوسف .)53 :فاآلية تضمنت جواز الشهادة بأي وجه حصل
العلم بها ,فإن الشهادة مرتبطة بالعلم عقالً وشرعاً ,فال تسمع إال ممن علم ,وال تقبل
إال منهم (القرطيب.)648/3282,2,
إن قبول القول أو املذهب دون الدليل الذي يقضي إثباته ,ويوقع اليقني يف
بيانه ,ويرد على من ينفيه ,خطأ وضعف يلجأ إليه اجلاهل املقصر عن درك النظر "،ﭧ
ﭨ ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ(البقرة ,)333 :أي أن كل قول ال دليل عليه
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فهو باطل غري ثابت (الزخمشري ,د.ت ,)308/30 ,واتباع الدليل النقلي من القرآن
والسنة وإمجاع السلف ,ال يسمى تقليداً ,ألنه اتباع للتنزيل وللرسول صلى اهلل عليه
وسلم ,واهلدى كله فيما جاء به الوحي ,فمن اتبع الوحي فإمنا خياصم وجيادل بالدليل
والربهان ال بالتقليد (القرطيب.)633/3282,6 ,
وقد أبطل القرآن الكريم التقليد األعمى جبميع جوانبه ,وخاصة ما كان تقليدًا
لآلباء وألعرافهم الباطلة املتوارثة عنهم ,أو ما كان تقليداً أعمى لرأي األغلبية ,أم
كان تقليداً للكرباء دون علم ودراية .وجاءت الدعوة فيه صرحية للمشركني ,بأن
يتفكروا مثنى وفرادى,ﭧ ﭨ ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ

(سبأ ,)48 :والذي أوجب تفرقهم مثنى وفرادى ,أن االجتماع مما يشوش اخلواطر,
ويعمي األبصار ,ومينع الرؤية ,وخيلط القول ,ومع ذلك يقل اإلنصاف .ويكثر
االعتساف ,ويثور عجاج التعصب ,وال يسمع إال نصرة املذهب (الزخمشري,
د.ت.)624/3 ,
ب) اتباع اهلوى
أصل اهلوى امليل إىل الشيء وهو ميالن النفس إىل ما تستلذه من الشهوات من
غري داعية الشرع (اجلرجاني .)3253,682 ,وقد وردت كلمة (هوى) ومشتقاتها يف
معرض الذم يف القرآن الكريم يف أكثر من أربعني موضعاً ,منها قوله تعاىل :ﭽ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ

(البقرة .)52 :واهلوى ال تستعمل يف الغالب إال فيما ليس حبق وفيما ال خري فيه
(القرطيب .)68/6 ,3282 ,ومدار الرد والقبول عند أصحاب األهواء هو املخالفة
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ألهواء أنفسهم واملوافقة هلا ال شيء آخر (أبو السعود ,د.ت ,)362/3,واهلوى إذا
استحكم ملك على اإلنسان عقله وقلبه وعطل تفكريه ,فال يرى احلق والصواب إال
فيما يهواه,ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭼ(اجلاثية.)63 :
إن االندفاع باهلوى يشل التفكري السليم ,ويقلب ميزان احلق إىل الباطل,
ويوقف التقدم العلمي ,ألن اهلوى والعلم ضدان ال جيتمعان ,وهذا سر وقوف رجال
الكنيسة يف أوروبا يف القرون الوسطى موقف العداء من العلماء ومنهجهم العلمي يف
االكتشافات القائمة على التجربة والربهان ,ذلك املنهج الذي أفقدهم مكاسبهم املادية
واملعنوية القائمة على اهلوى املناقض للموضوعية والتجرد ,وهما أساسيات البحث
العلمي النزيه (الدسوقي3252,382 ,ـ.)385
ج) الكرب وغمط احلق
وهو إعجاب املرء بنفسه ,فريى نفسه أكرب من غريه ,ويُظهر من نفسه ما ليس
له ,وينكر احلق ويتعاىل عن اتباعه ,بل يعارضه ويعانده ,فيعوقه عن التفكري السليم,
وينعكس آثاره على السلوك.
وقد ورد لفظ الكرب والتكرب واالستكبار يف القرآن الكريم يف معرض الذم للذين
يتصفون بهذه الصفة يف حنو ستني موضعاً ,منها قوله تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ "(البقرة,")34 :
فاستكبار إبليس كان سبباً يف االعرتاض على أمر اهلل ومعاندة احلق.
لقد ضرب القرآن أمثلة كثرية ألقوام وأفراد منعهم الكرب عن التفكري السليم,
فأنكروا احلق واتبعوا الباطل ,فالوليد بن املغرية أعجبه كالم اهلل تعاىل يف القرآن الكريم
حني مسعه ,فأثنى عليه ومدحه بأنه" :ما هو من كالم اإلنس ,وال من كالم اجلن,

ممامع التفلري وووابط واسرتاتيجيات تنميت

القركم اللر

582

وإن له حلالوة ,وإن عليه لطالوة ,وإن أعاله ملثمر ,وأن أسفله ملغدق ,وأنه يعلو وما
يُعلى" ,ثم دفعه الكرب إلنكار احلق الذي مسعه ,وعطل عقله وتفكريه السليم .فقال يف
القرآن غري احلقيقة اليت اعتقدها أوالً ,وحجبها حبجاب الكرب؛ فما هو إال ساحر يفرق
بني املرء وزوجه وولده ,فجاءت اآليات القرآنية تصف حالته:ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ ﭧ ﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ" (املدثر.")68 – 35 :
إن املتكرب يعطل حواسه ,فال ينتفع باحلق الذي مسعه ,بل جيحده ,ويرفض
اإلذعان للصواب الذي أقرّ به وتيقن منه,ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(النمل ,)34 :وقال" ﭨ ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ "(اجلاثية,")5-2 :
فاملستكرب بعد مساع اآليات املتلوة الواضحة الناطقة باحلق ,ومشاهدة اآليات الكونية
الواضحة الناطقة باحلقائق ,يصر على الظالل ,ويتمادى على كفره ,ويتعاظم يف
نفسه عن االنقياد واإلقرار بالصواب ,وهو أمر مستبعد يف العقول السليمة
(الزخمشري ,د.ت.)802/3 ,
وبهذا ثبت أن الكرب عائق كبري أمام التفكري السليم ,ومانع قوي ضد األحكام
الصائبة ,والرؤية الدقيقة لألفكار ,وهو نقيض املوضوعية والتجرد يف البحث والنظر,
ومصدر شك يف صحة االستنتاجات وما يصدر من أحكام ويتوصل إليه من نتائج.
د) اخلرص والظن
اخلرص :هو الظن الناشئ عن وجدان يف النفس مستند إىل تقريب ,وال يستند
إىل دليل يشرتك العقالء فيه ,وهو يرادف احلزر والتخمني (ابن عاشور,
 .)65/3254,5قال تعاىل" :وإن هم إَل خيرصون" (األنعام,)338 :
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و ﭧ ﭨ ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ

(الزخرف ,)60 :فاخلرص هو التفكري الناشئ عن غري علم ,بل هو قائم على جمرد
الظن ,الذي يعرض صاحبه للخطأ ,واخلرص كما ذهب العلماء مذموم يف أصول
االعتقاد لكونها ال تبنى إال على اليقني ,وغري مذموم يف املعامالت والفروع العملية إال
إذا أدت إىل املخاطرة والقمار (ابن عاشور.)343/3254,68 ,
أما الظن :فيأتي مبعنى اليقني والشك ,فهو اسم ملا حيصل من إمارة ,إن قويت
أدت إىل العلم ,وإن ضعفت مل تتجاوز الوهم (األصفهاني ,د.ت ,)332 ,فيقال
علمه بالشيء ظنون :إذا مل يوثق به ,والظن يف القرآن الكريم ورد مبعنيني :الظن
املمدوح مبعنى العلم املبين على الدليل,ﭧ ﭨ ﭽ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ
ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﭼ
(البقرة ,)48 – 48 :وﭧ ﭨ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ(البقرة ,)642 :والظن
احملمود يكون يف فروع الشريعة وجزئياتها ,فال يشرتط يف الوصول إىل حقائق الفقه
واألحكام العملية يف بابي العبادات واملعامالت القطع واليقني بل يكفي غلبة الظن عند
اجملتهد املفكر ,إذا كان حمصالً على أدوات التفكري االجتهادي (ابن عاشور,
.)302/3254,62
والظن املذموم وهو جمرد وهم ال أمارة عليه ,ويضاد العلم اليقيين الصحيح,
ويعوق التفكري السليم ,لذلك ورد يف القرآن الكريم نقيض احلق يف أكثر من أربعني
موضعاً :ﭧ ﭨ ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﭼ" ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ
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ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ(النجم،)63 :ﭧ ﭨ

ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ(النجم.)65 :
اخلرافات :اخلرف :فساد العقل من الكرب ,واخلرافة :املستملح من الكذب وما
يُتعجب منه (ابن املنظور3285 ,ـ ,)86/2واخلرافات :تصورات وأفكار فاسدة ال
دليل عليها وال برهان ,يتوارثها الناس فتصبح مبرور الزمن أفكاراً أو عقائد مقدسة,
ال جيوز التفكري يف عدم صحتها ,وال جيوز خمالفتها واخلروج عليها ,وغالباً ما تؤدي
إىل تفسري املظاهر الكونية والتصرف فيها إىل قوى خفية خرافية تثري يف النفوس رهبة
وفزعاً يتعارض التفكري السليم ,ويعطل العقل ,فيلجأ الناس إىل تقديسها وعبادتها
اتقاء شرها ,وهلذا السبب عبدت مظاهر الكون (اهليشان؛ ملكاوي.)6006,325 ,
لقد جاء القرآن مبحاربة مجيع اخلرافات ,فأبطل عبادة سائر مظاهر الكون,
وبيّن أنها خملوقات اهلل ومسخرة بأمره لصاحل اإلنسان،ﭧ ﭨ ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﭼ(األعراف" ،)14 :ﭧ ﭨ ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ

(فصلت ,)32 :ومن ذلك ما حصل عندما وافق موت إبراهيم ابن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم كسوف الشمس ,وكان املنجمون يقولون عن الشمس والقمر :ال
ينكسفان إال ملوت عظيم ,فأبطل النيب عليه السالم هذه العقيدة الفاسدة ,حتى ال
يغرت أحد بأقواهلم ,فقد جاء يف احلديث الذي يرويه اإلمام البخاري يف صحيحه (باب
الصالة يف كسوف الشمس) اجلزء الثاني رقم":)3040(:حَدَّثَنَا َعمْرُو بْ ُن َع ْونٍ ,قَالَ:
حَدَّثَنَا خَاِلدٌَ ,عنْ يُونُسََ ,عنِ احلَ َسنَِ ,عنْ أَبِي بَكْرَةَ ,قَالَ :كُنَّا عِ ْندَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
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الشمْسَُ ,فقَام النَّبِيُّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَجُرّ ردَاءَهُ حَتَّى
اهللُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَانْكَ َسفَتِ َّ
جدَ ,فَ َدخَلْنَا ,فصلينا رَ ْكعَتَ ْينِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسَُ ,فقَالَ صَلَّى اهللُ عَلَيْ ِه
َدخَل املَسْ ِ
ِ ِِ ِ
وَسَلَّمَ« :إِن َّ
صلُّواَ ،وا ْد ُعوا
َح ٍد ،فَِإذَا َرأَيْ تُ ُم ُ
ومهَا ،فَ َ
س َوال َق َم َر َلَ يَ ْن َكس َفان ل َم ْوت أ َ
الش ْم َ

ف َما ب ُك ْم».
ش َ
َح ََّّت يُ ْك َ

ومن أجل إطالق العقل يف طريق التفكري السليم ,حارب القرآن أيضاً :السحر

والكهانة ,واملنجمني املدعني معرفة الغيب ,وعبادة املالئكة واجلن والبشر والشجر
واحلجر ,ألن االعتقاد بهذه اخلرافات جيعل العقل فريسة هلا ,ويصعب عليه الفكاك
منها ,وجيعل التفكري مكبالً بأغالهلا ,فينسى العلماء واملفكرين املأسورين ملثل هذا
قواعد العلم ومناهجه (أبو زهرة.)3250,33,
إن حرص القرآن الكريم على حترير الناس من اخلرافات ,وحماربة مجيع صور
الوثنية والشرك ,وتعريتها من صفة القدسية ,ومنعها من التصرف مبصري اإلنسان,
والتأكيد على أنها خملوقة هلل ومسخرة لإلنسان ,إمنا جاء من أجل إطالق الطاقات
الفكرية يف اجتاهها الصحيح( .املبارك.)3225,43 ,
إن تعريف القرآن الكريم املسلم بعامل الغيب واإلشارة إىل أن مظاهر الكون
حمكومة بقوانني ونواميس ,ينفي وجود أرواح شريرة أو خيّرة حتكم هذه املظاهر,
فتدمر ما يصنعه اإلنسان أو جتلب اخلريات له ,ويؤكد أن العقول الرافضة للخرافات
جديرة باالكتشافات العلمية اليت تسهم يف االستفادة من النواميس الكونية والرقي
باحلياة اإلنسانية (اهليشان وملكاوي,)6006,3220 ,والقرآن مبحاربته هلذه
العوائق ,وحترير العقل منها ,يتضح أنه أراد تأسيس قواعد متينة وضرورية يعتمد
عليها العقل يف التفكري السليم ,وأن من سيطرت عليه هذه العوائق ,فسيكون عقله
معطالً ,وتفكريه مقيداً بأغالل قوية ,متنعه من الوصول إىل األحكام الصحيحة
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والعقائد السليمة ,واحلقائق الدينية واملعارف الدنيوية ,بل هو أبعد الناس عن احلق
وأقربهم من الباطل.
املطلب الثالث :اْلمع بني هداية الوحي والعقل
ختتلف موضوعات املعرفة اختالفاً كثرياً ,ومن ثم ختتلف الطرق اليت يعتمد
عليها التفكري للوصول إىل احلقائق ,وميكن حصر هذه الطرائق يف ثالثة أقسام هي
(حامدي:)6003 ,
أ) ما َل يعلم إَل عن طريق احلواس والتجربة والعقل
ويشتمل هذا القسم على العلوم املادية والكونية والطبيعية اليت يتوصل إليها
عن طريق العلم احملسوس أو العقل اجملرد ,كعلوم الفلك ,والرياضيات ,والفيزياء,
واجلغرافيا .اخل ,ومتتاز بكونها علوما عقلية حبته ,لذا أطلق القرآن الكريم النظر العقلي
فيها ,الكتشاف أسرارها وفوائدها ,ومنافعها .ومجيع آيات القرآن الكريم اليت دعت
إىل النظر يف أحوال اإلنسان والكون شاهدة على ذلك،ﭧ ﭨ ﭽ ﮢ ﮣﮤ ﮥ

ﮦ ﭼ(الذاريات ،)63 :وقوله ﭨ ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ(الطارق ,)8 :وقوله
أيضاً:ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ" (الغاشية ,")60 – 32 :ويف هذا القسم تظهر
إبداعات العقل وقدراته اخلالقة يف تطويع الكون وكشف أسراره ملصاحل اخللق
والعامل ,وهو ما عرب عنه القرآن الكريم بعامل الشهادة ,وهو العامل احملسوس املعقول
املقابل للعامل الغييب ,لذا تنوعت أساليب القرآن الكريم يف استدعاء العقول للتفكري يف
هذا العامل ترغيباً يف كشف أسراره ومنافعه ,كعبارات" :أومل يروا – أمل ترـ أنظروا –
أفلم ينظروا ,أفال ينظرون – أومل يتفكروا( "...املبارك3453,53 ,ـ.)54
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ب) ما َل يعلم إَل عن طريق الوحي
وهذا القسم يؤخذ من األدلة السمعية ,وال دخل للعقل فيه إال يف استنباطه
وفهم معانيه ,وإدراك أحكامه الكلية واجلزئية ,ويشتمل على مسائل:
املطلب الرابع :اَلعتقاد بعامل الغيب
 الذي ال تدركه احلواس وال يقع حتت التجربة ,وال يدرك العقل حقيقتهوال تفاصيله ,مثل :هل هناك حياة وراء هذه احلياة؟ ,ما هو مصري اإلنسان بعد
املوت؟ ,وما هو السلوك األمثل يف حياة اإلنسان؟...اخل ,فهذه املسائل وغريها ال
تعرف إال عن طريق النبوة أو الوحي اإلهلي(املبارك.)3253,54 ,
 العبادات الِت توجب التوقف عند النص الثابت ابخلرب الصادق من الوحيأو النبوة ,فهذه العبادات ال يزاد فيها وال ينقص منها وال يقاس عليها ,فكل من زاد
فيها أشرك وابتدع ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ(الشورى)63 :
(رضا /د.ت.)44/6 ,
 احلَلل واحلرام  ,فال اجتهاد فيها لقوله تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ (آل عمران )84 :فاآلية تدل
على أنه ال جيوز ألحد أن يشرع يف مسائل احلالل واحلرام ,خبالف أحكام السياسة
والقضاء فهي منوطة بأولي األمر (رضا ,د.ت,)362- 362/3 ,وقوله تعاىل:
ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﭼ (يونس)82 :؛ فاآلية دليل على أن التشريع العملي يف مسائل
احلالل واحلرام هو حق اهلل وحده ,فمن انتحل هذا احلق وحتايل عليه كان مفرتياً عليه
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(رضا,د.ت ,)305/33,وبهذا يتضح أن هذه املسائل ال جمال لالجتهاد بالزيادة
والنقصان فيها ,وينحصر دور العقل يف التصديق بها ,والتسليم ألحكامها من فهم
وقناعة ال إكراه فيه وال تقليد.
ج) ما يشرتك يف علمه الوحي والعقل
ويشمل هذا القسم كل اجملاالت اليت أباح اهلل فيها للعقل النظر واستخراج
األحكام من النصوص ,سواء فيما ورد فيه نص ,أو فيما مل يرد ,كما يلي:
 - 3ما ورد فيه نص (املنصوص),ويكون ذلك مبا يلي:
 معرفة درجاتها من :وجوب ,وندب ,وكراهية ,وحرمة ,وإباحة. معرفة عوارضها من :عموم وخصوص ,وإطالق وتقييد. إزالة التعارض بينها عن طريق اجلمع والتوفيق ,كالتخصص والتقييدوالتأويل والرتجيح بينها عند استحالة اجلمع.
 - 6ما مل يرد فيه نص ,باستعمال القياس ,واالستحسان ,واالستطالع,
والعرف ,وغريها من أنواع التفكري والنظر االجتهادي القائم على إدراك العلل
واألسباب واملقاصد الشرعية.
وهنا تظهر أهمية استخدام الفكر يف معرفة معاني النصوص ومراقبتها ,ألن يف
التشريع مفاهيم كلية وأحكاما وقواعد عامة ,تستهدف مقاصد ومصاحل إنسانية مادية
ومعنوية ,ال ميكن الوصول إليها إال بفهم عقلي متميز ,خبري بأصول اإلنسان ومطالبه
ومصاحله ,كما أن التشريع ليس نصوصاً وأحكاماً معزولة عن حياة الناس وواقعهم,
بل هو نظام عملي ,لذا كان يف حاجة إىل الفكر كأداة للربط بني الشريعة واحلياة,
والتفكري يف هذا القسم هو الذي جيعل الشريعة حيوية خالدة ,وقائمة إىل يوم الدين,
مبا تفتح من آفاق معرفية وفكرية يف خمتلف امليادين االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
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وقد ترك العلماء األوائل تراثاً فكرياً زاخراً كفقه النوازل واألحكام السلطانية
والقضائية ,يشهد على سعة اجملال الفكري واتساعه ليشمل سائر ما حيتاجه اإلنسان يف
اآلجل والعاجل (الدريين.)3252,424 ,
املبحث الثالث :اسرتاتيجيات تنمية التفكري يف القرآن الكرمي
ترى االجتاهات احلديثة يف الرتبية أن التفكري هو أساس مجيع املهارات
األساسية ,وأن تنمية التفكري ينبغي أن حتتل الصدارة يف األهداف الرتبوية والتعليمية يف
خمتلف املراحل الدراسية ويف مجيع املواد الدراسية (احلارثي6003ـ .)632كما جيب
على املؤسسات الرتبوية تهيئة ظروف املتعلمني لتنمية مهارات التفكري لديهم ,الن
العقل حيتاج إىل بعض وسائل متثيل األشياء واملواقف والنتائج اليت يستخدمها ويتعامل
معها حلل الصعوبات اليت تواجه األفراد ,واملتأمل يف آي القرآن الكريم جيد أنه طور
منهجية التفكري لدى أولئك الذين يقرؤون القرآن ليتدبروا معانيه ويفهموا ما فيه من
احلكم واملعاني الكثرية ,وقد أفاد من القرآن الكريم الكثري من العلماء اللذين وجدوا
أن النظر يف القرآن طريق لفهم معانيه واستخراج كنوزه ,وطريق لتطوير قدراتهم
الذهنية ,وقد أشار القرآن الكريم إىل اسرتاتيجيات متنوعة لتنمية القدرات العقلية على
التفكري ,منها:
املطلب األول :اإلشارة إىل املبادئ الفاعلة يف عملية التفكري
أشار القرآن الكريم إىل جمموعة من املبادئ اليت جتعل عملية التفكري فاعلة,
وأشار إىل بعض األساليب اليت استخدمها لتفعيل هذه املبادئ ,ومن أهم هذه املبادئ
ما يأتي:
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أ) " ﭧ ﭨ ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ األنبياء.( 82 – 86 (:

إن يف هذا املوقف تهكما وسخرية من عقول قوم إبراهيم ,وحتريض لعقول
عابدي األصنام على التفكري السليم ,واستشعار ضعفها وبطالن عبادتها.
ب) استخدام أسلوب السؤال ,إذ سلك القرآن الكريم يف إثارة التفكري
استخدام دوافع قوية فعالة؛ من ذلك صيغ االستفهام االستنكاري والتقريري
والتوبيخي التقريعي وخباصة فيما ميس حياة املخاطبني:ﭧ ﭨ ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ(التكوير.)2 – 5 :
وﭧ ﭨ ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﭼ(النازعات ,)62 :وقال أيضاً :ﭽ ﮚ
ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ(القيامة ,)40 - 38 :وقال أيضا :ﭽ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ (االنفطار.)2- 8 :
 -1إاثرة اَلنتباه
ويقصد من ذلك تركيز توجيه االنتباه إىل شيء ما ,ثم تنمو وتتحسن القدرة
على ذلك بالتدريب واملمارسة ,والناس خيتلفون يف قدرتهم على الرتكيز الفكري,
وقد استخدم القرآن الكريم أساليب متنوعة إلثارة االنتباه وتوجيه التفكري ,منها:
أ) تصدير بعض سور القرآن الكرمي ابحلروف املقطعة(التهجي) .كالبقرة ,وآل
عمران ,واألعراف...جلذب انتباه السامعني ملا يلقي إليهم بعدها من آيات.
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ب) استخدام أسلوب القسم يف فواتح بعض السور أو يف متنها ,كالذاريات
والربوج والطارق والتني ..إلثارة االنتباه وتوجيه الطاقات الذهنية لالستماع إىل القرآن
والرتكيز فيما يأتي.
ج) الدعوة إىل التأمل والتفكر يف بعض األمور املألوفة املشاهدة :ﭧ ﭨ
ﭽ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛ ﯜ

