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املقدمة
 ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن, حنمده ونستعينه ونستغفره,إنّ احلمد هلل
 وأشهد أن ال إلـه, ومن يضلل فال هادي له, من يهده اهلل فال مضلّ له,سيئات أعمالنا
 صلّى اهلل عليه وعلى آله, وأشهد أنّ حممداً عبده ورسوله,إالّ اهلل وحده ال شريك له
وصحبه وسلّم
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:أمّا بعد
 كما قال, والعمل الصاحل, العلم النافع: تضمنت أمرين فإنّ رسالة نبينا حممد
              
) (

: اهلل
 

) (

) ودين احلق يتضمن العمل الصاحل,(فاهلدى يتضمن العلم النافع
0 :) سورة آل عمرآن

:) سورة النساء
0 -00 :) سورة األحزاب
2 :) سورة الفتح
)0 / ( ) اجلواب الصحيح
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وأوّل ما يدخل يف اهلدى الّذي هو العلم النافع :العلم بوحدانية اهلل ج ّل وعال,
والعلم بأمسائه ,وصفاته ,وأفعاله ,وحقه على عباده.
فخالصة دعوة النيب  ,وزبدة رسالته  :الدعوة إىل اإلميان باهلل ,وأمسائه,
( )
وصفاته ,وأفعاله ,وإخالص العبادة هلل وحده دون من سواه.
وإذا تبيّن ذلك ,فال غرابة أن تكون حياة النيب  ,وسريته العطرة مليئة بفوائد
ودروس وعرب متعلّقة باإلميان باهلل وتوحيده 
فدراسة السرية النبوية ,والتأمّل والتدبّر يف حياة الرسول  ,من أعظم أسباب
زيادة اإلميان ,ومن أعظم طرق الوصول إىل معرفة اهلل.
(فإنّ من عرف [الرسول  ]حق املعرفة مل يرتب يف صدقه وصدق ما جاء به:
من الكتاب والسنة ودين احلق  ...فمعرفته  توجب للعبد املبادرة إىل اإلميان ممن يؤمن ,
( )
وزيادة اإلميان ممن آمن به)
وحياة نبيّنا  كلها – من أوهلا إىل آخرها – تتضمن دروساً ومسائل متعلّقة
بتوحيد اهلل تعاىل
وملّا كانت قرآءة كتب السرية النبيوة ,والتفكّر يف حياة املصطفى  أمراً حمبوباً
لدى مجيع املسلمني ,كان من أيسر الطرق ,وأسهل األسباب لدراسة مسائل التوحيد
واإلميان باهلل ,االطّالع عليها من خالل دراسة سرية النيب 
والتركيز على البناء االعتقادي – مع أنّ النيب  كان مهتمّاً بالدعوة إىل التوحيد
يف مجيع مراحل الدعوة ,وقد جتلّى هذا الهتمام يف حياته املكّية ,حيث كان جياهد يف
سبيل رفع راية التوحيد ,وقمع الشرك.

( ) انظر :فتح رب الربية بتلخيص احلموية (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل
العثيمني) / :
( )التوضيح والبيان لشجرة اإلميان (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر
)

السعدي – القسم الثالث :العقيدة اإلسالمية :ص
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ولذلك ,ملّا عُرض علينا الكتابة يف تقرير مسائل االعتقاد من خالل السرية
وأحداثها ,انشرح صدري هلا ,واخترتُ العهد املكّي ,واملسائل االعتقادية يف باب اإلميان
باهلل ,وجعلتُ عنوان رساليت:
(مباحث اإلميان باهلل يف مرويات العهد املكّي)
أمهّية املوضوع وسبب اختياره:
ترجع أمهّية املوضوع وسبب اختياري له إىل األمور التالية:
 أنّ النّيب  قضى يف مكّة ثالثة عشر عاماً يدعو إىل توحيد اهلل  وهذا يدلّعلى أنّ العهد املكّي مليء جدّاً مبسائل توحيد اهلل عزّ وجلّ فمن أيسر الطرق إىل دراسة
هذه املسائل الوقوف على مرويّات العهد املكّي.
 قراءة السرية النبويّة حمبوبة عند املسلمني ,ولكنّ كثرياً منهم قد يقرؤوهنا قراءةجمرّدة بدون تأمّل ,وقد يغفلون عن أهمّ الدروس املستفادة منها ,أال وهي الدروس املتعلّقة
باإلميان باهلل ,فالكتابة يف هذا املوضوع تُربز هذه الدروس وتُلفت أنظار ُقرّاء السرية النبوية
إليها ,فيتحقق لديهم أهمّ األهداف من دراسة سرية النّيب .
– الكتابة يف هذا املوضوع تؤكّد أمهّية التوحيد ,وتُنبّه على ضرورة اهتمام دعاة
هذا العصر بالتوحيد ,فإنّ النّيب  قدوة الدّعاة إىل اهلل تعاىل ,وقد قضى حياته يف الدعوة
إىل توحيد اهلل  ,وكان هذا اهلدف النبيل شغله الشاغل ومهه األبرز ,حىت عند احتضاره
عليه الصالة والسالم.
 من خالل دراسة مرويات العهد املكّي من السرية النبوية يتمّ إبراز املنهجاألصيل لتقرير مسائل التوحيد والدعوة إليه ,حيث إنّ النّيب  يف تلك الفترة ,دعا كبار
املشركني إىل التوحيد ,وجنس الضالالت اليت عليها أوْلئك الكافرون موجودة يف كفار
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ومشركي هذا العصر ,فعن طريق الوقوف على منهج النّيب  يف الدعوة إىل التوحيد
نتعرّف على املنهج الصحيح لالستدالل على التوحيد الصحيح.
 الكتابة يف هذا املوضوع تؤكّد أمهّية توحيد األمساء والصفات ,فإننّا عندمانتحدّث عن عالقة العهد املكّي بتوحيد اهلل تعاىل ,فإنّه قد ال يتبادر إىل الذهن إالّ توحيد
األلوهية ,ولكن الناظر يف مرويات العهد املكّي جيدها مليئة بذكر أمساء اهلل احلسىن وصفاته
العلى مما يدلّ على اهتمام النّيب  بتوحيد األمساء والصفات.
 -6مشول هذا املوضوع ملسائل التوحيد مما يعود بالفائدة على الباحث ,والقارئ.
 -0إنّ يف دراسة مسائل التوحيد من خالل السرية النبوية تقدمي طريقة جديدة
ومُيسَّرة لدراسة التوحيد ,حيث إنّ السرية النبوية ال يكاد ميل من قرائتها ,فإذا ُقرّرت
مسائل التوحيد من خالهلا فهذا أنفع ما يكون حيث يتم الوقوف على مسائل التوحيد
بطريقة سهلة وشيقة يف نفس األمر.
 -2املادة العلمية هلذا املوضوع متناثرة يف كتب العقيدة ,والسرية – ال سيما يف
الكتب الّيت اهتمّت جبانب استخراج الفوائد من أحداث السرية ,وشروح األحاديث,
والتفسري ويف كتب أخرى ,وحتتاج إىل أن تُجمع يف مكان واحد.
 -9أنّ هذا املوضوع مع أمهّيته ومع وجود املادة العلمية الكافية مل يُكتب فيه –
حسب علمي واطالعي وحسب تتبعي لدالئل الرسائل العلمية – يف رسالة علمية يسهل
االطالع عليها.
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خطة البحث
قسمت حبثي هذا إىل مقدمة ,ومتهيد ,وثالثة أبواب ,وخامتة ,وفيما يلي بيان ذلك:
املقدمة ,وحتتوي على:
أ -االفتتاحية
ب -أمهّية املوضوع وسبب اختياره
ج -خطة البحث
د -منهجي يف البحث
هـ  -الدراسات السابقة يف املوضوع

التمهيد ,ويشمل شرح مفردات العنوان ,وحتته ثالثة مباحث:
املبحث األوّل :املراد بالعهد املكّي وأمهّيته
املبحث الثاين :املراد باملرويات
املبحث الثالث :معىن اإلميان باهلل وأقسام التوحيد
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الباب األوّل :توحيد الربوبية يف مرويات العهد املكّي ,وحتته متهيد وفصالن:
متهيد :معىن توحيد الربوبية وحتته ثالثة مطالب:
املطلب األوّل :معىن كلمة (توحيد)
املطلب الثاين :معىن (الرب)
املطلب الثالث :تعريف توحيد الربوبية شرعاً
الفصل األوّل:بيان خصائص الرّب سبحانه وتعاىل يف مرويات العهد املكّي وحتته ثالثة
مباحث:
املبحث األوّل :بيان تفرّد اهلل تعاىل باخللق
املبحث الثاين :بيان تفرّد اهلل بامللك
املبحث الثالث :بيان تفرد اهلل بتصريف األمور وتدبري شؤون العباد
الفصل الثاين :دالئل توحيد الربوبية يف مرويات العهد املكّي ,وحتته أربعة مباحث:
املبحث األوّل :داللة الفطرة على توحيد الربوبية
املبحث الثاين :إقرار املشركني بتوحيد الربوبية
املبحث الثالث :داللة اآليات الكونية على توحيد الربوبية
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املبحث الرابع :داللة بعثة األنبياء وآياهتم على توحيد الربوبية
الباب الثاين :توحيد األمساء والصفات يف مرويات العهد املكّي ,ويشمل متهيداً وفصلني:
التمهيد :معىن توحيد األمساء والصفات ,وحتته مطلبان:
املطلب األوّل :معىن االسم والصفة
املطلب الثاين :تعريف توحيد األمساء والصفات شرعاً
الفصل األوّل :بيان إثبات األمساء احلسىن والصفات العلى هلل سبحانه وتعاىل يف مرويات
العهد املكّي ,وحتته مبحثان:
املبحث األوّل :أمساء اهلل احلسىن
املبحث الثاين :الصفات اإلهلية
الفصل الثاين :مرويات العهد املكّي يف موقف املشركني من توحيد األمساء والصفات,
وحتته ثالثة مباحث:
املبحث األوّل :إنكار املشركني بعض أمساء اهلل تعاىل
املبحث الثاين :اشتقاق املشركني أمساء ألصنامهم من أمساء اهلل احلسىن
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املبحث الثالث :نسبة املشركني إىل اهلل تعاىل ما ال يليق بعظمته وجالله
الباب الثالث :توحيد األلوهية يف مرويات العهد املكّي ,وحتته متهيد وستة فصول:
متهيد :معىن توحيد األلوهية ,وحتته مطلبان:
املطلب األوّل :معىن كلمة (إلـه) ومعىن العبادة
املطلب الثاين :تعريف توحيد األلوهية شرعاً
الفصل األوّل :الرباهني على توحيد األلوهية يف مرويات العهد املكّي ,وحتته مبحثان:
املبحث األوّل :االستدالل على توحيد األلوهية بتوحيد الربوبية
املبحث الثاين :االستدالل على توحيد األلوهية بتوحيد األمساء والصفات
الفصل الثاين :كلمة التوحيد (ال إله إالّ اهلل) يف مرويات العهد املكّي وحتته ثالثة مباحث:
املبحث األوّل :تفسري كلمة التوحيد (ال إله إالّ اهلل)
املبحث الثاين :فضل كلمة التوحيد
املبحث الثالث :اإلتيان بكلمة التوحيد أوّل واجب على املكلّف
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الفصل الثالث :أنواع العبادات اليت ورد ذكرها يف مرويات العهد املكّي ,وحتته ثالثة
مباحث:
املبحث األوّل :العبادات القلبية
املبحث الثاين :العبادات القولية
املبحث الثالث :العبادات العملية
الفصل الرابع :بيان حقيقة الشرك يف مرويات العهد املكّي ,وحتته متهيد وأربعة مباحث:
متهيد :معىن الشرك وحكمه
املبحث األوّل :أنواع الشرك الواردة يف مرويات العهد املكّي
املبحث الثاين :النهي عن الشرك
املبحث الثالث :أسباب الوقوع يف الشرك
املبحث الرابع :مرويات العهد املكّي يف إبطال شبهات املشركني
الفصل اخلامس :بيان حقيقة الكفر والطاغوت يف مرويات العهد املكّي ,فيه مبحثان:
املبحث األوّل :معىن الكفر وأنواعه
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املبحث الثاين :معىن الطاغوت وأنواعه
الفصل السادس :بيان الوالء والرباء يف مرويات العهد املكّي ,وحتته متهيد وثالثة مباحث:
متهيد :معىن الوالء والرباء
املبحث االوّل :عالقة الوالء والرباء بتوحيد األلوهية
املبحث الثاين :مظاهر الوالء والرباء يف مرويات العهد املكّي
املبحث الثالث :أنواع من التعامل مع الكفار اليت ال تنايف الوالء والرباء
اخلامتة ,وأذكر فيها أهم نتائج البحث
الفهارس ,وهي:
 فهرس اآليات فهرس األحاديث فهرس اآلثار فهرس األعالم املترجم هلم -فهرس األماكن والبلدان
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 فهرس املصادر واملراجع فهرس احملتوياتمنهجي يف البحث.

 مجع مرويات اإلميان باهلل يف العهد املكّي مثّ تقسيمها حسب األبواب والفصولواملباحث.
تقرير هذه املسائل على منهج أهل السنّة واجلماعة ,وذكر الشواهد عليها من مروياتالعهد املكّي مع بيان وجه داللتها على هذه املسائل.
 االقتصار على الروايات الصحيحة يف تقرير اإلميان باهلل ,ولكن قد يُذكر بعضاملرويات صحتها حمل نظر,أو مرويات غري مسندة – مع بيان حاهلا ,وذلك من باب
االستئناس واالعتضاد ال من باب االعتماد وهذا مسلك لكثري من أهل العلم.
 عزو اآليات إىل سورها ,وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية. ختريج األحاديث من مصادرها ,فإذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيتبذلك ,وإذا كان يف غريمها خرجته من كتب السنة األخرى مع ذكر كالم أهل العلم يف
درجته صحّةً وضعفاً.
 -6ختريج اآلثار من مصادرها.
 -0ترمجة األعالم غري املشهورين.
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 -2توثيق املعلومات من مصادرها.
 -9ضبط وشرح الكلمات الغريبة ,واملصطلحات العلمية ,مع احلرص أن يكون الشرح
والضبط من الكتب املعتمدة.
 - 0أذيل الرسالة بفهارس توضيحية وقد سبق ذكرها يف خطة البحث.
 العناية بعالمات الترقيمالدراسات السابقة يف املوضوع
لقد اطلعت على رسالة قدمت إىل شعبة السنّة يف اجلامعة اإلسالمية يف عام
 09هـ وهي بعنوان (مرويات العهد املكّي من سرية النّيب  )قدمها الطالب /عادل
عبد الغفور عبد الغين لنيل درجة املاجستري ,وهو حبث مفيد جيّد يف بابه ,وقد استفدت
من هذه الرسالة فائدة عظيمة يف إعداد رساليت.
ت فيه
وقد اتّضح يل بعد قراءة هذه الرسالة أنّ هناك فرقاً بني املوضوع الّذي حبث ُ
وموضوع هذه الرسالة ,ويظهر هذا الفرق يف النقاط التالية:
ت فيه عن البحث املذكور من جهة التخصص فإنّ البحث
 خيتلف البحث الذي كتب ُاملذكور حبث حديثي صرف ,وحبثي حبث عقدي.
 البحث املذكور مجعٌ ملرويات العهد املكّي من السرية ,مثّ دراسة أسانيدها ورجال هذهاألسانيد ,ومل ينظر الباحث إىل فقه هذه الروايات فضالً عن أن يُربز املباحث العقدية فيها,
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خلروج هذا عن ختصص الباحث وأهداف حبثه ,بل صرّح الباحث يف رسالته أنّه متنّى أن
يأيت من بعده ,ويستخرج الفوائد مما مجع.
 اهلدف من البحث املذكور مجع مجيع مرويات العهد املكّي ودراسة أسانيدها وإن مليكن فيها مبحث عقدي أو مبحث من مباحث اإلميان باهلل ,خبالف اهلدف من حبثي فإنّ
هدف حبثي إبراز مباحث اإلميان باهلل من هذه الروايات ,وليس الغرض من حبثي مجع هذه
املرويات فحسب ,وليس الغرض منها التعمق يف اجلانب احلديثي.
 منهج الباحث يف البحث املذكور مجع مجيع مرويات العهد املكّي مثّ سردها علىت املرويات الّيت فيها
ترتيب أحداث السرية النبوية ,خبالف منهجي يف حبثي فإنّي مجع ُ
ت هذه املرويات على ترتيب أقسام التوحيد
مسائل متعلّقة باإلميان باهلل فقط ,مثّ رتب ُ
ت الشواهد يف هذه املرويات على هذه املسائل ,مثّ
الثالثة ,مثّ درستُ هذه املسائل ,وبيّن ُ
ت وجه االستدالل هبا ,وتكرر إيراد الرواية الواحدة ,أو جزء منها يف مواضع أخرى
ذكر ُ
نظراً لتعدد الشواهد الواردة يف الرواية الواحدة.
فاحلمد هلل كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه على نعمه الظاهرة والباطنة,
وأشكره على تيسريه وتوفيقه ,وعلى ما منّ عليّ من اهلداية وسلوك طريق العلم ,فله احلمد
يف اآلخرة واألوىل.
وأثنّي بالشكر إىل والديّ الكرميني ,على حسن رعايتهما يل ,وعلى حضهما
وتشجيعهما إياي على طلب العلم والدعوة إىل اهلل تعاىل ,كما أشكرمها على صربمها على
طول الغربة ,ودوام النصح والتوجيه والدعاء ,فجزامها اهلل خري ما جزى والداً عن ولده
ومتعهما بطول العمر على طاعته والصخة والعافية.
مثّ أقدم شكري وتقديري إىل فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور أمحد بن عطية
الغامدي – وفّقه اهلل ملا حيبّ ويرضى – الّذي أكرمين بإشرافه على هذا البحث ,والّذي
بذل جهداً كبرياً يف متابعيت خطوة خطوة ,ومل يبخل بتوجيه أو تسديد ,وكان نعم ُمرَبٍّ,
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ومُوَجِّه ومؤدِّب ,وكان لتوجيهه ومالحظاته القيمة أكرب األثر يف إظهار هذا البحث
مبظهره الّذي هو عليه ,أسأل اهلل بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يُبارك له يف عمره وماله
وولده ,وعلمه وعمله ,وأن يكتب له التوفيق والسداد يف الدنيا واآلخرة.
كما أتوجه بالشكر اجلزيل إىل الشيخني الفاضلني :فضيلة الشيخ الدكتور حممد
باكرمي حممد باعبد اهلل ,وفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سامل السحيمي ,حفظهما اهلل,
على تكرمهما بقراءة هذه الرسالة ,وقبول مناقشتها ,وعلى مالحظاهتما القيمة ,فجزامها
اهلل كلّ خري وبارك فيهما.
والشكر موصول إىل ذلك الصرح الشامخ – اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية –
حرسها اهلل وجعلها مناراً من منائر الدعوة إىل التوحيد والسنة ,على جهودها يف توجيه
أبناء األمة ,ونشر العقيدة الصحيحة.
وال أنسى إسداء الشكر واالعتراف بالفضل لبالد احلرمني الشريفني اململكة العربية
السعودية اليت احتضنت يف رحاب هذه اجلامعة املباركة ,واهتمت بأبنائها ليتعلموا العلم
النافع من منابعه األصلية ,كي يعودوا إىل ديارهم داعني إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة,
بارك اهلل يف جهود هذه الدولة ووفقها ملا فيه خري اإلسالم واملسلمني.
وال يفوتين أن أتقدّم بالشكر إىل زوجيت ُأمّ عبد اهلل على حثّها وتشجيعها إياي
على املثابرة يف مواصلة البحث والطلب ,كما ال يفوتين أن أتقدّم بالشكر إىل كلّ من
أعانين على إمتام هذا البحث مبا تيسر له ,من إعارة ,أو إشارة ,أو مساعدة ,أو دعاء يف
ظهر الغيب ,بارك اهلل يف جهود اجلميع ,وأجزل هلم األجر والثواب.
هذا جهد املقل فما كان فيه من حق وصواب فهو من اهلل وحده وما كان من
خطأ فمين ومن الشيطان ,واستغفر اهلل وأتوب إليه.
اللهمّ اجعل العمل خالصاً لوجهك ,ال حظ فيه لسواك.
سبحان ربك رب العزة عمّا يصفون ,وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب
العاملني.
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التمهيد:
ويشمل شرح مفردات العنوان,
وحتته ثالثة مباحث:

املبحث األوّل :املراد بالعهد املكّي وأمهّيته
املبحث الثاين :املراد باملرويات
املبحث الثالث :معىن اإلميان باهلل وأقسام التوحيد
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املبحث األوّل:

املراد بالعهد املكّي وأمهّيته
 املراد بالعهد املكّيمل أقف على من استعمل عبارة (العهد املكّي) من املتقدمني ممن صنّف يف السرية
النبوية ,والظاهر -واهلل أعلم  -أنّ إطالقها شاع حديثاً.
وأقرب شيء إىل تعريف العهد املكّي عند العلماء السابقني تعريف اآليات املكّية
عند العلماء الّذين صنّفوا يف علوم القرآن فإنّهم وضعوا هلا تعريفات (أشهرها أن املكي ما
نزل قبل اهلجرة واملدين ما نزل بعدها سواء نزل مبكة أم باملدينة عام الفتح أو عام حجة
( )
الوداع).
وقد تكلّم عن العهد املكّي بعض املعاصرين وذكر أنّ مدّته ثالث عشرة سنة
تقريباً ,وذكر أنّه يشتمل على (ثالث مراحل:
 مرحلة الدعوة السرية ,ثالث سنوات. مرحلة إعالن الدعوة يف أهل مكة ,من بداية السنة الرابعة من النبوة إىلهجرته  إىل املدينة.
 مرحلة الدعوة خارج مكة وفشوها فيهم ,من أواخر السنة العاشرة من( )
النبوة).
وإذا تأمّلنا أحداث السرية النبيوة املذكورة يف البحوث املعاصرة يف السرية اليت
ُصصَت للعهد املكّي وجدنا أنّها هتتمّ بالفترة الزمنية اليت تبدأ قبيل والدة الرسول 
خ ِّ

(
(

) اإلتقان للسيوطي ( ) /

) الرحيق املختوم للمباركفوري (ص) 9
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وتنتهي بنهاية هجرته  إىل املدينة ,كما أنّ أصحاب تلك البحوث قد يذكرون ما كان
( )
عليه أهل اجلاهلية قبل بعثة النّيب  ,ويذكرون شيئاً عن نسب النيب  وصفاته.
وعلى هذا ميكننا الوصول إىل تعريف العهد املكّي بأنّه :فترة زمنية يف سرية رسول
اهلل  تبدأ قبيل والدته وتنتهي بوصوله  إىل املدينة.

 أمهّية العهد املكّيإنّ األمّة اإلسالمية يف هذا العصر تعيش يف حالة ضعف ال سيما يف مناطق العالَم
اليت يقلّ فيها املسلمون ,واألماكن اليت يواجه املسلمون فيها الظلم واالضطهاد.
وهذه احلالة – أعين حالة األقليات املسلمة  -تشبه حالة املسلمني يف مكّة قبل
هجرهتم إىل املدينة النبوية ,فإنّهم كانوا مستضعفني يف األرض ,وكانوا يف قلّة ,ولقوا من
املشركني أذىً كثرياً ,ولكن بعد هذه املرحلة تغريت حالتهم إىل حالة عزّة ,فاملسلم يف هذا
العصر ينظر يف العهد املكّي من السرية النبوية ,ليس جملرّد التسلية ,ولكن ليعلم كيف تعامل
الصحابة مع جمتمعهم وهم يف حالة ضعف وقلّة ,وكيفية ترقيتهم إىل حالة عزّة.
فالعهد املكّي والنظر إىل ما حدث فيه يقدّم للمسلمني الطريقة النبوية واملنهج
السليم للنهوض.
كما أنّ العهد املكّي من السرية النبوية مرحلة دعوية تقدّم للداعية املنهج النبوي يف
الدعوة إىل اهلل فيستفيد من هذه املرحلة األمور الّيت ينبغي له التركيز عليها ,كما يستفيد
منها مراتب الدعوة وأسلوهبا.
(

) من أمثال البحوث املعاصرة يف موضوع العهد املكّي( :السرية النبوية يف الصحيحني وعند ابن

إسحاق – دراسة مقارنة يف العهد املكّي) رسالة مقدمة لنيل درجة (الدكتوراه) يف جامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية بالرياض للدكتور سليمان بن محد العودة ,و(دراسة مرويّات العهد املكّي من
سرية النيب  )رسالة مقدمة لنيل درجة العاملية (املاجستري) يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية
للدكتور عادل عبد الغفور عبد الغين
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ومما يدلّ على أمهّية العهد املكّي أنّ النيبّ  وأصحابه اعتنوا فيه بالتوحيد ,الّذي
هو أساس الدين ,عنايةً بالغةً ,واهتمّوا بتصحيح العقيدة ,والعقيدة الصحيحة هي اليت يبىن
عليها العمل الصاحل ,فمن خالل تدبّر العهد املكّي من سرية رسول اهلل  تثبت وترسخ
العقيدة الصحيحة يف قلب املؤمن ويزيد املؤمن معرفة باهلل.

21

املبحث الثاين:

املراد باملرويات
كلمة (املرويات) مجع (مروي) ,وهو اسم مفعول روى يروي رواية ,والرواية يف
( )
اللغة مبعىن :احلمل ,والنقل
واملتأمّل يف كالم علماء احلديث جيد أنّهم يطلقون كلمة (املرويات) على ما نقله
الرواة من األحاديث واآلثار.
و(احلديث) يف عرف الشرع هو ما يُضاف إىل النيب  من قول أو فعل أو تقرير
أو صفة
و(األثر) هو املروي عن رسول اهلل  أو عن صحايب أو عن تابعي ومن بعده من
( )
السلف
مراد الباحث يف هذه الرسالة بكلمة (املرويات) :األحاديث واآلثار ,وبناءً على
هذا ,فاملراد بـ(مروايات العهد املكّي) :األحاديث واآلثار الىت ورد فيها ذكر ما حدث
ووقع يف السرية النبوية يف العهد املكّي مما يدلّ على توحيد اهلل  يف ربوبيته وألوهيته
وأمسائه وصفاته .وهو املوضوع الّذي عىن به الرسول  يف هذه الفترة عناية كربى ,ألنّه
األساس الّذي يُبىن عليه الدّين كلّه.

(
(

) انظر :املعجم الوسيط (ص ) 2
) انظر :مقدمة ابن صالح (ص ,) 0 , 0 ,26تدريب الراوي (  ,) 9/معجم مصطلحات

احلديث (ص,2

) للشيخ حممد ضياء الرمحن األعظمي
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املبحث الثالث:

معىن اإلميان باهلل وأقسام التوحيد
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( ) – رمحه اهلل تعاىل  -إنّ اإلميان باهلل يتضمن اإلميان
(بربوبيته وصفات كماله ونعوت جالله وأمسائه احلسىن و عموم قدرته و مشيئته وكمال
علمه و حكمته)( ) ,و(إثبات ما أثبته لنفسه و تنزيهه عما نزه نفسه عنه)( ) ,وإنّ قلب
( )
اإلميان (توحيد اهلل وإخالص الدين له يف عبادته واستعانته)
وقال الشيخ سليمان بن عبد اهلل آل الشيخ( ) – رمحه اهلل( :ومعىن اإلميان باهلل هو
()6
إفراده بالعبادة اليت تتضمن غاية احلب بغاية الذل واالنقياد ألمره)
وقال( :اهلل أخرب عن املشركني أهنم جيمعون بني اإلميان باهلل أي بوجوده وأنه
()0
اخلالق الرازق احمليي املميت مث مع ذلك يشركون يف عبادته)
(

) هو :أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ,أبو العباس ,شيخ اإلسالم ,تقي الدين احلراين مث

الدمشقي ,تفقه على مذهب اإلمام أمحد وبرع يف التفسري واحلديث ,وفاق النّاس يف معرفة الفقه
واختالف املذاهب ,وأتقن العربية ,ونظر يف العقليات وأقوال املتكلّمني ,وردّ عليهم ونصر السنة,
وأوذي يف ذات اهلل واعتقل وسجن .تتلمذ عليه ابن القيم ,وابن مفلح ,وله كتاب (منهاج السنة
النبوية يف تقض كالم الشيعة القدرية) و(درء تعارض العقل والنقل) وغريمها .انظر :العقود الدرية يف
مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية ,وذيل طبقات احلنابلة ( ) 20/
( ) جمموع الفتاوى ( ) /
( ) الفرقان بني احلق والباطل (ضمن جمموع الفتاوى) 6- / :

( ) جمموع الفتاوى ( )00/
( ) هو سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب ,احلافظ احملدث الفقيه اجملتهد الثقة ,ولد سنة
( 00هـ) ,أخذ العلم عن والده وعن عدد من تالميذ الشيخ حممد بن عبد الوهاب ,وأجازه
الشيخ حممد بن علي الشوكاين ,له كتاب (تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد) و(الدالئل
هـ) .انظر :ترمجته بقلم إبراهيم بن حممد بن
يف حكم مواالة أهل اإلشراك) ,استُشهِد عام (
إبراهيم آل الشيخ يف مقدمة كتاب تيسري العزيز احلميد ,والدرر السنية () 2 - 2 / 6
( )6تيسري العزيز احلميد (ص) 00
( )0املصدر السابق (ص

)
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وقال( :التوحيد ال حيصل إال باإلميان باهلل واإلميان بامسائه وصفاته  ...فالتوحيد
ثالثة أنواع توحيد الربوبية وتوحيد االمساء والصفات وتوحيد العبادة واألوالن وسيلة إىل
( )
الثالث)
وقال الشيخ حافظ احلكمي( ) – رمحه اهلل تعاىل( :ولإلميان ستة أركان  ...األول
منها إمياننا باهلل بإهليته وربوبيته ال شريك له يف امللك وال منازع له فيه وال إله غريه وال
رب سواه ,واحد أحد فرد صمد مل يتخد صاحبة وال ولداً وال ُيشرِك يف حكمه أحداً,
( )
وال ضِدَّ له وال نِدَّ ومل يكن له كفواً أحدٌ)
وقال الشيخ عبد العزيز الرشيد( ) – رمحه اهلل تعاىل( :ومعىن اإلميان باهلل :إثبات
وجوده سبحانه وأنه متصف بصفات اجلالل والعظمة والكمال ,منزه من كل عيب
( )
ونقص وأنّه مستحق للعبادة ال إله غريه وال رب سواه)

(
(

) املصدر السابق (ص )
) هو حافظ بن أمحد بن على احلكمي ,من علماء منطقة اجلنوب باململكة العربية السعودية ,ولد يف

هـ) ودرس على الشيخ الداعية املُصلِح
قرية السالم التابعة ملدينة املضايا يف منطقة جازان عام (
عبد اهلل بن حممد بن محد القرعاوي بعد قدومه من جند ,له منظومة يف التوحيد وهي (سلم الوصول
إىل علم األصول) مث شرحها يف كتابه (معارج القبول) ,تويف سنة ( 00هـ) .انظر :ترمجته بقلم
ابنه يف مقدمة كتاب معارج القبول (ص ) 2-
( ) معارج القبول ( )202/
هـ),
( ) هو عبد العزيز بن ناصر بن عبد اهلل الرشيد ,ولد يف بلدة الرس بالقصيم يف عام (
ودرس على عمه حممد العبد العزيز الرشيد قاضي الرس ,مثّ انتقل إىل الرياض ودرس على عدد من
العلماء الكبار منهم مساحة املفيت الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ,له كتاب (عدة الباحث يف
أحكام التوارث) ,و(التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية) ,وتويف بالرياض سنة ( 02هـ)
انظر :ترمجته يف مقدمة التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص )2-

(

) التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص) 0
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وقال الشيخ ابن باز( ) – رمحة اهلل عليه( :من اإلميان باهلل سبحانه اإلميان بأنّه اإلله
( )
احلق املستحق للعبادة دون كل ما سواه)
( )
وقال( :ومن اإلميان باهلل أيضاً اإلميان جبميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم)
وقال( :ومن اإلميان باهلل سبحانه ,اإلميان بأنّه خالق العامل ومدبّر شؤوهنم
واملتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنّه مالك الدنيا واآلخرة وربُّ العاملني
( )
مجيعاً ال خالق غريه ,وال ربّ سواه)
وقال( :ومن اإلميان باهلل أيضاً اإلميان بأمسائه احلسىن وصفاته العليا الواردة يف كتابه
( )
العزيز ,والثابتة عن رسوله األمني)
وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني( – )6رمحه اهلل( :اإلميان باهلل يتضمّن أربعة
أمور - :اإلميان بوجوده سبحانه وتعاىل- ,واإلميان بربوبيته؛ أي :االنفراد بالربوبية,
( ) هو عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن آل باز ,العالّمة ,املفيت ,احملدث ,إمام عصره ,ولد مبدينة
الرياض عام ( 0هـ) ,ومن مشائخه :الشيخ حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل
الشيخ ,والشيخ سعد بن محد العتيق ,ومساحة الشيخ املفيت حممد بن إبراهيم بن آل الشيخ ,وتتلمذ
عليه الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ,والشيخ حممد بن عبد الرمحن بن قاسم ,وغريمها من العلماء
الكبار ,له كتاب (وجوب حتكيم شرع اهلل ونبذ ما خالفه) ,و(نقد القومية العربية) ,تويف يف مدينة
الطائف عام ( 0هـ) ,وأقيمت جنازته يف املسجد احلرام .انظر :الترمجة الّيت أمالها الشيخ نفسه
وطبعت يف مقدمة جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ( ) -9/
( ) العقيدة الصحيحة وما يضادها (ص)6
( ) املصدر السابق (ص)0

( ) املصدر السابق (ص)9
( ) املصدر السابق (ص)9
( )6هو حممد بن صاحل بن سليمان بن عبد الرمحن بن عثمان آل ريِّس الوهيبيب التميمي ,أبو عبد اهلل,
جدّه الرابع عثمان أطلق عليه عثيمني فاشتهر به ,العالّمة الفقيه اجملتهد ,ولد يف مدينة عنيزة عام
( 0هـ) ,أخذ العلم عن الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ,والشيخ عبد العزيز بن باز,
والشيخ حممد األمني الشنقيطي (صاحب أضواء البيان) .له عدد من التصانيف النافعة منها( :القواعد
املثلى يف صفات اهلل وأمسائه احلسىن) ,و(تقريب التدمرية) ,توفّي يف جدّة وأقيمت جنازته يف املسجد
هـ) .انظر :اجلامع حلياة العالّمة حممد بن

احلرام ودفن جبوار شيخه عبد العزيز بن باز عام (
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واإلميان بانفراده باأللوهية- ,واإلميان بأمسائه وصفاته ,وال ميكن أن يتحقق اإلميان إالّ( )
بذلك)
فيتبيّن من هذه النقول أنّ اإلميان باهلل يتضمّن:
 اإلميان بوجود اهلل تعاىل اإلميان بانفراد ربوبيته سبحانه وتعاىل اإلميان بـ(انفراد الرب جل جالله بالكمال املطلق من مجيع الوجوه بنعوتالعظمة واجلالل واجلمال الّيت ال يشاركه فيها مشاركة بوجه من الوجوه ,وذلك بإثبات ما
( )
أثبته اهلل لنفسه أو أثبته له رسوله  من مجيع األمساء والصفات)
 واإلميان بانفراده باأللوهية.وهذه األمور داخلة يف أقسام التوحيد الثالثة ,وهي:
 توحيد الربوبيةوتوحيد األمساء والصفاتصاحل العثيمني رمحه اهلل العلمية والعملية وما قيل فيه من املراثي لتلميذه وليد بن أمحد احلسني ,ابن
عثيمني :اإلمام الزاهد للدكتور ناصر الزهراين
( ) شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمني ( ) /
( ) القول السديد يف مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي  -ضمن اجملموعة الكاملة
ملؤلفات الشيخ (القسم الثالث – العقيدة اإلسالمية ص) 0
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توحيد األلوهيةوسيأيت التعريف بكل قسم من هذه األقسام يف صلب البحث إن شاء اهلل.
وقد اتضح يف هناية هذا التمهيد املقصود بعنوان هذه الرسالة وهو البيان
بأنّ موضوعها :تقرير مسائل التوحيد بأقسامه الثالثة :توحيد الربوبية ,وتوحيد
األمساء والصفات ,وتوحيد األلوهية من خالل األحاديث واآلثار اليت ورد فيها
ذكر أحداث السرية النبوية يف الفترة الزمنية اليت تبدأ قبيل والدة النيب  وتنتهي
بنهاية هجرته إىل املدينة ,واألحاديث واآلثار الّيت فيها ذكر صفاء وطهارة نسب
النيب  وصفاته ,وذكر الشواهد على هذه املسائل من هذه األحاديث واآلثار.
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الباب األوّل:
توحيد الربوبية يف مرويات العهد املكّي
وحتته متهيد وفصالن:
متهيد :معىن توحيد الربوبية
الفصل األوّل :بيان خصائص الرّب سبحانه وتعاىل يف مرويات
العهد املكّي
الفصل الثاين :دالئل توحيد الربوبية يف مرويات العهد املكّي

28

متهيد:
معىن توحيد الربوبية
وحتته ثالثة مطالب:
املطلب األوّل :معىن كلمة (توحيد)
املطلب الثاين :معىن (الرب)
املطلب الثالث :تعريف توحيد الربوبية شرعاً
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املطلب األوّل:
معىن كلمة (توحيد)
التوحيد مصدر وحّد يُوحِّد توحيداً .قال ابن فارس( )( :الواو واحلاء والدال أصل
واحد يدلّ على االنفراد ,يُقال هو واحد يف قبيلته إذا مل يكن مثله .قال الشاعر:
( )

ما يف األنام له نظري)

يا واحد العرب الّذي

( )

وقال اجلوهري( )( :وحّده وآحده كما يُقال ثنّاه وثلّثه)
()6
وقال اجلرجاين( )( :التوحيد يف اللغة احلكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد)
فالتوحيد يف اللغة نسبة االنفراد إىل شيء.

( ) هو :أمحد بن فارس بن زكريا ,أبو احلسني القزويين ,الرازي ,املالكي ,اللغوي .كان من رؤوس
أهل السنة اجملرّدين على مذهب أهل احلديث .من شيوخه علي القطّان ,وأبو القاسم الطرباين ,ومن
تالميذه حممد بن عيسى وعلي املقرئ .له كتاب (اجململ) و)معجم مقاييس اللغة) .مات سنة
(  9هـ) .انظر :معجم األدباء (  ,)20/سري أعالم النبالء () 0 / 0
( ) معجم مقاييس اللغة ,مادة( :وحد)
( ) هو :إمساعيل بن محّاد ,أبو نصر التركي األتراري ,اجلوهري ,اللغوي .أخذ العربية عن أيب سعيد
السريايف ,وخاله أيب إبراهيم الفارايب ,وله كتاب (الصحاح) ومقدّمة يف النحو .مات سنة (  9هـ)
) ,وسري أعالم النبالء ()20/ 0

وقيل يف سنة ( 00هـ) .انظر :معجم األدباء (/6
( ) الصحاح ,مادة( :وحد)
( ) هو :علي بن حممد بن علي اجلرجاين تويف سنة (2 6هـ) .انظر :كشف الظنون ( /
( )6التعريفات (ص )9
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)

أمّا التوحيد يف الشرع ,فقد قال السفاريين( ) يف تعريفه إنّه( :إفراد املعبود بالعبادة
( )
مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتٍ وأفعاالً)
فقوله( :إفراد املعبود بالعبادة) يشمل توحيد األلوهية ,وقوله( :اعتقاد وحدته ذاتاً
وصفاتٍ وأفعاالً) يشمل توحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات.
وقال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي( )( :حدُّ التوحيدِ اجلامعُ لكلّ أنواعه
هو علم العبدِ واعتقادُه واعترافُه وإميانُه بتفرد الربِّ بكلّ صفةِ كمالٍ وتوحُّدهُ يف ذلك
واعتقادُ أنه ال شريكَ لهُ وال مثيل لهُ يف كمالِ ِه وأنّه ذو األلوهيةِ والعبوديةِ على خلقه
( )
أمجعني ,مثّ إفراده بأنواع العبادة فدخل يف هذا التعريف أقسامُ التوحيدِ الثالثة)
وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني إنّ التوحيد (يف الشرع إفراد اهلل – تعاىل -مبا
( )
خيتص به من الربوبية واأللوهية واألمساء والصفات)
(

) هو :حممد بن أمحد بن سامل السفاريين ,العالّمة ,العالِم العامل ,أبو العون مشس الدين ,احلنبلي.