ﯝ ﭼ" (الغاشية ,")60 – 32 :فالناس يشاهدون هذه

املظاهر وقد ألفوها ,ولكن هل استوقفتهم للتأمل والتفكر؟ لذا جاءت الدعوة هنا
لذلك لتدريب العقل على تركيز وتوجيه االنتباه القصدي.
 -2إاثرة التصور والتخيل
إن استحضار املدركات احلسية واخلربات املاضية يف الذهن وحتويلها إىل جمموعة
من الصور الذهنية أو خلق صور ذهنية جديدة مبتكرة أمور خيتلف فيها الناس من
حيث القدرة عليها ,وقدرة اإلنسان على التفكري السليم تزداد كلما كانت قدرته على
التصور والتخيل أكرب ,والقرآن الكريم استخدم أساليب فريدة لتنمية القدرة على
التصور والتخيل واملقارنة عند اإلنسان لوصول إىل األحكام الصحيحة ,منها:
 تصوير املواقف الغائبة بصورة يتخيلها العقل كأهنا مشاهدة حمسوسة مرئية:فقوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ(األعراف ,)40 :جيعل
الفكر يتخيل استحالة دخول اجلمل يف ثقب اإلبرة ,فكذلك استحالة دخول الكافر
اجلنة.
 ضرب األمثال للمعاين الذهنية اجملردة يف صور حمسوسة جمسدة مشاهدةمتخيلة :حتى يرسم العقل يف ختيالته هلذه األشياء احلسية الصورة اليت يسهل عليه
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إدراكها وفهمها :ﭧ ﭨ ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ(البقرة ,)323 :فاآلية تقرب لإلدراك طبيعة الكفار
الذين خياطبون باألدلة ,وجيعل الفكر يتمثل حاهلم حني ال يفقهون داللة اخلطاب
فيعرضون كحال احليوانات اليت تسمع صوت الراعي وال تفقه.
 -3حتسني البيئة التعليمية يساهم يف تنمية التفكري
البيئة هي الظروف اليت يعيش فيها الفرد سواءً أكانت مادية أو عقلية أو
اجتماعية أو نفسية ,وتوفري البيئة املناسبة يساعد على منو القدرة على التفكري,
واستثمار الطاقات إىل أقصى حد ممكن ,وحتسني الظروف البيئية للفرد يؤدي إىل
حتسني التفكري عنده ,ويكون أقدر على التفكري برتكيز وعمق ممن يشغل تفكريه يف
حتقيق حاجاته األساسية وتوفري بيئة أفضل ,ومن هنا دعا القرآن الكريم لتحسني بيئة
األفراد ,وجاء بالتشريعات الكفيلة لتأمني حاجات الناس مجيعاً ,ومن األساليب اليت
استخدمها القرآن الكريم لتحقيق ذلك (اهليشان3228,303,ـ:)304
أ) الدعوة ملواجهة احلاجات املادية لألفراد وتلبيتها من خَلل الرتغيب
ابلصدقة واإلحسان واإلنفاق،ﭧ ﭨ ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ(احلديد" ,)35 :ﭧ ﭨ ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ (البقرة.)648 :
ب) دعوة اإلنسان إىل التوجه بعقله وقلبه حنو اآلخرة ،قال تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ
(طه ,)333 :وقال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭼ(القصص.)80:
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ج) معاْلة اإلضطراابت النفسية ابلتوجيهات اإلميانية من تَلوة للقرآن وعبادة..
وغريها,ﭧ ﭨ ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﭼ(اإلسراء ,)56 :فالقرآن الكريم شفاء من اخللل يف الشعور والتفكري ,وهو
يعصم العقل من الشطط (قطب ,,ج.)6645 /38
د) حفظ املسلم من اَلكتئاب الذي يعيق التفكري برتسيخ أن ما ُيري يف
الكون إمنا ُيري بعلم هللا وإرادته ومشيئته:ﭧ ﭨ ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ" (احلديد,")64-66 :
فاملؤمن يفكر ويتدبر دون أن تغتال االضطرابات واهلموم قلبه.
 -4استخدام مبدأ التكرار
التكرار من املبادئ األساسية اليت يقوم عليها التنوع والثراء الذي تتصف به
اجلودة ,وهو إعادة الكالم إذا اقتضت احلاجة حتى يدركه مجيع السامعني وال يفوت
أحدهم بعضه ,والتكرار ثابت يف القرآن الكريم دلت نصوص اآليات على أهميته,
قال تعاىل" :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ(الذاريات , (٥٥ :والتكرار أيضًا
يعاجل مشكلة النسيان وقصور الفهم ,ويفرض اإلقناع العقلي ,والنماذج على التكرار
يف القرآن الكريم عديدة منها:
أ) تكرار األفكار واَلنفعاَلت مصحوبة ابلسلوك املثايل الذي تتطلبه تلك
األفكار والعواطف املثارة :ويبدو ذلك جلياً يف سورة الرمحن بتكرار قوله تعاىل:
ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ(الرمحن ")33 :إحدى وثالثني مرة يف السورة ,حيث
يذكرنا اهلل بنعمه ودالئل قدرته ,بادئا من اإلنسان وقدرته على التعليم ,إىل ما سخر
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اهلل له من مظاهر الكون والنعم ,وعند كل آية يضع القرآن اإلنسان أمام احلس
الوجداني وصوت القلب ,فال يستطيع إنكار ما حيس به ويستجيب له قلبه وعقله
(النحالوي- 3253,63,ـ.)64
ب) تكرار احلديث عن كثري من املعاين والتوجيهات اإلهلية الِت تقتضي التفكري:
مثل؛ كيفية خلق اإلنسان ,خلق األنعام للركوب والزينة واالنتفاع بأصوافها
وأشعارها وألبانها ,خلق السموات واألرض والنجوم وجعل اجلبال رواسي ..إخل.
ج) تكرار القصص القرآين احلامل ملعاين العظة والعربة يف العديد من السور مع
اَلختصار اترة ،واإلطالة اترة أخرى :بصور وأساليب متنوعة ,منبهاً إىل أن املعنى
املستفاد خيتلف باختالف السياق ,مما يدلل على تعداد املقاصد عند تكرار القصة ,ألن
املتدبر يلحظ األمناط احملتملة ,والصيغ اليت ميكن أن تتعدد ,ثم يلحظ التغريات
املطلوبة لتحقيق االنسجام مع السياق من حيث املعنى واجلوهر ومن حيث الشكل
البالغي الذي تتجلى فيه املعاني ,كما ويالحظ البدائل املمكنة من أجل خطاب مؤثر
ومنتج ,وواضح ذلك يف قصص األنبياء ,وقصص األمم السابقة ...اخل.
املطلب الثاين :إبراز طرائق وأساليب تدريس تنمية التفكري واساليب إاثرته
إن من عناية القرآن الكريم بالعقل دعوته للربط بني أساليب التدريس وتنمية
التفكري ,ومن طرائق تنمية التفكري وإثارته اليت جاءت يف القرآن الكريم ,ما يأتي:
 -1طريقة اَلستقصاء
وهي طريقة تعليمية منطقية تهدف إىل أحداث التعليم الذاتي ,وتقوم على
إكساب املتعلم األسلوب العلمي يف التفكري املعتمد على البحث والنظر والتقصي
واالستدالل ,والقرآن الكريم أشار إىل هذه الطريقة  ,ومارسها سيدنا إبراهيم عند
دعوة قومه لعبادة اهلل تعاىل,ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
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ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ 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 ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﭼ" (األنعام.")22 – 28 :
فسيدنا إبراهيم أراد بهذه الطريقة أن يعلم قومه طريقة التفكري السليم يف
الوصول إىل خالق الكون ومبدعه ,واكتساب مهارات معاجلة املعلومات وتقوميها
وصوالً إىل حل املشكلة ,واالستقصاء من طرائق التدريس اليت جتعل املتعلم مركز
الفاعلية ,ألن إبراهيم عليه السالم وضع نفسه وقومه يف موقف تعليمي يوجب عليه
وعليهم التفكري ,وتطوير قدرات التفكري لديهم من خالل إعادة املعرفة وتنظيمها,
وتوليد األفكار واستنتاجها وتطبيقها على مواقف احلياة ,واملتعلم كي ينمو تفكريه
وفق هذه الطريقة عليه استيعاب املفهوم ثم تفسري املعلومات ثم التطبيق ,فيصل بذلك
إىل مرحلة التفكري الناقد للخربات اليت يوجهها يف حياته أو مؤسسته التعليمية أو
الفصل الذي يدرس فيه (حمجوب.)6008,38,
 -2طريقة احلوار واملناقشة
وهي طريقة هادفة تقود اإلنسان إىل الصواب بدعوته إىل التفكري السليم
والبحث والنظر ,ومتتاز مبراعاة عقول ومقتضيات أحوال املخاطبني ,والقرآن الكريم
أوىل احلوار أهمية بالغة يف مواقف التعليم ,وجعله اإلطار الفين لتوجيه الناس وجذب
عقوهلم ,ومنهاجاً عاماً لإلقناع وإقامة الدليل وكشف الغموض (حمجوب,
,)6008,60ويف القرآن الكريم الكثري من أشكال وأمناط احلوارات بني كافة
املستويات ,منها:
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أ) توجيه هللا تعاىل األنبياء لفن احلوار :بقوله:ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ" (طه.")44 – 43 :
ب) أن يعلم هللا تعاىل نبيه فن احلوار :من ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ(النحل.)368 :
ج) حوار األنبياء والرسل مع أقوامهم وأهليهم :بقوله :ﭽ ﮡﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﯩﭼ" (هود.")43- 46 :
د) حوار هللا تعاىل مع:
 املَلئكة ,بقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ(البقرة.)30 :
 األنبياء ,بقوله تعاىل :ﭽ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ(املائدة.)338:
 -إبليس ،بقوله تعاىل " :ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ(األعراف.)36 :
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د) دعوة أهل الكتاب وحماورهتم ,بقوله تعاىل ":ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ(آل عمران.)84 :
ه) حوار أهل اْلنة أهل النار بقوله تعاىل:ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﭼ(األعراف.)80 :
و) حوار اإلنسان مع:
 احليوانات ,بقوله تعاىل يف حماورة اهلدهد مع سليمان عليه السالم:ﭽﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽ ﯾﯿﰀﭼ

(النمل.)66 :
 احلوار بني اإلنسان وأعضائه الِت تشهد عليه يوم القيامة بقوله:ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ(فصلت ,)63 :وهناك مناذج رائعة من احلوار واملناقشة يف
آيات القرآن تظل دروساً خالدة تعلم اإلنسان التفكري من مجيع أبوابه ,وتربز القواعد
األساسية يف تعليم التفكري ,ويبقى القرآن الكريم الوسيلة األعظم لتعليم ذلك
(النحوي.)600044- 43,
 -3طريقة القصة
القصة يف القرآن :حكاية نثرية هادفة مستمدة من الواقع واخليال الصادق الذي
حدث فعالً ,جاءت عالجا لواقع البشر ,وهي أسلوب تربوي فعال يف اكتساب املعرفة
وبناء القيم واالجتاهات واكتساب املهارات ,تزيد القارئ أو السامع شوقاً وانتباها
وتلهفاً على احلل أو النتيجة ,وقد شغل القصص القرآني حيزاً كبرياً ومساحة واسعة
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من سور القرآن وآياته ,متيز باإلقناع الفكري مبوضوع القصة عن طريق اإلحياء
واالستهواء وتقمص الصفات ,وعن طريق التفكري والتأمل واحلوارات الفكرية
املدعومة باحلجة والربهان اليت تتخلل القصة وتدور بني أبطاهلا لتظهر اإلقناع العقلي
املنطقي.
اشتمل القرآن الكريم مناذج عديدة من القصص ,إلبراز احلقيقة الكربى وهي
وحدة الرساالت وإثبات الوحي والرسالة ومن أجل بث العقيدة يف النفوس ,والكشف
عن السنن االجتماعية ,وتصوير الصراع بني احلق والباطل ,وتثبيت الرسول عليه
وأصحابه ,وقد وتضمن القصص القرآني( :اخلوالدة ,وعيد,

السالم

:)6003,622
-

جوانب معرفية عن الكون ,فمثالً قصة نوح عليه السالم تدعو إىل التفكري

يف اآليات الكونية ,قال تعاىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ" نوح."٠٢ – ٥٥ :
-

اْلوانب النفسية ،كما يف موقف امرأة العزيز مع يوسف عليه السالم,

قال تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ" يوسف."٠٥ – ٠٨ :
-

عرض مناذج كثرية لفريق األنبياء واملرسلني يف منهجهم الرتبوي ،فقصة

يوسف عليه السالم مع إخوته وأبيه تظهر أثر احملبة من األب ألحد أبنائه دونهم ,ويف
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قصة موسى عليه السالم يتجلى لنا فضل العلم والرحلة يف طلبه ,وقصة أصحاب
الكهف تكشف أهمية الفرار من الفتنة يف الدين واهلجرة إىل اهلل رب العاملني ,وقصة
ذي القرنني ومروره بيأجوج ومأجوج دليل على قرب الساعة.
 -4طريقة ضرب األمثال
املثل هو قول يف شيء يشبه قوالً يف شيء آخر بينهما مشابهة ,والتمثيل هو
تقديم األفكار واملعاني بصورة مثل يضرب لتجسيد تلك األفكار ,وهو وسيلة تربوية
إليضاح ما كان غامضاً ,وأهم وظائفه؛ الكشف عن املعنى املراد ,وتقريب املعاني إىل
األذهان عن طريق تشبيه األمور اجملردة باألمور احلسية.
لقد اشتمل القرآن الكرمي على بضعة وأربعني مثَلً ،تتمثل ب :

أ) الدعوة إىل استخدام األمثال وعدم احلرج يف ذلك ,قال تعاىل :ﭽ ﭺﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ(البقرة.)68 :
ب) اعتماد األمثلة على التشبيه واَلستعارة ,قال تعاىل :ﭽ ﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ(البقرة:
.)323
ج) حث السامعني على املقارنة والقياس مما يقود إىل تربية العقل ،مثل تشبيه
الزبد بالباطل ,ويرتك لإلنسان بعد ذلك فرصة الوصول إىل النتيجة بنفسه عن طريق
التفكري ,قال تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ
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ﯻﯼﯽﯾ ﭼ

(الرعد.)32 :
د) عرضه لنماذج كثرية من ضرب األمثال ،مثل:
-

تشبيه شيء يراد بيان حسنه أو قبحه بشيء مألوف حسنه أو معروف

حقارته ،قال تعاىل:
ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ(العنكبوت.)43 :
-

ذكر حال من األحوال ومقارنتها حبال أخرى مع وجود جامع بينهما لبيان

الفارق ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ

" (حممد".)3 – 3 :
-

بيان استحالة التماثل بني شيئني ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ(احلج.)23 :
املطلب الثالث :إتقان املهارات اللغوية
اللغة ليست وسيلة للتخاطب واالتصال فحسب ,فهي النظام األساس الذي
يستخدمه اإلنسان يف التفكري ,ورموزها اليت يتحدث بها الناس هي نفس الرموز اليت
يفكرون بها ,والكلمات اليت يكون اإلنسان منها مفاهيمه اجملردة يستفيد منها يف القدرة
على التخيل والتذكر واإلدراك احلسي ,وإدراك العامل وكشف حقائقه وحتديدها,
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فال لغة تعد القوام الفعلي للتفكري ,وأداته اليت تؤثر فيه ويف عملياته ,إذ حتفظ املعاني
من الضياع ,وتسهل تذكرها ,ومتيزها عن غريها( .البدري.)6366 ,3226 ,
وإن العالقة بني اللغة والتفكري وثيقة جدا ,وأن مرد األخطاء يف التفكري يعود
إىل سوء استخدام الدالالت اللغوية ,وأن األشخاص خيتلفون يف إدراكهم للعامل
باختالف تكوين اللغة وتركيبها ,وأن اللغة ختتصر التفكري وجتعل الفرد يستخدم
العبارة القصرية لتوضيح مفهوماً معقداً ,وأن الشخص الذي تدرب على استخدام
اللغة سيكون أكثر ارتباطاً يف التفكري اجملرد العميق وأكثر تقدماً يف ذلك من غريه.
لقد عرب القرآن الكريم عن اللغة ودورها يف تكوين التفكري ,واختص بها كأداة
للتعبري اإلنساني وفضله بها عن كثري من املخلوقات ,قال تعاىل:ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ(الرمحن3 :ـ ,)4والبيان الذي يدور
عليه تعليم القرآن؛ هو التعبري عما يف الضمري بالكالم الواضح ,والقدرة على فهم
كالم اآلخرين (أبو السعود ,د.ت ,)328/5 ,والبيان الذي علم اهلل به اإلنسان ,إمنا
كان بتعليم آدم األمساء مجيع األشياء ,قال تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ

(البقرة ,)33 :ويف جمال الربط بني القرآن الكريم واللغة استخدم اللغويون مصطلح
التدبر يف كل تأمل سواء أكان نظراً يف حقيقة الشيء أو أجزائه أم يف سوابقه وأسبابه,
أم يف لواحقه وأعقابه ,لذلك فإن اهلل عز وجل يقول:ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﭼ(يوسف ,)6 :ويقول :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ
(الزخرف ,)3 :ويقول أيضاً:ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ(إبراهيم,)4 :فبني اهلل
تعاىل أنه أنزل القرآن الكريم عربياً حتى يعقلوا ,والعقل ال يكون إال مع العلم مبعانيه,
لذلك ربط القرآن الكريم بني اللغة والفهم ,حتى نفكر يف النصوص القرآنية على
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أساس اللسان العربي ,ألن مراعاة اللغة وارتباطها باملعنى هو أمسى القواعد املنهجية
لفهم معاني النصوص وألفاظها( .الكردي.)50- 22 ,
لقد ركز القرآن الكريم على مبدأ احملافظة على اللغة العربية ألنها الوسيلة
الوحيدة اليت متكن املسلمني من فهم القرآن الكريم والعمل مبقتضاه ,وأن الضعف يف
اللغة العربية يؤدي إىل الضعف يف فهم القرآن وبالتالي الضعف يف التفكري (آل سعود,
 ,)3253فكلما أتقن اإلنسان اللغة كان ذلك عوناً له على إتقان مهارة التفكري
السليم ,وعلى القدرة على التعبري عن األفكار ونقلها لآلخرين بوضوح تام,
واالستماع هلم واملشاركة الفعالة يف كل حوار بناء للتوصل إىل نتائج فكرية صحيحة,
وبهذا رسم القرآن الكريم املنهج املتكامل للتفكري السليم واحلكم الصحيح (اهليشان,
وملكاوي.)606 ,6006 ,
املطلب الرابع :اإلحاطة ابملفاهيم واملعلومات املتعلقة مبوضوع التفكري
إن من األمور الضرورية ,اإلحاطة جبميع املفاهيم واملعلومات املتعلقة مبوضوع
التفكري للتوصل إىل نتائج صحيحة ,وإصدار أحكام صائبة يف املوضوع املفكر فيه,
والنظرة اجلزئية للمفاهيم واملعلومات يؤدي إىل نتائج خاطئة ,وإصدار أحكام زائفة
وغري مقنعة ,والقرآن الكريم يؤكد على أهمية تناول الظاهرة من مجيع جوانبها قبل
إصدار احلكم عليها ,قال تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ(النمل,)66 :وقد أمر القرآن بالرتوي ونهى عن التسرع
يف إصدار األحكام قبل اإلملام باألمر من مجيع جوانبه ,قال تعاىل " :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ(اإلسراء ,)38 :أي
ال تتبع ما ال تعلم وما ال يعنيك (القرطيب ,ج ,30ص.)382
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اخلامتة
بعد االنتهاء من إعداد هذه الدراسة حبمد اهلل تعاىل وفضله ميكن استخالص
وعرض أهم النتائج اليت كشفت عنها الدراسة:
 -5إبراز دعوة القرآن إىل إثارة التفكري من خالل ارتفاع نسبة آيات القرآن
اليت تدعوا إىل التفكري ,واستخدام القرآن العمليات العقلية للتفكري ,والتنويه بالعقل
والتعويل عليه يف أمر التكاليف ,واستخدام القرآن الرياضيات ,ودعوة القرآن للتفكري
يف ذاته لفهم معانيه ,وامتداح القرآن أصحاب التفكري وذم من ال يفكرون ,ودعوة
القرآن للتفكري يف املخلوقات.
 -2وضع القرآن ضوابط ترشد عملية التفكري منها :بناء التفكري على الدليل
واحلجة ,التحرر من العوائق اليت تعطل التفكري (التقليد ,اتباع اهلوى ,الكرب وغمط
احلق ,اخلرص والظن ,اخلرافات) ,واجلمع بني هداية الوحي والعقل.
 -3اشتمل القرآن على اسرتاتيجيات لتنمية التفكري ,منها :اإلشارة إىل بعض
املبادئ الفاعلية يف عملية التفكري (إثارة الدوافع واالنفعاالت ,إثارة االنتباه إثارة
التصور والتخيل ,حتسني البيئة التعليمية ,استخدام مبدأ التكرار) إبراز طرائق
وأساليب تدريسية تنمي التفكري وتثريه (طريقة االستقصاء ,طريقة احلوار واملناقشة,
طريقة القصة ,طريقة ضرب األمثال) ,إتقان املهارات اللغوية ,واإلحاطة مبفاهيم
ومعلومات الظاهرة مبوضوع التفكري.
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التوصيات
يف ضوء النتائج السابقة فإن الدراسة توصي مبا يأتي:
 -5إيراد اآليات القرآنية الداعية إىل إثارة التفكري يف مجيع املناهج الدراسية
واالهتمام بها تالوة وحفظاً وفهماً.
 -2األخذ بالتوجيهات اليت مت التوصل إليها لتنمية التفكري ,وااللتزام
بالضوابط اليت ترشد عملية التفكري ,والتحرر من العوائق املعطلة ,واجلمع بني هداية
الوحي والعقل إلدراك احلقائق.
 -3إعادة النظر يف أساليب تعليم القرآن وتعلمه ,واالستفادة من
اسرتاتيجيات القرآن يف تنمية التفكري يف العملية التعليمية.
 -3إجراء دراسات تربوية حول :التفكري يف السنة النبوية.
املصادر واملراجع
[ ]3البدري ,مالك – ( .)3226التفكري يف املشاهدة إىل الشهود ,ط ,6املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي.
[ ]6البيهقي ,أبو بكرـ ( .)3253االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد ,بريوت :دار
اآلفاق.
[ ]3اجلرجاني ,على بن حممد  .)3253( -التعريفات ,ط ,3بريوت :دار الكتب
العلمية.
[ ]4احلارثي ,إبراهيم بن أمحد مسلم ( ,)6003- 3464تعليم التفكري ,ط,3
الرياض :مكتبة الشقري.
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[ ]8حسن ,زينب  )3252( -التنمية العقلية يف القرآن ,تونس :املنظم العربية
للرتبية والثقافة والعلوم ,كتاب الفكر الرتبوي العري اإلسالمي األصول
واملبادئ.
[ ]8خليل ,عماد  .)3253- 3403(-مدخل إىل موقف القرآن من العلم,
ط ,3بريوت :مؤسسة الرسالة.

[ ]2الدريين ,حممد فتحي 3402( -ـ .)3252خصائص التشريع يف السياسة
واحلكم ,بريوت :مؤسسة الرسالة.
[ ]5الدسوقي ,فاروق أمحد ـ ( .)3252اإلسالم والعلم التجرييب ,ط ,3بريوت:
املكتب اإلسالمي.
[ ]2رضا ,حممد رشيدـ (د.ت) .تفسري القرآن احلكيم؛ بريوت :دار املعرفة.

[ ]30الزخمشري ,أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمرـ (د.ت) .الكشاف عن حقائق
التنزيل وعيوب األقاويل يف وجود التأويل (تفسري الكشاف) .طهران :منشورات
أفتان.
[ ]33ابو زهرة ,حممد  .)3250( -تاريخ اجلدل ,ط ,6القاهرة :دار الفكر العربي.

[ ]36ابو سعود ,حممد بن حممد الصمادي ( -د.ت) أبي السعود املسمى إرشاد العقل
السليم إىل مزايا القرآن الكريم ,بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.
[ ]33الشافعي ,إبراهيم حممد  .)3223( -الرتبية اإلسالمية وطرائق تدريسها,
ط ,3الكويت :مكتبة الفالح.
[ ]34األصفهاني ,أبو القاسم بن حممد ـ (د,ت) .املفردات يف غريب القرآن ,بريوت:
دار املعرفة.
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[ ]38صالح ,مسري يونس أمحد ,والرشيدي ,سعد حممد ـ (3460ـ )3222الرتبية
اإلسالمية وتدريس العلوم الشرعية ,الكويت :كلية الفالح.
[ ]38ابن عاشور ,حممد الطاهرـ ( .)3254تفسري التحرير والتنوير ,تونس :الدار
التونسية للنشر.
[ ]32عبد الباقي ,فؤاد  -د.ت  ,املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ,بريوت:
مؤسسة الرسالة.
[ ]35عبد العزيز ,سعيد  .)6008( -تعليم التفكري ومهاراته ,ط ,3عمان :دار
الثقافة.
[ ]32العقاد ,عباس حممودـ (3223ـ – )3323التفكري فريضة إسالمية ,ط,6
بريوت :دار الكتاب.

[ ]60القرطيب ,أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري (3352ـ .)3282اجلامع
ألحكام القرآن ,ط ,3القاهرة :دار الكاتب العربي.
[ ]63قطب ,سيد 3323( -ـ .)3223يف ظالل القرآن ,ط ,بريوت دار إحياء
الرتاث العربي.

[ ]66الكبيسي ,عبد الواحد محيد ـ (3462ـ )6008دعوة للتفكري من خالل
القرآن ,ط ,3عمان :دار ديبونو.
[ ]63ابن كثري ,إمساعيل 3355(-ـ .)3282تفسري القرآن العظيم ,بريوت :دار
إحياء الرتاث العربي.
[ ]64الكناني ,منذر إبراهيم  6002 -مقدمة يف علم التقليد ط .3عمان
[ ]68املبارك ,حممد 3403( -ـ.)3253اإلسالم نظام العقيدة والعبادة .بريوت :دار
الفكر.
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[ ]68مبارك ,حممد  .)3225( -اإلسالم والفكر العلمي ,ط ,3بريوت :دار الفكر.
[ ]62حماسيب ,احلارث بن أسد  .)3225( -العقل وفهم القرار ,حتقيق :حسني
القوتكي ,بريوت :دار الكندي.
[ ]65حمجوب ,عباس  ,)6008( -طرائق تدريس العلوم اإلسالمية ,عمان:
جدارا للكتاب العاملي.

[ ]62حمجوب ,عباس  ,)6008( -نصوص تربوية من القرآن الكريم والسنة
والنبوية ,عمان :جدارا للكتاب العاملي.
[ ]30مسلم ,مسلم بن احلجاج.)3222(,صحيح مسلم .بريوت .دار األرقم بن أبي
األرقم.

[ ]33ابن منظور ,أبو الفضل مجال الدين حممد بن كرمـ 3355ـ .(3285لسان
العرب) ,بريوت :دار صادر.
[ ]36النحالوي ,عبد الرمحن  .)3252( -الرتبية باآليات ,بريوت :دار الفكر.
[ ]33النحوي ,عدنان علي رضا  )6000 - 3463( -النهج اإلمياني للتفكري
ط ,3الرياض :دار النحوي.

[ ]34اهليشان ,حممودـ ( .)3228جوانب الفكر والتفكري يف القرآن الكريم ,رسالة
ماجستري غري منشورة ,كلية الشريعة .جامعة الريموك.
[ ]38اهليشان ,حممود ,ملكاوي ,حممد – ( .)6006منهج القرآن يف تنمية التفكري,
أحباث الريموك ,سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية "جملد( "35عدد.)6
[ ]38اليمين :هدى عبد الرحيم قاسم  .)3408 - 3408( -الرتبية العقلية يف
القرآن الكريم ,رسالة ماجستري غري منشورة ,جامعة أم القرى ,كلية الرتبية.
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Thinking in the Holy Quran: Contents Disciplines
and its Development Strategies
Dr. Ahmad Mohammed Najadat1, and Dr. Hassan Mohammed Al Omari2
1 Assistant Professor of curriculum and teaching methods of Islamic Education
Yarmouk University. Faculty of Education, Department of elementary Education.
2 Assistant Professor of curriculum and teaching methods of Islamic Education
Department of Dawah and Islamic Culture, College of Sharia. Qassim University
Abstract. This study aimed to explicate the content and implications of the Quran’s invitation to reflect
and contemplate, and also to identify controls, perspectives and guidelines of thinking in the Quran.
Furthermore, the study aimed to highlight the strategies outlined for the development of thinking in the
Quran, and presents an attempt to refute and respond to those who have described Quran of rigidity and
referred to as the major cause of backwardness of Muslims. The study also sought to illustrate the resolute
invitation of Quran for thinking, reasoning and reflecting through urging the man to utilize the faculty of
mind that God has characterized him over the rest of his creatures to be eligible to succeed him in this
land. Based on the directives and the findings, the current study adopted various recommendations that
were brought forward for readers and teaching curricula developers to embrace. The Quranic verses that
call for thinking should be incorporated outstandingly into the teaching curriculum, and the study steadily
urged to employ the strategies of thinking in Quran in the development and improvement of the
educational process
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)2ص ص ( ،992-598ربيع اثين 5348هـ/فرباير 2053م)

أوجه االتفاق و االفرتاق بني األداين الكتابية يف الشرائع والشعائر يف ضوء القرآن الكرمي
د .أمحد سليمان البشايرة

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
كلية الدعوة وأصول ا لدين ،قسم أصول لدين
ملخ ص البحص ص  .يهــدذ هــحا ال اــف عم الني ــاي عاــا بــن اجده النياابيــة مــن وجــو ا ــا وا ف ـ ا
اي ى -
ال ـرا ع وال ــعا ر ،عص اجصــد اجده املا قــة املصــدر -علىىا رتاىصرتة دىىى صعىىا هندىىىايناي هنوىىاي هنص
هن تكىىا علىىا كى م اىىو فىىيف رتصوارتاىىي ا هندىىاا تهى اي اي ى اي اي ملــا ي ـ أ نيــو علـ قــدر مــن الاوافـ
بعـ
املقاصد واجهداذ املؤدية عم قسط مـن الاوافـ ال ـرا ع فعـال عـن عـدم الااـافر والا اعـد ،وع اياـ
ال ــروو وائي يــايت الــي يقاعــيها امــاالذ اليمــا و ــاين ال ي ــايت .ذصىىم فىىيف اىىحا رتصاىىىل ا ىىاي عل ى واقــع هــح
اجده من الص ور العامة لل را ع وال عا ر والاظر مدى ما بياها من الاقارب أو الا اعد.
اـاول هــحا ال اــف االـوم العامــة لل ـرا ع وال ــعا ر الـي األــاال عليهــا اجده النياابيـة ،م ياــا مــا لاقـ
فيه هحا اجملال،كاا أاب عن الساايت ال ارزة الـي ياايـي ـا كـد ديـن دـا يعـد مـن ألـعا ر ومعاملـة الـي
وما
ع ــرب عا ــه و ني ــاي ع ــن مصوص ــيا ه ،ور اع ــر ه ــح الدراس ــة مل ــا ب ــن اجده م ــن وج ــو ا ــا وا ف ـ ا
اجصول والعقا د ،فإهنا ساا دراسة مساقلة.
ولعد هـح الدراسـة ني ـاي بصـورة م األـرة واـر م األـرة عـن معـار وحـدة املصـدر هـح اجده الـي ـيال
آاثرهــا ماةلــة .ىىاي تكهىىا ع ىىاي ناتى فىىيف دىىام رتياىىوح رتصواىىاي يف رتصىىه ا ىىة صكىىة ص ىىيف ف اي ى رت ايدى  ،و ظهــر
بع أس اب ا ماالذ ،وصورها الدالة عل الع ف ال ـر كـد مـن اليهوديـة والاصـراوية ،و سـلط العـو علـ
جاوب من العلد املساعصية حياة ال رية.
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مقدمة البح
تنوعت املناهج واألساليب يف دراسة األديان ومقارنتها؛ فمن دارس لكل دين على
انفراد يف كتاب خاص ،ومن مستوعب للحديث عن أكثر ما عرف بني الناس من
األديان وامللل يف كتاب واحد؛ ككتاب امللل والنحل للشهرستاني ،أو كتاب الفصل
يف امللل واألهواء والنحل البن حزم ،مع التفاوت فيما بينها يف االستيعاب للعناصر
واملضامني .ومن دارس لقضية من قضايا الدين عند بعضها أو أكثرها ،وهناك دراسات
خاصة ألديان حمددة من حيثيات متعددة منها؛ مدى التوثيق حملتواها ،أو مناذج وصور
من الصراع واجلدل بينها ،وأكثرها نصيبا وأهمية يف هذا اجملال هي األديان السماوية،
لتعلقها بكتاب مساوي ،وألنها أكثر أثرا يف حياة اإلنسان من نواح عديدة ،من أبرزها
أن االختالف بينها من أبرز عوامل الصراع البشري وحمركاته ،وألنها األغلب انتشارا
يف أحناء املعمورة ،وملا للشرائع والشعائر على وجه التحديد من أثر يف صياغة املعامل
االجتماعية وبناء القيم واألعراف اليت متيز الشعوب واجملتمعات ،لذا آثرت أن أسلط
الضوء يف هذا البحث على الشرائع والشعائر اليت تشتمل عليها هذه األديان الثالثة
وألنها املعامل البارزة اليت تتميز بها األديان ويظهر تباينها ،ولنقف على ما يريد كل
منها من اإلنسان الذي هو املقصود األعظم ،من حيث ما يراد منه وله ،ومدى قدرة
هذه التكاليف على تلبية حاجات اإلنسان وأغراضه وحتقيق سعادته وعلى أي مستوى
من الشمول أو احملدودية .جمتهدا ما وسعين اجلهد أن أستدل على مضامني هذا البحث
بآيات من القرآن الكريم.
ويعد هذا البحث مكمال لدراسات أخرى تدور حول وجوه االتفاق واالفرتاق
بني األديان الكتابية الثالثة يف أصوهلا النصية ومذاهبها االعتقادية.
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وقد جاء هذا البحث مشتمال على مقدمة وفصلني وخامتة على النحو التالي:
- 1املقدمة.
 - 2الفصللل األول :مقللدمات حللول التشللريع ،ويشللتمل علللى متهيللد وثالثللة
مباحث:
التمهيد.
املبحث األول :أصل الشرائع وأسباب اخلالف بينها.
املبحث الثاني :النسخ؛ مفهومه ،وموقف األديان منه.
املبحث الثالث :مصدر التشريع.
 - 3الفصل الثلاني :وجلوه االتفلاق واالفلرتاق يف الشلرائع والشلعائر ويشلتمل
على ثالثة مباحث:
املبحث األول :االتفاق العام.
املبحث الثاني :أوجه االفرتاق يف العبادات والشعائر.
املبحث الثالث :أوجه االفرتاق يف احلالل واحلرام.
 - 4اخلامتة :وتشتمل على النتائج والتوصيات.
الفصل األول :مقدمات حول التشريع
متهيد
الشريعة :هي الطريقة املستقيمة املشتملة على العبادات واملعامالت واحلالل
واحلرام ،اليت شرعها اهلل لعباده( .)1وتتفرع عنها الشعائر وهي املعامل البارزة اليت يقع
) )5اوظر :زيدا  :د.ع د النيرمي ،املدمد لدراسة ال ريعة اإلسالمية5307 ،هـ5959 ،م ،بغداد ،مؤسسة
الرسالة ،منيا ة القدس( ،م ،)9ص .49-45
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بها اإلشهار وهي":ما جعل علما لطاعة اهلل سبحانه"( ،)2وكالهما مكمل للعقيدة؛
حيث إن العقيدة تبني األحكام االعتقادية ،والشريعة تبني األحكام العملية .وكالهما
ميثل هدي اهلل تعاىل لعباده الذي وعدهم به ابتالء منذ أهبط آدم إىل األرض وجعلها
دار اختبار ،حيث قال سبحانه{ :قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي
هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ونَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَعْمَى}(طه ،)124- 123:وقال{:قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ
هُدَايَ فَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ .وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ}(البقرة ،)39- 35:بهذا الوعد الذي وعد اهلل تعاىل بإرسال الرسل وإنزال
الكتب يضمن فيه ملن اتبع هداه بأن آمن به وعمل مبا فيه أن ال يضل يف الدنيا وال يشقى
يف اآلخرة ،وتكفل هلم أن ال يفوتهم شيء من الدنيا فيحزنون عليه ،وال يزعجهم
شيء من أهوال اآلخرة فيخافون منه( .)3وتوعد من أعرض عن ذلك معيشة الضيق
والشقاء يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة .وهلذا كانت شرائع السماء تستهدف اإلنسان
وجتعلهم فريقني حبسب استجابتهم أو إعراضهم قال تعاىل{:هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ

وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِريٌ} (التغابن ،)2:وترتب على ذلك سعادة أو شقاء يف
( )2ال ارايب ،أبو عبراهيم عساا بن عبراهيم ،معجم ديوا اجدب :حتقي د.أمحد خماار عار ،القاهرة ،مؤسسة
دار ال عب للصاافة والل اعة والا ر.329/5 :واوظر :ابن ماظور ،حماد بن منيرم ،لسا العرب،
الل عة الثالثة5353 ،ه ،دار صادر.353/3 ،و االاب الديين املسيا يُ ار عم ال عا ر بنيلاة
«اللقوس» وم ردها «طقس» ،وهو وظام اادمة والصلوايت وا حا ا يت الدياية.دكاور ع د الوهاب
املسر  ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيووية :جملد  ،8ج ،2ابب.55
( )4القرطيب :أبو ع د هللا حماد بن أمحد اجوصار (يت975هـ) ،ائامع جحنيام القرآ  ،حتقي  :أبو عساا
عبراهيم اط يش5497 ،هـ 5997م ،القاهرة( ،م)4ج5ص ،425ج ،55ص.289-285
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الدنيا واآلخرة،قال تعاىل{ :يَوْمَ يَأْتِ الَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِالَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ

وَسَعِيدٌ}(هود ،)108:ومتثل ذلك اهلدي برساالت األنبياء عليهم الصالة والسالم
فما من أمة إال خال فيها نذير ،حيث بعث األنبياء بأصول واحدة يف العقائد وأصول
العبادات ومكارم األخالق ،وحتريم املفاسد واملنكرات مما تلتقي فيه العقول السوية
والفطر السليمة( ،)4وإن اختلفت يف بعض الفروع والكيفيات ،قال تعاىل{ :شَرَعَ لَكُم
مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا

تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} (الشورى ،)13:وخص هؤالء األنبياء بالذكر ألنهم أصحاب الشرائع(،)8
ومل يبق معروفا من هذه الشرائع إال ما ينسب إىل موسى وعيسى وحممد صلوات اهلل
وسالمه عليهم أمجعني.
وما بعث حممد  إال من بعد ما اختلف اليهود والنصارى واتبعوا أهواءهم
فبعث بشريعة مستقيمة وأمر باتباعها وخمالفة الذين يتبعون أهواءهم قال تعال{ :ولَقَدْ
آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِنيَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ
الْأَ مْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ

جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (اجلاثية)15 – 18 :أي " أنعم
على بين إسرائيل بنعم الدين والدنيا ،وأنهم اختلفوا بعد جميء العلم بغيا من بعضهم

( )3اوظر :القرطيب :ائامع جحنيام القرآ  ،ج ،59ص.55
( )8املصدر و سه.
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على بعض .ثم جعل حممدا على شريعة شرعها له وأمره باتباعها ،ونهاه عن اتباع
أهواء الذين ال يعلمون ،وقد دخل يف الذين ال يعلمون :كل من خالف شريعته"(.)8
املبح األول :االختالف يف الشرائع وأسبابه
ملا كان مصدر الدين واحدًا كانلت العقيلدة عنلد األنبيلاء واحلدة ،ألنهلا تتحلد
عللن احلقللائق الثابتللة ،وأمللا األحكللام العمليللة فتختلللف مللن شللريعة إىل أخللرى بعللض
االختالف قال تعاىل {:لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (املائدة ،)45:وقال(:األنبياء
إخوة لعالت أمهلاتهم شلتى وديلنهم واحلد)( ،)8ومعنلى احللديث أن أصلل ديلن األنبيلاء
واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع( .)5وهلذا االخلتالف اللذي تلذكره هلذه
اآلية يعود إىل ملا تقتضليه مصللحة التشلريع ،ويعلود سلبب هلذا االخلتالف إىل األملور
التالية:
 - 1تنزلت الشرائع لتحقيق مصاحل العباد وهذه املصلاحل ال ختتللف يف األصلول
اللليت جتمللع علللى حفللي الضللروريات اخلمللل ،ولكنهللا ختتلللف يف الفللروع بللاختالف
العصور والبيئات واجملتمعات.
 - 2التباين يف مستوى تطور احلياة البشرية من عصر إىل عصر ملع ملا يصلحبه
من اختالف يف القيم واألعراف.
( )9ابن ياية ،ق الدين أبو الع اس أمحد بن ع د احلليم بن ع د السالم (املاوىف725 :هـ) اقاعا الصرام
املساقيم ملخال ة أصااب ائايم ،حتقي  :انصر ع د النيرمي العقد ،دار عار النياب ،برويت ،ل اا ،
الل عة :السابعة5359 ،هـ 5999 -م.95/5 :
( )7ال خار  :حماد بن عمساعيد ( و 289هـ) ،صايح ال خار  ،كااب أحاديف اجو يا  ،ابب قول هللا ( واصكر
النيااب مرمي ،ط عة بي اجفنيار مع ألرحه ،حديف رقم.4334 :
( )5اوظر :العسقالين :أمحد بن عل بن حجر ( و 582هـ) ،فاح ال ار ب رح صايح ال خار  ،الره بي
اجفنيار الدولية.املؤمتن للاوزيع( ،م ،)5م  ،2ص.5859
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 - 3اخللتالف طبللائع البشللر بللني القسللوة واللللني ومللدى اسللتجابتهم لألوامللر
اإلهلية؛ فقد تكثر املعاصي يف قوم فتنزل عليهم أحكام مشددة عقوبة على معاصيهم.
 - 4ختتلف بلاختالف عمومهلا وخصوصلها فالشلريعة اخلاصلة لقلوم حملدودين
تعلا قضللاياهم خاصللة وأمللا الشلريعة العامللة ل نسللانية فللال بلد أن تكللون أوسللع لتعللا
القضايا على مستوى بشري واسع ،ال تتقيد بضوابط الزمان واملكان.
ويرتتب على ذلك فوارق عديدة بني الشرائع يف األديان السماوية الثالثة؛ ذللك
ملا بينها من التفاوت الزمين،كما أن اليهودية والنصرانية نزلتا إىل بين إسلرائيل خاصلة،
وأما اإلسلالم فهلو للنلاس كافلة ،قلال( :أعطيلت سسلاً مل يعطهلن أحلد ملن قبللي
بعثللت إىل األ للر واألسللود وكللان الللنق يبعللث إىل قوملله خاصللة وبعثللت إىل النللاس
عامة)( .)9ويرتتب على ذلك أن تكون ناسخة ملا قبلها ،كي ال يقع التعارض فيما يطلبله
اهلل من عباده ،واإلقرار بهذه احلقيقة يدور مع اإلقرار مبصدر اإلسالم أو عدمه.
وإذا تعدى اخلالف هذه األسباب وتزايد حتى أصبح خمالفلا مللا تقتضليه املصللحة
مصادما للفطرة مناقضا ألصلول الشلرائع الليت ال يسلتقيم ديلن إال بهلا دل عللى تلدخل
األهواء وحتريف الدين عن مقاصده.
املبح الثاين :االختالف حول موضوع النسخ
يطلق النسخ يف اللغة ويراد به أحد معنيني هما؛ األول :النقل أي نقل الشيء
من مكان إىل مكان ،ويتضمن معنى كتب الشيء عن معارضه ،أو كتب كتاب من

( )9صايح ال خار  ،كااب الايام ،ابب ،5حديف رقم ،448كااب الصالة ،ابب ،89حديف رقم ،345ابن
حا د :اجمام أمحد ،املساد ،403/4 :أمحد ع د الرمحن ال اا ،ال اح الرابين ل يب مساد اإلمام أمحد بن
حا د ال ي اين مع ألرحه بلوغ اجماين من أسرار ال اح الرابين ،القاهرة ،دار ال هاب ،كااب الايام ،ابب
األ ام دمول الوق  ،رقم 9ج ،2ص.557
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كتاب ،ويف التنزيل{ :إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (اجلاثية ،)29:أي نستنسخ ما
تكتب احلفظة فيثبت عند اهلل.
الثاني :اإلزالة ،وتتضمن إبطال الشيء وإقامة آخر مكانه ،ومنه قول العرب
نسخت الشمل الظل إذا أزالته وحلت حمله ،ومنه يف التنزيل{ :مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا

نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (البقرة )108:فالثانية ناسخة واألوىل منسوخة(.)10
وأما املعنى االصطالحي" :فهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي مرتاخ عنله"(.)11
وهو كملا تلرى ال ينفلك علن صللة بلاملعنى اللغلوي .والنسلخ قسلمان منله نسلخ أحكلام
الشريعة السابقة بشلريعة الحقلة ،ومنله نسلخ أحكلام شلرعية بأحكلام أخلرى ملن نفلل
الشلللريعة( ،)12وهلللذا ملللا قلللال املسللللمون بوقوعللله بقسلللميه .لآليلللة السلللابقة ،ولقولللله
تعاىل {:وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْـهِ فَـاحْكُمْ بَيْـنَهُمْ بِمَـا أَنْـزَلَ اللَّـهُ

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَـا مِـنْكُمْ شِـرْعَةً وَمِنْهَاجًـا}(املائلدة ،)45:وهلذا يعلين
أن شريعة اإلسالم ناسخة للشرائع السلابقة فهلي الشلريعة اخلامتلة وآخلر عهلد اهلل تعلاىل
لعباده فوجب على الناس اتباع أقرب الشرائع عهدا بالسماء.

( )50ابن ماظور :حماد بن منيرم اإلفريق املصر ( و 755هـ ) ،لسا العرب ،برويت ،دار صادر( ،م،)5
م ،4ص.95
( )55اليرقاين :حماد ع د العظيم ،مااهد العرفا علوم القرآ 5492 ،هـ 5934م ،مل عة عيس ال ايب احلليب
علوم القرآ 5997 ،م،
وألركا ( ،م ،)4ج ،2ص ،579ع اس :أ.د.فعد حسن ،ع قا الربها
عاا  ،دار ال رقا ( ،م ،)5ج ،2ص ،5واوظر :اآلمد  :اإلحنيام أصول اجحنيام-505/4 :
. ،503
( )52اوظر :اهاد  :رمحة هللا بن مليد الرمحن ،عظهار احل  ،ل اا 5354 ،هـ 5994م ،دار النياب العلاية،
(م ،)5ص244
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وأما أهل الكتاب فينكرون النسخ ويقولون بعدم وقوعه وال يعرتفون بوقلوع أي
مللن قسللميه؛ وذلللك ألنلله يسللتلزم يف نظللرهم البللداء( )13ونسللبة اجلهللل إىل اهلل ،وهللذا
مستحيل؛ فيرتتب عليه استحالة وقوع النسخ .ومع اتفاق أكثرهم ( )14عللى هلذا القلول
إال أنهم خيتلفون يف املقصد من اإلنكار من وجه ويتفقون عليه من وجه آخر.
أما ما اختلفوا فيه فإن اليهود مقصدهم إنكار شريعة عيسى عليه السالم والكفر
به ،ألنه يلزمهم من اإلقرار بالنسخ اإلقرار مبا جاء به عيسى عليه السالم من تشريعات
مغايرة ملا يف التوراة .وأما إثبات النسخ لدى النصارى فيرتتب عليه أمران متباينان؛
أحدهما :قيام احلجة هلم على اليهود بلزوم اتباع عيسى عليه السالم ،وأما الثاني
فقيام احلجة عليهم بنسخ شريعتهم بشريعة اإلسالم ،لذلك يؤثرون القول بإنكار
النسخ للتخلص من حجية اإلسالم عليهم ،وحيتجون على اليهود بأن شريعة عيسى
( )54أوظر :ال هرسااين :حماد بن ع د النيرمي (ماوىف835هـ) ،امللد والااد ،حتقي  :أمحد فها حماد ،برويت،
دار النياب العلاية ،ص ،242ابن حيم :اإلمام أبو حماد عل بن أمحد ( و 389هـ5094م) ال صد
امللد واجهوا والااد ،مصر ،منيا ة اااجن مل وو ام ه امللد والااد لمإمام أيب ال اح حماد بن
ع د النيرمي ال هرسااين :ج ،5ص ،500اهاد  :رمحة هللا ،عظهار احل  ،245 ،د.فعد حسن ع اس:
بعد م ا ه ،مث اساعاد لظهور الرأ
ع قا الربها علوم القرآ  :ج، 2ص .59وال دا  :ظهور ال
بعد أ ر ينين ،ومقصدهم عة ايت الاالزم بن الاسخ وال دا ومبا أ ال دا مساايد فالاسخ مساايد،
الزم بن الاسخ وال دا ألرعا و عقال ؛ ج اجمر
وهح مغاللة و ل يس احل ابل اطد ،واحل أ
والاه الح هو حمد الاسخ ارضه املصلاة ،واملصلاة ختالاي ابماالذ اليما واملنيا  ،وهللا عام يعلم
احلنيم الساب والالح أز  ،وحقيقة الاسخ عظهار هللا عام لع اد ما كا ماف ا عليهم ،ظهور اجمر
علوم القرآ  :ج ،2ص .552-550ويقول ابن حيم :ع
له س ااوه.اوظر :اليرقاين :مااهد العرفا
حجاهم أهنم قالوا :يساايد عل هللا عام أ أيمر ابجمر مث ياه عاه ،ولو كا اجمر كحلك لعاد احل
ابطال وال اطد حقا واللاعة معصية واملعصية طاعة ،وأجاب عن هح احلجة من مالل الواقع ودا ة
عادهم من وقوو الاسخ بد وال دا الح هو أألد من الاسخ ،ال صد ج ،5ص.505
( )53أجاز فري من اليهود الاسخ عقال ولنياهم أونيروا وقوعه فعال .اوظر :ابن حيم :ال صد ،ج ،5ص.500
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مكملة لشريعة موسى ال ناسخة هلا ،ذلك أن عيسى مل يأت بشرائع وأحكام مفصلة،
ولكنه جاء ليخفف بعض األحكام املشددة على بين إسرائيل.
وبهذا يظهر أنهم متوافقون على إنكار رسالة اإلسالم ونبوة حممد عليه الصالة
والسالم ،للتنصل من االلتزام بها وعدم االعرتاف بأنها ناسخة ألديانهم ملزمة هلم
باتباعها ،وهم حمجوجون من عدة وجوه:
أوالً :أن النسخ ال يلزم منه البداء وإمنا يكون حلكمة تقتضيها حال املكلفني
واختالف املصاحل باختالف الزمان واملكان ،والعتبارات بشرية يعلمها عالم الغيوب،
وربط النسخ بالبداء من تلبيل احلق بالباطل ،وهو نوع من املغالطة اليت يوهمون بها
لزوم ما ال يلزم.
ثاني لاً :أن النسللخ وقللع عنللدهم بالفعللل بقسللميه مجيعللًا عنللد كللل مللن اليهللود
والنصارى ،أما اليهود فعندهم أن إبراهيم أمر بذبح إسحاق ثلم نسلخ هلذا احلكلم قبلل
العمل به .وأن العمة كانلت حملللة قبلل موسلى عليله السلالم وحرملت يف شلريعته ،وأن
اجلمللع بللني األخللتني كللان جللائزاً قبللل موسللى وحللرم يف شللريعته عليلله السللالم( .)18وأمللا
النصارى فقد وقع النسخ عندهم أيضاً ،فهذا عيسلى خيلمهم قلائال( :مل أرسلل إال إىل
خراف بيت إسرائيل الضالة)( )18ثم يقول( :اذهبوا إىل العامل أمجلع وأكلرزوا باإلييلل
للخليقلة كللها)( .)18وإذا كللانوا ال يثبتلون نسللخ التلوراة فلمللاذا ال يسلبتون وال يبيحللون
طالق النساء وال خيتتنون وملاذا يأكلون اخلنزير وهو حمرم يف التوراة
( )58اوظر :اهاد  :رمحة هللا :عظهار احل  244 :وما بعدها حيف صكر أمثلة كثرة من صور وقوو الاسخ
العهدين القدمي وائديد ،هحا عل اعا ار فر صااهاا مبا قوم به احلجة عليم فإما أ يسلاوا ابلاسخ
أو يانيروا الاص.
( )59اجنيد مىت.23/58 :
( )57اجنيد مرقس.58/59 :
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ثالثا :ثبوت البشارة يف كتبهم ببعثة حممد صلى اهلل عليه وسلم( ،)15وأخذ العهد
العهد وامليثاق على أنبيائهم أن يتبعوه إن هم أدركوه قال تعاىل{:وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِـيِّنيَ
لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَـا مَعَكُـمْ لَتُـؤْمِنُنَّ بِـهِ ولَتَنْصُـرُنَّهُ قَـالَ أَأَقْـرَرْتُمْ وَأَخَـذْتُمْ عَلَـى

ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ} (آل عمران.)51:
املبح الثال  :االختالف يف مصادر التشريع
ال شك أن اعتبار أي دين مساويا يعين أنه يستمد تشريعه من السماء ،وال يعد
دينا ذا بال يلزم اتّباعه وتقوم به احلجة على البشر إن مل يكن كذلك ،ألن التشريع يف
حقيقته منهج التعبد الذي يدين به العبد هلل رب العاملني ،وال يكون ذلك بغري ما شرع
ِ
اه ُم
( )55و ك ة ويت ال ارة مبااد صل هللا عليه وسلم الاوراة واإلجنيد لقوله عام { :الَّحين آ ـْيـا ُ
احل َّ وُه ْم يـ ْعل ُاو } (ال قرة ،)539 :ولقوله
الْ ِنيااب يـ ْع ِرفُووهُ كاا يـ ْع ِرفُو أبْـاا ُه ْم وعِ َّ ف ِريقا ِمْاـ ُه ْم لينيْاُ ُاو ْ
امسُهُ أ ْمح ُد} (الصاي )9 :وارها من اآلهيت ،ولنين املقصود عقامة
عام{ :وُم ِ را بِر ُسول أيِْت ِمن بـ ْع ِد ْ
احلجة عل أهد النيااب مبا ة عادهم من صلك ،وصلك من مالل ا ع افايت الي سجلها الااريخ عل
مدى اليما من عدد حيص من العلاا واجكابر الحين كا هم ألأ اليهودية والاصراوية ،واوياح
عاهم ااألية الاعصب فأعلاوا عسالمهم را ة ماهم من ار عكرا و طاع ،وقد أورد ابن قيم ائوزية مناصج
ماعددة من صلك حىت عصر حت عاوا  :من آمن ابلايب من رؤسا الاصارى ،اوظر :ابن قيم ائوزية:
حماد بن أيب بنير ( و 785هـ) هداية احليارى أجوبة اليهود والاصارى ،املدياة املاورة ،ائامعة
اإلسالمية ،مؤسسة منية للل اعة واإلعالم5499 ،هـ ،ص 24وما بعدها ،كاا جتدر اإلألارة عم ما قدمه
ال يخ رمحة هللا بن مليد الرمحن اهاد من دراسة وافية ومااق ة ضافية عة ايت ما جا مصادر أهد
النيااب من ال ارة مبااد  .أوظر :عظهار احل  307 :وما بعدها ،واوظر :ااعر  :ال يخ حماد :وور
اليقن سرة سيد املرسلن ،حتقي ال يخ قاسم ال ااع الرفاع  ،برويت 5322هـ 2002م ،املنيا ة
العصرية ،ألركة أباا ألرياي اجوصار  ،43-45 ،ومن أهم اجحباث املعاصرة هحا ال أ ما قدمه
الربوفسور دي يد باجامن كلداين الح كا قسيسا النيايسة النياةولينيية الروماوية ،وعاملا الالهويت
حىت حاز عل أعل الدرجايت العلاية والدياية فيه ،والح أسلم و سا بعد عسالمه بع د اجحد داود
كاابه :حماد النيااب املقدس.
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اهلل ،وقد جاء يف القرآن العظيم على لسان يوسف عليه السالم ما يقرر به نسبة
احلاكمية هلل وحده ،قال تعاىل {:إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولَكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (يوسف ،)40:ولكن التتبع لتاريخ كل من اليهودية والنصرانية يف
وضعها احلالي يكشف لنا عدم صحة نسبتهما إىل اهلل تعاىل جراء ما حلقهما من انقطاع
السند وما حتويانه من تعارض وتناقض يستحيل على اهلل ،رغم حرص الذين صاغوا
هذه الكتب على إبراز نسبتها إىل اهلل تعاىل ،كما قال سبحانه{:فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ
بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} (البقرة ،)89:وقال{:وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ
لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ويَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ويَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (آل عمران ،)85:أقول ومع حرصهم على ذلك إال أننا يد عندهم إقرار
حق التشريع لغري اهلل ،فاملشرعون اليهود يف كتاب التلمود يعطون أنفسهم صالحيات
تشريعية فوق مستوى التشريع اإلهلي حيث يقولون :إن تعاليم احلاخامني ال ميكن
نقضها وال تغيريها ولو بأمر من اهلل( .)19ويدعون أنها كالم اهلل مهما وجد فيها من
تناقض فمن مل يعتمها كذلك فقد أخطأ يف حقه تعاىل ،ويقولون بأنها منزلة من
السماء ومن حيتقرها فمثواه جهنم وبئل املصري( ،)20وحمصلة األمر أن مصدر التشريع
عند اليهود يرجع إىل ثالثة أمور هي:
قواعد الالاود ،حتقي  :مصل