هـ) .له كتاب (لوامع األنوار البهية وسواطع
ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة (
األسرار األثرية شرح الدرة املضية يف عقيدة الفرقة املرضية) ,و(لواقح األفكار السنية يف شرح منظومة
اإلمام احلافظ أيب بكر بن داود احلائية) توفّي عام ( 22هـ) أو ( 29هـ) .انظر :تسهيل
السابلة ملريد معرفة احلنابلة للربدي (  ,) 6 9/وترمجته يف مقدمة كتاب لوامع األنوار البهية

( ) لوامع األنوار البهية ( ) 0/
( ) هو :عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل آل سعدي ,العالمة ,ا ُملفَسِّر ,الفقيه ,الورع ,الزاهد,
صاحب التآليف املاتعة النافعة ,ولد يف عنيزة عام ( 00هـ) ,من مشائخه :إبراهيم بن محد

اجلاسر ,وصاحل بن عثمان القاضي ,ومن تالميذه :حممد بن صاحل العثيمني ,وعبد اهلل بن عبد الرمحن
البسّام ,له كتاب (تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان) ,و(طريق الوصول إىل العلم املأمول
مبعرفة القواعد والضوابط واألصول) .تويف عام ( 06هـ) .انظر :الترمجة اليت وضعها أحد تالميذه
يف بداية الرياض الناضرة (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفت الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي-
القسم اخلامس :الثقافة اإلسالمية) ,والدرر السنية () 0 / 6
( ) سؤال وجواب يف أهم املهمات  -ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ (القسم الثالث –
العقيدة اإلسالمية ص )6
(

) القول املفيد على كتاب التوحيد ( )2/
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املطلب الثاين:
معىن (الرب)
تأيت كلمة (رب) يف اللغة لعدة معاين ,منها:
 مالك الشيء وصاحبه:قال األزهري( )( :كل من ملك شيئاً فهو ربه .يُقال :هو رب الدار ورب

( )

الدابة)

( )

وقال اجلوهري( :رب كل شيء مالكه)

– السيد املُطاع:
قال الطربي( )( :وأمّا تأويل قوله( :رب) فإنّ الرب يف كالم العرب متصرف على
( )
معان :فالسيد املطاع فيها يدعى رباً)

( ) هو :حممد بن أمحد بن األزهر ,أبو منصور ,األزهري اهلروي ,الشافعي اللغوي .كان رأساً يف
الفقه واللغة ,ومن تالميذه أبو عبيد اهلروي وأبو يعقوب القرّاب .له كتاب (هتذيب اللغة) وكتاب
(التفسري) .ولد سنة (  2هـ) ومات سنة ( 00هـ) .انظر :معجم األدباء ( ,) 6 / 0وسري
أعالم النبالء () / 6
( ) هتذيب اللغة ,مادة( :رب)
( ) الصحاح ,مادة (رب)

( ) هو :حممد بن جرير بن يزيد ,اإلمام ,العَلَم ,اجملتهد ,املؤرخ ,املفسر ,أبو جعفر الطربي .ولد عام
( هـ) .له كتاب (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ,و(تأريخ األمم وامللوك) .توىف عام
( 0هـ) .انظر :سري أعالم النبالء (  ) 60/ومعجم األدباء () 0/ 2
(

) تفسري الطربي ( )6 /
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( )

ويف حديث أشراط الساعة( :إذا ولدت األمة ربّها)( ) أي :سيدها
 املصلح للشيءقال ابن فارس( :الرب املصلح للشيء .يُقال رب فالن ضيعته إذا قام على
( )
إصالحها)

وقال الطربي بعد ذكره هلذه املعاين الثالثة لكلمة (رب)( :وقد يتصرف معىن
( )
الرب يف وجوه غري ذلك ,غري أنّها تعود إىل بعض هذه الوجوه الثالثة)
أمّا كلمة (الرّب) باعتبارها امساً من أمساء اهلل احلسىن ,فقد قال الطربي يف معناها:
(فربنا جل ثناؤه :السيد الذي ال شبه له ,وال مثل يف سؤدده ,واملصلح أمر خلقه مبا أسبغ
( )

عليهم من نعمه ,واملالك الذي له اخللق واألمر)
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :الرب هو الذى يرىب عبده فيعطيه خلقه مث يهديه
()6
اىل مجيع أحواله من العبادة وغريها)

( ) رواه البخاري يف كتاب اإلميان ,باب سؤال جربيل النيب  عن اإلميان ,واإلسالم ,واإلحسان,
وعلم الساعة (صحيح البخاري مع فتح الباري 0/ :رقم  ) 0واللفظ له ,ومسلم يف كتاب
اإلميان ,باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان( ,صحيح مسلم مع شرح النووي 0 / :رقم )9
( ) انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ( ) 09/
(
(
(

) معجم مقاييس اللغة ,مادة (رب)
) تفسري الطربي ( )6 /
) تفسري الطربي ( )6 /

( )6جمموع الفتاوى ( ) /
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وقال ابن كثري( )( :الرب هو املالك املتصرّف ,ويطلق يف اللغة على السيد ,وعلى
املتصرف لإلصالح ,وكل ذلك صحيح يف حق اهلل تعاىل ,وال يستعمل الرب لغري اهلل ,بل
باإلضافة تقول :رب الدار رب كذا ,وأما الرب فال يقال إال هلل عز وجل ,وقد قيل :إنه
( )
االسم األعظم)
( )
فال يُطلق هذا االسم على غري اهلل إالّ مقيّداً باإلضافة.
وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي – رمحه اهلل ( :الرب ..الّذي ربّى مجيع
املخلوقات بنعمه ,وأوجدها وأعدّها لكلّ كمال يليق هبا ,وأمدها مبا حيتاج إليه .أعطى
كلّ شيء خلقه الالئق به ,مثّ هدى كلّ خملوق ملا خلق له ,وأغدق على عباده النعم,
ومنّاهم وغذّاهم وربّاهم بأكمل تربية)( ).
وقال الشيخ ابن عثيمني -رمحه اهلل ( :الرب :هو من اجتمع فيه ثالثة أوصاف:
( )
اخللق,وامللك ,والتدبري؛ فهو اخلالق املالك لكل شيء املدبر جلميع األمور)

( ) هو :إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ,عماد الدين أبو الفداء ,احلافظ ,املفسر ,املؤرخ ,الفقيه
الشافعي ,صحب ابن تيمية .له كتاب (البداية والنهاية) ,و(تفسري القرآن العظيم) .تويف عام
( 00هـ) .انظر :األعالم ( ) 0/
(
(
(
(

) تفسري القرآن العظيم ( ) /
) انظر كذلك :النهاية ( ) 09/
) فتح الرحيم امللك العالّم (ص) 2

) تفسري سورة الفاحتة والبقرة (  ,) 0/وتفسري جزء عمّ (ص )
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املطلب الثالث:
تعريف توحيد الربوبية شرعاً
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :توحيد الربوبية [اإلقرار بـ]أنه ال خالق إال اهلل فال
يستقل شيء سواه بإحداث أمر من األمور بل ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن فكل ما
سواه إذا قدر سببا فال بد له من شريك معاون وضد معوق فإذا طلب مما سواه إحداث
( )
أمر من األمور طلب فيه ما ال يستقل به وال يقدر وحده عليه حىت ما يطلب من العبد)
( )
وقال( :هو اإلقرار بأن اهلل خالق كل شيء وربه)( )وزاد يف موضع (ومليكه)
وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاّب( )  -يرمحه اهلل( :هو توحيد اهلل بفعله ,والدليل
عليه قوله تعاىل:

            

                 
( ) ()6

)

()0

وقال( :هو الشهادة بأنه ال خيلق وال يرزق وال حييي وال مييت واليدبر األمور إال

هو)

(
(
(

) الفتاوى الكربى (  ) 90/مع تصرف يسري
) منهاج السنة النبوية ( ) 29/
) االستقامة ( ) 09/

( ) هو :حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي ,اإلمام ,العالّمة ,املصلح ,اجملدد ,ولد عام
هـ) .من مشائخه :حممد حياة السندي ,ومن تالميذه :ابنه عبد اهلل ,وحفيده عبد الرمحن بن
(
حسن .له (كتاب التوحيد الّذي هو حق اهلل على العبيد) ,وكتاب (كشف الشبهات) .تويف عام
( 06هـ) .انظر:الدرر السنية ( ,) 0- / 6وترمجته يف عقيدة الشيخ حممد بن عبد
الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي للدكتور صاحل بن عبد اهلل العبود ( - 00/
( ) سورة يونس:
( )6الدرر السنية ( )60/
( )0جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب (  – 2 /الرسائل الشخصية)
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)

وقال الشيخ سليمان بن عبد اهلل آل الشيخ – رمحه اهلل( :هو االقرار بأن اهلل تعاىل
رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه وأنه احمليي املميت النافع الضار املتفرد بإجابة الدعاء
عند االضطرار الذي له االمر كله وبيده اخلري كله القادر على ما يشاء ليس له يف ذلك
( )
شريك)
وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي – رمحه اهلل (:هو االعتراف بانفراد الرب باخللق
( )
والرزق والتدبري والتربية)
وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – رمحه اهلل ( :هو إفراد اهلل باخللق وامللك
( )
التدبري)
وقد اتضح من مجلة ما سبق أنّ خصائص الربوبية ترجع إىل ثالث أمور هي:
 اخللق املُلك -التدبري ,كالرزق ,واإلحياء ,واإلماتة ,والنفع ,والضر ,وإجابة الدعاء

( ) تيسري العزيز احلميد (ص) 0
( ) سؤال وجواب يف أهم املهمات  -ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ (القسم الثالث –
العقيدة اإلسالمية ص )6
(

) القول املفيد ( )9/
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الفصل األوّل:
بيان خصائص الرّب سبحانه وتعاىل يف مرويات العهد املكّي
وحتته ثالثة مباحث:
املبحث األوّل :بيان تفرّد اهلل تعاىل باخللق
املبحث الثاين :بيان تفرّد اهلل بامللك
املبحث الثالث :بيان تفرد اهلل بتصريف األمور وتدبري شؤون العباد
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املبحث األوّل:
بيان تفرّد اهلل تعاىل باخللق
ومما يدلّ على اختصاص اهلل باخللق يف مرويات العهد املكّي:
 ما جاء يف خرب زيد بن عمرو( ) أنّه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول:(الشاة خلقها اهلل ,وأنزل هلا من السماء املاء ,وأنبت هلا من األرض ,مثّ تذحبوهنا على غري
اسم اهلل) إنكاراً لذلك وإعظاماً له( ).
 قصة أول نزول جربيل  بالوحي يف غار حراء وفيه( :حىت َفجَئَهُ احلقوهو يف غار حراء فجاءه امللك فقال( :اقرأ) ,فقال رسول اهلل ( :ما أنا بقارئ) .قال:
(فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد ,مث أرسلين ,فقال( :اقرأ) قلت( :ما أنا بقارئ)
فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد ,مث أرسلين ,فقال( :اقرأ) قلت( :ما أنا بقارئ)
فأخذين فغطين الثالثة حىت بلغ مين اجلهد ,مث أرسلين ,فقال:

      

                  

( ) زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ,والد سعيد بن زيد ,وابن عم عمر بن اخلطاب .قال احلافظ:
(ذكره البغوي وابن منده وغريمها يف الصحابة؛ وفيه نظر ألنّه مات قبل البعثة خبمس سنني) ,وهو ممن
كان على دين احلنيفية يف اجلاهلية .انظر :اإلصابة ( )6 /
( ) رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار ,باب :حديث زيد بن عمرو بن نفيل (صحيح البخاري
مع فتح الباري 06/0 :رقم ) 2 6
( ) سورة العلق , - :واحلديث رواه البخاري يف كتاب بدء الوحي (صحيح البخاري مع فتح
الباري 0/ :رقم ) ,ومسلم يف كتاب اإلميان ,باب بدء الوحي إىل رسول اهلل ( صحيح مسلم
مع شرح النووي 06- 0 / :رقم ) 0
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 ما جاء يف الوليد بن املغرية( ) ,أنّه اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سنفيهم ,وقد حضر املوسم ,فقال هلم( :يا معشر قريش ,إنه قد حضر هذا املوسم ,وإن وفود
العرب ستقدم عليكم فيه ,وقد مسعوا بأمر صاحبكم هذا ,فامجعوا فيه رأياً واحداً ,وال
ختتلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ,ويرد قولكم بعضه بعضاً) قالوا( :فأنت يا أبا عبد مشس,
فقل وأقم لنا رأياً نقول به) قال( :بل أنتم فقولوا ,أمسع) قالوا( :نقول :كاهن) قال( :ال
واهلل ,ما هو بكاهن .لقد رأينا الكهان ,فما هو بزمزمة الكاهن ,وال سجعه) قالوا:
(فنقول :جمنون) قال( :ما هو مبجنون ,لقد رأينا اجلنون ,وعرفناه ,فما هو خبنقه ,وال
ختاجله ,وال وسوسته) قالوا( :فنقول :شاعر) قال( :ما هو بشاعر .لقد عرفنا الشعر كله:
رجزه ,وهزجه( ) ,وقريضه( ) ,ومقبوضه ,ومبسوطه ,فما هو بالشعر) قالوا( :فنقول:
ساحر) قال( :ما هو بساحر .لقد رأينا السحار وسحرهم ,فما هو بنفثهم ,وال عقدهم)
قالوا( :فما نقول يا أبا عبد مشس؟) قال( :واهلل ,إن لقوله حلالوة ,وإن أصله لعذق ,وإن
فرعه جلناة( ) وما أنتم بقائلني من هذا شيئاً إال عرف أنه باطل ,وإن أقرب القول فيه ألن
تقولوا :ساحر ,جاء بقول هو سحر يفرق به بني املرء وأبيه ,وبني املرء وأخيه ,وبني املرء
وزوجته ,وبني املرء وعشريته)
فتفرقوا عنه بذلك ,فجعلوا جيلسون بسبل الناس حني قدموا املوسم ,ال مير هبم أحد إال
حذّروه إياه وذكروا هلم أمره.
فأنزل اهلل تعاىل يف الوليد بن املغرية ويف ذلك من قوله :

     

                

( ) هو :الوليد بن املغرية بن عبد اهلل بن عمرو بن خمزوم ,أبو عبد مشس ,أحد رؤساء قريش ,وأحد
السبعة الذين دعا عليهم رسول اهلل  ,وهو والد خالد بن الوليد ,مات يف األوىل من اهلجرة .انظر:
)
البداية والنهاية ( , 06 ,06 , 0/
( ) اهلَ َزجُ :الرَّنَّة .النهاية ( ) 6 /
ت الشعْرَ أَقْرضُه إِذا
ض ُ
( ) القَرِيض :الشِعر ,وسُمّي القريض من القَ ْرضُ ,وهو :قولُ الشعْر .يقال :قَرَ ْ
قلته .انظر :النهاية () 2/0
(

) قال ابن هشام (  :) 0/ويقال لغدق
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( )( )

 قصة جمادلة عتبة بن ربيعة( ) رسول اهلل  وهذه القصة أنّ قريشًااجتمعت يوماً ,فقالوا( :انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي
فرق مجاعتنا ,وشتت أمرنا ,وعاب ديننا ,فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه) فقالوا( :ما نعلم
أحداً غري عتبة بن ربيعة) فقالوا( :أنت يا أبا الوليد) فأتاه عتبة ,فقال( :يا حممد! أنت خري
أم عبد اهلل؟) فسكت رسول اهلل  مث قال( :أنت خري أم عبد املطلب؟) فسكت رسول
اهلل  .فقال( :إن كنت تزعم أن هؤالء خري منك ,فقد عبدوا اآلهلة اليت عبتها ,وإن
كنت تزعم أنك خري منهم ,فتكلم حىت نسمع قولك .إنا واهلل ,ما رأينا سخلة( ) قط أشأم
على قومه منك ,فرّقتَ مجاعتنا وشتتَ أمرنا وعبتَ ديننا وفضحتنا يف العرب حىت لقد
طار فيهم أن يف قريش ساحراً ,وأن يف قريش كاهناً ,واهلل ما ننتظر إال مثل صيحة احلبلى
أن يقول بعضنا لبعض بالسيوف حىت نتنفاىن .أيها الرجل! إن كان إمنا بك الباءة ,فاختر
أي نساء قريش ونزوجك عشراً ,وإن كان إمنا بك احلاجة ,مجعنا لك حىت تكون أغىن
قريش رجالً واحداً) فقال رسول اهلل ( :أفرغت؟) قال( :نعم) .فقرأ رسول اهلل :
      

(

( )

حىت بلغ



      

) سورة املدثر- :

( ) رواه ابن هشام عن ابن إسحاق من طريق البكائي (سرية ابن هشام  ,) 2- 6/واحلاكم يف
املستدرك (  ,) 0/وصححه ,ووافقه الذهيب ,وأورده األلباين يف صحيح السرية النبوية (ص- 2
) 9
( ) هو :عتبة بن ربيعة بن عبد مشس ,من زعماء قريش يف اجلاهلية ,ومن سادهتم ,وكان من أشد
املشركني حربًا وإيذاء على املسلمني ,فكان ممن دعاء عليهم رسول اهلل  -صلّى اهلل عليه وسلّم
بأعياهنم ,شهد بدراً مع املشركني فقُتل .انظر :البداية والنهاية (  ,) 0 /األعالم ( ) 00/
( ) السخلة هنا مبعىن املولود احملبّب إىل أبويه .انظر :لسان العرب ,مادة (سخل)
(

) سورة فصلت -
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( )

فقال عتبة( :حسبك! حسبك! ما عندك غري هذا؟) قال( :ال).

فرجع إىل قريش ,فقالوا( :ما وراءك؟) قال( :ما تركتُ شيئاً أرى أنّكم تُكَلِّ ُمونَه به إال
وقد كََّلمتُه به) فقالوا( :فهل أجابك؟) قال( :نعم) .قال( :ال ,والذي نصبها بنية! ما
فهمت شيئاً مما قال غري أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود) قالوا( :ويلك!
يكلمك رجل بالعربية ال تدري ما قال؟) قال( :ال ,واهلل! ما فهمت شيئاً مما قال غري ذكر
( )
الصاعقة)
 ويف رواية :أن عتبة بن ربيعة كان سيداً حليماً قال ذات يوم ,وهو جالس يفنادي قريش ورسول اهلل  جالس وحده يف املسجد ( :يا معشر قريش! أال أقوم إىل هذا
فأكلمه أموراً لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنّا؟) وذلك حني أسلم محزة
بن عبد املطلب ,ورأوا أصحاب رسول اهلل  يزيدون ويكثرون ,فقالوا( :بلى ,يا أبا
الوليد! فقم فكَلِّمهُ!) فقام عتبة ,حىت جلس إىل رسول اهلل  فقال ( :يابن أخي! إنك
منا ,حيث قد علمت ,من السطة( ) يف العشرية واملكان والنسب ,وإنك قد أتيت قومك
بأمر عظيم ,فرقت به مجاعتهم ,وسفهت به أحالمهم ,وعبت به آهلتهم ودينهم ,وكفرت
من مضى من آبائهم ,فاستمع مين ,أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك أن تقبل منها
بعضها) .فقال رسول اهلل ( :قل يا أبا الوليد! أمسع!) فقال( :يابن أخي إن جئت إنّما
تريد مبا جئت من هذا القول ماالً ,مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماالً ,وإن
كنت إمنا تريد شرفاً ,شرّفناك علينا حىت ال نقطع أمراً دونك ,وإن كنت تريد مُلكاً,
مََّلكنَاك ,وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ,وال تستطيع أن تَ ُردَّه عن نفسك طلبنا لك
الطب ,وبذلنا فيه أموالنا ,حىت نربئك منه ,فإنَّه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يداوى
منه ,ولعل هذا الذي يأيت به شعر جاش به صدرك فإنكم لعمري ,يا بين عبد املطلب,
( )

سورة فصلت:

( ) رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ( ,) 0/0وأبو يعلى يف مسنده (  ,) - 9/واحلاكم يف
املستدرك (  ,) 02/وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ,وذكره األلباين يف صحيح السرية النبوية
(ص ) 6
(

) السطة من الوسط كما يف النهاية (  ,) 66/فيكون املعىن :أوسطنا نسباً
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تقدرون منه على ما ال يقدر عليه أحد) حىت إذا فرغ عتبة ورسول اهلل  يستمع منه.
قال رسول اهلل ( :أفرغت يا أبا الوليد؟) قال( :نعم) قال( :فاسْتَمِ ْع منِّي) قال( :أفعل)
فقال رسول اهلل :


( )

            

فمضى رسول اهلل  يقرؤها عليه ,فلما مسعها عتبة أنصت له وألقى بيده خلف

ظهره معتمداً عليها يستمع منه حىت انتهى رسول اهلل  إىل السجدة فسجد فيها ,مث قال:
(قد مسعت ,يا أبا الوليد ,ما مسعت ,فأنت وذاك) فقام عتبة إىل أصحابه فقال بعضهم
لبعض حيلف باهلل( :لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به!) فلما جلس إليهم
قالوا( :ما وراءك يا أبا الوليد؟) فقال( :ورائي أين واهلل قد مسعت قوالً ما مسعت ملثله قط
واهلل ,ما هو بالشعر ,وال بالسحر ,وال الكهانة! يا معشر قريش! أطيعوين واجعلوها يب
خلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه واعتزلوه ,فواهلل! ليكوننّ لقوله الذي مسعت نبأ ,فإن
تصبه العرب فقد كفيتموه بغريكم ,وإن يظهر على العرب فمُ ْل ُكه مُ ْل ُك ُكم وعِزُّه عِزُّكم
وكنتم أسعد الناس به) قالوا( :سحرك – واهلل ,يا أبا الوليد – بلسانه!) فقال  :هذا رأي
( )
لكم فاصنعوا ما بدا لكم
وضمن اآليات اليت قرأها رسول اهلل  قول اهلل تعاىل:
           

وقوله تعاىل يف قوم عاد:

( )

) سورة فصلت- :
) رواه ابن هشام يف سريته عن ابن إسحاق من طريق البكائي (  ,) 02- 00/وحسن إسناده

األلباين يف خترجيه أحاديث فقه السرية (ص) 06
( ) سورة فصلت9 :
( ) سورة فصلت:
(

( )

         

        

(

( )

           

وقوله تعاىل يف جلود أهل النار:

(

    

) سورة فصلت:
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وقوله تعاىل:

          

( )

 -6عن ابن عباس ,قال :جاء العاص بن وائل( ) إىل رسول اهلل  بعظم حائل,
ففته بيده ,فقال( :يا حممد ,أحييي اهلل هذا بعد ما أرم؟)( ) قال( :نعم ,يبعث اهلل هذا ,مث
مييتك ,مث حيييك ,مث يدخلك نار جهنم) ,فنزلت اآليات من أخر

  :   

( )

 ) (      إىل آخر السورة

 -0عن أيب هريرة ,قال :جاء مشركو قريش خياصمون رسول اهلل  يف القدر,
فنزلت:

                

()6

 -2قصة سجود املسلمني واملشركني واجلن واإلنس مبكة عندما قرأ عليهم
الرسول  سورة النجم ,فقال عبد اهلل بن مسعود( :قرأ النيب  النجم مبكة ,فسجد
فيها ,وسجد من معه غري شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إىل جبهته وقال
()0
يكفيين هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافرا)
( ) سورة فصلت0 :
( ) هو :العاص بن وائل بن هاشم  -أو هشام  -بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب
بن لؤي ,والد الصحايب عمرو بن العاص .كان العاص ذو سن يف قريش ,وكان يُكثر اجلدال مع
رسول اهلل  وأصحابه ,فأنزل اهلل آيات يف الرد عليه ,وقيل إنّ سورة الكوثر نزلت فيه .انظر :سرية
) 6 , 6 ,
,
ابن هشام ( , /
( ) ويف بعض الروايات( :أرى)
( ) سورة يس00 :
( ) رواه ابن جرير يف تفسريه (  ,) /وابن أيب حامت يف تفسريه ( ,) 0 / 0واحلاكم
(  ) 66/وصححه ,ووافقه الذهيب
( )6سورة القمر , 9- 2 :واحلديث رواه مسلم يف كتاب القدر ,باب كل شيء بقدر (صحيح

رقم )669
مسلم مع شرح النووي/ 6:
( )0رواه البخاري يف كتاب سجود القرآن ,باب ما جاء يف سجود القرآن وسنّتها (صحيح البخاري
مع فتح الباري 6 / :رقم  ) 060هبذا اللفظ ,ويف كتاب مناقب األنصار ,باب ما لقي النيب 
وأصحابه من املشركني يف مكّه (صحيح مسلم مع شرح النووي 0 /0 :رقم
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 ) 2وفيه:

-9ويف رواية( :أول سورة أنزلت فيها سجدة

  

قال فسجد  وسجد

من خلفه إال رجالً رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافراً وهو
( )
أمية بن خلف)
 - 0وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما( :أن النيب  سجد بالنجم وسجد معه
( )
املسلمون واملشركون واجلن واألنس)
 وعن املطلب بن أيب وداعة( ) قال( :رأيت رسول اهلل  سجد يف النجموسجد الناس معه) .قال( :ومل أسجد معهم) وهو يومئذ مشرك ,فقال املطلب( :فال أدع
( )
السجود فيها أبداً)
 ويف رواية( :قرأ رسول اهلل  مبكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده( )
فرفعتُ رأسي وأبيت أن أسجد) ومل يكن يومئذ أسلم املطلب

(فرفعه فسجد عليه) ,ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة ,باب سجود التالوة (صحيح مسلم
مع شرح النووي 06/ :رقم ) 90

(

) رواه البخاري يف كتاب التفسري ,باب

    

(صحيح البخاري مع فتح الباري:

 20/2رقم ) 26

(
(

) رواه البخاري يف كتاب التفسري ,باب

    

( 20/2رقم ) 26

) املطلب بن أيب وداعة احلارث بن صبرية بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي السهمي ,أسلم يوم

فتح مكة ,مث نزل الكوفة ,مث نزل بعد ذلك املدينة ,وله هبا دار ,أسر أبو وداعة يوم بدر فقال رسول
اهلل ( :متسكوا به فإن له ابنا كيسا مبكة) فخرج سراً حىت فدى أباه بأربعة آالف درهم وهو أول
أسري فدي من بدر .انظر :االستيعاب (  ,) 0 /اإلصابة ( ) 0 /
( ) رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ,) / ( ,) 0/واحلاكم يف املستدرك (  )0 /وصححه
شعيب األرانؤوط وزمالؤه يف حتقيق املسند) 06/ ( :
( ) رواه النسائي يف كتاب اإلفتتاح ,باب سجود القرآن ,السجود يف النجم (  ,) /مسند أمحد
(  ,) 0/وقد صحح إسناده احلافظ يف الفتح ( ,) 2 /2وحسن أسناده الشيخ األلباين يف صحيح
النسائي (  09/رقم )9 2
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 عن أيب هريرة أن النيب ( :قرأ النجم فسجد وسجد الناس معه اال رجلني( )
أرادا الشهرة)
ويف هذه السورة اليت قرآها رسول اهلل  على أهل مكّة قول اهلل تعاىل:
    

 

( )

 يف حديث أنس بن مالك( )  يف اإلسراء واملعراجُ( :ثمَّ ذَهَبَ يب إىلالسدرة املنتهى ,وإذا وَرَُقها كآذان الفيلة ,وإذا مثرها كالقالل) قال( :فلما غشيها من أمر
( )

اهلل ما غشي ,تغريت فما أحد من خَلْقِ اهلل يستطيع أن ينعتها من حسنها)
التعليق:

من خصائص الرب سبحانه وتعاىل أنّه متفرّد باخللق ,فال (خالق إالّ اهلل.