أمحد اليرقا 5455هـ 5995م

( )59وصر هللا :د .يوساي حاا ،النياي املرصود
(م ،)2ص37
( )20و س املصدر ،والغريب أهنم هحا املوطن يع فو جبهام ،حن جند لآلمرة صكرا كا هم ،ومن
محاقاهتم صلك ما صكر الساوأل (الح كا حربا يهوده فأسلم و و ساة 897هـ 5550م) كاابه
عفاام اليهود عرف أ أل ك السلاي الحين أل وا امل ااة والالاود (ائاارا) وهم فقها اليهود قوم كحابو
عل هللا عام وعل موس الايب عليه السالم ،أصااب محاقايت ورقاعايت ها لة ،من صلك أ أكثر
مسا د فقههم ومحه هم خيال و فيها ،وييعاو أ ال قها كاووا عصا امال وا كد واحدة من هح =
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األول :ما بقي من أصلول اللدين احللق اللذي نلزل عللى موسلى وتعاقبلت عليله
أنبياؤهم عليهم السالم ،وهذا ال نقبله اعتمادا على مصادرهم ،إال إذا شهد لله شلاهد
عدل موثوق املصدر.
الثاني :ما كتبوه بأيديهم ونسبوه إىل اهلل زورا ،وهو من قبيل االفرتاء على اهلل،
ولقد علمنا بطالنه بشهادة القرآن الكريم عليهم ،كما مر يف اآليات السابقة.
الثالث :ما ابتدعوه من عند أنفسهم وجعلوه دينا يتبع ،جلاعلني ألنفسلهم حلق
صياغة الدين وصناعته.
أمللا عنللد النصللارى فيعتمللد التشللريع علللى مصللادر متعللددة منهللا العهللد القللديم،
وذلك ملا يذكر عن عيسى عليه السالم أنه قال( :ال تظنوا أني جئلت ألنقلض النلاموس
أو األنبيلاء مللا جئللت ألنقلض بللل ألكمللل ،فلإني احلللق أقللول لكلم إىل أن تللزول السللماء
واألرض ال يلزول حلرف واحلد أو نقطلة واحلدة ملن النلاموس حتلى يكلون الكلل)(.)21
ولكن االعتملاد عليله ال خيللو ملن التالعلب والتلدخل البشلري اللذي يظهلر ملن خلالل
اجلرأة على التأويل الظاهر الفساد مما يرتتب عليه إحالة الشريعة عن أصلها(.)22
كما يعد اإلييل على قلة ما حيويه ملن التشلريعات مصلدرا ملع أن الغاللب عليله
أنلله مللنهج للسللري وسللرد لألحللدا التارخييللة ،هللذا علللى افللرتاض صللحة املوجللود بللني
أيديهم.
هح املسالة مع ال قيه فال ) وهم يساو
املسا د يوح هللا عليه بصويت يساعه مجهورهم ،يقول (احل
فعا ح الالاود،
هحا الصويت (بف قول) .ال رقاو  :د.حماد ع د هللا :النياي املرصود
5350هـ5990م منيا ة الوع اإلسالم  ،ص.35
( )25اجنيد مىت.57/8 :
( )22اوظر :القرطيب :حماد بن أمحد بن أيب بنير بن فرح ،اإلعالم مبا دين الاصارى من امل اسد واجوهام
وعظهار حماسن دين اإلسالم وعة ايت و وة و ياا حماد عليه الصالة والسالم ،حتقي  :الدكاور أمحد حجاز
السقا ،دار ال اث العريب  -القاهرة – .495-499/5 :5495

أمحد سلياا ال ايرة

905

ومللن أهللم هللذه املصللادر مللا أدخللله بللولل حيللث تضللمن الكللثري مللن األسللفار
التعليمية ،إضافة إىل ما أضافه الرسل (يف مفهومهم) ملن تشلريعات وتعلديالت كثلرت
مع كثرتهم وتعدد أناجيلهم ،ومللا االعلرتاف باملسليحية للدى اإلمماطوريلة الرومانيلة
انتقل حق التشريع إىل اجملامع( )23اليت مل تقف عند األحكام العملية بل تعدتها إىل أهلم
القضايا االعتقادية اليت ال ختضع بأي حال الجتهاد البشر ،ومللا قلرر جمملع روميلة سلنة
 1589عصمة البابلا تصلدرت الكنيسلة الليت يرتأسلها البابلا كنائلب علن املسليح يف حلق
التشريع إىل اآلن(.)24
وأما عند املسلمني فاملعتمد يف التشريع وحي السماء املتمثل يف القرآن الكريم
املنزل على النق الكريم حممد قال تعاىل{ :اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَالَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ
( )24اجملامع هي ايت ألورية

النيايسة ،رسم (الرسد) وظامها

حياهتم ،عص عقدوا اجملاع اجول

أورألليم ساة

 508م برائسة اجسقاي (يعقوب الرسول) للاظر ماا اجد (ار اليهود ) مث وسج النيايسة عل
ماواهم .واجملامع قساا ؛ جمامع مسنيوو ية ( أ عاملية وس ة عم اجر املسنيووة ) وجمامع حملية أو
منياوية ،وقد عقديت اجملامع املسنيووية عدة مرايت القرو اجوم ،وألهدها دثلو النياا س من مجيع
اجقلار وكا الس ب الر يس لعقدها ظهور محاهب دياية عُديت اري ة يا غ فاصها وعصدار قرارايت
ب أهنا وألأ م ادعها ،وقد عقد من اجملامع املسنيووية ع رو جماعا ابادا من جماع ويقية ساة 428م
حىت جماع ال ا ينيا ساة 5599م ،و يع ذ اجرةوصكس ع بقرارايت اجملامع الس عة اجوم الي كا
آمرها جماع ويقية الثاين ساة  757م ومن أهم اجملامع جماع ويقية اجول وجماع القسلالياية اجول ،وفيهاا
قرريت العقا د الر يسية املسياية الي لاق حوها مجيع ال ر واملحاهب املسياية وه  :ألوهية املسيح
وألوهية روح القدس واسانياال عقيدة الاثليف بحلك.
وأما اجملامع املنياوية فنيثرة ،وكاو النياا س و يال عقدها حييها اااص إلقرار عقا د معياة ،أو رف بع
العقا د ،أو للاظر بع ال ؤو احمللية.د.أمحد ألليب :مقاروة اجده (املسياية) ،القاهرة /منيا ة
الاصراوية،
الاهعة املصرية5994 ،م( ،م )50ص ،599أبو زهرة :اإلمام حماد ،حماضرايت
5455هـ5999م ،دار ال نير العريب( ،م ،)4ص532-535
( )23اوظر :ألليب :املسياية ،ص .599-592
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أَوْلِيَاء قَلِيالً مَّا تَذَكَّرُونَ }(األعراف ،)3:وبسنته  اليت تلقاها تعليما من اهلل ،قال
تعاىل{:وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى .مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى .وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى .إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى}(النجم )8- 1:وال ميلك أن يغري مما أوحي إليه شيء بل هو أشد
الناس متسكا به وحرصا عليه وأمرا به ،قال تعاىل {:وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ الَ
يَرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَـذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِالَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ

إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} (يونل.)18:كما يعتمد ما شهد له النص
باحلجية كاإلمجاع والقياس ،وهناك مجلة من األدلة خمتلف فيها حبسب مدى قوة
احلجية على اعتبارها ،وحجيتها يف الداللة على املعنى املراد من النص ،مما هو مفصل
يف علم أصول الفقه.
الفصل الثاين :وجوه االتفاق واالفرتاق يف الشرائع والشعائر

املبح األول :االتفاق العام

تهدف الشرائع السماوية يف تنزهلا إىل هداية الناس وذلك بإنقاذهم ملن الضلالل
والشقاء كما دل على ذلك قوله تعاىل{ :فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُـدًى فَمَـنِ اتَّبَـعَ هُـدَايَ فَلَـا يَضِـلُّ وَلَـا

يَشْـقَى}(طه ،)123:ويتم ذلك مبا تتحقلق بله مصلاحل اإلنسلان ملن جللب املنلافع ودرء
املفاسد ،فمن الطبيعي أن تتفق يف أصول الشرائع اليت حتقلق هلذه املقاصلد ،وملن أبلرز
املعللامل املؤديللة إىل هللذه الغايللة الوصللايا العشللر وهللي؛ حتللريم الشللرك بللاهلل ،ووجللوب
اإلحسللان للوالللدين ،وحتللريم قتللل الللنفل احملرمللة بغللري حللق ،وقتللل األوالد ،وإتيللان
الفواحش ما ظهر منها وملا بطلن وأشلدها الزنلى ،وحتلريم أكلل ملال اليتليم ،ووجلوب
توفية الكيل وامليزان ،وقول احلق ،والوفلاء بالعهلد ،وهلي الوصلايا الليت مجعهلا قولله
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تعاىل{:قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَالَّ تُشْـرِكُواْ بِـهِ شَـيْئًا وَبِالْوَالِـدَيْنِ إِحْسَـانًا وَالَ تَقْتُلُـواْ أَوْالَدَكُـم مِّـنْ
إمْالَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَالَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِالَّ بِالْحَقِّ
ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُـمْ تَعْقِلُـونَ .وَالَ تَقْرَبُـواْ مَـالَ الْيَتِـيمِ إِالَّ بِـالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ حَتَّـى يَبْلُـ َ أَشُـدَّهُ وَأَوْفُـواْ الْكَيْـلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ الَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِالَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ ولَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَالَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم

بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(األنعام.)183- 181 :
روى الطمي بسنده عن كعب األحبلار أنله مسلع رجلال يقلرأ هلذه اآليلات فقلال
والذي نفل كعب بيده إن هذا ألول شيء يف التوراة(.)28

ومما يدل على أهمية هذه اآليات ما رواه ابن كثري عن ابن مسعود قوله :من
أراد أن ينظر إىل وصية رسول اهلل  اليت عليها خامته فليقرأ هؤالء اآليات .وروى عن
احلاكم بسنده عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل (:أيكم
يبايعين على ثال ) ثم تال هذه اآليات(.)28
وملا كانت هذه الوصايا مقاصد أساسية ال قوام لدين بدونها عقب عليها بقوله:
{وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَالَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ} ،ثم دل على توافقها
مع ملة إبراهيم عليه السالم حيث وصفهما مجيعا بالصراط املستقيم فقال{ :قُلْ إِنَّنِي

هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ}(األنعام،)181:
أتويد القرآ  ،ج ،8ص ،498حديف رقم .53592 :قال أمحد حماد ألاكر:
( )28اللرب  ،جامع ال يا
(وهب بن جرير بن حازم اجزد ) ،احلافظ الثقةـ (يعين الح روى عاه اللرب ).
( )29عمساعيد بن كثر القرأل الدم ق ( و 773هـ) :سر القرآ العظيم ،دار عحيا النياب العربية ،عيس
ال ايب احلليب وألركا  ،ج ،2ص.557
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ومما ال شك فيه أن ملة إبراهيم عليه السالم جامعة حتمل األسل التشريعية لكل دين
مصدره وحي السماء ،وحتوي القيم السامية السمحة اخلالية عن اإلصر واألغالل .قال
تعاىل{ :وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ}

(البقرة ، )138:وهذا يدل على أن األديان ومن بينها اليهودية والنصرانية ال ختلو من
هذه األحكام اليت ال يتصور خلو دين مساوي منها .وإذا خلت منها فهو من عبث
اإلنسان وحتريفه.
كما اتفقت الشرائع على حتريم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما ذبح لألوثان،
وحتريم شرب اخلمر .ومن ذلك أيضاً ما شرعه اهلل تعاىل من القصاص حيث جاء
اإلخبار عما شُرع فيه ملن قبلنا بقوله تعاىل{ :وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ

اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (املائدة.)48:كما أخمنا سبحانه أنه فرض الصيام علينا كما
فرضه على من قبلنا ،فقال تعاىل { :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة ،)153:وإن اختلفت الكيفية.
وليل غرضنا البحث يف مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا حيث استوفاها
األصوليون يف مباحث أصول الفقه ،وخالصتها أن هذه املسألة تدور بني طرفني
وواسطة؛ أما الطرفان فاألول :ما وقع فيه اإلمجاع على أنه شرع لنا .والثاني ما وقع
فيه اإلمجاع على أنه ليل شرعا لنا.وأما الواسطة فهي حمل اخلالف.
أما الطرف األول الذي يكون فيه شرع من قبلنا شرعًا لنا إمجاعًا ،فهو ما ثبت
أوالً أنه شرع ملن قبلنا وذلك بطريق صحيح ،وثبت ثانيًا أنه شرع لنا .وذلك كقوله
تعاىل{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (البقرة.)153 :
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وأما الطرف الثاني وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا غري حجة إمجاعًا ،فهو
أحد أمرين:
األول :ما مل يثبت بطريق صحيح أصالً ،كاملأخوذ من اإلسرائيليات.
والثاني :ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع ملن قبلنا وصرح يف شرعنا بنسخه
كاإلصر واألغالل اليت كانت عليهم ،كما يف قوله تعاىل{ :ويَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَاألغْاللَ

الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} (األعراف ،)28()188:ومن هذا النوع حتريم شحوم األنعام الذي دل
عليه قوله تعاىل{:وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِالَّ
مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ}
(األنعام .)148:وذلك عقوبة على ظلم ارتكبوه قال تعاىل{ :فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِريًا}(النساء0)18:
أما الواسطة اليت وقع فيها اخلالف فتضبط بثالثة ضوابط:
األول :أن يثبت أنه شرع ملن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة
الصحيحة ،ويكفي اآلحاد يف ذلك ،فإن ورد بطريق غري صحيح مل يكن شرعًا لنا بال
خالف.
الثاني :أال يرد يف شرعنا ما يؤيده ويقرره ،فإن ورد يف شرعنا ما يؤيده كان
شرعًا لنا بال خالف.
الثالث :أال يرد يف شرعنا ما ينسخه ويبطله ،فإن ورد يف شرعنا ما ينسخه مل
يكن شرعًا لنا بال خالف(.)25
( )27ابن ياية :اوظر اقاعا الصرام املساقيم خمال ة أهد ائايم.579/5 :
سن ،معار أصول ال قه عاد أهد الساة وائااعة ،الل عة ااامسة5327 ،
( )25ائيياينَّ :
بن حس ْن بن ح ْ
حماد ْ
هـ ،دار ابن ائوز .229-228/5 :
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والغرض ملن هلذا البحلث إظهلار ملا فيله التوافلق بلني الشلرائع إملا يف التفاصليل
الفرعية إن وجدت ،أو يف األصول التشلريعية العاملة ،أو ملا بله توافلق يف أصلل شلعرية
من الشعائر مع اختالف يف التفاصليل مثلل النسلك اللذي دل القلرآن عللى وجلود أصلل
مشرتك فيه مع اختالف ختتص به كل أمة ،قال تعاىل{:وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ

اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِنيَ}(احلج.)34:
وليل من السهل أن حندد الكثري مما اتفقلت عليله الشلرائع ،وال إىل متلى اسلتمر
أتباع الديانتني السابقتني بااللتزام واالحتكام إىل هلذه التعلاليم ،ألن التحريلف والتغليري
تتابع على أزمنة متعاقبة حسب الظروف واألهلواء وامللتغريات التارخييلة الليت ملرت بهلا
كل منهما.
املبح الثاين :أوجه االفرتاق يف العبادات والشعائر
تعتم العبادات والشعائر من أهم املعامل املعمة عن الدين ،وقد جاءت رسلاالت
األنبياء داعية إىل عبادة اهلل وحده ،آمرة برتك ما كان يعبلد النلاس ملن آهللة باطللة ،ومللا
كانت العبادة معمة عن أقصى درجات اخلضوع والطاعة كانت موقوفة عللى اللوحي ال
سبيل إىل االجتهاد فيهلا ،فلإذا خرجلت علن ذللك كانلت معصلية هلل؛ ألن اهلل تعلاىل ال
يعبللد إال مبللا شللرع .وميكللن أن نقللف علللى أهللم املعللامل البللارزة يف األديللان السللماوية يف
الصالة والصيام وما يلحق بهما من الشعائر.
 -1الصالة:
لليهود صالتان واحدة يف الصباح وأخلرى يف املسلاء ،وكانلت يف األصلل ثلال
صلللوات كمللا يف سللفر دانيللال وفيهللا ركللوع وشللكر هلل( ،)29ويف املزمللور أنهللا مللرتني كللل

( )29س ر داويال.50 :9 :
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يوم( )30فاكتفوا باألقل( ،)31وهي واجبة عندهم .وإذا أراد أحلدهم الزيلادة فلليل لله أن
يصلي أكثر ملن ثلال صللوات الدعلائهم أن اهلل ميلل الصلالة كلل سلاعة(.)32وصلورتها
أنهم يضعون اليدين على الصدر مع حين الرأس قليالً كوقوف اخلادم أمام سيده لزيادة
االحللرتام ،ويقللرأون فيهللا نصوصللا مللن التللوراة وأصللبح أكثرهللا تللرانيم مللن الغنللاء ثللم
أصبحت مصحوبة باملوسيقى وهي مشحونة بالكراهية لغلري اليهلود ،والشلكر هلل أنله مل
جيعلهم من األغيار( ،)33ودعاء على األمم غريهلم بلالبوار وعللى بالدهلم بلاخلراب إال
أرض كنعللان .وكللانوا أحللدثوا ذلللك أيللام السللق فلمللا تنبلله ملللوك الفللرس هلللذه الصللالة
وحمتواها منعوهم منها ،فاخرتعوا أدعية مزجوا بها صالتهم مسوهلا اخلزانلة ،وحتتلوي
علللى تلحللني وتطريللب ،فللإذا أنكللر الفللرس عللليهم ذلللك قللالوا ننللوح علللى أنفسللنا
فيرتكونهم ،واستمرت اخلزانة سُنة فيهم يف األعياد واملواسم واألفراح.
والصالة نوعان :فردية ارجتالية تُتلى حسب الظروف واالحتياجات الشخصية،
وال عالقة هلا بالطقوس واملواعيد واملواسلم ،وأخلرى مشلرتكة .وهلذه صللوات تُلؤدى
باشللرتاك عشللرة أشلللخاص علللى األقلللل يُطلللق علللى علللددهم مُصللطلح (منيلللان) أي
(النصاب) يف مواعيد معلومة وأمكنة خمصوصة حسب الشعائر والقوانني املقررة .ويلردد

( )40ميمور.57 :88 :
) )45كاو الصلوايت الواج ة عليهم ةالث صلوايت كد يوم ه  5 :ـ صالة الص ح (ألااري ) ،وه من ال جر
حىت حنو ةلف الاهار 2.ـ صالة وصاي الاهار ،وه صالة القراب (ماْاه) ،من وقلة اليوال عم ق يد
الغروب 4.ـ صالة املسا (معارياي) ،من بعد اروب ال اس عم طلوو القار .مث امايل اجمرات عم
صالة واحدة (مااه ـ معارياي) .اوظر املسر  ،موسوعة اليهود واليهودية.550/53 :
( )42اوظر :أبو زهرة :حماضرايت الاصراوية.528 :
( )44ألاحاك :عسرا يد :الدهوة اليهودية واتريخ اليهود ،رمجة رض سلاا  ،قدمي ،دوار سعيد ،برويت ،ألركة
املل وعايت للاوزيع والا ر2005 ،م (م ،)9ص.584
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الصلوات كل املشرتكني فيها ،إال أجزاء قليلة يرددها القائد أو اإلمام أو املرتل (حلزان)
مبفرده(.)34
وكانت صالتهم يف السابق تؤدى بركوع وسجود كما دل على ذلك القرآن
حيث قال خماطبا بين إسرائيل{:وَأَقِيمُواْ الصَّالَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِنيَ } (البقرة:
 ،)43وجاء اخلطاب ملريم وهي من بين إسرائيل{:يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ

الرَّاكِعِنيَ }(آل عمران ،)43:ولكنهم غريوها وأصبح أكثرهم يصليها جلوسا على
الكراسي كما يفعل النصارى ،وهذه الصالة خالية من الغذاء الروحي،وال تقام
الصالة إال يف البيع والكنل واألماكن املخصوصة بها.
وأما الصالة عند النصارى فليل هلا عدد معني وال أوقات معلومة بل ذلك
موكل إىل نشاط املصلني ليخالفوا بذلك اليهود الذين حددوا الصلوات واألوقات،
كما أنهم ليل عندهم عبارات خاصة معلومة يقولونها يف صالتهم ولكن يشرتطون
هلذه الصالة شرطني :األول :أن تكون باسم املسيح .والثاني :أن يسبقها اإلميان
الكامل مبا عندهم(.)38
والصالة عندهم أنواع :منها صالة فردية سرية ،وصالة عائلية يف البيت،
ومنها الصالة العامة يف الكنيسة ،وأهمها صالة يوم األحد حيث يقرأ الكاهن عليهم
شيئاً من املزامري أو من غريها من الكتاب املقدس ،واجلميع وقوف يستمعون ،ثم
تطورت فأصبحوا يصلون جلوسا على الكراسي ،وعند نهاية كل مقطع

( )43املسر  ،موسوعة اليهود واليهودية.555/53 :
( )48أبو زهرة :حماضرايت الاصراوية ،ص.528-522
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يؤمنون(.)38وجاء يف اإلييل التوجيه إىل اإلخالص بالصالة والبعد بها عن الرياء
بقوله" :ومتى صليت فال تكن كاملرائني ...وأما أنت فمتى صليت فادخل خمدعك
وأغلق بابك وصل إىل أبيك يف اخلفاء"(.)38
ومل يرد عن املسيح عليه السالم بيان لكيفية الصالة ،وذلك التباعه الصالة
اليت كانت معروفة يف التوراة ،وحواريوه كانوا يعرفون تلك الصالة ألنهم من بين
إسرائيل فلهذا مل يلزم أن يعرفهم املسيح عليه السالم بكيفيتها.
وجاء يف إييل متى" :ثم تقدم (املسيح) قليالً وخر على وجهه وكان
يصلي"( )35وهذا يدل على اشتماهلا على السجود.
فهذا يفهم منه أن املسليح كلان يسلجد يف صلالته ،وهلو ملا ال يفعلله النصلارى،
كما يلدل عللى أن النصلارى ال يعرفلون كيلف كلان يصللي املسليح عللى التفصليل وإمنلا
أخلذوا مللن أملره بالصللالة املعنلى العللام وهلو الللدعاء والتزملوه بللدون دليلل صللحيح(.)39
والعجب أنهم يدعون أن املسيح هو الرب ويثبتون أنه صلى ،فلملن صللى إذا كلان هلو
الرب
واملالحي أنهم ال يشرتطون لصالتهم طهارة من األحدا  ،وال من اجلنابة وال
من النجاسات ،فقد يصلي أحدهم وهو جنب وآثار البول على ثيابله ،ويلرون أن هلذه
الصالة أفضل من الصالة بالطهارة ،وهلذا خيلالف ملا حفظلوه علن السليد املسليح عليله
الع ادايت املسياية ص.57-59وحقا أساسية

( )49اوظر :دساور النيايسة اإلجنيلية مبصر ص35-30
اإلميا املسيا ص.200
( )47مىت.8/9 :
( )45مىت.49/29 :
( )49اوظر :سعود بن ع د العييي االاي :دراسايت اجده اليهودية والاصراوية ،الره  ،املالنية العربية
السعودية ،منيا ة أضوا السلاي ،الل عة الرابعة5328 ،هـ2003/م ،ص.435-430
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السلالم ،ولكلنهم يفعللون ذلللك خمالفلة لليهلود وإتباعلاً للبطارقلة واألسلاقفة( ،)40ومللن
العجب أنهم مل خيالفوا اليهود يف اشرتاط أن تكون يف أماكن العبادة املخصصة هلا.
أمللا الصللالة عنللد املسلللمني فمنهللا صلللوات مفروضللة وأخللرى مندوبللة؛ أمللا
املفروضة فخمل صلوات يف اليوم والليلة موزعة عللى أوقلات الليلل والنهلار؛ الفجلر
والظهللر والعصللر واملغللرب والعشللاء ،ذات أقللوال وأدعيللة وحركللات خمصوصللة ،تشللعر
بروح التعبد هلل تعاىل يشرتط فيها الطهارة من األحدا والنجاسلات يف اجلسلد والثلوب
واملكان ،وتكون قبلة التوجه فيها إىل الكعبة املشرفة ،وخلري مكلان تصللى فيله املسلاجد
يف أداء مجللاعي ،وتصللح بللأداء فللردي ،ويف أي مكللان ،فلللو كللان مجللع أو أفللراد مللن
املسلللمني يف سللفر أو خللارج العمللران أو يف أي مكللان فلللهم أن يصلللوا حيثمللا حضللرت
الصللللللالة وال تللللللتعني يف املسللللللاجد لقوللللللله ( وجعلللللللت لللللللي األرض مسللللللجدا
وطهورا)(،)41وخصصت صالة مفروضة أسبوعية يوم اجلمعة مسبوقة خبطبة .وكل هذه
مسبوقة بأذان وإقامة .وتعد هذه الصلوات ركنا من أهم أركان اإلسالم وعموده.
كمللا توجللد عللدة صلللوات مندوبللة منهللا صلللوات مقرتنللة بللالفرائض تسللمى
الرواتللب ،ومنهللا خمصوصللة بأوقللات معلومللة أهمهللا قيللام الليللل وصللالة الضللحى،
وصلوات تشرع يف أحوال وأوقات خمصوصة منها صالة الرتاويح خمصوصة بقيام الليلل
يف شهر رمضان وصالة العيدين واخلسوف والكسوف واالستسقاء.