قال تعاىل) (       :؛ فهذه اجلملة تفيد احلصر لتقدمي اخلرب؛ إذ إن
تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر.

(
(
(

) املسند (  ,) 0 /قال شعيب األرنؤوط وزمالؤه يف حتقيق املسند ( ( :) 0 /إسناده قوي)
) سورة النجم:
) هو :أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام األنصاري اخلزرجي ,خادم رسول اهلل

 شهد بدرًا وهو مل يبلغ سن الرشد ,خدم رسول اهلل  عشر سنني ,فكان من املكثرين لرواية
احلديث ,دعا له رسول اهلل  بكثرة املال والولد ودخول اجلنة ,واستعمله أبو بكر وعمر على عمالة
البحرين ,مث استقر منزله بالبصرة حىت تويف هبا عام ( 9هـ) ,عن أكثر من مائة سنة .انظر :البداية
والنهاية ( ,)22/9اإلصابة ( ) 6/

( ) رواه مسلم يف كتاب اإلميان ,باب اإلسراء برسول اهلل  إىل السموات ,وفرض الصلوات
(صحيح مسلم مع شرح النووي 22- 2 / :رقم  ,) 09وسيأيت إيراده بطوله ص (  ) 0إن
شاء اهلل.
(

) سورة األعراف:
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قال تعاىل) (            :؛ فهذه اآلية تفيد
( )

اختصاص اخللق باهلل ألنّ االستفهام فيها مشربٌّ معىن التحدي).
واألخبار اليت تقدّم إيرادها من مرويات العهد املكّي تدلّ على أنّ اخللق من
خصائص اهلل.
أمّا حديث زيد بن عمرو بن نفيل فوجه داللته على أنّ اخللق من خصائص اهلل أنّه
احتجّ على بطالن تسمية املشركني غري اهلل على ذبائحهم مبا أقرّوا به من أنّ اهلل وحده هو
اخلالق ,وقد أقرّوا بذلك ألهنم مفطورون عليه ,ودليل الفطرة أحد أنواع األدلّة على إثبات
( )
ربوبية اهلل وخصائص الرب.
وأمّا حديث أوّل نزول جربيل بالوحي فالشاهد منه على اختصاص اهلل باخللق يف
ورود قول اهلل تعاىل ,        :حيث (قال

  

وحذف املفعول

إشارة للعموم؛ ألنّ حذف املفعول يفيد العموم ,إذ لو ذكر املفعول لتقيد الفعل به ,لو قال
خلق كذا تقيد اخللق مبا ذكر فقط ,لكن إذا قال
كل شيء جلّ وعال .مثّ قال

  

     

وأطلق صار عاماً فهو خالق

خص اهلل تعاىل خلق اإلنسان تكرمياً

( )

لإلنسان وتشريفاً له)

والشاهد يف قصة نزول الوحي يف الوليد بن املغرية يف نزول

   

  ويف تفسري اآلية قوالن:
(أحدمها :خلقته وحيداً يف بطن أمه ال مال له وال ولد ..
( )
والثاين :خلقته وحدي مل يشركين يف خلقه أحد)

(

) سورة فاطر:
) القول املفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمني ( )9/

(

) زاد املسري البن اجلوزي () 0 /2

(

( ) سيأيت الكالم على داللة الفطرة على توحيد الربوبية مفصّالً ,إن شاء اهلل
( ) تفسري جزء عمّ للشيخ ابن عثيمني (ص .) 0انظر كذلك :الدر املصون للسمني احلليب
( ) 6/
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فعلى كال التفسريَين يُضاف اخللق إىل اهلل ,وعلى التفسري الثاين يُضاف عليه على
وجه االختصاص
والشاهد يف نزول آخر سورة    يف قول اهلل تعاىل
 ,    وقوله سبحانه:

    

          

               
 

( )

قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني( :واخلالّق صفة الزمة له ,وكونه خالّقاً يشمل
( )
أنّه خيلق كل شيء)
وكونه  خلق كلّ شيء يقتضي اختصاصه باخللق
والشاهد يف جمادلة املشركني رسول اهلل  يف القدر يف نزول قول اهلل تعاىل:

 

    

قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – رمحه اهلل  -يف تفسري هذه اآلية الكرمية( :ملا
ذكر عذاب أهل النار مث سيذكر نعيم أهل اجلنة ,ذكر بينهما أن هذا اخللق وتفاوته بقدر
اهلل  ,فكل شيء خملوق فهو بقدر ,كل ذرة يف رملة فهي خملوقة بقدر ,وكل نقطة تقع
على األرض من السحاب فهي خملوقة بقدر ,وكل شيء تعم ما سوى اخلالق ,ألنّه ما مث
إال خملوق وخالق ,فإذا كان كل شيء خملوقاً كان اخلالق وحده األول الذي ليس قبله
شيء ,واآلخر الذي ليس بعده شيء ,والظاهر الّذي ليس فوقه شيء ,والباطن الّذي ليس
( )
دونه شيء)
فبيّن وجه داللة اآلية على اختصاص اهلل باخللق
ووجه داللة بقية املرويات على أن اخللق من خصائص الرب ظاهر يف إضافة اخللق
إىل اهلل 
(
(
(

) سورة يس2 -20 :
) تفسري سورة يس (ص) 6

) تفسري سورة احلجرات إىل سورة احلديد للشيخ ابن عثيمني (ص ) 9 - 9
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املبحث الثاين:
بيان تفرّد اهلل بامللك
يدلّ على اختصاص اهلل بامللك يف مرويات العهد املكّي:
 قول املشركني يف تلبيتهم( :لبيك اللهم لبيك ,لبيك ال شريك لك إال شريك( )
هو لك ,متلكه وما ملك)
 ما راوه ابن عباس ,قال :جاء العاص بن وائل( ) إىل رسول اهلل  بعظمحائل ,ففته بيده ,فقال( :يا حممد ,أحييي اهلل هذا بعد ما أرى؟) قال( :نعم ,يبعث اهلل
هذا ,مث مييتك ,مث حيييك ,مث يدخلك نار جهنم) ,فنزلت اآليات من آخر يس

  

( )

 ) (      إىل آخر السورة

واآليات اليت نزلت تشمل قول اهلل تعاىل:
  

      

( )

 قصة سجود املسلمني واملشركني واجلن واإلنس مبكة عندما قرأ عليهم()6
الرسول  سورة النجم
ويف هذه السورة ورد قول اهلل تعاىل:

        

        

(
(
(

()0

) عزاه اهليثمي يف جممع الزوائد (  ) 00/إىل البزار وقال( :رجاله رجال الصحيح)
) تقدمت ترمجته (ص )
) سورة يس00 :

( ) تقدم خترجيه ص ( )
( ) سورة يس2 :
( )6تقدم إيراد القصة برواياهتا مع التخريج ص -
( )0سورة النجم:
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 وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما ,قال ملا خرج النيب  من مكة ,قال أبو( )
بكر( :أخرجوا نَبِيَّهم ,إنّا هلل وأنا إليه راجعون ,لَيَهلَ ُكنَّ)
التعليق:
من خصائص الرب سبحانه وتعاىل أنّه متفرّد بامللك ,فال ميلك اخللق إالّ خالقهم؛
و(مجيع املوجودات كلها ملكه وعبيده املفتقرون إليه ,املضطرون إليه يف مجيع شؤوهنم,
ليس ألحد خروج عن ملكه ,..فله ملك العامل العلوي والسفلي ,..وليس هلل يف شيء من
( )
ذلك مشارك)
قال اهلل تعاىل:

( )

       

( )

قال ابن كثري( )( :أي :اجلميع ملكه وحتت قهره وسلطانه)
وقال تعاىل:

             

        

()6

وامللكوت صيغة مبالغة مبعىن امللك ,كاجلربوت والرمحوت ,كأنّه قال :قل من بيده
مالكية األشياء الكلية( ,)0فقرر اهلل تفرّده واستقالله بامللك.
واألخبار املتقدمة من مرويات العهد املكّي دلّت على اختصاص اهلل باملُلك
(

) رواه النسائي يف كتاب اجلهاد ,باب وجوب اجلهاد ( ,) /6واإلمام أمحد يف املسند ( ,) 6/

واحلاكم يف املستدرك (  ) 69/وصححه ووافقه الذهيب ,وصحح الشيخ اإللباين إسناده يف صحيح
النسائي (  6 6/رقم ) 290
( ) فتح الرحيم امللك العالم ص 0مع شيء من التصرف
( ) سورة املائدة0 :
( ) تقدمت ترمجته
( ) تفسري ابن كثري ( )69/
( )6سورة املؤمنون29-22 :

( )0انظر :فتح القدير للشوكاين ( ) 00/ ,60 /
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أمّا تلبية املشركني ففيه إقرارهم بأنّ آهلتهم مملوكة هلل تعاىل ,واملشركون كانوا
يقرّون بربوبية اهلل تعاىل ,وذلك ألنّ البشر مفطور على اإلقرار بذلك ,والفطرة من أنواع
األدلّة على توحيد الربوبية كما سيأيت بيانه بالتفصيل إن شاء اهلل
وأمّا نزول آخر سورة    فالشاهد يف ورود قول اهلل نعاىل:

  

       ضمن اآليات اليت نزلت
ووجه داللة اآلية على تفرّد اهلل بامللك ,أنّ اهلل أخرب أنّ املنزّه عن العجز والشرك
( )
وهو اهلل  هو الّذي يستقل مبالكية كل شيء.
والشاهد يف قرآءة النيب  سورة النجم على أهل مكّة يف ورود قول اهلل تعاىل:



              
 

قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  -يف تفسري هذه اآلية( :يقول علماء البالغة:
إنه إذا تقدم شيء حقه التأخري فهو دليل على احلصر والتخصيص ,فلننظر يف هذه اآلية هل
فيه تأخري وتقدمي


        

اهلل خرب مقدم

و  

 مبتدأ مؤخر ,إذاً قدم فيها ما حقه التأخري وهو اخلرب؛ ألن حق اخلرب أن يكون

متأخراً عن املبتدأ .تقول :الرجل قائم وال تقول :قائم الرجل ,فاألصل أن املبتدأ على امسه
يكون هو األول واخلرب هو الثاين ,لكن أحياناً يقدم اخلرب لفائدة ,فهنا الفائدة :احلصر يعين:
هلل ال لغريه

       

وال أحد ميلك ما يف السموات وال ما يف

األرض إال اهلل تبارك وتعاىل ,وحنن منلك ما منلك من أموالنا ولكن ملكنا ليس عاماً,
فملكي ليس ملكاً لك ,وملكك ليس ملكاً يل ,فأمالكنا ليست عامة ,مث حنن ال منلك
التصرف مبا هو ملكنا كما نشاء ,فتصرفنا حمدود حسب الشريعة ,وهلذا لو تراضى اثنان
يف بيع الربا قلنا :ال متلكان ذلك ,ولو أراد اإلنسان أن حيرق ماله قلنا :هذا ممنوع ,فملك
غري اهلل قاصر ,وغري شامل ,وامللك التام الواسع الشامل هلل  وهلذا قال:

   

     فهو مالك لذواهتما ,ومالك ملا فيهما أيضاً ,وكم من ملك يف
(

) انظر :تفسري القرطيب (  ,)60/تفسري البيضاوي (مع حاشية حمي الدين شيخ زاده/ :
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)

السموات ,وكم من خملوق يف األرض كله ملك هلل  يتصرف فيه كما يشاء حسب ما
( )
تقتضيه حكمته)
فبيّن وجه داللة اآلية على تفرّد اهلل بامللك
وأمّا حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما يف مقف أيب بكر الصدّيق  عند
خروجه من مكّة فالشاهد فيه يف قول الصدّيق ( :إنّا هلل وإنّا إليه راجعون)
قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – رمحه اهلل تعاىل – عند كالمه يف شرح

كلمة( :إنّا هلل وإنّا إليه راجعون)(( :إنّا هلل) :أي :ملْكاً وعبيداً؛ فله أن يفعل بنا ما شاء)

مثّ ذكر  -رمحه اهلل – أنّه يُستفاد من هذه الكلمة (أنّ العباد هلل  ,خلقاً ومُلكاً وتدبرياً؛
( )
فهو يفعل فيهم ما يشاء)
فبيّن  -رمحه اهلل – أنّ كلمة( :إنّا هلل وإنّا إليه راجعون) يقتضي أنّ العباد ملك هلل,
فالتفرد باملُلك من خصائص الرب .

(
(

) تفسري سوة احلجرات إىل سورة احلديد (ص) 2- 0
) أحكام من القرآن الكرمي ( /

) 2,
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املبحث الثالث:
بيان تفرد اهلل بتصريف األمور وتدبري شؤون العباد
أوالً :تقرير تفرّد اهلل تعاىل باألمر على وجه العموم,
ويف ذلك:
 قصة جمادلة عتبة بن ربيعة( ) مع رسول اهلل  ) (وفيه قراءة النيب  لقول اهللتعاىل:

               

 

( )

وقول اهلل تعاىل:

           

( )

 قصة نزول آخر سورة يس الّذي تقدم ذكرها( ) ,ومن ضمن اآليات اليتنزلت ,قول اهلل تعاىل:

           

()6

 ما جاء عن ابن عباس ,أنه قال :قالت قريش ليهود( :أعطونا شيئاً نسأل هذاالرجل) .فقال( :سلوه عن الروح) .قال :فسألوه عن الروح ,فأنزل اهلل:
             

(
(
(

) تقدمت ترمجته
) تقدم إيراد القصة مع التخريج ص () - 0
) سورة فصّلت:

( ) سورة فصّلت:
( ) تقدم خترجيه ,ص ( )
( )6سورة يس2 :
( )0سورة اإلسراء2 :
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()0

  

قالوا( :أوتينا علماً كثرياً ,التوراة ,ومن أويت التوراة ,فقد أويت خرياً كثرياً ,فأنزلت
( )

 ) (           إىل آخر اآلية

 حديث خماصمة قريش النيب  يف القدر الذي تقدّم إيراده( ) ,وفيه نزول قولاهلل تعاىل:

      

( )

 -عن ابن عباس  :يف قول اهلل تعاىل

         

( )

قال غلبت ,وغلبت .كان املشركون حيبون أن يظهر أهل فارس على الروم ؛ ألهنم وإياهم
أهل أوثان ,وكان املسلمون حيبون أن يظهر الروم على فارس ؛ ألهنم أهل كتاب ,فذكروه
أليب بكر ,فذكره أبو بكر لرسول اهلل  ,فقال رسول اهلل ( :أما إهنم سيغلبون) .قال:
فذكره أبو بكر هلم ,فقالوا( :اجعل بيننا وبينك أجالً ؛ فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا,
وإن ظهرمت كان لكم كذا وكذا ؛ فجعل أجالً مخس سنني  ,فلم يظهروا ,فذكر ذلك
للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم ,فقال( :أال جعلته إىل دون؟) قال( :أراه) قال( :العشر) قال
سعيد بن جبري( :)6والبضع ما دون العشر ,قال مث ظهرت الروم بعد ,قال فذلك قوله

(
(

) سورة الكهف09 :
) رواه الترمذي يف كتاب تقسري القرآن ,باب سورة بين إسرائيل (  0 /رقم 0

) وقال:

(حسن صحيح) ,وأمحد يف املسند (  ,) /واحلاكم يف املستدرك (  ,) 09/وصححه احلاكم,
ووافقه الذهيب ,وصححه احلافظ يف الفتح ( ,) /2وصححه األلباين يف ظالل اجلنة ( ) / -
( ) انظر :ص ( )
( ) سورة القمر9 :
( ) سورة الروم- :
( )6هو :سعيد بن جبري بن هشام ,اإلمام احلافظ املقرئ املفسر الشهيد ,أبو حممد ويقال أبو عبد اهلل
األسدي الوابلي موالهم الكويف ,التابعي ,روى عن ابن عباس ,وعائشة ,وأيب هريرة ,وأنس وغريهم
من الصحابة ,قيل إنه ولد يف خالفة علي  ,وقُتل عام 9هـ .انظر :سري األعالم النبالء ( /
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)

تعاىل:


     

إىل قوله

         

( )

 -6ويف رواية :ملا نزلت

           

 ,) (       فكانت فارس يوم نزلت هذه اآلية قاهرين
للروم ,وكان املسلمون حيبون ظهور الروم عليهم ؛ ألهنم وإياهم أهل كتاب ,ويف ذلك
قول اهلل تعاىل

              

 ) ( فكانت قريش حتب ظهور فارس ؛ ألهنم وإياهم ليسوا بأهل كتاب وال إميان ببعث ,
فلما أنزل اهلل تعاىل هذه اآلية خرج أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه يصيح يف نواحي مكة
                

 .  قال ناس من قريش أليب بكر( :فذلك بيننا وبينكم ,زعم صاحبكم أن الروم
ستغلب فارسا يف بضع سنني ,أفال نراهنك على ذلك؟) قال( :بلى) وذلك قبل حترمي
الرهان ,فارهتن أبو بكر واملشركون ,وتواضعوا الرهان ,وقالوا أليب بكر( :كم جتعل البضع
ثالث سنني إىل تسع سنني؟ فسمِّ بيننا وبينك وسطاً تنتهي إليه) ,قال( :فسموا بينهم ست
سنني) قال :فمضت الست سنني قبل أن يظهروا ,فأخذ املشركون رهن أيب بكر ,فلما
دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب املسلمون على أيب بكر تسمية ست
سنني ؛ ألن اهلل تعاىل قال:

    

قال :وأسلم عند ذلك ناس كثري

( )

( ) سورة الروم , - :واحلديث رواه الترمذي يف كتاب تفسري القرآن ,باب سورة الروم ( /
رقم  ) 9واحلاكم (  ,) 0/وقال الترمذي( :حسن صحيح) ,وصححه احلاكم ووافقه
الذهيب ,وقال األلباين يف السلسلة الضعيفة (( :) 6 /0وهو كما قاال)
( ) سورة الروم- :

( ) سورة الروم- :
رقم  ) 9وقال( :صحيح
( ) رواه الترمذي يف كتاب تفسري القرآن ,باب سورة اللروم ( /
حسن) ,وقال احلافظ يف اإلصابة ((: ) 2 /6رجال السند ثقات) ,وحسن إسناده األلباين يف
السلسلة الضعيفة () 66/0
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 -0يف حديث أنس بن مالك  يف اإلسراء واملعراجُ( :ثمَّ ذَهَبَ يب إىل السدرة

املنتهى ,وإذا وَرَُقها كآذان الفيلة ,وإذا مثرها كالقالل) قال( :فلما غشيها من أَمْرِ اهلل ما
( )

غشي ,تغريت فما أحد من خَ ْلقِ اهلل يستطيع أن ينعتها من حسنها)
التعليق:

من خصائص اهلل  أنّه متفرد بتصريف األمور وتدبري شؤون العباد ,فهو متفرد
بالرزق ,والنفع ,والضر ,واإلعطاء ,واملنع ,واإلحياء ,واإلماتة ,وإجابة الدعاء ,إىل غري
ذلك من خصائص الربوبية.
قال اهلل تعاىل يف بيان تدبريه ألمر هذا الكون:

       

,) ( وقال ,) (         :وقال:
   

     

( )

واألخبار املتقدمة فيها بيان على أن تدبري األمر من خصائص الرب 
أمّا قصة جمادلة عتبة بن ربيعة رسول اهلل  فالشاهد فيها يف قرآءة النيب  لسورة
فصلت من أول السورة إىل السجدة فيها ,فإنّ قرآءته  تضمّنت قول اهلل تعاىل:

 

                أي:
انقادا ألمري طائعتني أو مكرهتني؛ فال بدّ من نفوذه( ) ,وقوله :

  

         أي :أوحى فيها ما أراده وأمر به( ,)6ففي
اآليتني نسبة األمر إىل اهلل عزّ وجلّ وأنّ مجيع املخلوقني – سواء كانوا يف السموات
(
(
(
(
(

) تقدم خترجيه ,ص ( )
) سورة يونس:

) سورة يونس:
) سورة الرعد:
) تيسري الكرمي الرمحن ( ) 66/

( )6انظر :فتح القدير ( )666/
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واألرض ال ميكنهم أن خيالفوا أمر اهلل الكوين وتدبريه القدري مما يدل على أنّ األمر بيد
اهلل وحده ال شريك له.
وأمّا نزول آخر سورة يس فالشاهد فيه يف نزول قول اهلل تعاىل:

   

        فـ(ـاألمر مهما كانت عظمته؛ فإنّ اهلل تعاىل قادر
عليه بكلمة واحدة وهي (كن))( ) وهذا من خصائص املتفرّد بتدبري األمر ,وهو اهلل .
والشاهد يف سؤال قريش رسول اهلل  عن الروح يف نزول قول اهلل تعاىل:

 

    

قال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهلل يف تفسري اآلية( :أي :من مجلة
خملوقاته اليت أمرها أن تكون فكانت)( ) ,ففي اآلية نسبة األمر الكوين هلل ,واألمر الكوين
من خصائص الربوبية
ونزلت يف هذه القصة قول اهلل تعاىل:

        

          

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية الكرمية( :قوله تعاىل:

  

أي :يل حممد       :يعين حرباً يُكتب به .    
    قبل أن تنفد كلمات اهلل  ألنّه املدبر لكل األمور ,بكلمة
كن  ال نفاد لكالمه 



( )

فبيّن رمحه اهلل أنّ اآلية فيها داللة على أنّ اهلل مدبّر األمر.
أمّا خماصمة قريش رسول اهلل  يف القدر فالشاهد فيه يف نزول قول اهلل تعاىل:



      ففي هذه اآلية الكرمية تقرير القضاء والقدر ,وقضاء اهلل وقدره
من مقتضيات توحيد الربوبية ,فكون كل شيء يف السماء واألرض حيدث بتقدير اهلل
وحده يدلّ على تفرّده سبحانه باألمر بداللة اللزوم.
(
(
(

) أحكام من القرآن الكرمي للشيخ ابن عثيمني ( ) 0/
) تيسري الكرمي الرمحن ( )9 6/
) تفسري سورة الكهف (ص) 0
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وأمّا قصة الروم فالشاهد منها على تفرّد اهلل تعاىل باألمر يف اآليات الّيت يف صدر

سورة الروم ,حيث ورد فيها قول اهلل تعاىل ,) (         :ففي هذه
اآلية الكرمية ,لقد نسب اهلل األمر إىل نفسه سبحانه وتعاىل على وجه احلصر واالختصاص
؛ ألنّه قدّم اخلرب الّذي حقه التأخري على املبتدأ الّذي حقه التقدمي ,وتقدمي ما حقه التأخري
يفيد االختصاص واحلصر ,فتبني من ذلك وجه داللة اآلية على تفرّد اهلل باألمر.
والشاهد يف يف حديث أنس بن مالك  يف اإلسراء واملعراج يف نسبة رسول اهلل
 األمر إىل اهلل
ثانياً :ما ورد يف بيان يف اختصاص اهلل بالتصرف يف خملوقاته ,كتصرفه يف احليوان,
وتصرفه يف الكون كتصريف الرياح والسحاب وغري ذلك وهو كاآليت:
) (
 قال النيب ( : إنّ اهلل حبس عن مكّة الفيل) وقال النّيب ( :ما خألت القصواء( ) ,وما ذاك هلا خبُُلقٍ ,ولكن حبسها) (
حابس الفيل)
 قال ابن عبّاس :أقبل أصحاب الفيل حىت إذا دنوا من مكة استقبلهم عبداملطلب فقال ملَلِكِهم( :ما جاء بك إلينا يا ربنا أال بعثت فنأتيك بكل شيء أردت؟) فقال:
(أخربت هبذا البيت الذي ال يدخله أحد إال آمن فجئت أخيف أهله) فقال ( :إنا نأتيك
( ) سورة الروم:
َرفُ لقطة أهل مكّة؟ (صحيح البخاري مع فتح
) ( رواه البخاري يف كتاب اللقطة ,باب :كيف ُتع َّ
) ويف كتاب العلم ,باب :كتابة العلم (صحيح البخاري مع فتح الباري:
الباري 0 / :رقم
) ويف كتاب الديات ,باب :من قُتِل له قتيل فهو خبري النّظرين (صحيح البخاري
رقم
/
رقم  ,)6220ومسلم يف كتاب احلج ,باب :حترمي مكّة وصيدها وخالها
مع فتح الباري/ :
رقم ) 9
وشجرها ولقطتها ,إالّ ملنشد على الدوام (صحيح مسلم مع شرح النووي/9 :

( ) اخلالء لإلبل كاحلران للخيل ,وال يكون اخلالء إال للنوق خاصة ,والقصواء اسم ناقة النيب .
انظر :فتح الباري ( ) 9 /
) (رواه البخاري يف كتاب الشروط ,باب :الشروط يف اجلهاد (صحيح البخاري فتح الباري:
 22/رقم

, 0

) 0
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بكل شيء تريد فأرجع) فأىب إالّ أن يدخله وانطلق يسري حنوه وختلف عبد املطلب فقام
على جبل فقال  :ال أشهد مهلك هذا البيت وأهله مث قال:
حالال فامنع حاللك
اللهم إن لكل إله
أبدا حمالــــك
ال يغلنب حماهلـم
اللهم فإن فعلـت فأمر ما بدا لــك
فأقبلت مثل السحابة من حنو البحر حىت أظلّتهم طري أبابيل اليت قال اهلل :
    



) (

قال :فجعل الفيل يعج عجاً

    

) (

 وقال ابن عباس– رضي اهلل عنهما :جاء أصحاب الفيل حىت نزلوا الصِفَاح( ),فجاءهم عبد املطلب جد النيب  فقال( :إنّ هذا بيت اهلل تعاىل ,مل يسلط عليه أحداً).
قالوا( :ال نرجع حىت هندمه) .قال :وكانوا ال يقدمون فيلهم إالّ تأخر فدعا اهلل الطري
األبابيل ,فأعطاها حجارة سودا عليها الطني ,فلمّا حاذهتم رمتهم ,فما بقي منهم أحد إالّ
( )
أخذته احلكة ,فكان ال حيك إنسان منهم جلده إال تساقط حلمه).
 عن عبيد بن عمري( ) ,قال :ملا أراد اهلل أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهمطرياً أنشئت من البحر أمثال اخلطَاطِيف( )6كل طري منها حيمل ثالثة أحجار جمزعة حجرين
) ( سورة الفيل:
( ) سورة الفيل ,اآلية , :واحلديث رواه احلاكم (  ) 2 /وصححه ووافقه الذهيب ,وأومأ الدكتور
عادل عبد الغفور عبد الغين إىل حسنه بعد أن انتقد احلاكم والذهيب لتصحيحهم للخرب
( ) الصِفاح :موضع خارج مكّة من جهة طريق اليمن كما قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري
( ) /
( ) رواه البيهقي يف الدالئل (  ,) /وحسّنه احلافظ يف الفتح ( ) /
( ) هو :عبيد بن عمري بن قتادة الليثي اجلندعي املكي ,الواعظ املفسر ,من ثقات التابعني ,ولد يف

حياة النيب  , وحدّث عن عمر بن اخلطاب ,وعلي ,وعن ابن عبّاس رضي اهلل عنهم وعن غريهم,
تتويف عام 0هـ .انظر :سري أعالم النبالء ( ) 6/
( )6اخلَطَاطِيف مجع اخلُطَّاف وهو طائر معروف ,ويُطلق أيضاً على احلديدة املعوجة .انظر :النهاية
( ) 9/
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يف رجليه وحجراً يف منقاره قال  :فجاءت حىت صفت على رؤوسهم مث صاحت وألقت
ما يف أرجلها ومناقريها فما يقع حجر على رأس رجل إال خرج من دبره وال يقع على
شيء من جسده إال خرج من اجلانب االخر وبعث اهلل رحيا شديدة فضربت احلجارة
( )
فزادهتا شدة فأهلكوا مجيعاً
 -6قصة حوار عتبة بن ربيعة( ) مع رسول اهلل  ) (وفيها قرآءته سورة فصّلت
إىل السجدة فيها ,ووردت يف هذه اآليات قوله تعاىل:
       

      

( )

التعليق:
دلّت هذه األخبار على اختصاص اهلل بالتصرف يف خملوقاته ,كتصرفه يف احليوان,
وتصرفه يف الكون كتصريف الرياح والسحاب
أمّا قصة الفيل ,فإنّها تدلّ على عظم قدرة اهلل تعاىل ,قال اهلل تعاىل:

   

               

 ,) (         واهلل حبس عن مكة الفيل عام
مولد النيب  ,ملا سار معه جيش أهل احلبشة النصارى ليهدموا الكعبة ,ملا أهان بعض
العرب كنيستهم اليت باليمن ,وقد حبس اهلل الفيل بإرسال طري أهلكها مما يدل على أنّ اهلل
يصرف الكون وأنّ ما حيدث فيه بيده تعاىل ,ويف ذلك قول النيب ( :إنّ اهلل حبس عن
مكّة الفيل) ,قوله ( :ما خألت القصواء ,وما ذاك هلا خبُُلقٍ ,ولكن حبسها حابس
الفيل) ,فنسب النيب  منع الفيل من دخول مكة إىل اهلل سبحانه وتعاىل ,مما يدلّ على أنّ
( ) رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ( ,) 6 /0وقوّى احلافظ ابن حجر سنده يف الفتح ( ) 6/
وهو مرسل
(
(
(
(

) تقدمت ترمجته
) تقدم إيراد القصة مع التخريج ص () - 0
) سورة الفصلت6 :
) سورة الفيل- :
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التصرف يف احليوان ومجيع املخلوقات من خصائص اهلل ,وأن أمرها بيده سبحانه ,فكل
خملوق من حيوان أو غريه إمنا يسري وفق إرادة اهلل تعاىل ,وأن ما ال يريده اهلل ال ميكن أن
يكون ,مهما فُعل من أجله من أسباب.
كما أفادتنا هذه األخبار أنّ الطري ,الّيت هي من أصغر وأضعف خملوقات اهلل ,
هزمت الفيل ,الذي هو من أكرب وأقوى احليوان ,وهذا أمر خارق للعادة ,واهلل  هو
الّذي أقدر الطري على هزم الفيل ,وقد جاءت يف هذه األخبار نسبة إرسال الطري إىل اهلل,
كما علمنا من الرواية األخرية أنّ اهلل بعث رحياً شديدة الّيت زادت احلجارة اليت رمتها
الطري شدّةً ,وهذا كلّه يدلّنا على أنّ اهلل يتصرف يف خملوقاته جبميع أنواعها كيف يشاء,
فاهلل  هو املتفرّد باألمر وتدبري شؤون العباد.
ثالثاً :ما ورد يف بيان تفرّد اهلل بالرزق ويف ذلك:
 قصة جتديد عبد املطّلب حفر زمزم .قال علي بن أيب طالب  :قال عبداملطلب :إين لنائم يف احلجر إذ أتاين آت فقال( :احفر طيبة) .قال :قلت( :وما طيبة؟)
قال :مث ذهب عين  .فلما كان الغد ,رجعت إىل مضجعي ,فنمت فيه ,فجاءين فقال:
(احفر بَرَّة)( )  .قال :فقلت( :وما برة؟) قال :مث ذهب عين .فلما كان الغد ,رجعت إىل
مضجعي ,فنمت فيه ,فجاءين فقال( :احفر املضنونة)( ) .فقال :فقلت( :وما املضنونة؟)
قال :مث ذهب عين .فلما كان الغد ,رجعت إىل مضجعي ,فنمت فيه ,فجاءين فقال:
ف أبداً وال تُذَمَّ( ) تسقي احلجيج
(احفر زمزم) .قال :قلت( :وما زمزم؟) قال( :ال تَْنزِ ُ
األعظم وهي بني الفرث والدم عند نقرة الغراب األعْصَمِ( ) عند قرية النمل .قال ابن
إسحاق( ) :فلما بني له شأهنا ودُ َّل على موضعها ,وعرف أنه قد صُدِق غدا بِمِ ْعوَله ومعه
(
(
(
(
(

) قال بن األثري يف النهاية ( ( :) 0/مساها برّة لكثرة منافعها وسعة مائها)
) أي :اليت ُيضَن هبا لنفاستها وعزهتا .النهاية ( ) 0 /

) أي :ال تعاب ,أو ال تُلفى مذموماً .النهاية ( ) 69/
الرجْلني .النهاية ( ) 9/
) هو :األبْيضُ اجلناحني وقيل األبيض ِّ
) هو :حممد بن إسحاق بن يسار بن خيار ,وقيل :ابن كوثان ,العالمة احلافظ األخباري أبو بكر,

وقيل :أبو عبد اهلل القرشي املطليب موالهم املدين ,صاحب السرية النبوية ,ولد سنة (20هـ) ,ورأى
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ابنه احلارث بن عبداملطلب ,ليس له يومئذٍ ولد غريه ,فحفر فيها ,فلما بدا لعبد املطلب
الطي( ) كبّر ,فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته ,فقاموا إليه فقالوا( :يا عبداملطلب ,إهنا
بئر أبينا إمساعيل ,وإن لنا فيها حقاً ,فأشركنا معك فيها .قال( :ما أنا بفاعل ,إن هذا األمر
قد خصصت به دونكم ,وأعطيته من بينكم ,فقالوا له( :فأنصِ ْفنا فإنا غري تاركيك حىت
خناصمك فيها) قال( :فاجعلوا بيين وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه) قالوا( :كاهنة بين
سعد بن هذمي)( ) قال(:نعم) قال :وكانت بأشراف الشام ,فركب عبد املطلب ومعه نفر
من بين أبيه من بين عبد مناف ,وركب من كل قبيلة من قريش نفر .قال :واألرض إذ ذاك
مَفَاوِز .قال :فخرجوا حىت إذا كانوا ببعض تلك املَفَاوِزِ بني احلجاز والشام فَنِي ماء عبد
املطلب وأصحابه فظمئوا حىت أيقنوا باهلَلَكَة ,فاستسقوا من معهم من قبائل قريش ,فأبوا
عليهم ,وقالوا( :إنا بِمَفَازَةٍ وحنن خنشى على أنفسنا مثل ما أصابكم) ,فلما رأى
عبداملطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه ,قال( :ماذا ترون؟) قالوا( :ما
رَأيُنَا إال تَبَ ٌع لرأيك فمُ ْرنَا مبا شئت) قال( :فإين أرى أن حيفر كل رجل منكم حفرته لنفسه
مبا بكم اآلن من القوة ,فكلما مات رجل دفعه أصحابه يف حفرته ,مث وارَ ْوه ,حىت يكون
آخركم رجالً واحداً ,فضَْيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب مجيعاً) .قالوا( :نعم ما
أمرت به) .فقام كل واحد منهم فحفر حفرته ,مث قعدوا ينتظرون املوت عطشاً ,مث إن عبد
املطلب قال ألصحابه( :واهلل إن إلقاءنا بأيدينا هكذا لِ ْلمَ ْوتِ ,ال نضرب يف األرض وال
ج ٌز ,فعسى اهلل أن يرزقنا ماء ببعض البالد ,ارحتلوا)؛ فارحتلوا ,حىت إذا
نبتغي ألنفسنا لعَ ْ
فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون ,تَقَدَّم عبد املطلب إىل
راحلته فركبها ,فلما انبعثت به انفجرت من حتت خُفّها عنيٌ من ماء عذب ,فكبّر
عبداملطلب وكبّر أصحابه ,مث نزل فشرب وشرب أصحابه ,واستقوا حىت ملئوا أسقيتهم مث
أنس بن مالك ,وسعيد بن املسيب ,وهو صدوق يدلس ,وإذا صرّح بالتحديث ,قُبل حديثه .توىف عام
( 0هـ) ,وقيل ( :هـ) ,وقيل ( هـ) .انظر سري أعالم النبالء () /0

( ) يطلق على احلجارة اليت يُبىن هبا البئر .انظر :سبل اهلدى والرشاد ( ) /
( ) قال احلافظ يف فتح الباري (( :)60 /0سعد بن هذمي املعروف فيها :سعد هذمي باإلضافة,
ويصح اآلخر على اجملاز ,وهو :سعد بن زيد بن ليث بن سود بضم املهملة بن أسلم بضم الالم بن
احلاف مبهملة وفاء بن قضاعة ويف سعد هذمي طوائف من العرب)
61

دعا القبائل من قريش ,فقال :هلم إىل املاء فقد سقانا اهلل فاشربوا واستقوا) .مث قالوا( :قد
واهلل قضى لك علينا يا عبد املطلب! واهلل ,ال خناصمك يف زمزم أبداً! إن الذي سقاك هذا
املاء هبذه الفالة هلو الذي سقاك زمزم فارجع إىل سقايتك راشداً) .فرجع ورجعوا معه ومل
يصلوا إىل الكاهنة وخلوا بينه وبينها( ).
 ما جاء يف ذكر زيد بن عمرو( ) أنّه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول:الشاة خلقها اهلل ,وأنزل هلا من السماء املاء ,وأنبت هلا من األرض ,مثّ تذحبوهنا على غري
اسم اهلل ,إنكاراً لذلك وإعظاماً له( ).
 -قصة نزول الوحي يف الوليد ابن املغرية( ) ,وفيها نزول قول اهلل تعاىل:

 

               

( )

 قصة حوار عتبة بن ربيعة( )6مع رسول اهلل  )0(وفيها قرآءته سورة فصّلتإىل السجدة فيها ,واآليات الّيت قرأها  تضمنت قوله تعاىل:
   

( )

     

()2

رواه ابن هشام يف سريته عن ابن إسحاق من طريق البكائي (  ,) 0- 9/وحسن إسناده

الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسة مرويات العهد املكي (ص )2
( ) تقدمت ترمجته) 2( ,
( ) تقدّم خترجيه( ,ص) 2
( ) تقدمت ترمجته وقصة نزول الوحي فيه مع التخريج .انظر :ص () 9- 9
( ) سورة املدثر:
( )6تقدمت ترمجته
( )0تقدم إيراد القصة مع التخريج ص () - 0
( )2سورة فصلت0 :
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 -قصة سجود املسلمني واملشركني واجلن واإلنس مبكة عندما قرأ عليهم

الرسول  سورة النجم( ) ,ومن ضمن اآليات اليت قرأها  قول اهلل تعاىل:
  

  

( )

التعليق:
من خصائص الرب تبارك وتعاىل أنّ الرزق بيده وحده ال شريك له
قال تعاىل يف بيان تفرّده بالرزق:
 ,) ( وقال:

         

        

( )

واألخبار املتقدمة كلها دالّة على تفرّد اهلل بالرزق
أمّا قصة جتديد عبد املطّلب حفر زمزم فوجه داللتها أنّ قريشاً – وهم مشركون-
قالوا( :فعسى اهلل أن يرزقنا ماء ببعض البالد) ,وقال عبد املطلب( :هلم إىل املاء فقد سقانا
اهلل فاشربوا واستقوا) ,وقال قريش( :إن الذي سقاك هذا املاء هبذه الفالة هلو الذي سقاك
زمزم فارجع إىل سقايتك راشداً) ,فأقرّوا بأنّ الرزق – هو أحد أفراد الربوبية  -من اهلل
وحده وليس لإلنسان إالّ بذل اجلهد وتقدمي األسباب ,وإالّ فإنّ املتصرف يف األمر من
رزق ,وإحياء وإماتة ,إمنا هو اهلل تبارك وتعاىل ,وهذه القضية من أوضح األدلة على تفرّده
سبحانه جبميع خصائص الربوبية ومنها الرزق ,وقد أقرّوا بذلك ألهنم مفطورون عليه,
ودليل الفطرة أحد أنواع األدلّة على إثبات ربوبية اهلل وخصائص الرب.
وأمّا حديث زيد بن عمرو بن نفيل فالشاهد منه على تفرّد اهلل بالرزق يف قول
زيد( :وأنزل هلا من السماء املاء ,وأنبت هلا من األرض) ,ووجه الداللة من احلديث أنّ
زيداً احتجّ على بطالن تسمية املشركني غري اهلل على ذبائحهم مبا أقرّوا به من أنّ اهلل
وحده هو الذي رزقها طعامها وشراهبا حال حياهتا ,وقد أقرّوا بذلك ألهنم مفطورون
(
(
(
(

) انظر :ص (  ) -من هذه الرسالة
) سورة النجم2 :
) سورة فاطر:
) سورة الذاريات2 :
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عليه ,فالناس مفطورون على اإلقرار بتفرّد اهلل بالرزق ,وداللة الفطرة أحد أنواع األدلّة
( )
على إثبات ربوبية اهلل وخصائص الرب.
والشاهد يف قصة نزول الوحي يف الوليد بن املغرية يف نزول قول اهلل تعاىل:



 ,            فقد أضاف اهلل تعاىل
إىل نفسه الرزق مما يدل على أنّه من خصائصه .
أما قصة حوار عتبة بن ربيعة فالشاهد منها يف قرآءة النيب  سورة فصلت من
أول السورة إىل السجدة فيها ,واآليات اليت تالها  تضمنت قول اهلل تعاىل:

  

       أي( :على وفق مراد من له حاجة إىل رزق أو حاجة,
فإنّ اهلل قدر له ما هو حمتاج عليه)( ) ,ففي هذه اآلية الكرمية اإلخبار بأنّ اهلل هو الّذي
يرزق عباده.
وأما قرآءة النيب  لسورة النجم على أهل مكّة فالشاهد يف ورود قول اهلل تعاىل:
(      أي :أغىن من شاء وأفقر من شاء ,ومثله قوله:

   

 ,) (   وقوله .) ()) (     :ويف هذه اآلية إضافة الرزق إىل اهلل
 على سبيل احلصر واالخاصتص ؛ التيان ضمري الفصل (هو) قبل (أغىن) ؛ ألنّ اجمليئ
بضمري الفصل بني املبتدأ واخلرب حيصر حكم اخلرب على املبتدأ( ,)6مما يدلّ على تفرّد اهلل
بالرزق ,فهو من اهلل وحده ال شريك له.