( )30ابن قيم ائوزية :هداية احليارى ،ص.535
( )35ال خار  :صايح ال خار  ،كااب الصالة ،ابب ابب قول الايب صل هللا عليه وسلم " :جعل يل اجر
مسجدا وطهورا ،حديف رقم .345 :مسلم :الصايح ،كااب املساجد ومواضع الصالة اببُ :جعل يل
اجر مسجدا وطهورا ،حديف رقم825 :
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 -2الصيام:

الصيام عند اليهود يبتدئ من قبل غروب الشمل إىل بعد غروب الشمل من
اليوم الالحق ،وميتنعون فيه عن الطعام والشراب واجلماع ،وبعض األيام يكون
صيامهم فيه من شروق الشمل إىل غروبها ،وميتنعون فيه عن الطعام والشراب فقط.
ولليهود أيام عديدة متفرقة يصومونها ملناسبات عدة ،منها:
- 1صوم يوم الغفران :وهو أهم صوم عندهم ،وهو الصوم الوحيد الذي
يعزونه إىل األسفار اخلمسة املنسوبة إىل موسى عليه السالم.
- 2صوم متوز :وهو صيام يوم واحد وهو يف الثامن عشر من شهر متوز
اليهودي ،ويعتمونه حداداً على حواد خمتلفة ،أهمها :حتطيم ألواح التوراة ،إبطال
القربان اليومي صباحاً ومساء ،إحراق التوراة يف أورشليم على يد القائد
"إتسويندوموس" ،وكذلك جيعلون هذا الصوم ذكرى بداية مهامجة تيطل الروماني
ألورشليم بقصد إبادة اليهود سنة 80م.
- 3صيام التاسع من آب :وهو ذكرى سقوط أورشليم على يد تيطل
وختريب اهليكل الثاني زمن ادريانوس(.)42
وأما الصوم عند النصارى فإنهم يقولون أن شرعه عليهم اختياري ال
إجباري ،وخيتلفون يف ميقاته وصفته ،واألغلب أنهم يصومون أربعني يوماً أو ثالثة
وأربعني يوما تنتهي بعيد امليالد ،ميتنعون خالهلا عن أكل اللحوم واألغذية احليوانية
( ،)43وأورده إييل متى على سبيل التحذير من املراءاة به كي ال يضيع األجر(.)44
( )32اوظر :ال نير اليهود  :ص.590
( )34العار  :د.حماد و يد طاهر ود.حماد أمحد احلاج ،مقاروة أده  ،عاا /اجرد  ،جامعة القدس امل اوحة
ومل وعاهتا( ،م ،) 2ص ،290سعود بن ع د العييي االاي :دراسايت اجده اليهودية والاصراوية،
ص.435
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أما عنلد املسللمني فالصليام فريضلة واجبلة ملن أركلان اإلسلالم وهلو خمصلوص
بشهر رمضان يتحقق باالمتناع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج من طلوع الفجلر إىل
غروب الشمل مع النية يف مجيع أيام الشهر .ويندب يف أوقات أخرى منهلا صليام سلتة
أيام من شهر شوال ،واأليام البيض من كل شهر قملري ،واالثلنني واخلمليل ملن كلل
أسبوع والتاسع والعاشر من شلهر احمللرم ويلوم عرفلة .وجلاء يف شلرعنا بيلان الفلرق بلني
صيامنا وصيام أهل الكتاب ذلك أنهم كانوا إذا ناموا بعلد اإلفطلار مل حيلل هللم معلاودة
األكل والشرب وعلى مثل ذلك كان األمر يف أول اإلسالم ثم نسخ اهلل عز وجلل ذللك
ورخص يف الطعام والشراب إىل وقت الفجر بقوله { وَكُلُـواْ وَاشْـرَبُواْ حَتَّـى يَتَبَـيَّنَ لَكُـمُ الْخَـيْطُ

األَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ األَسْوَدِ مِنَ الْفَجْـرِ} (البقلرة،)48()158 :وقلال رسلول اهلل « :فصلل ملا
بني صليامنا وصليام أهلل الكتلاب أكللة السلحر»( )48وكلذلك تعجيلل الفطلر ألن اليهلود
والنصارى يؤخرون ،ومثله النهي عن الوصال خمالفة للرهبان(.)48
 -3احلج:
كان احلج شعرية من شعائر اليهودية حيث يتعين على كل يهودي أن حيج ثال
مرات يف العام إىل القدس :عيلد الفصلح ،وعيلد األسلابيع ،وعيلد املظلال .وللذا ،فلإن
هذه األعياد تُسمى (أعياد احللج) .وقلد جلاء يف العهلد القلديم( :ثلال ملرات يف السلنة
حيضر مجيع ذكورك أملام اللرب إهللك يف املكلان اللذي خيتلاره يف عيلد الفطلري الفصلح
( )33اوظر :اجنيد مىت.55-59/9 :
)  )38االايب :أبو سلياا محد بن حماد بن عبراهيم بن االاب(املاوىف455 :هـ) معار السان ،وهو ألرح سان
أيب داود ،املل عة العلاية – حلب ،الل عة :اجوم  5485هـ  5942 -م.503/2 :
( )39صايح مسلم حديف رقم ،5099 :واوظر :ابن ياية ،اقاعا الصرام املساقيم ملخال ة أصااب ائايم:
.205/5
( )37اوظر :ابن ياية ،اقاعا الصرام املساقيم ملخال ة أصااب ائايم.254 ،209/5 :
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وعيد األسابيع وعيد املظال ،وال حيضروا أمام اإلله فارغني)( .)45فكان اليهلود يقلدمون
يف حجهم قرباناً مشوياً للهيكل حيث كان يُشوَى إىل أن حيرتق متاماً فال يبقى منله شليء
للكهنللة.وذلك مللن عهللد داود عليلله السللالم ،وكللانوا قبللل ذلللك حيجللون إىل مكللان غللري
(.)49

القدس يُسمى «شيلوه»

وملا انقسمت الدولة اإلسرائيلية إىل مشاليلة وجنوبيلة منلع اجلنوبيلون الشلماليني
من احلج إىل القدس فأقاموا معبدا يف السامرة ينافل اهليكل حيلج إليله الشلماليون ،ثلم
أسست معابد أخرى يف أماكن متفرقة حيث تقيم فرق اليهود ،وتالشلت فكلرة تقلديل
القدس ،ثم أثارتها الصهيونية ألغراض سياسية.
وقللد توقللف احلللج متام لًا بعللد هللدم اهليكللل .ثللم بُعثللت فكللرة احلللج يف العصللور
الوسطى حتت تأثري القرّائني .أما اآلن ،فال يؤدي فريضة احلج سوى املغالني يف (التقلوى
والورع).
ومن اآلثار الباقية للحج تقديل حائط املبكلى أو احللائط الغربلي( )80عنلد فريلق
منهم العتقادهم تقديل األشياء اليت يفرتض أن حيل فيها اإلله ،فتحول إىل مزار ،ثلم
أصبح من أهلم األملاكن قداسلة يف العقيلدة اليهوديلة ،وأصلبح االسلتيالء عليله يف رأي
بعض املتمسكني بأهداب العقيدة اليهودية فرضًا دينياً.
أما احلج عند النصلارى فيعلد امتلدادا مللا يف اليهوديلة ولكنله أخلذ منحلى خاصلا
ظلت للقدس فيه مكانتها اخلاصة يف الوجدان املسيحي فهي تضلم كنيسلة القياملة حيلث
قم املسيح (يف اعتقادهم) ،كما ُتعَدُّ فلسطني الوطن املقدس اللذي ورثله املسليح ألبنائله
املسيحيني ففيها بيت حلم (مولد املسليح) ونهلر األردن ( املغطلل) .ثلم تضلاءلت أهميلة
( )35س ر الاثاية 59/59
( )39اوظر :املسر  ،موسوعة اليهود واليهودية.335/50 :
( )80ر يرد له صكر النيااابيت الدياية وهو بدعة م اعلة من ال نير اليهود احللويل.
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هذه املدينة كمدينة مقدسة بعد عام 890م حني أصلبح علرا البابلا جرجيلوري العظليم
مركز السلطة املسيحية ،وأصبحت لروما احلظوة على القدس .وأصبح أسلقف القلدس
حيتل املرتبة اخلامسة يف السلسة اهلرمية هليئة الكهنلوت الكاثوليكيلة .وملع ذللك ،بقيلت
فلسطني (األرض املقدسة) تتغلغل يف حياة وخيال مسيحيّي العصلور الوسلطى .وكانلت
الرحلللة إىل األرض املقدسللة مطمللح كللل مسلليحي ،مللع مللا قللد يرافللق ذلللك مللن إغللراء
باملغامرة والكسب االقتصلادي وملن مشلاهد رائعلة ،وكلان ملن يزورونهلا يلثريون للدى
اآلخرين الرغبة يف زيارتها .ثم تَراجعت أهمية احلج عند املسيحيني مع ضعف السللطان
الللديين وبقيللت القللدس ورقللة سياسللية تللراهن بهللا القللوى السياسللية اللليت حتمللل شللعار
الصليبية من جهة ،والصهيونية من جهة أخرى.
أما احلج عند املسلمني فهو ركن من أركان اإلسالم حيث يفرض احلج إىل بيت
اهلل احلرام يف وقت خمصوص ،مقرتن بيوم عرفه ويشتمل على أركان وواجبات
وسنن ،جتب على املستطيع مرة يف العمر ومن تطوع زيادة على ذلك فهو نافلة ،وهي
امتداد حلنيفية إبراهيم عليه السالم.قال تعاىل { :وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيالً}(آل عمران ،)98:وقال { :وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ
بَيْتِيَ لِلطَّائِفِنيَ وَالْقَائِمِنيَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ .وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِنيَ مِن كُلِّ فَجٍّ

عَمِيقٍ }(احلج.)28 - 28:وتشتمل على حكم إميانية وروحية واجتماعية واقتصادية
كثرية وهلا أحكام مفصلة يف كتب الفقه ليل هذا مقام ذكرها.
وميتاز اإلسالم بعبادة كمى إضافة إىل الصالة والصيام واحلج هي فريضة
الزكاة  ،وهي مقدار من املال يؤخذ من مال خمصوص بشرائط خمصوصة إىل مصارف
خمصوصة .وهلا دور عظيم إشاعة التواسي وروح احملبة والتعاون بني املسلمني كما تسد

أمحد سلياا ال ايرة

922

خلة اقتصادية واسعة .ولكل عبادة من هذه العبادات أحكامها املفصلة املنضبطة
الواضحة ليل هذا موطن تفصيلها.
ومل يبق عند اليهود معامل العبادات إال اليسري النصرافهم إىل النهم املادي
حيث يغلب على طبعهم وحياتهم املادية واحلرص على التفنن يف ابتزاز األموال بكل
طرق التحايل واملخادعة .وليل النصارى بأمثل حاال خصوصا وأنهم تركوا الصالة
لالختيار فإذا ضعف روح االنتماء إىل الدين وغلبت النزعة املادية فال جتد إال القليل
ممن يؤدي شيئا من العبادات كما هو احلال يف أوربا حيث عطلت الكثري من الكنائل
وفقدت سلطانها.
 -4األعياد:
األعياد من أهم الشعائر اليت تشكل أبرز املعامل تتميز بها امللل واألمم بعضها
عن بعض وهي تنبثق عما ختتص به األمم من أصوهلا العقائدية أو وقائعها التارخيية،
وميكن أن نسلط الضوء على بعض األعياد املشهورة عند كل فريق:
أما اليهود فتكثر األعياد عندهم كثرة بالغة فمنها ما يتصل بأحدا تارخيية،
ومنها ما يتصل مبواسم الزراعة واحلصاد ،ومنها ما يتصل بالتوبة واهلالل ،ومن أشهر
هذه األعياد:
 - 1عيد الفصح حيث حيمل ذكرى خروج بين إسرائيل من مصر ومن ذل
العبودية اليت كانوا خيضعون هلا ،ويستمر هذا العيد أسبوعا كامال هو األسبوع الثالث
من شهر نيسان ،يبدأ حبفل مقدس وينتهي حبفل مقدس أيضا ،يتلون األدعية ويقيمون
الصلوات وحيرقون القرابني ،وجيتمعون على مائدة تقص فيها حكاية الفصح ،وهي
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قصة ما حد لبين إسرائيل مع موسى إبان خروجهم من مصر( .)81ويتميز بأكل خبز
الفطري غري املختمر( ،)82وأضاف التلمود إىل طريقة تصنيع هذا الفطري أن يعجن بدم
بشري ولذلك كثرت الضحايا اليت تفقد من األمميني اجملاورين ألحياء اليهود ،ومن
أشهر األحدا يف ذلك قصة مقتل األب توما وخادمه يف سوريا سنة 1540م(.)83
 - 2يوم التكفري والغفران :وهو اليوم العاشر من شهر تشرين ،وهو من أهم
أعيادهم ،وأقدس أيام السنة عندهم ،حيث حيمل ذكرى نزول موسى عليه السالم من
جبل سيناء ومعه الشريعة ،وأعلن هلم فيه أن اهلل قد غفر هلم خطيئتهم يف عبادتهم
للعجل ،ويبدأ قبل غروب الشمل من اليوم التاسع من تشرين ،ويستمر إىل ما بعد
غروب اليوم التالي .ويشرع هلم فيه الصيام ويطلبون فيه املغفرة عن الذنوب اليت فعلها
اليهود ،يف صالة مجاعية يؤديها الكهنة(.)84
 - 3اهلالل اجلديد وهو مقرتن برؤية اهلالل عند بداية كل شهر قمري.
 - 4يوم التكفري وهو يوم من أيام العام حياول فيه اليهودي أن يعبد اهلل ال
كإنسان بل كمالك ،حيث يرون أنه يف هذا اليوم قد غفرت سيئاتهم عن املاضي
ويستعدون الستقبال عام جديد(.)88

ص.404واوظر :سعود بن ع د العييي االاي :دراسايت

اجده اليهودية

( )85ال نير الديين اليهود
والاصراوية ،ص.549
( )82ألليب :د.أمحد ،مقاروة اجده (اليهودية) ،القاهرة5955 ،م ،منيا ة الاهعة املصرية( ،م ،)5ص.404
( )84ال رقاو  :النياي املرصود فعا ح الالاود 442 ،558 :وما بعدها ،حاا وصر :د.يوساي :النياي
املرصود قواعد الالاود  509وما بعدها.
( )83ال نير الديين اليهود ص ،599 ،595اليهود اتريخ وعقيدة ص 223 ،224موسوعة اليهود واليهودية
.293/8
( )88ألليب ،اليهودية ،ص408
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 - 8عيد املظالت ويقع يف شهر تشرين األول حيث يبنون خياما أو أكواخا
ميضون بها أياما يرمزون به إىل التاريخ الطويل الذي مر بهم وهم ضياع ليل هلم
بيوت ثابتة(.)88
 - 8عيد الشهادة حيث تقدم فيه القرابني (ويفرتض أن تكون ثريانا) خالل
سبعة أيام للشيطان من أجل إبقائه منشغال إىل حد ال يستطيع معه التدخل يف اليوم
الثامن عندما تقدم التضحية هلل(.)88
 - 8يوم السبت وهو من أهم األعياد املقدسة عند اليهود واليت جيب مراعاة
حرمتها فليل عندهم خطيئة أعظم من عدم حفي يوم السبت إال عبادة األوثان ،وهو
مرتبط بعقيدة فاسدة فيها إساءة للذات اإلهلية حيث يعتقدون أن اهلل تعاىل ملا خلق
السماوات واألرض يف ستة أيام تعب فاسرتاح يف اليوم السابع وهو يوم السبت ،وأمر
عباده باالسرتاحة فيه وباركها( .)85ومن أهم معامل السبت التعطيل عن العمل وترك
كثري من األعمال ،ولكن إذا تعارض ذلك مع مصلحة أو منفعة فكثريا ما حيتالون عليه
وخيرجون له الفتاوى( )89كما فعل أسالفهم من قبل حيث قص علينا القرآن العظيم
( )89و س املصدر
( )87ألاحاك ،الدهوة اليهودية ،ص .95
( )85ألليب ،اليهودية ،ص408
( )89فان ال ااوى الس اية الي يعاد ا يهود ؛ أوه حيرم حلب املواأل يوم الس  ،ولنين ب اوى من احلامامن
ينيو احلليب أبي اللو فيعادو عم ص غه ابللو اجزر مث ييال
يص ح احللب م احا ب رم أ
اللو مع املصد ليساخدم احلليب صااعة اجج ا  ،مث اكا وا وصا قدميا يساح إبفراغ ضروو ال قر يوم
الس فقط من أجد عراحاها من املعاانة الي يس ها اوا اخ ضروعها ،ولنين ب رم ما دد يقع ب ك
احلليب يهدر سا ال عل اجر  ،ولنين ماصا جير ؟! أيت أحد اج قيا يوم الس عم حعرة ال قر
ويعع ائرادل حت اجبقار مث يحهب عم النيايس من أجد الصالة ،مث أيت آمر لريح اجبقار من عاا
ا حاقا (وباية صادقة) ليهدر احلليب عل اجر فيجد ائرادل الي ر يععها هو وليس جمربا عل =
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نبأهم يف سورة األعراف ،وأخم أنهم مسخوا قردة خاسئني نتيجة االحتيال على
شريعة السماء ،قال تعاىل {:وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ
تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا ويَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ
تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ ولَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ .فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا

لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِنيَ}(األعراف ،)188- 183:ووصمهم بلعنة اقرتنت بالسبت لتبقى
مالزمة هلم أبد الدهر ،قال تعاىل{:أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ

مَفْعُوال}(النساء.)48:
وعند النصارى عدد من األعياد أشهرها عيد الفصح الذي يسبق بالصيام
املفروض وهو املسمى بالصوم الكبري .وأعياد امليالد يف بداية كل عام مشسي حيث
ميالد السيد املسيح عليه السالم ،مع اختالف بني طوائفهم يف حتديد موعده ،يسبقه
صوم مفروض يسمى صوم األزمنة األربعة ويعرف بالبارامون (أي االستعداد
لالحتفاالت)(.)80

رفعها مث يحهب عم النيايس جدا الصالة لي ك االوة الثالثة لاق اثلف فينيا اي لده اه العظياة
ائرادل امللي ة ابحلليب فيععه براد مث يلا برفاقه عم النيايس .ألاحاك ،الدهوة اليهودية ،ص.52
( )90املوسوعة امليسرة اجده واملحاهب واجحياب املعاصرة ،عألراذ وختليط ومراجعة الدكاور ماوع بن محاد
ائهين ،الره  ،عصدار الادوة العاملية لل اب اإلسالم  ،دار الادوة العاملية للل اعة والا ر والاوزيع،
5355هـ( ،م ،)4ص.955
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ومن أبرز شعائرهم يوم األحد حيث يعدونه يوما مقدسا العتقادهم أنه اليوم
الذي خرج فيه املسيح عليه السالم من قمه وذهب إىل اجلليل( .)81ومن أبرز شعائر هذا
اليوم قرع األجراس وإقامة قداس األحد.
وأما املسلمون فلهم عيدان سنويان أحدهما يرتبط بشهر رمضان بعد أداء
فريضة الصيام تعبريا عن الشكر ألنعم اهلل بتمام هذا الشهر الذي هو مظنة غفران
الذنوب ملن صامه وقامه إميانا واحتسابا ،ولنزول القرآن العظيم فيه قال تعاىل{:شَهْرُ
رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن
كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَالَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ
اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (البقرة.)158:

والثاني مقرتن بأيام احلج وهو عيد األضحى حيث يتقرب املسلمون إىل اهلل
تعاىل باألضاحي اليت تعم عن بعد تعبدي يف نسك مشروع يتقربون به إىل اهلل تعاىل
يلزم فيه اإلخالص لقوله تعاىل{ :لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ولَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى

مِنْكُمْ}(احلج ،)38:ويتحقق ذلك خبروج املسلم عن بعض ماله تزكية للنفل وتقربا
إىل اهلل ،وبرهانا على ثقته مبا عند اهلل من الثواب ،وذات بعد تارخيي يعمون فيه عن
شكر اهلل تعاىل يف فداء إمساعيل عليه السالم .وذات بعد اجتماعي تتم فيه التوسعة
على العيال خاصة واألقربني واملسلمني عامة ،وطعمة للفقراء واملساكني مبا يعمم
املواساة وتبادل اهلدايا ،قال تعاىل{ :وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن
بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِنيَ .الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا
أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ .وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا
( )95اوظر :عجنيد مىت ،25/ :عجنيد لوقا ،23 :عجنيد يوحاا.20 :
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اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ}(احلج.)38- 34:قال ابن اجلوزي يف تفسري هذه اآلية":لكلِّ مجاعة مؤمنة
من األمم السالفة جعلنا ذبح القرابني لِيَ ْذكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى ما َرزَقهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ
الْأنْعامِ ،وإِمنا خص بهيمة األنعام ،ألنها املشروعة يف القُرَب.واملراد من اآلية :أن
الذبائح ليست من خصائص هذه األمة ،وأن التسمية عليها كانت مشروعة قبل هذه
األمة"(.)82
أي أن وجود القرابني من األنعام عند اليهود وعند املسلمني يدل على وجود
أصل مشرتك يف هذه الشعرية دلت عليه هذه اآلية ،وتعميم ذلك يف القرآن دال على أن
مجيع األمم هلا مثل ذلك .واختفاء ذلك من النصرانية ناتج عن حتريفهم وحرصهم
على خمالفة اليهود ،كما حرف اليهود معامل هذه الشعرية مبا يتناسب مع روحهم
العدوانية ،وجعلوا التقرب فيها بالدم البشري ،وتلبية لشهوة يتشهى بها إهلهم
(يهوه) ،أما اهلل تعاىل فيتنزه عما يقولون سبحانه .قال تعاىل{:لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا

دِمَاؤُهَا ولَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى} (احلج.)38:
كما خيتص املسلمون بيوم أسبوعي هو يوم اجلمعة يقيمون به صالة اجلمعة
وهي فرض على كل مسلم ذكر بالغ عاقل حر مقيم

()83

يستمعون فيه إىل موعظة

( )92ابن ائوز  ،مجال الدين أبو ال رج ع د الرمحن بن عل بن حماد (املاوىف897 :هـ) زاد املسر علم
الا سر ،حتقي  :ع د الرزا املهد  ،دار النيااب العريب ،برويت( ،الل عة :اجوم 5322 -ه)،
 .249/4واوظر :القرطيب ،ائامع جحنيام القرآ .85/52 :الايسابور  ،وظام الدين احلسن بن حماد بن
حسن القا الايسابور (املاوىف580 :هـ) ارا ب القرآ وراا ب ال رقا حتقي  :ال يخ زكره عارايت،
دار النياب العلاية ،برويت( ،الل عة :اجوم  5359 -هـ).55/8 :
( )94اليحيل  :د .وه ة ،ال قه اإلسالم وأدلاه ،دم 5308 ،هـ 5958م ،دار ال نير( ،م )2ج،2
ص.298
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تشحذ اهلمم إىل طاعة اهلل ،وتذكر بتقواه ،وتعا ما يستجد من القضايا اليت تهم
املسلمني ،إضافة إىل حكم أخرى ،قال تعاىل{:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي

الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} (اجلمعة .)10- 9:ويف السنة النبوية جاء قوله (:حنن
اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم
وهذا يومهم الذي فرض اهلل عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اهلل له فهم لنا فيه تبع فاليود
غدا والنصارى بعد غد)( .)84ولفي هذا احلديث يدل على أن أول ما فرض عليهم يوم
اجلمعة ولكن اختالفهم صرفهم عنه فضلوا( ،)88وذلك أن يوم اجلمعة هو أفضل األيام
لقوله (:خري يوم طلعت عليه الشمل يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة
وفيه أخرج منها وال تقوم الساعة إال يوم اجلمعة)( ،)88وهذا يدل على قدر من التوافق
بني الشرائع ،ولكن فعل الناس هو الذي غري وبدل.
كما نرى اقرتان تعظيم كل من اليهود والنصارى ليومهم خبلل عقدي؛ فاليهود
ادعوا أن اهلل تعاىل تعب واسرتاح يوم السبت ،والنصارى يدعون أن عيسى صلب

( )93الق ر  :مسلم بن احلجاج ( و 295هـ) ،صايح مسلم ،املل عة املصرية ومنيا اها ،كااب ائاعة
 ،533/9ال خار  :صايح ال خار  ،دار عحيا ال اث ،دار ائيد ،كااب ائاعة :ابب فر ائاعة:
.2/2
سر القرآ  ،برويت5320 ،هـ5999م
( )98اوظر :اللرب  :حماد بن جرير ( و 450هـ) ،جامع ال يا
دار النياب العلاية ،حماد عل بيعو ( ،م)4م ،7ص ،992ابن حجر :فاح ال ار ،990-989/5 :
الاوو  :حيىي بن ألرذ ( و 979هـ) :املاهاج ألرح صايح مسلم بن احلجاج ،املل عة املصرية
ومنيا اها ،ج ،9ص.533-534
( )99مسلم :صايح مسلم :كااب ائاعة535/9 :
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ومات وخرج من قمه يوم األحد ،وليل لشعائر املسلمني يف يوم اجلمعة ما يلتبل
باعتقاد فاسد.
ومما يستحق املقارنة بني األديان القبلة؛ فهي من أهم الشعائر اليت تتمايز بها
األديان فقد قال (:من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك املسلم)(.)88
أما قبلة اليهود فبيت املقدس ،وذلك ملا يدعي اليهود من صلة تربطهم بها ،فهي أول
مسجد بين هلم ،وفيها مقر ملك كل من داود وسليمان عليهما السالم وكانت
عاصمة دولتهم ،وملا انقسمت الدولة اليهودية بعد سليمان عليه السالم إىل قسمني
اختذ السامريون جبال يسمى "جرزيم"( )85قبلة هلم ويعتمهم اليهود من شعب يهوذا
مالحدة وكفاراً لتغيريهم القبلة(.)89
وال شك أن بيت املقدس له مكانته يف شرائع السماء وكان قبلة املسلمني إىل
سبعة عشر شهرا من اهلجرة النبوية حتى نزل حتويلها إىل املسجد احلرام ،حيث هو
القبلة الثابتة ألمة اإلسالم منذ نزل قوله تعاىل{ :قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً

تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ}(البقرة،)144:
وكان تقليب وجهه  يف السماء طلبا إىل اهلل تعاىل أن حيول قبلته إىل املسجد احلرام
لغرضني ()80؛ األول :العدول عن قبلة اليهود الذين كانوا يقولون:يتبع قبلتنا وخيالف
ديننا .فكانت رغبته  أن تكون أمته مستقلة يف شعائرها .والثاني :الرغبة يف اتباع قبلة
إبراهيم عليه السالم ،حيث هي أول بيت وضع لعبادة اهلل يف األرض{:إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ

( )97ال خار  :الصايح ،كااب الصالة ،ابب فعد اساق ال الق لة ،حديف رقم .495
( )95يقع مالقة انبلس .اوظر قاموس النيااب املقدس ص .285
) )99سعود بن ع د العييي االاي ،دراسايت اجده اليهودية والاصراوية ،ص.83
( )70اوظر :اللرب  ،جامع ال يا  ،م ،2ص.24 -22
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وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِنيَ}(آل عمران ،)98:واستقرت قبلة املسلمني إىل
الكعبة املشرفة وهي من أهم معامل اإلسالم وشعائره ،وقد ورد يف شرفها آيات قرآنية
وأحاديث نبوية كثرية.
وأما النصارى فقبلتهم إىل املشرق ،وكان األصل أن تكون إىل بيت املقدس
حيث شريعتهم يف أصلها امتداد لليهودية ولكن حرصهم على خمالفة يهود حوهلم إىل
غري القبلة  ،وأما توجههم للمشرق فمن أجل اعتزال مريم من أهلها يف موضع قبل
املشرق ،حيث كان

لها بعيسى عليه السالم،كما ذكر اهلل ذلك بقوله{:وَاذْكُرْ فِي

الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا* فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا

سَوِيًّا}(مريم ،)18- 18:قال ابن عباس رضي اهلل عنهما :إني ألعلم خلق اهلل ألي
شيء اختذت النصارى املشرق قبلة؛ لقول اهلل تعاىل{:إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا}
(.)81

فاختذوا ميالد عيسى قبلة

ومن الشعائر البارزة اليت ختتلف فيها األديان طريقة التنبيه والنداء إىل العبادة
ففي اإلسالم شعار عظيم معم عن مضمون الدين بأهم أركان العقيدة والعبادة
واملقاصد أال وهو األذان ،الذي فيه إعالن الشهادتني والنداء إىل الصالة وما فيها من
الفالح والفوز ،وعند اليهود النفخ يف البوق وعند النصارى ضرب الناقوس ،أخرج
البخاري عن نافع ،أن ابن عمر ،كان يقول :كان املسلمون حني قدموا املدينة
جيتمعون فيتحينون الصالة ليل ينادى هلا ،فتكلموا يوما يف ذلك ،فقال بعضهم:
اختذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى ،وقال بعضهم :بل بوقا مثل قرن اليهود ،فقال
عمر :أوال تبعثون رجال ينادي بالصالة ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :يا
( )75اللرب  :جامع ال يا  ،م ،5ص  ،459رقم .24873
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بالل قم فناد بالصالة»( .)82قال ابن تيمية " :وإمنا الغرض هنا :أن النق صلى اهلل عليه
وسلم ملا كره بوق اليهود املنفوخ بالفم ،وناقوس النصارى املضروب باليد ،علل هذا
بأنه من أمر اليهود ،وعلل هذا بأنه من أمر النصارى؛ ألن ذكر الوصف عقيب
احلكم ،يدل على أنه علة له ،وهذا يقتضي نهيه عن كل ما هو من أمر اليهود
والنصارى .هذا مع أن قرن اليهود يقال :إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السالم،
وأنه كان يضرب بالبوق يف عهده ،وأما ناقوس النصارى فمبتدع ،إذ عامة شرائع
النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم"(.)83
ومن أبرز شعائ ر النصارى اليت يعلنون بها عن انتمائهم للنصرانية

ل

الصليب وتقديسه حيث يرمزون به إىل صلب املسيح عليه السالم عندهم .ويزعمون
أن

له يشعرهم بإنكار النفل واقتفاء أثر املسيح يف هذا اإلنكار والسري وراء خملصهم

وفاديهم .وال يوجد لدى النصارى دليل على

ل الصليب فضالً عن تقديسه ،كما

أنه ال يعرف متى صار الصليب مقدساً ،حيث ال يوجد له أي ذكر لدى املتقدمني من
النصارى ،وال يعرف من الذي دعا إىل

له على التحقيق ،وإمنا هو أمر استحسنوه

ودرجوا عليه يف زمن متأخر حتى صار من أظهر شعائرهم(.)84

( )72صايح ال خار ابب بد اجصا حديف رقم ،903 :و ال اب أحاديف كثرة ماها ما عان كلاايت
اجصا ركاها اكا ا ابلاا يه عل أصد ال عرة .واوظر :اقاعا الصرام املساقيم ملخال ة أصااب ائايم:
.487-482/5
( )74اقاعا الصرام املساقيم ملخال ة أصااب ائايم.489/5 :
) )73أبو زهرة :حماضرايت الاصراوية دار ال نير العريب – القاهرة ،الل عة :الثالثة  5455هـ 5999 -م،
ص .550سعود بن ع د العييي االاي :دراسايت اجده اليهودية والاصراوية ،ص.439
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تتميز النصرانية بأسرار سبعة متارسها الكنيسة هي:
 - 1التعميد وذلك بأن يقوم الكاهن بغمل الشخص باملاء أو را املاء على
اجلبهة ثال مرات ،باسم األب واالبن وروح القدس ،وهذا يرمز إىل التطهر من
اخلطيئة واالحتاد جبسد املسيح ،وهي فريضة مقدسة عندهم وقد جعلوها بديالً عن
اخلتان عند اليهود ،ذلك أنهم وجدوا أن اخلتان يشق على بعض من يدعونهم إىل
ال عنه علمًا بأنه خمالف
النصرانية فيفرون منها بسببه ،فقرروا إلغاءه وجعلوا التعميد بدي ً
للمسيح فإنه عليه السالم قد اختنت ،وهذه الطقوس مأخوذة عن فلسفات وثنية سابقة
للنصرانية (.)88
 - 2سر االعرتاف ويكون ذلك مبثول املذنب بني يدي الكاهن معرتفا بكل ما
اقرتف طالبا املغفرة حيث يعتقدون أن التوبة تنقل عم الكاهن إىل الرب وتعود إىل
صاحبها عم الكاهن فيغفر له ذنبه وهي من أخطر وسائل ابتزاز الناس وأكل أمواهلم
بالباطل ،وإلباس الكاهن هالة من القداسة ما أنزل اهلل بها من سلطان ،كما يعد اعتقاد
النصارى بهذا الباطل وخضوعهم له تأليها هلؤالء األحبار الذي ندد به القرآن ،قال
تعاىل{:اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً ال

إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (التوبة.)31:
وقد أخذ هذا السر صبغة تتبناه الكنيسة منذ قُرر يف اجملمع الثاني عشر سنة
1218م أن الكنيسة الكاثوليكية متلك حق الغفران للذنوب ومتنحه ملن تشاء.فاستغلت
الكنيسة والقسل هذا األمر ،وطبعوا صكوك الغفران ،وباعوها ورحبوا من ورائها
أمواالً طائلة ،وهذه الصكوك يغفر فيها مجيع الذنوب السابقة والالحقة وختلص
صاحبها من مجيع التبعات واحلقوق اليت يف ذمته ،وهي من أكم وصمات العار الذي
( )78اوظر :العار واحلاج ،مقاروة أده  ،ص.254_252
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حلق الكنسية حيث نصبت نفسها وكيال عن اهلل وعن مجيع أصحاب احلقوق املعتدى
عليهم مقابل الكسب املادي احلرام(.)88وهذا ما أعلن القرآن الكريم النكري عليه بقوله
تعاىل{:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو ا إِنَّ كَثِرياً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ويَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ

اللَّهِ} (التوبة.)34:
 - 3العشاء الرباني وهذا يعدونه فريضة تذكارية ملوت املسيح ويستعملون فيه
قليالً من اخلبز وقليالً من اخلمر ،ويرمزون باخلبز إىل جسد املسيح املكسور وباخلمر إىل
دمه املسفوح( ،)88فمن أكل يف ذلك اليوم خبزا فقد امتزج جسده جبسد املسيح ومن
شرب سرا فكأمنا امتزج دمه بدم املسيح ،وهذه الشعرية مأخوذة من إييل لوقا ومن
رسالة بولل إىل أهالي كورنثوس( .)85وهذه الفكرة ال تتوافق مع الواقع ،حيث يبقى
اخلبز خبزا ،بل ويصري إىل ما يصري إليه الطعام ،كما تتعارض مع الواقع الشرعي؛
حيث ال يصح أن يشرب نق اخلمر أو يأمر به وجيعله تذكارا له ،ولعلها انبثقت عن
واقعة ذهبت معاملها وشوهت حقيقتها ،فذهب رونقها ووقعها اإلمياني بفعل التحريف
وطمل احلقائق .وكم هم مدينون للقرآن وخا األنبياء  الذي جاء ليكشف الكثري
من اخلفايا ،حيث يذكر القرآن العظيم من أحوال نق اهلل عيسى عليه السالم قصة
ذات رونق ومغزى تستحق أن تكون ذكراها عيدا إميانيا ،وهي قصة املائدة اليت مسيت
بها سورة من سور القرآن جلالهلا ،حيث يقول اهلل تعاىل{ :إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ
مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء قَالَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِنيَ .قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا
( )79اوظر :سعود بن ع د العييي االاي :دراسايت اجده اليهودية والاصراوية ،ص.433
( )77أبو زهرة :حماضرايت الاصراوية ،ص  ،527ألليب ،املسياية ،ص .539
( )75العار واحلاج :مقاروة أده  ،ص ،258ألليب ،املسياية ،ص ،537واوظر :لوقا،25-59/22 :
كوروثوس اجول.29-24/55 :
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وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا ونَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا ونَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ .قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا
مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِنيَ .قَالَ اللّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا

عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا الَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِنيَ}(املائدة.)118- 112:
ومع أهمية هذه القصة إال إنها مل ترد يف األناجيل ملا اعرتاها من التحريف،
ولكن ورد يف األناجيل خم عن مائدة يف صورة أخرى ففي إييل متى يقول( :وأما
يسوع فدعا تالميذه وقال أني أشفق على اجلمع ألن اآلن هلم ثالثة أيام ميكثون معي
وليل هلم ما يأكلون ،ولست أريد أن أصرفهم صائمني لئال خيوروا يف الطريق .فقال
له تالميذه من أين لنا يف المية خبز بهذا املقدار حتى يشبع مجعا هذا عدده فقال هلم
يسوع كم عندكم من اخلبز فقالوا سبعة وقليل من صغار السمك ،فأمر اجلموع أن
يتكئوا على األرض ،وأخذ السبع خبزات والسمك وشكر وكسّر وأعطى تالميذه،
والتالميذ أعطوا اجلمع فأكل اجلميع وشبعوا .ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سالل
مملوءة .واآلكلون كانوا أربعة آالف رجل ما عدا النساء واألوالد)( .)89فانظر الفرق بني
املسطور يف الكتب وبني طقوسهم العملية اليت استحلوا بها شرب اخلمر وممارسة
خرافات ينبذها الدين ويأباها.
- 4سر الدهن باملريون املقدس :وفلسفة هذا السلر أن الرسلل حفظلوا ملا كلان
من احلنوط على جسد السيد املسيح حلني دفنله ملع احلنلوط اللذي أحضلرته النسلوة ثلم
أذابللوه يف زيللت الزيتللون وقدسللوه يف عليللة صللهيون وجعلللوا منلله دهنللا مقدسللا خامتللا
للمعمودي ة ،وهذا اللدهن يلأتي بعلد التعميلد لتثبيلت اإلميلان وحللول اللروح القلدس يف
اإلنسان الذي نال املعمودية (كما يقولون) ،وهذه من الشلعائر الليت لليل هللا أصلل يف

( )79اجنيد مىت.49-44/58 :
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الكتاب املقدس( ،)50وال يقبلها العقل السوي ،ولكنهلا راقلت للقساوسلة ألنهلا وسليلة
من وسائل ابتزاز أموال الناس.
- 8املسح على املريض :وهو سر ميسح الكلاهن مبقتضلاه عللى امللريض بزيلت
مقدس ويستمد له الشفاء ،وهو وسيلة لالبتزاز أيضا(.)51
- 8سللر الللزواج :حيللث جعلللوا للللزواج أسللرارا مقدسللة ال جتللري إال علللى يللد
القسيل يف الكنيسة مع أنه رباط تقتضيه الفطرة ،وتنظمه الشريعة ،ال حيتاج إىل أسلرار
مقدسة ختتص بها الكنيسة ،ولكنهم يلصقونها مبا جاء يف إييل متى( :الذي مجعله اهلل
ال يفرقه إنسان) ،ومن هذا الباب حيرمون الطالق إال بعلة الزنا (،)52وهلذا يتنلاقض ملع
الللدعوة إىل تفكللك األسللرة الللذي يللدعو إليلله إييللل لوقللا حيللث جللاء فيلله عللن املسلليح
قوله(:إن كل أحد يأتي إلي وال يلبغض أبلاه وأمله وامرأتله وأوالده وإخوتله ال يقلدر أن
يكون لي تلميذا)(.)53
- 8سللر الكهنللوت :ويسللتخدم عنللد التنصلليب ألي منصللب ديللين يف الكنيسللة.
ويقصللد منلله إضللفاء هالللة مللن القداسللة الدينيللة علللى مناصللب الكنيسللة ،ليوهمللوا أن
الوصول إليها مرهون بأسرار خاصة.
وكان بعض هذه األسرار ملن مجللة األسلباب الليت أثلارت الشلعوب النصلرانية
على الكنيسة يف العصور الوسطى للقيلام حبركلة اإلصلالح اللديين الليت أدت إىل ظهلور

( )50العار واحلاج :مقاروة أده  ،254 :ألليب :املسياية204 :
) (55املصدر و سه.
( )52كاا عجنيد مىت ،50-4/59 :و خي ما هحا الا ريع من أةر سليب عل اجسرة عصا اسااريت احلياة
بن زوجن ما ااعن ،ولعد هحا الا ريع أسرارا علاها النيايسة.
( )54اجنيد لوقا.29/53 :
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الكنيسة الموتستانتية اليت رفضت الكثري من هذه األسرار ومجلة من العقائلد والتقاليلد
واألعياد(.)54
الرهبنة عند النصارى:
خيتص النصارى بنهج تعبدي يسمى الرهبنة وتعين اخللوص للعبادة ،ومييل إىل
الغلو فيها من فرط الرهبة ،وهو اخلوف من اهلل( ،)58وتتمثل باهلروب من ضجيج
احلياة واحلرمان من لذيذ العيش ،وتعذيب اجلسم باجلوع والعطش ،ولبل خشن
الثياب ،والتبتل باالمتناع عن لني العيش تفرغا للعكوف على العبادة .وينسبون هذا
اللون من التعبد للمسيح عليه السالم قوال وفعال؛ أما القول فما ورد يف إييل متى
عن املسيح قوله ":ألنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ،ويوجد خصيان
خصاهم الناس ،ويوجد خصيان خصوا أنفسهم ألجل ملكوت السماوات ،من
استطاع أن يقبل فليقبل"( .)58وعندما سأله أحدهم كيف أعمل لتكون لي احلياة األبدية
قال":إن أردت أن تكون كامال فاذهب وبع أمالكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز يف
السماء ،وتعال اتبعين"( .)58أما الواقع العملي للمسيح فهو مل يتزوج ،وكان يلجأ إىل
اجلبال والماري حني يريد أن يصلي ويعلم اجلموع ،كما أن يوحنا املعمدان مل يتزوج
وكان يعيش يف المية ويكرز فيها(.)55

( )53اوظر :ألليب ،املسياية ،255 :املوسوعة امليسرة.942-945 :
) )58الرااب اجص هاين( و 328هـ) :م ردايت أل اظ القرآ  ،حتقي  :ص وا عدان داوود ،
5355هـ5997م دار القلم دم  ،الدار ال امية برويت ،وزيع دار ال ر/جدة( ،م ،)2ص.497
( )59مىت.52/59 :
( )57مىت.22-55/59 :
) )55اوظر :ألليب ،املسياية ،ص ،208ويعاو بيوحاا املعادا الايب حيىي بن زكره ابن مالة عيس عليهم
السالم.
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واحلقيقة أن دعوة عيسى عليه السالم كانلت دعلوة إىل الزهلد يف اللدنيا وتفريلغ
القلب لعبادة اهلل ،ال تركا ألساسيات احلياة ،كالطعام والشراب والزواج الذي بله بقلاء
النوع البشري ،أو تعريض النفل للمشاق واملتاعب وتعذيب النفل ،فلال تصلح نسلبة
الرهبنة إليله ،ألنله يتنلافى ملع مقاصلد اللدين وأغراضله ،فللو افرتضلنا اسلتجابة النلاس
مجيعا إىل هذه املبادئ ألدى إىل انقراض النوع البشري.
ويؤيد هذا ما أثبته القرآن من نفي كتابتها علليهم كملا قلال سلبحانه{ :وَرَهْبَانِيَّـةً

ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّـهِ} (احلديلد ،)59( )28:ولكلن النصلرانية ملرت
مبرحلة قاسية نتيجة االبلتالء واالضلطهاد اللذي تعلرض لله أتبلاع املسليح مملا دفعهلم إىل
اعتللزال النللاس واإلقامللة يف الصللوامع علللى رؤوس اجلبللال( .)90ثللم مل يلبللث أن احتللاج
) )59كياي ووف بن قوله ابادعوها ،وبن قوله :ما كا ااها عليهم ع اباغا رضوا هللا ؟ صكر امل سرو

وجيه

صلك أقوا ماها :ما كا ااها عليهم و أمرانهم ا ولنين أمرانهم مبا يرض هللا ،وماها :ما كا ااها عليهم
ج صلك أ عدم كااباها فيه اباغا مرضاة هللا .القرطيب ،ائامع جحنيام القرآ  ،ج ،57ص،294
ائاد :سلياا بن عار العجل ( و 5203هـ) ،ال اوحايت اإلهية باوضيح سر ائاللن للدقا
اا ية ،مل عة عيس ال ايب احلليب ،ج ،3ص.297وماها ما ألرعااها هم ولنياهم الايموها من أو سهم
يقصدو بحلك اباغا مرضاة هللا ،فاا قاموا مبا الايمو ح القيام ،وهحا صم هم من وجهن اجول ا باداو
دين هللا ،الثاين :الاقصر مبا الايمو ظاا ماهم أوه قربة قر م عم هللا.ابن كثر :سر القرآ العظيم،
ج ،3ص.458وماها :ابادعها الصاحلو هراب بدياهم من ا ضلهاد وال ااة اباغا مرضاة هللا ،فاا رعاها
املاأمرو الحين جا وا بعدهم ح رعاياها { ،فآ ـْيـاا الَّ ِحين آماُوا ِمْاـ ُه ْم أ ْجرُه ْم } وهم الصاحلو أو الحين
أدركوا حمادا  فا عو { ،وكثِر ِماْـهم ف ِ
اس ُقو } هم املاأمرو أو الحين أدملوا الاثليف وك روا مبااد.
ر ُْ
اوظر :ائاد :ال اوحايت اإلهية.297-299/3 :
( )90اوظر القرطيب :ائامع جحنيام القرآ  ،294/57 :ويؤيد هحا املعىن ما روا ابن كثر عن ابن أيب حامت
بساد عن ابن مسعود رض هللا عاه أ ةالةة فر من الاصارى جن ،صكر ماها طا ة ر ينين ها قوة
ابلقاال ،ور ل القيام ابلقسط فلاق ابئ ال فاع ديت و ره وهم الحين صكر هللا عام ( :ورْه اوِيَّة
ابْـاد ُعوها ما كاـْـااها علْي ِه ْم ) سر ابن كثر.458/3 :
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الرهبللان إىل التجمللع لللدفع املخللاطر ،ثللم كللان بنللاء األديللرة احملاطللة باألسللوار ،ثللم زيللد
االهتمللام بالبنللاء حتللى أصللبحت تتخللذ األسللوار العاليللة واألبللواب احملكمللة والسللراديب
الكثرية ،واختذت هلا أنظمة صعبة لالنضمام إليها ال يستطيعها إال القللة ملن النلاس(.)91
وملا كان هذا املنهج يف حقيقته يصطدم مع الفطرة البشرية ،وال ينسجم ملع روح اللدين
احلق ،وكان الرتهب جيمع الرجال والنساء أصبحت هذه األديرة بعد زمن قصلري مرتعلا
للعشق واجملون وصارت مضرب املثل يف ذلك ،وألفلت فيهلا الكتلب(،)92ونظملت فيهلا
القصائد الغزلية والوصفية اليت تكشف ما جيري وراء تلك األسوار(.)93
ويف الكشف عن هذا املنهج ومصريه يقول اهلل تعاىل{:ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُـلِنَا
وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِجنِيلَ وَجَعَلْنَـا فِـي قُلُـوبِ الَّـذِينَ اتَّبَعُـوهُ رَأْفَـةً وَرَحْمَـةً وَرَهْبَانِيَّـةً ابْتَـدَعُوهَا مَـا
كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْـوَانِ اللَّـهِ فَمَـا رَعَوْهَـا حَـقَّ رِعَايَتِهَـا فَآتَيْنَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا مِـنْهُمْ أَجْـرَهُمْ وَكَـثِريٌ مِّـنْهُمْ

فَاسِقُونَ}(احلديد.)28:
املبح الثال  :أوجه االفرتاق يف احلالل واحلرام
يعتم احلالل واحلرام من العناصر األساسية الليت يشلتمل عليهلا اللدين ذللك أن
من أخص معاني الدين الطاعة واالنقياد مللا يشلتمل عليله ملن األواملر والنلواهي ،الليت
تتعلق بشؤون عديدة من مرافق احلياة اإلنسانية اليت ملن بينهلا التحليلل والتحلريم .كملا
أنها من أبرز املعامل اليت تتمايز بها األديان ويظهر التوافق أو االختالف من خالهلا.