(
(
(
(
(

) سيأيت الكالم على داللة الفطرة على توحيد الربوبية مفصّالً ,إن شاء اهلل
) تفسري ابن كثري () 66/0
) سورة الرعد6 :
) سورة البقرة:
) فتح القدير ( /

)

( )6انظر :فتح القدير ( ) 0/
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: ويف ذلك, ما جاء يف بيان اختصاص اهلل باإلحياء واإلماتة:ًرابعا



: قول اهلل تعاىل: ومن ضمن اآليات اليت نزلت,) ( قصة نزول آخر يس-

                 
) (

      

 قصة سجود املسلمني واملشركني واجلن واإلنس مبكة عندما قرأ عليهم  

: قول اهلل تعاىل  ومن ضمن اآليات اليت قرأها,) ( سورة النجم الرسول
) (

     

: وقوله تعاىل,) (   
:التعليق

من خصائص الرب أنّه املتفرد باإلحياء واإلماتة
           
)6(
)0(

:قال اهلل تعاىل يف ذلك

       

            

:وقال تعاىل

واألخبار املتقدمة كذلك تدلّ على تفرّد اهلل باإلحياء واإلماتة
   

:أمّا نزول آخر سورة يس فالشاهد فيه يف ورود قول اهلل تعاىل

                  

 ويف هذه اآلية الكرمية رَدَّ اهللَ سبحانه وتعاىل على,ضمن اآليات اليت نزلت

  

 وذلك بتقرير أنّ الّذي,املشركني املنكرين للبعث املقرّين بإحياء اهلل اإلنسان أوّل حياته
) (  ص,) تقدّم إيراد القصة مع التخريخ
09-02 :) سورة يس
) - (  ص: انظر,) تقدّم إيراد القصة مع التخريج

(
(
(

:( ) سورة النجم
0 :( ) سورة النجم
- :) سورة امللك6(

2 :) سورة الدخان0(
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يقدر على إحياء اإلنسان بعد أن كان نطفة ,قادر على إحيائه يوم القيامة بعد أن كان
جثّة ,ويف هذا نسبة اإلحياء بعد املوت يوم القيامة إىل اهلل سبحانه وتعاىل مما يدل على أنّه
من خصائصه.
وأمّا قرآءة النيب  سورة النجم على أهل مكّة فالشاهد يف ورود قول اهلل تعاىل:
      ضمن اآليات اليت قرأها  ,واجمليء بضمري الفصل
يفيد االختصاص واحلصر كما تقدم.

   

وتضمنت اآليات اليت قرأها  على أهل مكّة قوله تعاىل:
 

  

قبل

   

أي :هو الّذي يُحيي العباد بعد موهتم يوم القيامة ,وتقدمي اخلرب الذي حقه
( )

التأخري يفيد احلصر ,فاآليتان دالّتان على تفرّد اهلل باإلحياء واإلماتة.

خامساً :ما جاء يف بيان اختصاص اهلل باإلسعاد واإلشقاء ,ويف ذلك قصة سجود
املسلمني واملشركني واجلن واإلنس مبكة عندما قرأ عليهم الرسول  سورة النجم( ) ,فإنّ
من اآليات التّي قرأها النيب  قول اهلل تعاىل:

     

( )

التعليق:
من خصائص الرب  أنّ السعادة والشقاوة بيده وحده ال شريك له
وقرآءة رسول اهلل  سورة النجم على أهل مكّة فيها داللة على ذلك لتضمنها
قول اهلل تعاىل:

     

(أي :هو الّذي أوجد أسباب الضحك والبكاء ,وهو اخلري والشر والفرح
والسرور واهلم واحلزن ,وهو سبحانه له احلكمة الباغة يف ذلك)( ).
(
(
(
(

) انظر :تفسري سورة احلجرات إىل سورة احلديد للشيخ ابن عثيمني (ص ) 0- 2
) تقدّم إيراد القصة مع التخريج ,انظر :ص ( ) -
) سورة النجم:
) تيسري الكرمي الرمحن ( ) 0 2/
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سادساً :ما جاء يف بيان اختصاص اهلل بنصر من يشاء من عباده عامة ونصر أوليائه
خاصة ,وإجناءهم والفرج عنهم ,ويف ذلك:
 قصة حوار عتبة بن ربيعة( ) مع رسول اهلل  الّيت ورد فيها رسول اهلل آيات من سورة فصّلت ,منها قول اهلل تعاىل:

      

( )

 قصة نزول أوّل سورة الروم املتقدمة( ) ,واليت ورد فيها قول اهلل تعاىل:          



( )

 -قول النيب  يف حديث أم سلمة يف اهلجرة إىل احلبشة( :إن بأرض احلبشة

مَلِكاً ال يُظلَم أحدٌ عنده ,فاحلقوا ببالده حىت جيعل اهلل لكم فَرَجاً و مَخْرَجاً مما أنتم
فيه)

( )

 عن ابن عباس – رضي اهلل عنهما ,قال :ملا أُخرجَ النيب  من مكة ,قال أبوبكر( :أخرجوا نبيهم ,ليُهلَكَنّ) ,فأنزل اهلل

         
()0

 )6(   اآلية ,فقال أبو بكر( :لقد عَلِمتُ أنه سيكون قتال)
التعليق:

من خصائص الرب  أنّه متفرد بنصر من يشاء من عباده عامة ,ونصر أوليائه
خاصة ,وإجناءهم والتفريج عنهم ,ونصر األولياء :أحد أفراد الربوبية اخلاصة.
(
(
(
(
(

) تقدّمت ترمجته وإيراد قصته مع التخريج .انظر :ص ( ) - 0من الرسالة

) سورة فصلت2 :
) تقدّم إيراد القصة مع التخريج ,ص ( ) -
) سورة الروم- :
) رواه ابن إسحاق ص (  ,) 9والبيهقي يف السنن الكربى ( ,)9/9وجوّد إسناده الشيخ األلباين

يف السلسلة الصحيحة ( 02/0رقم ) 90
( )6سورة احلج9 :
( )0رواه الترمذي يف كتاب التفسري ,باب ومن سورة احلج ( /
الشيخ األلباين يف صحيح الترمذي (  09/رقم

رقم  ,) 0وحسنه ,وقال

) ( :صحيح اإلسناد)
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واألخبار املتقدمة من مرويات العهد املكّي تدلّ على ذلك.
أمّا قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل  فالشاهد فيها يف ورود قول اهلل تبارك
تعاىل        ضمن اآليات اليت قرأها  ,وقد أخرب اهلل تعاىل
يف هذه اآلية أنه أجنى أوليائه املؤمنني املتقني بعد أن أهلك أعداءه فنسب اإلجناء إىل نفسه,
فهو من خصائصه سبحانه وتعاىل.
وأما قصة الروم فالشاهد فيها يف نزول قول اهلل تعاىل:

   

 ,       فقد أخربنا اهلل تعاىل أنّ من خصائصه نصر املؤمنني
خاصة ونصر من يشاء عامة.
والشاهد يف حديث اهلجرة احلبشية يف نسبة رسول اهلل  جعل ال َفرَج إىل اهلل
.
أمّا حديث ابن عباس – رضي اهلل عنهما يف موقف أيب بكر  عند خروجه من
مكّة ,فالشاهد فيه يف نزول قول اهلل تعاىل:

        

   

حيث بيّن اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أنّه قادر على نصر املظلومني.
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ذلك:


( )

سابعاً :ما جاء يف بيان اختصاص اهلل بكفايته وحفظه أولياءه من أعدائه ,ويف
 -عن أمساء بنت أيب بكر( ) رضي اهلل عنها ,قالت :ملا نزلت

    

أقبلت العوراء أم مجيل بنت حرب( ) ,وهلا ولولة( ) ويف يدها فهر( ) ,وهي تقول:

(مذمم أبَينا! ودينه قلَينا!( )6وأمره عصينا!) ورسول اهلل  جالس يف املسجد ,مث قرأ
قرآنا ,ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال( :يا رسول اهلل! قد أقبلت ,وأنا أخاف أن
تراك!) فقال رسول اهلل ( :إهنا لن تراين) وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال وقرأ:
           

()0

 

فأقبلت حىت

وقفت على أيب بكر ,ومل تر رسول اهلل  فقالت( :يا أبا بكر! إين أخربت أن صاحبك
هجاين!) فقال( :ال! ورب هذا البيت! ما هجاك!) قال :فولّت ,وهي تقول( :قد علمت
()2
قريش أين بنت سيدها)
( ) هي :أمساء بنت عبد اهلل بن عثمان التيمية والدة عبد اهلل بن الزبري بن العوام التيمية وهي بنت أيب
بكر الصديق وأمها قتلة أو قتيلة بنت عبد العزي قرشية من بين عامر بن لؤي أسلمت قدميا مبكة,
ولدت قبل اهلجرة بسبع وعشرين سنة وعاشت اىل أوائل سنة ( هـ) .قيل :عاشت بعد ابنها
عشرين يومًا وقيل غري ذلك .انظر :اإلصابة () 26/0
( ) سورة املسد:
( ) هي :أم مجيل أروى بنت حرب بن أمية امرأة أيب هلب وأخت أيب سفيان ,كانت من أشد الناس
أذى على رسول اهلل  وعلى من اتبعه ,وقد أنزل اهلل سورة يف ذمّها وذمّ زوجها ودخوهلما النار.
انظر :البداية والنهاية ( ) 0 /6 , /
( ) ال َولْ َولَة :صَوْت مُتَتَابع بالوَيْل واالستغاثة ,وقيل :هي حكاية صَوتِ النائحة .النهاية ( /
( ) الفهر :احلجر ملء الكف .وقيل :هو احلجر مطلقاً .النهاية ( ) 2 /
( )6القِلَى :البُغْض .يقال :قَالهَ ,يقْلِيه ,قِلًى ,وقَلًى ,إذا أْبغَضَه .النهاية) 0 / ( :

)

( )0سورة اإلسراء:
( )2رواه احلميدي يف مسنده (  ,) - /وأبو يعلى يف مسنده (  ,) - /واحلاكم يف
املستدرك (  ) 9 /وصححه ,ووافقه الذهيب ,وقوّاه الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسة
مرويات العهد املكّي (ص)6 9
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 -عن ابن عباس ,رضي اهلل عنهما ,قال :ملا

نزلت ,      

جاءت امرأة أيب هلب إىل النيب  ومعه أبو بكر ,فلما رآها أبو بكر قال( :يا رسول اهلل
إهنا امرأة بذيئة وأخاف أن تؤذيك فلو قمت؟) ,قال( :إهنا لن تراين) فجاءت ,فقالت( :يا
أبا بكر ,صاحبك هجاين) ,قال( :ما يقول الشعر) ,قالت( :أنت عندي ُمصَدَّق),
( )
وانصرفت .قلت( :يا رسول اهلل ,مل ترك) ,قال( :مل يزل ملك يسترين منها جبناحيه)
 عن عكرمة( ) قال  :قال أبو جهل :لئن رأيت حممداً ألفعلن وألفعلن فأنزلت      

إىل قوله  ) (     قال  :فكانوا يقولون :
( )

(هذا حممد) ,فيقول ( :أين هو؟ أين هو؟) ال يبصره
 قال ابن إسحاق :كان عظماء املستهزئني كما حدثين يزيد بن رومان( ) عنعروة بن الزبري( )6مخسة نفر من قومه ,وكانوا ذوي أسنان وشرف يف قومهم ,من بين أسد

( ) رواه أيو يعلى يف مسنده (  ,) /وابن حبان يف صحيحه (  ,) 0/وحسن احلافظ إسناده
يف الفتح ( ,)6 0/2وصححه شعيب األرنؤوط يف حتقيق صحيح ابن حبان
( ) هو :التابعي اجلليل :عكرمة ,العالّمة ,احلافظ ,املفسر ,أبو عبد اهلل القرشي ,موالهم ,املدين
الربيري األصل .حدّث عن ابن عبّاس ,وابن عمر ,وعائشة ,وأيب هريرة وغريهم من أصحاب رسول
اهلل  ,وكان يُعد من كبار تالميذ ابن عبّاس رضي اهلل عنهما يف علم التفسري ,وتزوّج عكرمة أمّ
سعيد بن جبري .تويف رمحه اهلل عامل (  0هـ) ,وقيل 06( :هـ) ,وقيل ( 00هـ) .انظر :سري
أعالم النبالء ( ) /

(

) سورة 9-2 :   

( ) رواه الطربي يف تفسريه (  ) /قال الباحث عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسة مرويات
العهد املكي (ص( :)669رجاله ثقات عن عكرمة  ...وهذا مرسل)
( ) هو :التابعي :يزيد بن رومان املدين ,أبو روح ,موىل آل زبري ,تويف رمحه اهلل ( 0هـ) .قال فيه
احلافظ( :ثقة من اخلمسة ...وروايته عن أيب هريرة مرسلة) .انظر :التقريب (ص ) 00
( )6هو :التابعي اجلليل :عروة بن زبري بن العوّام ,ابن الصحايب اجلليل  , اإلمام عامل املدينة ,أبو عبد
اهلل القرشي األسدي ,املدين ,أحد الفقهاء السبعة .حدّث عن أبيه الشيء اليسري لصغره ,وعن أمّه
أمساء بنت أيب بكر ,وعن خالته أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ,وعن غريهم من الصحابة رضي اهلل
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بن عبد العزى بن قصي :األسود بن املطلب أبو زمعة( ) ,وكان رسول اهلل  فيما بلغين
قد دعا عليه ملا كان يبلغه من أذاه واسنهزائه فقال( :اللهم أعم بصره وأثكله ولده) ومن
بين زهرة :األسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة( ) ,ومن بين خمزوم:
الوليد بن املغرية بن عبد اهلل بن خمزوم( ) ,ومن بين سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب
بن لؤي :العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن سهم( ) ,ومن خزاعة :احلارث
بن الطالطلة بن عمرو بن احلارث بن عمرو بن ملكان( ) ,فلما متادوا يف الشر وأكثروا
برسول اهلل  االستهزاء أنزل اهلل تعاىل ذكره
    

      

إىل قوله  )6(    قال حممد بن إسحاق:

فحدثين يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري أو غريه من العلماء ,أنّ جربئيل أتى رسول اهلل
 وهم يطوفون بالبيت ,فقام وقام رسول اهلل  إىل جنبه ,فمرّ به األسود بن املطلب,
فرمى يف وجهه بِوَرَقَة خضراء فعمي ,ومرّ به األسود بن عبد يغوث ,فأشار إىل بطنه

هـ ,وتويف عام 9هـ ,وقيل9 :هـ .انظر :سري أعالم النبالء

عنهم أمجعني .ولد عام
( ) /
( ) هو :األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لوي أبو
زمعة ,رجل من أشراف قريش ,ومن أكابر املشركني وأعداء اإلسالم ,وأحد املستهزئني ,وقد دعا
عليه النيب  ,وأجاب اهلل دعوته .انظر :سرية ابن هشام ( ) 0 , /
( ) هو :األسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب ,رجل من كبار
املشركني ,وكان ممن يتعنت بسؤال آيات اهلل على وجه العناد ,وهو أحد املستهزئني.وقيل إنّه ابن
خال رسول اهلل  .انظر :سرية ابن هشام (  ,) 0 , 6 , 60/تفسري الطربي ( )0 /
( ) تقدمت ترمجته( ,ص) 9
( ) تقدمت ترمجته( ,ص )

( ) هو :احلارث بن الطالطلة بن عمرو بن احلارث بن عمرو بن ملكان ,وقيل :احلارث ين قيس بن
الطالطلة ,أحد رؤساء قريش ,وأحد املستهزئني .انظر :سرية ابن هشام (  ,) 60/تفسري البغوي
( ) 96/
( )6سورة احلجر96-9 :
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فاستسقى بطنه فمات منه حَبَناً( ) ,ومر به الوليد بن املغرية ,فأشار إىل أثر جرح بأسفل
كعب رجله كان أصابه قبل ذلك بسنتني وهو جير سبله – يعين :إزاره ,وذلك أنه مر
برجل من خزاعة وهو يَرِيش نَبَالً( ) له ,فتعلق سهم من نَبَلِه بإزاره ,فخَدَشَ يف رجله ذلك
اخلَ ْدش( ) ,وليس بشيء ,فانتقض( ) به فقتله ,ومر به العاص بن وائل السهمي فأشار إىل
أمخص( ) رجله فخرج على محار له يريد الطائف ,فوقص على شِْبرِقَة( ,)6فدخل يف أمخص
()0
رجله منها شوكة فقتلته ,ومر به احلارث ابن الطالطلة ,فأشار إىل رأسه فامتخض قيحاً
()2
فقتله
 -عن بن عباس رضي اهلل عنهما ,يف قول اهلل :

   

 )9(قال :املستهزئون :الوليد بن املغرية ,واألسود بن عبد يغوث الزهري ,واألسود بن
املطلب ,وأبو زمعة من بين أسد بن عبد العزى ,واحلارث بن عيطل السهمي( ,) 0والعاص
(

) احلَبَن :عِظَم البطن وانفتاحه من داء .النهاية ( /

)

( ) النبل :السهام العربية ,وال واحد هلا من لفظها ,فال يُقال :نبلة وإنّما يقال :سهم ,ونُشّابة .النهاية
( ) 0/
( ) خَدش اجللد :قشره بعود أو حنوه .النهاية ( ) /
( ) فانتفض اجلرح إذا جتدد بعد ما بري .هكذا قال احملقق يف حاشية سرية ابن هشام ( ) 0 /
( ) األمخَص من القدم :املوضع الذي ال يلصق باألرض منها عند الوطء .النهاية ( )20/
( )6قال ابن األثري يف النهاية ( ( :) 0/الشِّبْرِق :نبت حجازي يؤكل وله شوك..ومنه يف ذكر
املستهزئني..( :فدخل يف أمخص رجله شَربِقة فهلك)

( )0قال احملقق يف حاشية سرية ابن هشام( ( : ) 0 /أي :أن القيح حترك يف رأسه وانتشر)
( )2رواه الطربي يف تفسريه (  ,)00/ابن اسحاق (سرية ابن هشام  .) 0 - 0 /قال الباحث
عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسة مرويات العهد املكّي (ص( :)620وهذا مرسل حسن ,إالّ أنّ
ابن إسحاق شكّ يف كون قصّة إتيان جربيل وما بعدها لعروة أو لغريه من العلماء)
( )9سورة احلجر9 :
( ) 0هو :احلارث بن قيس بن عدي بن سعد السهمي ,يقال له :احلارث بن عيطل ,وقيل :عيطلة
نسبة إىل أمّه عيطلة كما ذكره الطربي بإسناده عن زهري ,أحد املشركني الذين استهزأ بالنيب .
انظر :تفسري الطربي ()0 / 0
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بن وائل ,فأتاه جربيل  فشكاهم إليه رسول اهلل  ,فأراه الوليد أبا عمرو بن املغرية,
فأومأ جربيل إىل أجبَله( ) ,فقال( :ما صنعت؟) ,قال( :كفيته) ,مث أراه األسود بن املطلب,
فأومئ جربيل إىل عينيه ,فقال( :ما صنعت؟) ,قال( :كفيته) ,مث أراه األسود بن عبد
يغوث الزهري ,فأومأ إىل رأسه ,فقال( :ما صنعت؟) ,قال( :كفيته) ,مثّ أراه احلارث,
فأومأ إىل رأسه أو بطنه وقال( :كفيته) ,و َمرَّ به العاص بن وائل ,فأومأ إىل أمخَصه وقال:
(كفيته) ,فََأمّا الوليد بن املغرية ,فَ َمرّ برَ ُجلٍ من خزاعة وهو يريش نَبالً له ,فأصاب أجبله
فقطعها ,وأما األسود بن املطلب فعمي ,فمنهم من يقول عمي هكذا ,ومنهم من يقول
نزل حتت مسرة ,فجعل يقول( :يا بين ,أال تدفعون عين؟ قد قُتِلتُ) ,فجعلوا يقولون( :ما
نرى شيئاً) ,وجعل يقول( :يا بين أال متنعون عين؟ قد هَلَكتُ! ها هو ذا ,أطعن بالشوك يف
عيين!) ,فجعلوا يقولون( :ما نرى شيئاً) ,فلم يزل كذلك حىت عميت عيناه ,وأما األسود
بن عبد يغوث الزهري ,فخرج يف رأسه قروح ,فمات منها ,وأما احلارث بن عيطل,
فأخذه املاء األصفر يف بطنه حىت خرج خرؤه من فِيه ,فمات منها ,وأما العاص بن وائل
فبينما هو كذلك يوماً إذ دخل يف رأسه شِربِقَة حىت امتألت منها ,فمات منها ,وقال غريه:
فركب إىل الطائف على محار فربض به على شِربِقَة فدخلت يف أمخص قدمه شوكة
( )
فقتلته
 وعن أيب بكر الصدّيق  ,فال :قلت للنيب  وأنا يف الغار( :لو أنّ أحدهم( )
نظر حتت قدميه ألبصرنا) فقال( :ما ظنك يا أبا بكر باثنني اهلل ثالثهما؟)

( ) األجبَل :عرق يف باطن الذراع ,وهو عرق غليظ يف الرجل فيما بني العصب والعظم .النهاية
( )92/

( ) رواه البيهفي يف السنن الكربى ( .)2/9قال الذهيب يف السرية النبوية ( ( :) 2 /حديث صحيح)
( ) رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار ,باب هجرة النيب  وأصحابه إىل املدينة (صحيح
البخاري مع فتح الباري 0 /0:رقم  ,) 9ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم,
باب من فضائل أيب بكر الصديق ( صحيح مسلم مع شرح النووي/ :
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رقم )6 9

التعليق:
من خصائص الرب تبارك وتعاىل كفايته وحفظه أولياءه من أعدائه ,وهذا أيضاً من
أفراد الربوبية اخلاصة
واألخبار املتقدمة من مرويات العهد املكّي كلها تدلّ على ذلك
أمّا قصة أم مجيل بنت حرب فالشاهد يف ستر اهلل لرسول اهلل  عن بصرها
وحفظه  له  من أذاها وهكذا ستر اهلل له  عن أعني أيب جهل وكفايته  إيّاه
 املستهزئني بطريقة خارقة للعادة
وأمّا قصة حلوق النيب  وصاحبه  يف الغار ,فالشاهد يف قول النيب ( :ما
ظنك يا أبا بكر باثنني اهلل ثالثهما؟)
وقوله ( :اثنان) خرب مبتدأ حمذوف تقديره( :حنن اثنان) ,وقوله ( :اهلل
( )
ثالثهما) معناه :ثالثهما باحلفظ واملعونة والتأييد وإالّ فاهلل ثالث كل اثنني بعلمه.
فاحلديث شاهد على حفظ اهلل ألوليائه وتأييده هلم
ثامناً :ما جاء يف بيان اختصاص اهلل بإنزال العذاب على الظاملني يف الدنيا
وإهالكهم ,ويف ذلك:
 قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل  اليت قرأ فيها رسول اهلل  سورةفصلت من أول السورة إىل السجدة فيها ,وقرآءة النيب  تضمنت قول اهلل تعاىل:

 

              
                 
                  
               
               

(

) انظر :شرح صحيح مسلم للنووي ( /

) ,فتح الباري () 0 /2
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( )

 عن بن عباس  قال :جاء أبو سفيان إىل النيب  فقال يا حممد أنشدك اهللوالرحم فقد أكلنا العلهز يعين الوبر والدم فأنزل اهلل 
    

    

( )

 -قصة سجود املسلمني واملشركني واجلن واإلنس مبكة عندما قرأ عليهم

الرسول  سورة النجم( ) و من اآليات التّي قرأها النيب  قول اهلل تعاىل:

  

                 
      

( )

التعليق:
من خصائص الرب  أنّ متفرّد بإنزال العذاب على الظاملني يف الدنيا وإهالكهم
وما تقدّم من مرويات العهد املكّي تدلّ على ذلك
أمّا قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل  وقرآءته  سورة النجم على أهل
مكّة ,فالشاهد يف اخلربين يف ذكر هالك األقوام الظاملة الكافرة :عاد ,ومثود ,وقوم نوح,
وقوم لوط ,ونسبة إهالكهم إىل اهلل  ,مما يدل على أنّ إهالك الظاملني من خصائص
الربوبية ,وأمنا يهىء أسباب هالكهكم بالطريق اليت يريدها اهلل سبحانه وفق مشيئته وقدرته
واختياره.
(
(

) سورة فصلت2- :
) سورة املؤمنون ,06 :واحلديث رواه النسائي يف السنن الكربى (/6

) ,واحلاكم يف املستدرك

(  ,) 2/وابن حبان يف صحيحه (  ,) 0/وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ,وحسن إسناده
شعيب األرنؤوط يف حتقيقه لصحيح ابن حبان
( ) تقدم إيراد القصة مه التخريج ,ص ( ) -
(

) سورة النجم- 0 :
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وأمّا حديث ابن عبّاس فالشاهد يف نزول قول اهلل تعاىل
     

واملراد بالعذاب املذكور يف اآلية اجلوع الذي أصاب مشركي مكّة سبع سنني كما
 ويف اآلية نسبة اإلصابة هبذا اجلوع وهذا,) ( وكما قال املفسرون,دلّ عليه احلديث
.االبتالء إىل اهلل مما يدلّ على أنّ إنزال العذاب بيده اهلل وحده دون من سواه
 ما جاء يف بيان اختصاص اهلل مبجازاة احملسنني باملثوبة واملسيئني بالعقوبة يف:ًتاسعا
: ويف ذلك,الدارين
 ويف هذه اآليات,) ( آيات من سورة فصلت على عتبة بن ربيعة  قراءة النيب           

وقوله

) (

:قول اهلل تعاىل

                

              

:تعاىل

               
) (

            

 الّيت ورد فيها قول اهلل,) ( سورة النجم على أهل مكّة  قراءة رسول اهلل              
)6(

:تعاىل

  

0/ (  تيسري الكرمي الرمحن,) 20/ (  تفسري ابن كثري:) انظر
 ) من الرسالة- 0(  ص: انظر. وإيراد هذه الواقعة مع التخريج,) تقدمت ترمجته
)

2- 0 :) سورة فصلت
- 0 :) سورة فصلت
) - (  ص,) تقدم إيراد القصة مع التخريخ

(
(
(
(
(

:) سورة النجم6(
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 عن خباب( )  ,قال :كنت رجال قَيْناً( ) وكان يل على العاصي بن وائلدَينٌ ,فأَتَيتُه أتقاضاه ,فقال يل( :ال أقضيك حىت تكفر مبحمد) .قال :قُلتُ( :لن أكفر به
حىت متوت مث تُبعَث) قال( :وإين ملبعوث من بعد املوت؟ فسوف أقضيك إذا رجعت إىل
مال وولد) .قال :فنزلت

          

                 
     

( )

 حديث بيعة العقبة األوىل ,وفيه قول النيب ( :بايعوين على أن ال تشركواباهلل شيئاً ,وال تسرقوا وال تزنوا ,وال تقتلوا أوالدكم ,وال تأتوا ببهتان تفترونه بني أيديكم
وأرجلكم ,وال تعصوا يف معروف ,فمن وىف منكم فأجره على اهلل ,ومن أصاب من ذلك
شيئاً فعوقب يف الدنيا ,فهو كفارة له ,ومن أصاب من ذلك شيئاً مث ستره اهلل ,فهو إىل
( )
اهلل :إن شاء ,عفا عنه ,وإن شاء عاقبه)
 حديث بيعة العقبة الثانية ,وفيه قول النيب ( :تبايعوين على السمع والطاعةيف النشاط والكسل ,والنفقة يف العسر واليسر ,وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر,
وأن تقولوا يف اهلل ال ختافون يف اهلل لومة الئم ,وعلى أن تنصروين فتمنعوين إذا قدمت
( )
عليكم مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ,ولكم اجلنة)

( ) هو :خباب بن األرت بن سعد أبو عبد اهلل التميمي ويقال :اخلزاعي ,من السابقني األولني ,أسلم
قدمياً ,وكان من املستضعفني ,وروي أنه أسلم سادس ستة وأنه أوّل من أظهر إسالمه ,فعُذِّت عذاباً
شديداً من أجل ذلك ,وشهد بدراً ,ونزل بكوفة ومات هبا عام  0هـ .اإلصابة ( ) 2/
( ) هو :احلداد والصانع .النهاية ( ) /
(

) سورة مرمي ,20-00 :واحلديث رواه البخاري يف كتاب التفسري ,باب قوله :

    

(   صحيح البخاري مع فتح الباري 2 /2 :رقم

(
(

) 0

) رواه البخاري يف كتاب اإلميان بال ترمجة (صحيح البخاري مع فتح الباري 2 / :رقم ) 2
) رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ,) /وصححه احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية ( ,) 60/

وحسنه الشيخ مقبل الوادعي يف الصحيح من دالئل النبوة ()06
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:التعليق
من خصائص الرب جلّ وعلى اختصاصه مبجازاة احملسنني باملثوبة واملسيئني
بالعقوبة يف الدارين
وما تقدم من مرويات العهد املكي يدل على ذلك
 فالشاهد فيها يف ورود قول اهلل أما قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل
            


:تعاىل

: ( ) وقوله تعاىل               
              
               
           

 وأنّه جيازي أولياءه باجلنة وما فيها من,فأخرب تعاىل أنّه جيازي أعداءه بالعذاب
. وجمازاة الظامل بالعذاب, فمن خصائص الرب تبارك وتعاىل جمازاة احملسن بالثواب,نعيم
 سورة النجم على أهل مكّة فالشاهد يف تضمن السورة لقول وأمّا قرآءة النيب
              

:اهلل تعاىل

  

 املتفرد, (خيرب تعاىل أنه مالك امللك:قال الشيخ عبد الرمحن السعدي – رمحه اهلل
 يتصرف فيهم تصرف امللك العظيم يف, وأنّ مجيع ما فيها ملك هلل,مبلك الدنيا واآلخرة
 وجيزيهم على, ويأمرهم وينهاهم, وجيري عليهم شرعه, وينفذ فيهم قدره,عبيده ومماليكه
العمل


    

, فيثيب املطيع ويعاقب العاصي,ما أمرهم به وهناهم عنه

, ومبا عملوه من أعمال الشر بالعقوبة الفظيعة,من سيئات الكفر وما دونه من املعاصي

 ؛    وأحسنوا إىل خلق اهلل بأنواع املنافع,يف عبادة اهلل

   

2- 0 :) سورة فصلت
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(

أي :باحلالة احلسنة يف الدنيا واآلخرة ,وأكرب ذلك وأجلّه رضا رهبم والفوز باجلنة وما فيها
( )
من النعيم).
مقتضى كالمه أنّ الرب املالك املتصرف يف ملكه ,يتصرف يف ملكه بنوعني من
التصرف:
النوع األوّل :التصرف الكوين القدري ,الّذي ال جياوزه َبرّ وال فاجر.
النوع الثاين :التصرف الشرعي ,مبعىن أنّ اهلل يأمر وينهى املخلوقني ,فقد يطيعونه وقد
يعصونه.
فاملخلوق ال يُمدح بانقياده لألمر الكوين القدري إذ ال اختيار له فيه ,خبالف األمر
الشرعي فإنّ له اختيار يف االمتثال له ,وإذا امتثل مُدح على ذلك ,وإذا مل ميتثل ُذمّ.
واهلل سبحانه وتعاىل جيازي من امتثل أمره الشرعي يف الدنيا واآلخرة باملثوبة,
وجيازي من عصاه بالعقوبة.
فعُلم أنّ الرب من خصائصه جمازاة احملسنني على إحساهنم باملثوبة ,وجمازاة املسيئني
على إساءهتم بالعقوبة ,فهذا هو وجه داللة اآلية على ذلك.
والشاهد يف حديث خباب يف نزول قول اهلل تعاىل:

     

      حيث نسب اهلل تعاىل يف اآلية األخذ بالعذاب إىل نفسه مما يدلّ
على أنّ إنزال العذاب على الظاملني من خصائصه تعاىل.
والشاهد يف حديث بيعة العقبة األوىل يف قول النيب ( :فمن وىف منكم فأجره
على اهلل ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب يف الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك
شيئاً مث ستره اهلل فهو إىل اهلل إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) حيث ذكر  أنّ من
التزم بشروط البيعة يأجره اهلل ومن خالف الشروط عاقبه اهلل إن شاء
أما حديث بيعة العقبة الثانية فالشاهد فيه يف قول النيب ( تبايعوين على السمع
والطاعة يف النشاط والكسل ,والنفقة يف العسر واليسر ,وعلى األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ,وأن تقولوا يف اهلل ال ختافون يف اهلل لومة الئم ,وعلى أن تنصروين فتمنعوين إذا

(

) تيسري الكرمي الرمحن ( ) 0 6- 0 /
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قدمت عليكم مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ,ولكم اجلنة) حيث ذكر 
أنّ من التزم بشروط هذه البيعة ,فإنّه سوف يدخل اجلنة إن شاء اهلل.
عاشراً :ما جاء يف بيان اختصاص اهلل بإجابة الدعاء ,ويف ذلك:
 إجابة اهلل دعاء عبد املطلب يف قصة الفيل ,قال ابن عبّاس( :وختلف عبداملطلب فقام على جبل فقال  :ال أشهد مهلك هذا البيت وأهله مث قال:
حالال فامنع حاللك
اللهم إن لكل إله
أبدا حمالــــك
ال يغلنب حماهلـم
اللهم فإن فعلـت فأمر ما بدا لــك
فأقبلت مثل السحابة من حنو البحر حىت أظلّتهم طري أبابيل اليت قال اهلل :
 ( )     قال( :فجعل الفيل يعج عجاً



    

( )

 إجابة اهلل دعاء عبد الطلب عندما َفقَدَ رسول اهلل  يف احلج ,فعن سعيد بنحيوة( ) ,قال :حججت يف اجلاهلية فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرجتز يقول:
رب رد راكيب حممدا رده يل واصطنع عندي يدا
فقلت( :من هذا؟) قالوا( :عبداملطلب بن هاشم ,بعث بابن ابنه حممد يف طلب
إبل له ,ومل يبعثه يف حاجة إال جنح فيها ,وقد أبطأ عليه) .فلم يلبث أن جاء حممد واإلبل,
فاعتنقه وقال( :يا بين! لقد جزعت عليك جزعاً مل أجزعه على شيء قط ,واهلل ال أبعثك
( )
يف حاجة أبداً ,ال تفارقين بعد هذا أبداً).

(
(

) سورة الفيل:
) سورة الفيل ,اآلية , :واحلديث تقدم خترجيه ص () 2

( ) هو :سعيد بن حيوة بن قيس الباهلي ,أدرك اجلاهلية ,ال يُعرف إالّ هبذا احلديث .انظر :االستيعاب
(  ,)6 /اإلصابة ( ) 26/
( ) رواه ابن سعد يف الطبقات (  ,) - /وأبو يعلى يف املسند (  ,) - /واحلاكم
(  ,)6 9/وصححه ووافقه الذهيب ,وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (/2
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) ( :إسناده حسن)

 ما جاء يف أجابة اهلل دعوات النيب  يف العهد املكّي ,ويف ذلك مارواه ابن عباس ,قال :قالت قريش للنيب ( : -ادع لنا ربك أن جيعل لنا الصفا ذهباً
ونؤمن بك) قال( :وتفعلون؟) قالوا( :نعم) قال :فدعا فاتاه جربيل فقال( :إنّ ربك عز
وجل يقرأ عليك السالم ويقول :إن شئت أصبح هلم الصفا ذهبا ,فمن كفر بعد ذلك
منهم عذبته عذابا ال أعذبه أحدا من العاملني ,وإن شئت فتحت هلم باب التوبة والرمحة)
( )
قال( :بل باب التوبة والرمحة)
( )
 ما تقدم يف دعاء النيب  على عظماء املستهزئني قصة دعاء النّيب  على قريش إلبطائهم على اإلسالم ,قال ابن مسعود :إن رسول اهلل  دعا قريشاً إىل اإلسالم ,فأبطؤوا عليه فقال( :اللهم أعين عليهم بسبع
كسبع يوسف) .فأخذهتم سنة فحصت كل شيء حىت أكلوا امليتة واجللود حىت جعل
الرجل يرى بينه ,وبني السماء دخاناً من اجلوع .قال اهلل :

    

 . ) (          قال :فدعوا:

   

               
          

( ) .أفيكشف العذاب يوم

القيامة؟) قال( :فكشف مث عادوا يف كفرهم فأخذهم اهلل يوم بدر.

( )

( ) رواه أمحد (  ,) /واحلاكم (  , 9/و  .) 62/وقد صححه احلاكم ووافقه الذهيب,
وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة () 0/0
(
(
(
(

) تقدم خترجيه ,ص ( )0
) سورة الدخان ,اآلية- 0 :
) سورة الدخان ,اآلية- :

) رواه البخاري يف كتاب التفسري ,سورة ص ,باب:

فتح الباري 09/2 :رقم ) 209
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(صحيح البخاري مع

 -6دعاء النيب  هلداية عمر بن اخلطّاب  ,وإعزاز اإلسالم به ,فعن ابن عمر,
أن رسول اهلل  قال( :اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلني إليك :بأيب جهل أو بعمر
( )
بن اخلطاب) قال :وكان أحبهما إليه عمر.
 -0ويف رواية ابن مسعود( :اللهمّ أعزّ اإلسالم بعمر بن اخلطاب أو بأيب جهل بن
( )
هشام) فجعل اهلل دعوة رسوله لعمر بن اخلطاب فبىن عليه اإلسالم وهدم به األوثان).
 -2وعن ابن عباس أن رسول اهلل  قال ( :اللهم أيد اإلسالم بأيب جهل بن
هشام ,أو بعمر بن اخلطاب) فأصبح عمر فغدا على رسول اهلل  وأسلم مث خرج فصلّى
( )
يف املسجد ظاهراً
 -9وقال سعيد بن املسيب( ) :كان رسول اهلل  إذا رأى عمر بن اخلطاب أو أو
( )
أبا جهل بن هشام قال( :اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك) فشدد دينه بعمر بن اخلطاب
 - 0عن ابن عمر – رضي اهلل عنهما ,قال  :ملا طعن عمر قال له ابن عباس( :يا
أمري املؤمنني ,جزاك اهلل خريا ابشر قد دعا لك رسول اهلل  أن يعز اهلل بك الدين والناس
( ) رواه الترمذي يف كتاب املناقب ,باب يف مناقب عمر بن اخلطاب (  6 0/رقم ,) 62
واإلمام أمحد يف املسند (  ,)9 /وابن حبان (  ,) 0 /قال الترمذي( :حست صحيح غريب),
وأورده الشيخ األلباين يف صحيح السرية النبوية (ص  ,) 9وحسّنه شعيب األرنؤوط يف حتقيقه
لصحيح ابن حبان
( ) رواه الطرباين يف الكبري ( ) 9/ 0واحلاكم (  ,)29/وقوّاه الدكتور عادل عبد الغفور عبد
الغين يف دراسة مرويات العهد املكي (ص )2
( ) رواه الترمذي يف كتاب املناقب ,باب يف مناقب عمر بن اخلطاب (  6 2/رقم ) 62

والطرباين يف الكبري (  ,) /وابن إسحاق يف سريته (ص ) 60اللفظ له وقد انفرد بزيادة( :مث
خرج فصلى يف املسجد ظاهراً) ,وقال األلباين يف ختريج املشكاة ( ( :) 6/حسن صحيح)
( ) هو :إمام التابعني أبو حممد سعيد بن املسيب بن حَزَن بن أيب وهب املخزومي القرشي ,سيد
التابعني وأعلمهم ,كان من عباد الزهاد ,ال خيلط السالطني وال يداخلهم ,وقصته مع آل مروان
مشهورة ,كان من أحفظ الناس ألحكام عمر وأقضيته ,حىت سُمى راوية عمر ,توىف يف املدينة سنة
( 9هـ) .انظر :سري أعالم النبالء (  ,) 0/األعالم للزركلي ( ) 0 /
( ) رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى (  ,) 60/وصحح إسناده إىل سعيد بن املسيب احلافظ يف
الفتح () 9/0
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خمتلفون ,فلما أسلمت كان إسالمك عزا وأظهر اهلل بك االسالم ورسول اهلل وأصحابه
( )
وهاجرت إىل املدينة فكانت هجرته فتحاً مث قبض رسول اهلل  وهو عنك راض)
 حادثة سراقة بن مالك( ) وحلوقه بالنيب  يف مسريه إىل املدينة ,وفيه:(واتّبعنا سراقة بن مالك – قال :وحنن يف جلد من األرض ,فَ ُقلتُ( )( :يا رسول اهلل,
ت فرسه إىل
ُأتينا) ,فقال( :ال حتزن إن اهلل معنا) ,فدعا عليه رسول اهلل  ,فَارْتَطَمَ ْ
ت أنكما قد دعومتا عليّ ,فادعوا يل ,فاهلل لكما أن أَ ُردَّ
بطنها( ) ُأرَى ,فقال( :إين قد عَلِ ْم ُ
( )
عنكما الطلب) فدعا اهلل فنجا

( ) رواه الطرباين يف الكبري ( ) 66/ 0واألوسط (  ,) 2 /واحلاكم (  )29/وصحح إسناده
ووافقه الذهيب ,وحسن إسناده اهليثمي يف اجملمع ( ,)06-0 /9وقال الدكتور عادل عبد الغفور عبد
الغين يف دراسة مرويات العهد املكي (ص  )2يف قول اهليثمي( :هذا أوىل بالصواب)
( ) هو :سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك من بين كنانة ,أبو سفيان روى البخاري قصته يف
إدراكه النيب  ملا هاجر إىل املدينة ودعا النيب  عليه حىت ساخت رجال فرسه مث أنه طلب منه
اخلالص ,وأال يدل عليه ,ففعل وكتب له أماناً وأسلم يوم الفتح ,وتوىف يف خالفة عثمان  عام
هـ .انظر :األصابة ( ) /
( )
أي :أبو بكر 
( ) قوله ( :فَارْتَطَمَتْ فرسه إىل بطنها) ,أي :غاصت قوائمها يف تلك األرض اجللد .شرح صحيح
مسلم () / 2
( ) رواه البخاري يف كتاب املناقب ,باب :عالمات النبوة يف اإلسالم (صحيح البخاري مع فتح
الباري 0 9/6 :رقم  ,) 6ومسلم – والفظ له – يف كتاب الزهد ,باب يف حديث اهلجرة
(صحيح مسلم مع شرح النووي/ 2 :