( )95العار واحلاج :مقاروة أده .295 :
( ) 92من النياب املؤل ة هحا ال أ كااب الدهرايت لل ابوألي وقد حققه ال احف املسيا كوركيس عواد مث
حصد احملق عل معلومايت عضافية من ال لريرك مارأرانطيوس و رها صيد النيااب.
( )94لمإطالو عل واقع هح اجديرة راجع ألليب ،املسياية ،ص.255-209
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وميكن أن نتناول بعض التشريعات كنماذج للمقارنة منها:
- 1الوصللايا العشللر :وردت الوصللايا العشللر يف مللوطنني مللن التللوراة خمللتلفني
()98

بينهمللا شلليء مللن التوافللق إحللداهما يف سللفر اخلللروج( )94واألخللرى يف سللفر التثنيللة

فالتوافق يف أمرين هملا - 1 :ال تسلجد إللله آخلر - 2الوصلية بتعطيلل يلوم السلبت.
وتناولت وصايا سفر التثنية أمورا ألصق بالدين مما جاء يف سلفر اخللروج ،منهلا :النهلي
عن احللف باهلل كذبا ،وإكرام الوالدين ،وحتلريم القتلل ،والزنلى ،والسلرقة ،وشلهادة
اللزور ،والنهللي علن تشللهي مللا لقريبلك .ومللع اخللتالف مضلمون الوصللايا يف املوضللعني
وداللتلله علللى عللدم سللالمتها مللن أيللدي العبللث مللالوا بهللا إىل االجتللاه العنصللري الللذي
انغمست به اليهودية ،فجعللوا اإللله عنصلريا ،وجعللوا حتلريم القتلل والزنلى والسلرقة
وشلهادة الللزور والربلا يف حللق اليهللود دون غريهلم ،ولكللن كللل ذللك حللالل يف حقللوق
األمميني(.)98
وعند النصارى أكد عيسى عليله السلالم هلذه الوصلايا كملا جلاء يف إييلل متلى
ومرقص :ال تقتل ،ال تزن ،ال تسلرق ،ال تشلهد اللزور ،أكلرم أبلاك وأملك ،وأحلب
قريبك كنفسك( .)98كما جاء يف موعظة اجلبل الكلثري ملن التعلاليم الداعيلة إىل الزهلد يف
الللدنيا وتللرك الغضللب ،وعللدم اإلسللاءة لآلخللرين ،واملسللارعة إىل مصللاحلة اخلصللوم،
وعدم احللف ،وترك الرياء وغريها مما فيه توافق مع تعاليم اإلسالم (.)95
( )93ااروج.25-55/43 :
( )98الاثاية.22-9/8 :
( )99اوظر :وصر هللا :النياي املرصود قواعد الالاود ،ص 99وما بعدها ،ال رقاو  :النياي املرصود
الالاود ،ص 209وما بعدها ،ألاحاك :الدهوة اليهودية ،ص 75وما بعدها ،ص.582-545
( )97مىت ،20-55/59 :مرقص.20-59/50 :
( )95اوظر :عجنيد مىت :اإلصااحايت.7 ،9 ،8 :

فعح
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وجاء يف القرآن الكريم ما هو أكمل وأوضلح وأمجلع يف ثلال آيلات اشلتملت
على أهم أسل التشريع ،وهي آيات الوصايا العشر السابقة الذكر.
 - 2اخلتان :يأخذ اليهود باخلتان وهو مرتبط عندهم بعدة منطلقات؛ منها
القربان ،فقد كان اإلنسان نفسه يقدم قربانا ثم اكتفت اآلهلة جبزء من اإلنسان ،ومنها
اختاذه وسيلة لعدم االندماج واالختالط بني الشعوب ،ويرى الدكتور أ د شلق
أنهم أخذوها عن قدماء املصريني حيث كان يقصد منها الوقاية الصحية من األقذار(.)99
وأصح من هذا أن يكون الطرفان أعين املصريني واليهود أخذوها عن حنيفية إبراهيم
عليه السالم ،كما دل على ذلك ما ورد يف سفر التكوين أن اهلل قال إلبراهيم "خينت
منكم كل ذكر فتُخْتَنون يف حلم غرلتكم فيكون عالمة عهد بيين وبينكم...وأما الذكر
األغلف الذي ال خينت يف حلم غرلته فتقطع تلك النفل من شعبها إنه قد نكث
عهدي)( .)100أما النصارى فقد حرموا اخلتان خمالفة لليهود .على الرغم من أن املسيح
اختنت( ،)101وهم بهذا ناكثون للعهد .ويف اإلسالم يعد اخلتان من خصال الفطرة اليت
حيافي عليها املسلمون ،لقوله (سل من الفطرة :االستحداد ،واخلتان ،وقص
الشارب ،ونتف اإلبط ،وتقليم األظفار)( ،)102ولقوله (من أسلم فليختنت)(،)103
( )99ألليب ،اليهودية ،ص297
( )500س ر الانيوين.57/55 :
( )505اجنيد لوقا.25/2 :
) )502ال خار  :الصايح :كااب الل اس  /ابب قص ال ارب2205/8 :رقم احلديف ،8880 :ابب اااا
بعد النيرب2420/8 :رقم احلديف ،8949 :الاسا  :أمحد بن ألعيب بن عل  :السان النيربى :كااب
اللهارة :أبواب ال لرة ،)55 ،50 ،9(98/5 :أمحد :املساد ،249/2 :رقم احلديف ،7290 :و
حديف ابن ماجة مجع مصال ال لرة الع رة وصكر ماها اااا  ،حماد بن يييد القيويين ( و 278هـ)
سان ابن ماجة ،حتقي و علي  :حماد فؤاد ع د ال اق  ،دار ال نير ،كااب اللهارة  /ابب ال لرة:
507/5حديف رقم.293 :
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وهو واجب عند الشافعية واحلنابلة ،سنة عند احلنفية واملالكية(.)104وهي واحدة من
التشريعات اليت تتعلق خبصوصيات اإلنسان تسمى خصال الفطرة ،فيها ما يضمن
النظافة الشخصية لكل مسلم؛ كاخلتان وحلق العانة ونتف اإلبط وتقليم األظافر
وحف الشوارب وإعفاء اللحية وتنظيف الماجم ،أي؛ أن اإلسالم يركز على العناية
بنظافة اإلنسان الذاتية ،وحفظه من أسباب التلو يف جسده وما حييط به .أما النصارى
فال خيتتنون حلرصهم على خمالفة يهود.
 - 3املرأة :ينظر اليهود إىل املرأة على أنها مصدر شر ألنها تسببت يف إخراج
آدم من اجلنة ،وذلك أنهم حيملونها مسؤولية اخلروج وحدها ،ويرون أن السعيد من
رزق الذكور ،وما أسوأ حي من رزق اإلنا  ،وإن كانت األنثى ال بد منها للتناسل،
لكن الذكر كرائحة العطر الزكية واألنثى كرائحة اجللد اخلبيث ،ويرتتب على هذه
النظرة مجلة من األحكام منها؛ أنها خادمة للرجل ،ولألب احلق يف بيعها وإذا
تزوجت أصبحت مملوكة للزوج ،وتصبح كالقاصر ال تبيع وال تشرتي ،وكل ما متلكه
يصبح ملكا لزوجها ،كما حيق للرجل أن يعدد بال حتديد عدد ،وبعض فرقهم حصرها
بأربع،كما جيوز الطالق ،وإذا كان هلا إخوة فليل هلا حق يف املريا  ،وإذا مل يكن
هلا إخوة وورثت فال تتزوج من سبط آخر ،كما ال تر من زوجها ،وليل هلا إال
مؤخر الصداق فإن مل تأخذه هلا أن تعيش مع الورثة من مال الرتكة

(.)108

) (504أمحد :املساد 78 /8 :حديف رقم .20745وله ألاهد عاد ال يهق عن ابن ع اس السان النيربى:
 ،423/5رقم.57434 :وقال ال يهق هحا عسااد ضعياي واحمل وظ أقوى .أقول :عدد اللر يقو
بععها.
( )503اليحيل  :د .وه ة :ال قه اإلسالم وأدلاه ،ج ،5ص.450
( )508العار واحلاج :مقاروة أده  ،ص ،220-259الس اع  :د.مصل  :املرأة بن ال قه والقاوو  ،املنياب
اإلسالم (م )4ص ،59ألليب :اليهودية.402-400 :

942

أمحد سلياا ال ايرة

أما عند النصارى فعلى الرغم من إعالن املسيح عليه السالم أن شريعته امتداد
للتوراة إال أن فكرة النصارى عن املرأة ختتلف عما عليه اليهود ،ذلك أنهم

لوها

مسؤولية ما يقع يف اجملتمعات من فساد واحنالل ألن املرأة أحد طرفيه ،وقرروا أن
الزواج دنل جيب االبتعاد عنه ،وأن األعزب أكرم عند اهلل من املتزوج ،وأعلنوا أنها
باب الشيطان ،وأنها جيب أن تستحي من مجاهلا ألنه سالح إبليل للفتنة واإلغراء،
ومن أقوال القديسني فيها ما قاله ترتوليان:إنها مدخل الشيطان إىل نفل اإلنسان
ناقضة لنواميل اهلل ،مشوهة لصورة الرجل .وما قاله سوستام:إنها شر ال بد منه وآفة
مرغوب فيها ،وخطر على األسرة والبيت ،وحمبوبة فتاكة ومصيبة مطلية مموهة (.)108
كما حبثت حقيقة املرأة يف جمامعهم ومؤمتراتهم هل هي ذات روح وهل هي
إنسان فقرروا يف جممع (ماكون) أنها خلو من الروح الناجية (يعين من النار) .كما
قرروا يف مؤمتر للفرنسيني أنها إنسان ولكنها خلقت خلدمة الرجل فقط .وظلت حمتقرة
طوال العصور الوسطى تعتم قاصرة األهلية ال حق هلا يف التصرف بأمواهلا إال بإذن
زوجها ،وكان القانون اإليليزي حتى عام 1508م يبيح للرجل بيع زوجته (.)108
أما موقف اإلسالم من املرأة فقد انطلق على لسان حممد  ليبدد ظلمات
اجلاهلية وختبطها يف األهواء ليضع احلق يف نصابه ،وحيل أعقد املشكالت بأيسر السبل
وأقربها إىل الفطرة مبيزان منضبط ،فينصف املرأة ويعطيها حقوقها كاملة غري منقوصة
ويرفع عنها وزر اإلهانات اليت حلقت بها عم التاريخ ،فيعلن إنسانيتها الكاملة،
وأهليتها احلقوقية التامة ،وحيملها وظيفتها الفطرية املالئمة دون أن جيعلها وسيلة
استمتاع رخيص للرجل ،وما حلق املرأة من ظلم وجهل يف اجملتمعات اإلسالمية قبيل
( )509الس اع  :املرأة بن ال قه والقاوو .20 :
( )507املصدر و سه.
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انطالق الدعوات اهلادفة إىل إخراج املرأة املسلمة من كرامتها اإلسالمية حتت شعار
حترير املرأة ليل من أحكام اإلسالم وإمنا هو ناتج عما مرت به األمة من جهل وختلف
عام نتيجة البعد عن تعاليم اإلسالم ومبادئه(.)105
وميكن أن نلخص أهم املبادئ اليت حدد اإلسالم بها حقوق املرأة بالنقاط
التالية (:)109
 - 1أن املرأة مساوية للرجل يف اإلنسانية لقوله تعاىل {:يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ

الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ} (النساء )1:ولقوله ( إمنا النساء شقائق الرجال)(.)110
- 2رفع عنها اللعنة اليت ألصقها بها رجال الديانات السابقة فلم حيملها خطأ
خروج آدم من اجلنة وحدها بل جعلها خطأ مشرتكا يتحمل مسؤوليته الرجل واملرأة
سواء بسواء.
( )505اوظر :حماد قلب ،قعية حترير املرأة.97-99 :
) )509اوظر :الس اع  :املرأة بن ال قه والقاوو  ،40-28 :اإلبراهيم :د .حماد عقله ،ود.حماد اهيامية :دراسايت
وظام اجسرة اإلسالم ،عاا 5355 ،هـ5990 ،م ،منيا ة الرسالة احلديثة ،ص.45-25
) )550أبو داود :سلياا بن اجألعف السجسااين ( و 278هـ) ،سان أيب داود ،ض ط و علي  :حماد حمي
الدين ع د احلايد ،دار عحيا الساة الا وية ،كااب اللهارة ،ابب ،الرجد جيد ال لة ماامه ،حديف
رقم  .249ال مح  :حماد بن عيس بن سورة ( و 279هـ) جامع ال مح  ،الره  ،بي اجفنيار
الدولية ،كااب اللهارة :ابب ما جا فيان يسايقظ فرى بلال و يحكر احاالما  /حديف رقم  .554ابن
حا د :املساد .477 ،289/9 :أمحد ع د الرمحن ال اا ،ال اح الرابين ل يب مساد اإلمام أمحد بن حا د
ال ي اين مع ألرحه بلوغ اجماين من أسرار ال اح الرابين ،ج ،2ص ،559ابب وجوب الغسد عل من
احالم ،وقال ال اا م سرا احلديف :أ وظا رهم وأمثاهم كأهنن ألققن ماهم وج حوا ملق من آدم عليه
السالم ،وألقي الرجد أمو جبيه وأمه  ،مث قال خترجيه :روا (د .مح)يعين أبو داود وال مح  ،وروا
الدارم وابن ماجة ..و عسااد عاد ائايع ع د هللا بن عار العار املا رد برواياه .ضع ه ابن املديين
والاسا ووةقه اإلمام أمحد وحيىي بن معن ،وقد أمرج له مسلم مقروان أبميه ع يد هللا .وضع ه حيىي بن
سعيد من ق د ح ظه.بلوغ اجماين.559/2 :
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- 3أنها أهل للتدين والعبادة ودخول اجلنة إن أحسنت ،وتقع عليها املعاقبة
بدخول النار إن أساءت.
- 4أمر بإكرامها أما وبنتا وزوجة ،والنصوص الشرعية يف هذا كثرية.
 - 8أعلن أن من يرزق بها فإنها هبة من اهلل ،وحارب التشاؤم بها واحلزن عند
والدتها وحرم وأدها.
 - 8جعلها قبل البلوغ حتت وصاية أوليائها لرعايتها وإعدادها ،وبعد البلوغ
منحها حق األهلية يف التملك والتعامل وإبرام العقود.
 - 8رغب يف تعليمها وجعل تعليمها من أرجى األعمال لدخول اجلنة والنجاة
من النار ،وجعلها مساوية للرجل يف حق التعلم.
 - 5أعطاها حق اإلر أما وزوجة وبنتا وأختا ،كبرية كانت أو صغرية.
 - 9رتب بينها وبني الرجل يف احلياة الزوجية حقوقا متبادلة تكاملية تتناسب
مع بنية كل منهما الفطرية.
 - 10نظم مجيع القضايا اليت كان يستخدمها الرجل وسيلة للتعسف
واالستبداد كالطالق والتعدد واإليالء فضبط ذلك بأن حدد الطالق بثال مرات ورفع
سلطان الرجل عنها بأبلغ صورة ،وحدد التعدد مبا ال يزيد عن أربع مع اشرتاط العدل
والقدرة على النفقة ،وحدد اإليالء بأربعة أشهر.
وبني مجلة من الفروق يف بعض اجملاالت اليت ال عالقة هلا باملساواة اإلنسانية
والكرامة واألهلية ،ولكنها ترتبط بضرورات اجتماعية ووظيفية ونفسية ،كما أن
اإلسالم أمرها بالصون والعفاف واالحتشام ،وأن ال تكون سلعة رخيصة للرجل ،فال
جييز أي صلة ال يتحمل فيها الرجل مسؤوليته ،ولضبط إشباع الغريزة اجلنسية بطريق
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مشروع يضمن اإلجيابيات ويدفع السلبيات ،لتكون أما حمرتمة ،ومربية أجيال هلم
كرامتهم وعزتهم.
ومن العجب أن نرى أقواما طاملا ختبطوا يف البحث عن إنسانية املرأة ،مل تنعم
عندهم يوما بكرامة ،أو قيمة يتطاولون على اإلسالم هلذه الفوارق الوظيفية،
ويزعجهم لباس احلشمة والعفة ،وضبط العالقات الزوجية الذي يعد من أهم أسرار
قوة بناء األسرة ومتاسكها واستقرارها وسعادتها .يريدون القضاء عليها حتت شعارات
حترير املرأة والدعوة إىل املساواة مع الرجل .وممن حيررونها وإىل أين يريدون
إخراجها وبيد من تقع إذا خرجت من حصنها وماذا ستخلف وراءها من مسؤوليات
وواجبات ملن ترتك أطفاهلا وكيف سينشأون يف ظل غيابها عنهم أليست رعاية
األطفال من أبرز معامل احرتام اإلنسان وصيانة حقوقه أليل استقرار البيت وحتقيق
السكن النفسي ركن مهم من لوازم احلياة وبيئة ضرورية فطرية لتخريج األجيال
أليل ختصيص كل من الزوجني بوظيفة تتالءم مع فطرته وتكوينه اخللقي من أهم
أسرار ياح الطرفني يف التكامل الوظيفي والعمل كفريق واحد.
ولعلك إن رصدت تاريخ ظهور هذه الدعوات ستجد تزامنا بينها وبني انطالق
تفعيل بروتوكوالت حكماء صهيون ،اهلادفة إىل إضعاف الشعوب لتسهيل سبل
السيطرة عليها.
الزواج:
يعتم بقاء اليهودي يف العزوبة أمراً منافياً للدين ،وحيرم الزواج بني اليهود
وغريهم ،والزواج بغري اليهودي أو اليهودية يعتم فجورًا وزناً مستمرين.
وجيوز لليهودي الزواج ببنت أخيه أو ابنة أخته ،ولكن العكل حمرم ،فال
يتزوج الرجل من عمته أو خالته .وحرم كثري من فقهائهم زواج بنت األخت.
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وتعدد الزوجات جائز عند اليهود ،وليل عندهم حد أقصى لعدد الزوجات،
وإن صدرت فتوى متأخرة ابتداء من القرن احلادي عشر يف الغرب بتحريم التعدد،
وبعض اليهود الزال ميارس هذا احلق.
ومن شرائعهم يف الزواج أن أرملة اليهودي الذي مات ومل ينجب منها جيب
تزوجيها ألخيه األعزب على وجه اإلجبار ،فإذا أيب منها فإن املولود حيمل اسم أخيه
امليت وينسب إليه ،وإذا امتنع األخ من تزوج أرملة أخيه فإنه يشهر به وخيلع من
اجملتمع اليهودي ،وتسمى املرأة اليت تؤول إىل أخي زوجها امليت (يبامه)(.)111
ومما يذكر يف احلياة الزوجية أن املرأة إذا حاضت ال جيامعونها وال خيالطونها عن
أنل رضي اهلل عنه« :أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم مل يؤاكلوها ،ومل
جيامعوها يف البيوت فسأل أصحاب النق النق  فأنزل اهلل عز وجل{ :ويَسْأَلُونَكَ

عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (البقرة )222 :إىل آخر اآلية ،فقال
رسول اهلل ( :اصنعوا كل شيء إال النكاح) .فبلغ ذلك اليهود ،فقالوا :ما يريد هذا
الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إال خالفنا فيه ،فجاء أسيد بن حضري وعباد بن بشر
فقاال :يا رسول اهلل ،إن اليهود تقول كذا وكذا ،أفال يامعهن .فتغري وجه رسول اهلل
 حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لنب إىل النق فأرسل
يف آثارهما فسقاهما ،فعرفنا أنه مل جيد عليهما)( )112وخمالفة أهل الكتاب" تارة تكون
يف أصل احلكم وتارة يف وصفه .وجمانبة احلائض :مل خيالفوا يف أصله بل خولفوا يف
وصفه حيث شرع اهلل مقاربة احلائض يف غري حمل األذى"(.)113
( )555سعود بن ع د العييي االاي :دراسايت اجده اليهودية والاصراوية :ص547
) (552صايح مسلم ،كااب احلي  ،ابب جواز اسد احلا رأس زوجها ،حديف رقم ()402
( )554ابن ياية اقاعا الصرام املساقيم ملخال ة أصااب ائايم.258/5 :
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أما الزواج عند النصارى فجائز للعامة حمرم على القسل والرهبان اقتداءً يف
زعمهم باملسيح عليه السالم الذي مل يتزوج ،والذي يستطيع أن يضبط نفسه عن الزنا
فاألفضل أن ال يتزوج ،وال جيوز عندهم الزواج بأكثر من واحدة(.)114
 .3الطالق يف التوراة كان حقاً موضوعاً بيد الرجل ،مستخدمني عبارة (طرد
الزوجة من البيت) ،لكن فيما بعد أفتى احلاخام جرشوم بن يهودا املتوفى سنة 1040م
بتحريم طرد املرأة من بيت الزوجية إال إذا أفتى القاضي بطالقها ،أو اتفقت مع زوجها
بالرتاضي على الطالق .وال يعتم الطالق نافذاً حتى تصدر فيه وثيقة من احلاخام،
وبهذه الوثيقة تستطيع املطلقة الزواج ،أما إذا مل حتصل عليها فال حيق هلا الزواج،
ويعتم زواجها بغري الوثيقة غري صحيح ،وأوالدها من ذلك الزواج غري شرعيني(.)118
أما عند النصارى فال طالق عندهم إال يف حالة الزنا عند األرثوذكل وإذا
طلق أحدهما اآلخر فال يتزوج مرة أخرى .وجيوز الطالق عندهم يف حالة اختالف
الدين بني الرجل واملرأة إذا مل يتم التوافق بينهما.
املأكل واملشرب:
من شرائعهم يف املطعومات أنه ال جيوز هلم من احليوانات ذوات األربع إال كل
ماله ظلف مشقوق وليل له أنياب ويأكل العشب وجيرت ،فاخليل والبغال واحلمري
واجلمال كلها حمرمة وكذلك اخلنزير والسباع واألرانب.
وحيرم من الطيور كل ماله منقار معقوف أو خملب ،أو كان من أوابد الطري اليت
تأكل اجليف والرمم.

( )553سعود بن ع د العييي االاي :دراسايت
( )558املصدر و سه ،ص.545

اجده اليهودية والاصراوية :ص438
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وحيل أكل الدجاج واألوز والبط والطيور المية آكلة العشب واحلب ،أما
األحياء املائية فيحل منها السمك الذي له زعانف وعليه قشور ،وما عدا ذلك فكل
صيد البحر حرام .وال جيوز هلم اجلمع بني اللحم واللنب واحلليب يف طعام واحد(.)118
وبعد موجات االضطهاد اليت تعرضوا هلا أدخلوا بعض األحكام اليت حترم
أكل ذبيحة غري اليهود ومناكحتهم ،وتفرض عليهم قيوداً وأحكاماً مشددة يف الذبائح
ختالف التوراة ،وقد اختلقوا هلذه التعليمات كتاباً امسه (هلكت شحيطا) أي علم
الذباحة(.)118
أما النصارى فقد ركزوا على خمالفة اليهود يف كثري من أحكامهم ،ومل يقروا مما
حرمته التوراة إال أربعة أشياء هي ؛ الزنى وأكل املخنوق والدم وما ذبح
لألوثان(،)115وذلك أن بولل ملا وجه الدعوة إىل األمميني والوثنيني ووجهوا بعدم قبول
الوثنيني للشرائع التوراتية قرر هو وتالميذه أن ال يلزموا الناس بشيء من األمور
الواجبة عند بين إسرائيل سوى االمتناع عن الذبح لألصنام ،وعن أكل الدم،
واملخنوق ،واالمتناع عن الزنا(.)119
وأكثر األحكام عند النصارى بنيت على خمالفة اليهود إىل ضده ،أو التساهل
فيما شددوا فيه؛ فمما خالفوهم فيه إىل ضده ،أنهم رأوهم يبالغون يف الطهارة
فرتكوها ،ورأوهم يتجنبون مؤاكلة احلائض ومالمستها وخمالطتها مجلة فجامعوها،
ورأوهم حيرمون اخلنزير فأباحوه وجعلوه شعار دينهم ،ورأوهم جييزون الطالق
فحرموه إال يف حالة الزنى أو اختالف الدين ،ورأوهم حيافظون على اخلتان فحرموه.
( )559املصدر و سه ،ص.545
( )557ال رقاو  :النياي املرصود فعا ح الالاود ،ص.39
( )555أبو زهرة :حماضرايت الاصراوية ،ص545
( )559اوظر أعاال الرسد25/58 :
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ومنها ما شرعوا فيه حكما مشددا ،من أمثلة ذلك؛ أن شريعة موسى نهت عن القتل،
أما املسيح فقد نهى عن التفكري يف اإلساءة على العموم وذم الغضب والبغض واحتقار
الغري .ونهت شريعة موسى عن الزنى وأما املسيح فقد حرم التشهي بالقتل .ونهت
شريعة موسى عن احلنث يف اليمني ،وأما املسيح فقد حرم احللف مطلقا أيا كان نوعه.
وشرعت التوراة مقابلة الشر مبثله فالعني بالعني والسن بالسن ،ويف اإلييل ال تقاوموا
الشر بل من لطمك على خدك األمين فحول له األيسر( ،)120ورأوهم حيرمون كثرياً من
الذبائح واحليوان ويتشددوا فيها فتهاونوا وأباحوا ما دون الفيل إىل البعوضة.
ومن العجب أن يأتي النصارى بشريعة ختالف شريعة اليهود ،علماً بلأن عيسلى
عليه السالم مل يأت بشريعة جديدة وإمنا بعث بالتوراة وخفف املشدد منها،وكلان يلأمر
باتباعها ومرد ذلك إىل التحريف والتغيري الذي أحدثه بلولل وقصلد خمالفلة اليهلود ،ال
اتباعا ملا أنزل وال مراعاة للمصلحة.
أما شريعة اإلسالم فقد جاءت شريعة كاملة شاملة لكل جوانلب احليلاة البشلرية
يف كافللة نظمهللا التعبديللة والروحيللة واالجتماعيللة واالقتصللادية والدسللتورية واجلنايللة
واألخالقية ،ومتيزت بالتوسط واالعتدال يف معاجلة شؤون احلياة مبا حيفلي التلوازن بلني
حق اهلل تعاىل وحق الفرد وحق اجلماعة ،مراعية فيه مصلحة اإلنسان من جلب املنلافع
ودرء املفاسد من حيث هو إنسان ،دون النظر إىل اعتبارات أخرى عصلبية أو عرقيلة أو
مزاجية ،متوافقة مع الفطرة البشرية يف تقرير احلقوق والواجبات ،مراعية طاقة اإلنسان
يف تقريللر التكللاليف ،ممللا جيعللله دين لًا صللاحلاً للنللاس أمجعللني علللى اخللتالف أزمللانهم
وبلدانهم.
ولعلك إن ألقيت نظرة فاحصة يف جمموع هذه األحكام جتد امللحوظات اآلتية:
( )520اوظر :ألليب :املسياية ،ص.593
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 - 1أنها عند اليهود والنصارى مل تسلم من التحريف والتالعب ملا فيها من
االختالف يف أصل النصوص كما رأينا يف الوصايا العشر ،ويف غريها ،وهذا يعين أنها
مل تكتسب صفة الدوام والبقاء ،فضال عن قدرتها على مواكبة املستجدات واملتغريات
يف احلياة اإلنسانية ذات القضايا املتطورة واملتجددة.
 - 2وما فيها من تقرير حرمة األنفل واألموال واألعراض حوله اليهود
باجتاه عنصري عدواني خلدمة مصاحلهم دون غريهم ،فكل ما حرمته التوراة إمنا هو
حرام على اليهود فيما بينهم،ولكنها أباحت هلم حرمات األمميني ،بل جعلت االعتداء
عليها قربة يتقربون بها إىل يهوه اإلله اخلاص بهم.
 - 3جعل اليهود بعض األحكام اليت تعد من الشعائر وسيلة لتمييز اليهود
عن غريهم ،كما جعلوا فلسفة اخلتان ،كما يد حرص اليهود على فصل النصرانية
عن اليهودية لذا تعمد بولل اليهودي األصل إلغاء العمل بالتوراة وحتويل النصرانية
عنها إىل دين آخر صنعه هلم .وهذا هو السبب الرئيل يف خمالفة النصارى لليهود يف
كثري من الشرائع ،بل والعقائد فقد جاء يف رسالته ألهل غالطية (إذ نعلم أن اإلنسان
ال يتمر بأعمال الناموس ...ألنه بأعمال الناموس ال يتمر جسد ما)( .)121ويف موضع
آخر يقول( :ألن مجيع الذين هم من أعمال الناموس هم حتت لعنة ،ألنه مكتوب
ملعون كل من ال يثبت يف مجيع ما هو مكتوب يف كتاب الناموس ليعمل به)(.)122
 - 4كثري من أحكام اليهود يغلب عليها جانب الشلدة والقسلوة( ،)123يف حلني
تراها تقابل عند النصارى باللني والتساهل ،قال ابن تيمية":وقد قيل إن سبب ذللك أن
) )525رسالة بولس جهد االطية.59/2 :
( )522املصدر و سه.50/4 :
( )524اوظر :القرضاو  :الدكاور يوساي ،مدمد لدراسة ال ريعة اإلسالمية ،القاهرة5355 ،هـ 5990م،
منيا ة وه ة ،ص.58
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بين إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت بقهر واستعباد فرعون وقومه هللم ،فشلرعت هللم
الشدة لتقوى أنفسهم ويلزول عنهلا ذللك اللذل" ( ،)124كملا حلدثنا القلرآن أن كلثريا ملن
األحكام شددت عليهم عقوبة هلم بسبب ظلمهم ،قال تعلاىل { :فَـبِظُلْمٍ مِّـنَ الَّـذِينَ هَـادُواْ
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَـن سَـبِيلِ اللّـهِ كَـثِريًا} (املائلدة ،)180:وقلال{ :وَعَلَـى
الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِالَّ مَا حَمَلَـتْ ظُهُـورُهُمَ أَوِ الْحَوَايَـا

أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ}(األنعام.)148:
وقللال ابللن تيميللة عللن تسللاهل النصللارى" :فبعللث املسلليح عليلله السللالم بللاللني
والصفح والعفو عن املسيء ،واحتملال أذاه لليلني أخالقهلم ،ويزيلل ملا كلانوا فيله ملن
اجلمية والقسوة ،فأفرط هؤالء يف اللني حتى تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكلر،
واجلهللاد يف سللبيل اهلل ،وتركللوا احلكللم بللني النللاس بالعللدل ،وإقامللة احلللدود ،وترهللب
عبادهم منفردين"(.)128
 - 8كما يغلب على التشريعات اليهودية النزعة املادية فال تكلاد جتلد للجانلب
الروحي أثرا ،وال تسمع للوازع الديين ذكرا،فال ذكر لآلخرة وال للجنة وال للنار،وال
ربللط لألعمللال حبللب اهلل أو الرسللل أو ابتغللاء وجلله اهلل .وللليل فيهللا إال مطللامع دنيويللة
عدوانية ،وتسلتفحل املاديلة حتلى تبللغ أقلبح صلورها يف اسلتحالل احملرملات إذا كانلت
حتقق مكاسب مادية ،من ذلك عدم إقامة احلد على من زنى باحملارم إذا كان جينبه تبذير

( )523أمحد بن ياية ( و 725هـ) ائواب الصايح ملن بدل دين املسيح ،ملابع اجملد الاجارية ،ج،4
ص.230
( )528ابن ياية ،ائواب الصايح ملن بدل دين املسيح ،ج ،4ص.235
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ماله مع العاهرات األجنبيات( ،)128وكأن ليل أمام اليهودي خيارات إال يف مسلتنقعات
الرذائل مهما تفاحشت.
 - 8أما املسيحية اليت خلت من كثري من التشريعات فكانت قاصرة عن الوفاء
حباجة اإلنسان ،إضافة إىل أنهلا مل تلراع مصللحة اإلنسلان فيملا تقلرر ملن أحكلام ،ألن
منظريها تعمدوا خمالفلة اليهلود يف كلثري ملن أحكلامهم ،حتلى وللو خالفلت نصلوص ملا
عندهم من الكتاب املقدس ،ووقعت فيما هو شر وبالء حني صادمت الفطرة اإلنسلانية
يف كللثري مللن أحكامهللا ،فأوقعللت اإلنسللان يف حللرج دفعلله إىل اإليغللال يف الفللواحش
واملنكرات ،ومما يزيدها نكرا أنها ترتكب باسم الدين أو حتت ستار الدين.
وميكن أن يمل أهم ما متيزت به الشريعة اإلسالمية بالنقاط التالية:
 - 1أنها جاءت معتدلة جامعة بني الشدة واللني جاعلة كلال يف موضلعه ،قلال
تعال{:وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة.)143:
 - 2التزمللت مبللا ثبللت حكملله بللنص شللرعي،مع احلللرص علللى التثبللت مللن
صللحته ،أو التحقللق مللن أن للله حجللة مللن الللنص باعتبللار مللن االعتبللارات اللليت التزمهللا
الفقهاء يف مباحث أصول الفقه اإلسالمي.
 - 3شاملة لكل ما حيتاجه اإلنسان يف شؤون حياتله مل تلدع جملاال إال شلرعت
فيه هديا.
 - 4إنسانية تشرع ل نسان من حيث هلو إنسلان ،دون متييلز بلني قلوم وقلوم،
متوافقة مع الفطرة ،فهي شريعة عاملية.
 - 8إجيابية حترص على حتقيق مصاحل اإلنسان يف جلب املنافع ودرء املفاسد.

( )529القرضاو  ،مدمد لدراسة ال ريعة اإلسالمية ،ص.58-52
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 - 8متوازنللة جتمللع بللني مجيللع املطالللب املاديللة والروحيللة دون تغليللب جانللب
على آخر بال إفراط وال تفريط.
 - 8حتلللرص عللللى إصلللالح اللللنفل ملللن الداخل،وتنميلللة اجلانلللب الروحلللي
والنفسي والسلوكي واألخالقي ،وربطه باألحكام العملية.
 - 5جتمع بني الثبات واملرونة الليت تؤهللها للمحافظلة عللى أساسليات اللدين
وثوابته ،قادرة على استيعاب املستجدات مما جيعلها صاحلة لكل زمان ومكان.
اخلامتة
أوال :النتائج
 - 1ملا كان مصدر األديان السماوية واحدا لزم أن يكون بينها قسط كبري من
التوافق إال ما دعت إليه ضرورة العصر والبيئة.
 - 2وملا كانت األديان السماوية متفاوتة يف حضورها الزمين لتتالءم مع
أحوال عصرها واملعنيني بها تفرع عنه أن يكون بينها شيء من اخلالف الذي تقتضيه
املصلحة مما حيمل على ثبوت النسخ الذي أقره اإلسالم وأنكره كل من اليهود
والنصارى مع ثبوته يف شريعتهم تفاديا لقيام احلجة عليهم من قبل املسلمني.فوقع
التناقض عندهم من وجهني؛ األول ثبوت النسخ عندهم وإنكاره على ألسنتهم،
الثاني ما يريدون الفرار منه وهو اإلقرار بنبوة حممد مع أخذ العهود واملواثيق عليهم
أن يؤمنوا به .ولكنهم أنكروا ذلك ونقضوه .وبهذا نقض أهل الكتاب عهود اهلل
ومواثيقه اليت أخذت عليهم وكتموا ما أمروا ببيانه ليضللوا قومهم وحيشدوا طاقاتهم
للصد عن سبيل اهلل فكانوا سببا يف حرمان أقوامهم من نور اإلسالم وهديه ور ته
وعدله ولو آمنوا لكان خريا هلم.
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 - 3اعتمد التشريع يف اإلسالم على مصدر الوحي كمصدر رئيل للتشريع
متمثال بالقرآن الكريم وسنة النق  وما شهد هذان املصدران كمنهج الستنباط
األحكام وطريق للتوصل إىل مقاصدهما دون أن يكون أي دور للرأي الشخصي اجملرد
مما جيعل ل سالم صبغة ربانية ،بينما يد كال من اليهودية والنصرانية اعتمدت عدة
مصادر يف تشريعاتها ،وتدخلت عناصر بشرية يف تقرير كثري من تشريعاتهال وتعدت
ذلك إىل العقيدة ،مما جعلها غري صافية املنبع مدخولة بالنزعة البشرية.
 - 4من املعامل األساسية ألي دين اشتماله على ألوان من العبادات،
واملتفحص يف األديان السماوية مدار البحث جيد آثارا ملعامل دارسة من التوافق الذي
تبدوا له بعض املالمح ،ولكنها يف واقعها املاثل ختتلف اختالفا بينا يف الصورة
واملضمون فعند اليهود عبادات من الصالة املشحونة بروح العنصرية والعداء يتوجهون
بها إىل إله خاص بهم ،والصيام ممسوخ الصورة مشوه الوجه ال روح ل ميان وتهذيب
النفل فيها ،أما النصارى فلهم صالة وصيام اختلفوا يف كيفيتها وعددها ووقتها
ودرجة املطالبة بها ليل هلا اثر إجيابي يف حياة اإلنسان يتوجهون بها إىل املسيح ال إىل
رب املسيح ،ويتحرون فيها خمالفة اليهود .أما اإلسالم ففيه عبادات متنوعة من الصالة
والزكاة والصيام واحلج من الفرائض والنوافل ال خالف بني مذاهب املسلمني على
أصوهلا ومواقيتها ،يتوجهون بها إىل اهلل وحده ،ذات آثار إجيابية على الفرد واجملتمع
إذا كان أداؤها بإخالص وخشوع.
 - 8كما يشتمل كل دين على عدد من األعياد فاليهود عندهم كثرة بالغة من
األعياد ذات أبعاد تارخيية وعنصرية ألبست ثوب الدين ،تهدف إىل ترسيخ الرتابط بني
طوائف اليهود ،وعند النصارى عدد من األعياد ذات أبعاد دينية وتارخيية خاصة ،هلا
صلة بذات املسيح عليه السالم وبعض العبادات .ويف اإلسالم عيدان دينيان فقط؛
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أحدهما مرتبط بشهر الصيام ،واآلخر مرتبط بالقربات ومناسك احلج هلما أبعاد دينية
روحية واجتماعية وتارخيية عامة.
ولكل دين يوم عيد أسبوعي فاليهود يوم السبت مرتبط بعقيدة فاسدة ،وعند
النصارى يوم األحد كذلك ،وعند املسلمني يوم اجلمعة يوم خلق آدم أبو البشرية كلها.
 - 8تنفرد النصرانية بعدد من الطقوس واألسرار اخلاصة اليت تهدف إىل
إضفاء هالة على الكنيسة ورجال الدين ووسيلة البتزاز األموال ومقاصد أخرى سبقت
اإلشارة إليها.
 - 8ويف أحكام احلالل واحلرام ال تزال اليهودية حتتفي بشيء من األحكام
اليت غالبا ما حيتالون يف تنفيذها والتقيد بها إذا صادمت مصلحة دنيوية مادية ،أو
جيعلونها خاصة باليهود دون غريهم كتحريم القتل والزنا واكل أموال الناس بالباطل
اليت حترم يف حق اليهودي دون غريه بل ويعدون االعتداء على األممي عبادة يتقربون
بها إىل إهلهم يهوه العنصري ،أي أنها أخذت صورة خاصة قد فسد حمتواها مل تصلح
حال أصحابها فضال عن أن تصلح تشريعا للبشرية.
 - 5وأما النصارى فعندهم أحكام حمدودة يف جماالت ضيقة إذ يعتمدون يف
ذلك على التوراة ويتحرون خمالفة اليهود يف أكثر أحكامهم اليت ال تقوم على حتقيق
املصاحل أو درء املفاسد ولو خالفت نصوص كتبهم .أما اإلسالم ففيه أحكام تشريعية
شاملة لكل مناحي احلياة اإلنسانية مبنية على حتقيق املصاحل اإلنسانية من جلب املصاحل
ودرء املفاسد ،متالئمة مع الفطرة البشرية ،تنظم العالقات وتضبط الغرائز وحتقيق
التوازن بني املطالب املادية والروحية ،وكذلك حتقق التوازن بني احلقوق الواجبات بني
الفرد واجلماعة والرئيل واملرؤوس والرجل واملرأة.
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 - 9وعلى اجلملة فقد غلب التشدد على كثري من األحكام عند اليهود،
وغلب التهاون والتساهل عند النصارى ،ومتيزت شريعة اإلسالم بالتوسط واالعتدال
والتوازن ،فال يتشدد إال فيما ال يعاجله إال الشدة ويرتخص فيما حيتاج إىل رخصة.
املصادر واملراجع
 1القرآن الكريم.
 2الكتاب املقدس ،دار الكتاب املقدس يف الشرق األوسط.
 3اآلمدي :أبو احلسن سيد الدين علي بن أبي علي بن حممد بن سامل الثعلق
اآلمدي (املتوفى831 :هل) ،اإلحكام يف أصول األحكام ،حتقيق :عبد الرزاق
عفيفي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت  -دمشق  -لبنان.

 4إبراهيم :د .حممد عقله وحممد اهلزامية :دراسات يف نظام األسرة يف
اإلسالم،عمان 1411،ﻫ1990،م ،مكتبة الرسالة احلديثة.
 8األصفهاني :الراغب (ت428ﻫ) :مفردات ألفاظ القرآن ،حتقيق :صفوان
عدنان داوودي1415 ،ﻫ 1998م دار القلم دمشق ،الدار الشامية بريوت،
توزيع دار البشري/جدة( ،ط.)2
 8البخاري :حممد بن إمساعيل (ت288ﻫ) صحيح البخاري ،دار إحياء
الرتا ،دار اجليل.
 8الرتمذي :حممد بن عيسى بن سورة (ت289ﻫ) جامع الرتمذي ،الرياض ،بيت
األفكار الدولية.
 5ابن تيمية :أ د (ت825ﻫ) اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،مطابع اجملد
التجارية.
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 9اجلمل :سليمان بن عمر العجلي (ت1204ﻫ) ،الفتوحات اإلهلية بتوضيح
تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية ،مطبعة عيسى البابي احللق.
 10ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الر ن بن علي بن حممد (املتوفى:
898هل) زاد املسري يف علم التفسري ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي،دار الكتاب
العربي،بريوت(،الطبعة :األوىل 1422 -ه).
 11اجليزاني :حممد بنْ حسَيْن بن حَسنْ ،معامل أصول الفقه عند أهل السنة
واجلماعة،الطبعة اخلامسة 1428 ،هل ،دار ابن اجلوزي.
 12ابن حزم:اإلمام أبو حممد علي بن أ د (ت488ﻫ 1083م) الفصل يف امللل
واألهواء والنحل ،مصر ،مكتبة اخلايي مطبوع بهامشه امللل والنحل ل مام أبي
الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستاني.
 13اخلضري :الشيخ حممد :نور اليقني يف سرية سيد املرسلني ،حتقيق الشيخ قاسم
الشماعي الرفاعي ،بريوت  1422ﻫ 2002م،املكتبة العصرية،شركة أبناء
شريف األنصاري.
 14اخللف :سعود بن عبد العزيز:دراسات يف األديان اليهودية والنصرانية،
الرياض ،اململكة العربية السعودية ،مكتبة أضواء السلف ،الطبعة الرابعة،
1428هل2004/م.
 18أبو داود :سليمان بن األشعث السجستاني (ت288ﻫ) ،سنن أبي داود ،ضبط
وتعليق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار إحياء السنة النبوية.
 18الزحيلي :د .وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،دمشق1408 ،ﻫ 1958م ،دار
الفكر( ،ط.)2
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 18الزرقاني :حممد عبد العظيم ،مناهل العرفان يف علوم القرآن1382 ،هل
1943م ،مطبعة عيسى البابي احللق وشركاه( ،ط.)3
 15أبو زهرة :اإلمام حممد ،حماضرات يف النصرانية 1351،ﻫ 1988م ،دار الفكر
العربي(،ط.)3
 19زيدان :د.عبد الكريم ،املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية1408 ،ﻫ1958،م،
بغداد ،مؤسسة الرسالة ،مكتبة القدس( ،ط.)9
 20السباعي :د.مصطفى ،املرأة بني الفقه والقانون ،املكتب اإلسالمي (ط.)3
 21شاحاك :إسرائيل ،الديانة اليهودية وتاريخ اليهود ،ترمجة رضى سلمان،
تقديم:دوار سعيد ،بريوت ،شركة املطبوعات للتوزيع والنشر2001 ،م،
(ط.)8
 22الشرقاوي :د.حممد عبد اهلل ،الكنز املرصود يف فضائح التلمود 1410،ﻫ
1990م ،مكتبة الوعي اإلسالمي.
 23شلق :د.أ د ،مقارنة األديان ( اليهودية) ،القاهرة1955 ،م ،مكتبة النهضة
املصرية( ،ط.)5
 24شلق :د.أ د ،مقارنة األديان (املسيحية) ،القاهرة1993 ،م ،مكتبة النهضة
املصرية( ،ط.)10
 28الشهرستاني :حممد بن عبد الكريم (ت845ﻫ) ،امللل والنحل ،أ د فهمي
حممد ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
 28الشيباني :األمام أ د بن حنبل ،املسند ،أ د عبد الر ن البنا ،الفتح
الرباني لرتتيب مسند اإلمام أ د بن حنبل مع شرحه بلوغ األماني من أسرار
الفتح الرباني ،القاهرة ،دار الشهاب ،القاهرة.
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1420ﻫ 1999م ،دار الكتب العلمية ،حممد علي بيضون(،ط.)3
 25عباس :أ.د.فضل حسن،إتقان المهان يف علوم القرآن1998،م ،عمان ،دار
الفرقان(،ط.)1
 29العسقالني :أ د بن علي بن حجر (ت582ﻫ) ،فتح الباري بشرح صحيح
البخاري ،الرياض بيت األفكار الدولية.املؤمتن للتوزيع(،ط.)1
 30العمري ،واحلاج :د.حممد نبيل طاهر ،و د.حممد أ د ،مقارنة أديان،
عمان/األردن ،جامعة القدس املفتوحة ومطبوعاتها( ،ط.) 2
 31الفارابي ،أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ،معجم ديوان األدب:حتقيق د.أ د
خمتار عمر ،القاهرة ،مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر.
 32القرضاوي :الدكتور يوسف ،مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،القاهرة،
1411ﻫ 1990م ،مكتبة وهبة.
 33القرطق :أبو عبد اهلل حممد بن أ د األنصاري( ،ت881هل) ،اجلامع ألحكام
القرآن ،حتقيق :أبو إسحاق إبراهيم اطفيش1388 ،ﻫ 1988م،
القاهرة(،ط.)3
 34القرطق :حممد بن أ د بن أبي بكر بن فرح ،اإلعالم مبا يف دين النصارى من
املفاسد واألوهام وإظهار حماسن دين اإلسالم وإثبات نبوة نبينا حممد عليه الصالة
والسالم ،حتقيق :الدكتور أ د حجازي السقا ،دار الرتا العربي  -القاهرة
– .1395
 38قطب :حممد ،قضية حترير املرأة ،الطبعة األوىل ،ذو احلجة 1410ﻫ.
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 38القشريي :مسلم بن احلجاج (ت281ﻫ)،صحيح مسلم ،املطبعة املصرية
ومكتبتها.
 38ابن قيم اجلوزية :حممد بن أبي بكر (ت881هل) هداية احليارى يف أجوبة اليهود
والنصارى ،املدينة املنورة ،اجلامعة اإلسالمية ،مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم،
1398ﻫ.
 35ابن كثري :أبو الفداء إمساعيل القرشي الدمشقي (ت 884ﻫ) :تفسري القرآن
العظيم ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البابي احللق وشركاه.
 39ابن ماجة :حممد بن يزيد القزويين (ت288ﻫ) ،سنن ابن ماجة ،حتقيق
وتعليق:حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر.
 40ابن منظور :حممد بن مكرم اإلفريقي املصري (ت811ﻫ) ،لسان العرب،
بريوت ،دار صادر(،ط.)1
 41الندوة العاملية للشباب اإلسالمي :املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب
واألحزاب املعاصرة ،إشراف وختطيط ومراجعة الدكتور مانع بن

اد اجلهين،

الرياض ،إصدار ،دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع1415 ،ﻫ،
(ط.)3
 42املسريي :دكتور عبد الوهاب ،موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية
 43نصر اهلل :يوسف حنا ،الكنز املرصود يف قواعد التلمود ،حتقيق :مصطفى أ د
الزرقا 1355ﻫ 1985م (ط.)2
 44النووي :حييى بن شرف (ت888ﻫ):املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن
احلجاج ،املطبعة املصرية ومكتبتها.
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 48النسابوري ،نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري (املتوفى:
580هل) غرائب القرآن ورغائب الفرقان حتقيق :الشيخ زكريا عمريات ،دار
الكتب العلميه،بريوت(،الطبعة :األوىل  1418 -هل).
 48اهلندي :ر ة اهلل بن خليل الر ن ،إظهار احلق ،لبنان1413 ،ﻫ 1993م،
دار الكتب العلمية( ،ط.)1
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The Agreement and Separating Aspects Between Heavenly Religions
(In legislation and Rites) on the Guidance "of The Holy Quran"
Prof. Ahmad Solayman Al-Bashayra
The World Islamic Science and Education University
Faculty of: Misson call and Religion Fundamentals

Abstract. this research aims to detect between the religions of faces written agreement and divergence in
laws and rituals, as the original religions compatible source-assuming they owners correctness celestial
religions-that much of the assets of its legislation and practices of what is supposed to be some consensus
on goals and objectives leading to premium of laws as well as non-antagonism and spacing, and Varied in
some branches and particles required by different time and different environments. Through research with
the reality of the images of the divine laws, rituals and consider the extent of convergence or divergence.
This research outlines the laws and rituals included written, indicating what religions converge and
diverge in this area, as at the salient features of each religion, which is a religion and its features that
reflect and reveal the privacy, and the study of the religions of the agreement and the separation of assets
and doctrines, they deserve separate study.
Perhaps this study reveal directly and indirectly on the parameters of the source unit to these
religions still present effects. It also reveals his whale of differences and disparities that make the special
features of each religion, and show some of the reasons for disagreement, and images function to human
tampering in both Judaism and Christianity, and highlights of the intractable ills in human life.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)2ص ص ( ،369-369ربيع اثين 5399هـ/فرباير 2053م)

الكتب واملراجعات
موجز التمويل العقاري :دراسة أتصيلية مقارنه يف أنظمة التمويل العقاري السعودي
املؤلف :د .أمحد السعيد الزقرد

شهدت اململكة يف العام املاضي ميالد أنظمة أربعة من نظام االئتمان أو التمويل
العقاري أو النقوالت :األول فيها من التمويل العقاري والثاني من الرهن العقاري
والثالث من التمويل التأجريي أو الليزنج  ,واألخري من مراقبة شركات التمويل.
وارتأى املؤلف ألسباب عملية  ,ومنهجية ضرورة تناول هذه األنظمة بالدراسة
املقارنة ,واستهلها بقانون التمويل العقاري حمموالً على قانون الرهن العقاري من
منشورات مكتبة الرشد  5391/وقد توزعت الدراسة فيه على بابني يسبقهما حتديد إل
طار الدراسة؛ حيث خصص الباب األول للتمويل العقاري ,والثاني من الرهن
العقاري .وقد ربط املؤلف بينهما على سند بأن التمويل العقاري قرض مضمون برهن
أو رهن ضامن للقرض ,وكالهما ألجل متلك املستفيد وحدة سكنية
وقسم املؤلف الباب األول فصلني :األول من عقد التمويل العقاري ذاته  ,أي
من حيث تعريفه ,وخصائصه ,وتكييفه ومتييزه عن غريه من العقود اليت تتشابه معه
وقد ختتلط به .
وخلص املؤلف بأن تعريف القانون السعودي لعقد التمويل العقاري بأنه
عقد الدفع اآلجل ألجل متلك املستفيد للسكن "غامض ومعقد ’وال مينع من
اختالط العقد بغريه من العقود .بينهما .وجاء تعريف القانون الفرنسي والقانون
املصري لعقد التمويل العقاري أفضل.
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كما اجته املؤلف إىل ضرورة التفسري الواسع ملصطلح التمويل الوارد باملادة
األوىل من النظام السعودي لتشمل حتليل املقرتض للسكين ’بغض النظر عن كيفية
التمليك؛ أي سواء بشراء املبنى واألرض املقام عليها أو التمويل ألحدهما فقط.
كما انتهى املؤلف إىل أن عملية التمويل العقاري بالنظام السعودي كالنظام
املصري ثالثية األطراف بني املمول واملقرتض وبائع العقار حمل التمويل ال يصح القول
بأن اتفاق التمويل العقاري يربم بني املمول واملقرتض ملصلحة أي شخص توجه إىل
خدمات التمويل العقاري كبائع العقار مثال من اشرتاط ملصلحة الغري ,فاألخري طرف
من هذه العملية القانونية وليس مشرتطاً له يف اشرتاطه ملصلحة الغري.
كما انتهى املؤلف إىل أن عقد التمويل العقاري عقد جتاري إعماالً ملا ورد
باملادة الثانية من نظام اململكة التجاري السعودي وبأنه عقد مركب من العالقة
بني أطرافه الثالثة يتمخض عن قرض وبيع وتأمني ورهن وحوا لة حق وغري ذالك.
كما أنه عقد مهين أو استهالكي .وانتهى املؤلف إىل انه من زمرة عقود االستهالك اليت
تدخل املنظم حلماية الطرف الضعيف من العالقة التعاقدية وهو املقرتض ,كما أن
العقد شكلي إعماالً للمادة  51من الالئحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري .وأخرياً
فالعقد معاوضة يلقي بالتزامات تبادلية على عاتق أطرافة الثالثة
كما حرص املؤلف على التفرقة بني عقد التمويل العقاري والعقود األخرى
اليت قد تتشابه معه.
كما خصص املؤلف الفصل الثاني من الباب األول النعقاد العقد وآثاره فقسمه
إىل مبحثني :األول يف كيفية انعقاد العقد من حيث مراحل إبرامه ومن حيث أطرافه
الثالثة ,وجرى الرتكيز يف املنحنى الثاني على حتديد آثار العقد ,فخصص املطلب
األول لتحديد التزامات املمول العقاري (مانح االئتمان) واملطلب التالي من بيان
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التزامات املقرتض ,والثالث من التزامات من توجه إىل خدمات التمويل العقاري (بائع
العقار)
واستهل املؤلف الباب الثاني من الرهن العقاري مبقدمه ربط فيها بني التمويل
وضمانه ,وبأنه ال وجود لألول دون الثاني إلي عرف الرهن العقاري ,وحدد
خصائصه .وقسم الباب الثاني إىل فصلني :األول من إنشاء الرهن والثاني يف آثاره.
وقسم الفصل األول إىل مطلبني األول من الشروط العامة للرهن والثاني من
الشروط وصفة بالرهن العقاري.
أما الفصل الثاني فقد خصصه املؤلف لبيان آثار الرهن العقاري وقسمه إىل
مبحثني ,األول :يف آثار الرهن العقاري يف العالقة بني طرفيه ,والثاني آلثار الرهن يف
مواجهة الغري .ومتثل األول يف التزامات تقع على عاتق املدين الراهن ,ومن حقوق أو
سلطات مينحها القانون للدائن املرتهن .أما آثار الرهن بالنسبة للغري فهي تربط بتسجيل
الرهن حيث عرج املؤلف بهذا اخلصوص على قانون التسجيل العيين السعودي 5349
هـ وربط بينه وبني التمويل العقاري ,كما عرض املؤلف بعد ذلك حلق التقدم أو
األفضليه بالنسبة للدائن املرتهن وحق البيع إذا تصرف املقرتض يف العقار حمل التمويل
إىل الغري قبل سداد بقية القرض ,وختم املؤلف الباب الثاني باقتضاء الرهن العقاري.
وقد حرص املؤلف على أن تكون دراسته للتمويل العقاري تأصيلية وأن جترى
املقارنة فيها بني القانون السعودي وبعض األنظمة األخرى لإلنارة منها ,كما حرص
على أن تكون الدراسة سهله واضحة خصوصا أنها استغرقت ما يقرب من مائة
صفحة .ندعو اهلل أن تكون خالصة لوجهه.
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