رقم )0 2
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التعليق:
من خصائص الرب  أنّه متفرّد بإجابة الدعاء ,قال اهلل تعاىل:

  

               
 

( )

وقال اهلل تعاىل:

         

         

( )

واألخبار املتقدّمة تدلّ على أنّ إجابة الدعاء من خصائص اهلل.
أّما قصة الفيل ,فالشاهد فيها يف إجابة اهلل دعاء عبد املطلب عندما دعاه مما يدلّ
على أنّ إجابة الدعاء من خصائص اهلل.
ويف حديث فقدان عبد املطلب رسول اهلل  يف احلج يظهر ظهوراً بيناً ,أ ّن
املشركني كانوا يدعون اهلل وحده ال شريك له يف حالة الكرب والشدّة ,فإنّ عبد املطلب
ضاقت به األرض مبا رحبت ,عندما فقد حفيده رسول اهلل  ,لشدّة حمبته له( ) ,فالتجأ
إىل اهلل وحده ال شريك له وسأله سوال مُلِحٍّ يرجو فيه اإلجابة أن يرد إليه ابن ابنه حممد
 ,فاستجاب اهلل له ,وهذا يؤكّد لنا أنّ إجابة دعاء املضطر – ولو كان هذا املضطر
كافراً  -من خصائص الرب سبحانه وتعاىل.
ويف حديث ابن عباس يف طلب قريش تعنتاً من النيب  أن يدعو اهلل أن جيعل هلم
الصفا ذهباً دعا اهللَ النيبُّ  ,أن جيعل للمشركني الصفا ذهباً ,فأجاب اهلل دعوته بأن خري
( ) سورة البقرة26 :
( ) سورة النمل6 :
( ) زعم بعض الناس أنّ عبد املطلب كان من احلنفاء – الّذين كانوا يوحدون اهلل قبل بعثة النيب
وينتظرون النبوة ,ولكن الصحيح أنّه كان مشركًا ومات على الشرك ,بدليل قول عتبة بن ربيعة
لرسول اهلل ( :إن كنت تزعم أن هؤالء – يعين عبد املطلب وابنه عبد اهلل  -خري منك ,فقد عبدوا
اآلهلة اليت عبتها) ,وبدليل قول أيب طالب عند وفاته بعدما أىب أن يدخل يف اإلسالم( :على ملّة عبد
املطلب) انظر :أدلة معتقد أيب حنيفة اإلمام يف أبوي الرسول عليه السالم ملُالّ علي القارئ (ص 2
– ضمن عقيدة املوحدين للعبديل)
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الرسول  بني أن يُعطى عني ما سئل وبني فتح باب التوبة والرمحة لقريش ,فاختار 
هلم فتح باب التوبة والرمحة ,وقد كان  حيرص على هداية قومه ,فلم يكن ليختار غري
التوبة والرمحة ملا فيها من خري عظيم لقومه وأمته ,ويف احلديث نسبة إجابة الدعاء إىل اهلل
تعاىل.
ويف خرب املستهزين ,دعاء النيب  عليهم ,فأجاب اهلل دعوته.
ويف حديث دعاء النّيب  على قريش إلبطائهم على اإلسالم استشهاد على إجابة
اهلل الدعاء يف موضعني:
املوضع األول :يف إجابته تعاىل دعاء الرسول  على قريش.
املوضع الثاين :يف إجابته عزّ وجلّ دعاء قريش أن يكشف عنهم العذاب.
ويف أحاديث دعاء النيب  هلداية عمر  :أجاب اهلل دعوة النيب  حيث
استطاع املسلمون إظهار دينهم يف مكّة بعد أن أسلم عمر  ,واستمرّ أثر إجابة دعاء
النيب  له إىل أن مات ,حيث ظهر عز اإلسالم يف إمارته شرقاً وغرباً ,وفتح الشام
والعراق ومصر ,وكسر عساكر كسرى وقيصر.
والشاهد يف حادثة سراقة بن مالك يف موضعني:
املوضع األول :هو غواص قوائم فرس سراقة يف األرض بعدما دعا عليه النيب 
املوضع الثاين :هو جناته عندما دعا النيب  له ,بعدما طلب سراقة ذلك منه 
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احلادي عشر :ما ورد يف بيان أنّ اهلل متفرّد هبداية القلوب ,ويف ذلك:
 قصة إسالم ضماد( ) ,فعن ابن عباس  أنّ ضماداً قدم مكة ,وكان من أزدشَنُوءَة( ) وكان يرقي من هذه الريح ,فسَمِعَ ُسفهاء من أهل مكة يقولون( :إن حممداً
جمنون) فقال( :لو أين رأيت هذا الرجل ,لعل اهلل يشفيه على يدي) قال :فلقيه ,فقال( :يا
حممد ,إين أرقي من هذه الريح ,وإن اهلل يشفي على يدي من يشاء ,فهل لك؟) ,فقال
رسول اهلل ( :إن احلمد هلل ,حنمده ,ونستعينه ,من يهده اهلل فال مضل له ,ومن يضلل
فال هادي له ,وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله ,أما
بعد) .قال :فقال( :أعِد عليّ كلماتك هؤالء) فأعادهن عليه رسول اهلل  ثالث مرات.
قال :فقال( :لقد مسعت قول الكهنة ,وقول السحرة ,وقول الشعراء ,فما مسعت مثل
كلمات هؤالء ,ولقد بلغن ناعوس البحر)  .قال :فقال( :هات يدك أبايعك على
اإلسالم) .قال :فبايعه ,فقال رسول اهلل ( :وعلى قومك) ,قال( :وعلى قومي) .قال:
فبعث رسول اهلل  سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش( :هل أصبتم من
هؤالء شيئا؟) فقال رجل من القوم( :أصبت منهم مطهرة) ,فقال( :ردوها فإن هؤالء قوم
( )
ضماد)

(

) هو :ضماد بن ثعلبة األزدي ,له ذكر يف حديث أخرجه مسلم ,والنسائي أنّه قدم مكة وكان يرقى

فسمع أهل مكة يقولون حملمد ساحر أو كاهن أو جمنون فلقيه ومسع منه كلمات  فأسلم وبايع عن
قومه .انظر :اإلصابة ( ) 26/
( ) قال أبو العباس القرطيب يف املُفهِم ( ( :) 90/أزد شَنُوءة :حيّ من اليمن ,شُبِّه هبم موسى يف
كيفية خلقتهم)

( ) أشهر وجه يف ضبط هذه الكلمة (ناعوس البحر) ,ويف بعض النسخ ,وصوّبه بعض العلماء:
(قاموس البحر) أي :وسطه ولُجَّته .انظر :النهاية (  ,)2 /شرح صحيح مسلم () 9 /6
( ) رواه مسلم يف كتاب اجلمعة باب رفع الصوت يف اخلطبة وما يقول فيها (صحيح مسلم مع شرح
النووي 9 - 9 /6:رقم ) 00
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 قصة وفاة أيب طالب ,فلمّا حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النيب  وعندهأبو جهل – فقال( :أي عمِّ ,قل ال إله إال اهلل كلمةً أحاج لك هبا عند اهلل .فقال أبو جهل
وعبداهلل بن أيب أمية :يا أبا طالب ,ترغب عن ملة عبداملطلب؟ فلم يزاال يكلمانه حىت قال
آخر شيء كلمهم به( :على ملّة عبد املطلب) .فقال النيب ( :ألستغفرن لك ,ما مل أنه
عنه) فنزلت :

           

 ) (          ونزلت:


     

( )

التعليق:
من خصائص الرب  ,أنّ هداية القلوب بيده وحده دون من سواه ,واملراد
باهلداية هنا هداية التوفيق ,ال هداية الداللة وإلرشاد ,فإنّ اهلداية على نوعني:
النوع األول :هداية التوفيق واإلهلام ,ومعناها :أنّ اهلل جيعل يف قلب العبد من
اإلعانة اخلاصة على قبول اهلدى ,ما ال جيعله لغريه.
النوع الثاين :هداية الداللة وإلرشاد ,وهي ثابتة للنيب  ,ولكلّ نيب ورسول,
ولكلّ داع إىل اهلل.
قال اهلل تعاىل:

(
(

        

( )

) سورة التوبة:
) سورة القصص , 6 :واحلديث رواه البخاري يف كتاب اجلنائز ,باب إذا قال املشرك عند املوت:

(ال إله إالّ اهلل) (  6 /رقم  ,) 60وكتاب فضائل الصحابة ,باب قصة أيب طالب (/0
رقم  ,) 22وكتاب التفسري ,باب:

         

            

وكتاب التفسري ,باب:

( 6 /2 , 9 /2رقم ,) 60

           

األميان والنذور ,باب إذا قال :واهلل ال أتكلّم اليوم (  0 /رقم )662

(

) سورة الرعد0 :
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(رقم  ,) 00وكتاب

وقال يف نبينا حممد :

      

( )

ومعىن (لتهدي)

أي :لتدلّ وترشد إىل صراط املستقيم بأبلغ أنواع الداللة ,وأبلغ أنواع اإلرشاد ,املؤيدين
باملعجزات والرباهني الدالة على صدق ذلك اهلادي ,وصدق ذلك املرشد.
فاهلداية املنتفية عن غري اهلل تعاىل ,هي هداية التوفيق ,أمّا هداية الداللة واإلرشاد
فتصح نسبتها لغري اهلل تعاىل بوجه ما( ) ,فاملقصود هنا بيان أنّ اهلل وحده يوَفِّق من شاء من
عباده على قبول اهلداية.
واألخبار املتقدمة من مرويات العهد املكّي فيها بيان على تفرّد اهلل هبداية التوفيق.
أمّا قصة إسالم ضماد فالشاهد منها يف قول النيب ( :من يهده اهلل فال مضلّ له
ومن يضلل فال هادي له) ,حيث أثبت رسول اهلل  اهلداية هلل ,أي :هداية التوفيق,
ونفاها عمّن سواه  ,مما يدل على اختصاصه هبا 
وأمّا قصة وفاة أيب طالب فالشاهد منها على تفرد اهلل هبداية القلوب يف نزول قوله
تعاىل:

           

حيث نفى اهلل هداية القلوب

– هداية التوفيق  -عن النيب  مع كونه سيد ولد آدم ,فنفيه عن غريه من باب أوىل,
وأثبتها اهلل لفسه مما يدلّ على أنّه ال ميلك هداية التوفيق إال اهلل وحده ال شريك له ,فهي
من خصائصه .

ثانياً وعشر :ما جاء يف بيان أن اهلل هو الذي يشفي
ويف ذلك قصة إسالم ضماد املتقمة ,وفيها.. :فقال( :لو أين رأيت هذا الرجل
لعل اهلل يشفيه على يديّ) .قال :فلقيه فقال( :يا حممد ,إين أرقي من هذه الريح وإن اهلل
يشفي على يدي من يشاء)

(
(

) سورة الشورى:
) انظر :تيسري العزيز احلميد ص ( ,) 60- 9التمهيد لشرح كتاب التوحيد ملعايل الشيخ صاحل

بن عبد العزيز آل الشيخ (ص ) 9- 2
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التعليق:
من خصائص الرب أنّ الشفاء بيده دون من سواه
قال اهلل تعاىل حكاية عن خليله إبراهيم:
       

       

( )

والشاهد على ذلك من قصة إسالم ضماد يف قول ضماد قبل أن يُسلِم( :لعل اهلل
يشفيه على يديّ) وقوله (وإن اهلل يشفي على يدي من يشاء)
ويف ذلك إقرار منه – وهو حينئذ مُشرِك مل يسلم بعد – على أنّ الشفاء بيد اهلل
تعاىل ,وذلك أنّ الناس مفطورون على اإلقرار بربوبية اهلل ,والفطرة أحد األدلة على توحيد
الربوبية كما سيأيت بيانه إن شاء اهلل.
ومن مجلة ما سبق ,اتضح تفرّد اهلل بتدبري األمر بأفراده املتنوعة ,وما جاء يف
مرويات العهد املكّي يف بيان ذلك ,فكان نبينا حممد  شديد االهتمام بالدعوة إىل
توحيد اهلل تعاىل جبميع أقسامه ,ومن أمهها توحيد األلوهية الذي بعث هو والنبيون من قبله
بالدعوة إليه.

(

) سورة الشعراء20-02 :
89

الفصل الثاني:
دالئل توحيد الربوبية يف مرويات العهد املكّي
وحتته أربعة مباحث:
املبحث األوّل :داللة الفطرة على توحيد الربوبية
املبحث الثاين :داللة اآليات الكونية على توحيد الربوبية
املبحث الثالث :داللة بعثة األنبياء وآياهتم على توحيد الربوبية
املبحث الرابع :إقرار املشركني بتوحيد الربوبية
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املبحث األوّل:
داللة الفطرة على توحيد الربوبية
ويف ذلك:
أ ّوالً -:خرب زيد بن عمرو بن نفيل( ) ,ويف ذلك:
 ما ورد أنّه كان قائماً مسنداً ظهره إىل الكعبة يقول( :يا معاشر قريش! واهلل,( )
ما منكم على دين إبراهيم غريي!)
 ويف روايةّ :مث يقول( :اللهمّ إنّي لو أعلم أحبّ الوجوه إليك عبدتك به,( )
ولكنّي ال أعلمه) .مثّ يسجد على راحلته
 أنّ زيدَ بن عمرِو بن نفيل خرج إىل الشام يسأل عن الدين ويتبعه ,فلقي عاملاًمن اليهود فسأله عن دينهم ,فقال( :إين لَعَلِّي أن أَدِينَ دِينَكم فأخربين) .فقال( :ال تكون
على دِينِنا حىت تأخذ بنصيبك من غضب اهلل) .قال زيد( :ما أفِرُّ إال من غضب اهلل ,وال
أمحل من غضب اهلل شيئاً أبداً وأنَّى أستطيعه؟ فهل تدُُّلين على غريه؟) قال( :ما أعلمه إالّ
أن يكون حنيفاً) .قال زيد( :وما احلنيف؟) قال( :دين إبراهيم؛ مل يكن يهودياً وال
نصرانياً وال يعبد إال اهلل) .فخرج زيد ,فلقي عاملاً من النصارى ,فذكر مثله ,فقال( :لن
تكون على ديننا حىت تأخذ بنصيبك من لعنة اهلل) .قال( :ما أفِرُّ إال من لعنة اهلل ,وال أمحل
من لعنة اهلل ,وال من غضبه شيئاً أبداً وأنَّى أستطيع؟ فهل تدُُّلين على غريه؟) قال( :ما
أعلمه إالّ أن يكون حنيفاً) .قال( :وما احلنيف؟) قال( :دين إبراهيم؛ مل يكن يهودياً وال

(

) تقدمت ترمجته( ,ص) 2

( ) رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار ,باب :حديث زيد بن عمرو بن نفيل (صحيح البخاري
مع فتح الباري 06/0:رقم ) 2 2
( ) رواه ابن إسحاق (ص ,)96وحسّن إسناده الدكتور مهدي رزق اهلل يف السرية النبوية يف ضوء
املصادر األصلية (ص )0
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نصرانياً وال يعبد إالّ اهلل) .فلمّا رأى زيد قوهلم يف إبراهيم عليه السالم خرج ,فلما برز
( )
رفع يديه فقال( :اللهم إنّي أشهد أنّي على دِين إبراهيم!)
 أنّ النّيب  لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَ ْلدَح( ) قبل أن ينْزل على النيب الوحيُ ,فقُدِّمَت إىل النيب  سفرة ,فأىب أن يأكل منها ,مث قال زيد( :إين لستُ آكل
مما تذحبون على أنصابكم والآكل إالّ ما ذُكِر اسمُ اهلل عليه) .وأ ّن زيد بن عمرو كان
يعيب على قريش ذبائحهم ويقول( :الشاة خلقها اهلل ,وأنزل هلا من السماء املاء ,وأنبت
( )
هلا من األرض ,مثّ تذحبوهنا على غري اسم اهلل!) إنكاراً لذلك وإعظاماً له
 عن زيد بن حارثة( )  -رضي اهلل عنهما ,قال :خرج رسول اهلل  وهوُمرْديف إىل ُنصُبٍ من األنصاب ,فذحبنا له شاة( ) ,ووضعناها يف التنور حىت إذا نضجت
استخرجناها فجعلناها يف سفرتنا ,مث أقبل رسول اهلل  يسري وهو مرديف يف أيام احلر من
أيام مكة ,حىت إذا كنا بأعلى الوادي لقيه زيد بن عمرو بن نفيل ,فحيا أحدمها اآلخر

( ) رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار ,باب :حديث زيد بن عمرو بن نفيل (صحيح البخاري
مع فتح الباري 06/0:رقم ) 2 0
(
(
(

) َب ْل َدح :واد قبل مكة من جهة املغرب .معجم البلدان ( ) 20/
) تقدم خترجيه ,ص () 2
) هو :زيد بن حارثة بن شراحيل الكعيب ,أبو أسامة ,موىل رسول اهلل  كان يدعى (زيد بن حممد)

قبل حترمي التبين ,وكان من أحب الناس إىل رسول اهلل  ,وما بعثه يف سرية إالّ أمّره عليها .انظر:
اإلصابة ( ) 92/
( ) مل يشارك النيب  يف هذا الذبح ,ألنّ الذبح لغري اهلل شرك ,والصحيح أنّ األنبياء معصومون من
الكفر والشرك قبل نبوهتم وبعثتهم لقول اهلل تعاىل:

        

(           سورة األحزاب )0 :وبعيد أن يأخذ اهلل من
األنبياء امليثاق والعهد على القيام بدينه مث ُيجَوِّز عليهم الشرك ,ولألحاديث الدالة على حفظ اهلل النيب
 من أدران اجلاهلية ,وسيأيت سياق هذه األحاديث يف املبحث األخري من الفصل الثاين من هذا
الباب إن شاء اهلل( .انظر :الشفا للقاضي عياض  ,)0 -0 9/وامنتع النيب  يف آخر هذا
احلديث عن األكل من هذه الذبيحة ,فيكون ذلك أنكاراً منه  على الذبح لغري اهلل.
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بتحية اجلاهلية ,فقال له رسول اهلل ( :مايل أرى قومك قد شَِنفُوا لك؟( )) قال( :أما
واهلل إن ذلك لبغري نَائِرَة( ) كانت مين إليهم ,ولكنّي أراهم على ضاللة ,فخرجت أبتغي
هذا الدين حىت قدمت على أحبار يثرب فوجدهتم يعبدون اهلل ويشركون به ,فقلت( :ما
هذا بالدين الذي أبتغي) ,فخرجت حىت أقدم على أحبار خيرب ,فوجدهتم يعبدون اهلل
ويشركون به ,فقلت( :ما هذا بالدين الذي أبتغي) ,فخرجت حىت أقدم على أحبار
فَدَك( ) فوجدهتم يعبدون اهلل ويشركون به ,فقلت( :ما هذا بالدين الذي أبتغي),
فخرجت حىت أقدم على أحبار أَيلَه( ) ,فوجدهتم يعبدون اهلل ويشركون به ,فقلت( :ما
هذا بالدين الذي أبتغي) ,فقال يل حرب من أحبار الشام( :أتسأل عن دين ما تعلم أحداً
يعبد اهلل به إال شيخاً باجلزيرة؟) فخرجت فقدمت عليه ,فأخربته بالذي خرجت له,
فقال( :إن كل من رأيت يف ضالل ,إنك تسأل عن دين هو دين اهلل ,ودين مالئكته ,وقد
خرج يف أرضك نيب أو هو خارج يدعو إليه ,ارجع إليه فصدقه واتبعه ,وآمن مبا جاء به,
فلم أُ ِحسَّ نبياً بعد) ,فأناخ رسول اهلل  البعري الذي حتته ,مث قدمنا إليه السفرة اليت كان
فيها الشواء ,فقال( :ما هذا؟) فقلنا( :هذه شاة ذحبناها لنصب كذا وكذا) ,فقال( :إين ال

أكل شيئاً ذُبِح لغري اهلل)( ) ,مثّ تفرّقا ,وكان صنمان من حناس يقال له إساف ونائلة- ,
يتمسح به املشركون إذا طافوا  -فطاف رسول اهلل  )6( وطفت معه ,فلمّا مررت
مسحتُ به فقال :رسول اهلل ( :ال متسه) ,وطفنا فقلت يف نفسي( :ألمسنه أنظر ما
يقول) ,فمسحتُه فقال رسول اهلل ( :ال متسه أمل تنه؟) قال( :فوالذي أكرمه ,وأنزل
(

) شنفوا له ,أي :أبغضوه .انظر :النهاية ( ) 0 /

( ) نَائِرَة ,أي :فتنة .انظر :النهاية ( ) 0/
( ) َف َدك :قرية كانت عامرة ,صاحل أهلها رسول اهلل  بعد فتح خيرب ,وهي من شرقي خيرب على واد
يذهب سيله مشرقاً إىل وادي رمة ,تعرف اليوم باحلائط .معجم املعامل اجلغرافية (ص )
( ) أيله :تعرف اليوم بـ(ـالعقبة) ميناء اململكة العربية اهلامشية ,على رأس خليج العقبة .معجم املعامل
اجلغرافية (ص )
( ) القائل هو النيب  ,أل ّن الضمري يعود إليه ,وقد جاء التصريح بأنّه أىب أن يأكل من تلك السفرة يف
احلديث املتقدم من صحيح البخاري
( )6أي :طاف حول الكعبة
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عليه الكتاب ,ما استلمتُ صنما حىت أكرمه اهلل بالذي أكرمه ,وأنزل عليه الكتاب) .قال:
(ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث الّنيبّ  ,فقال رسول اهلل ( :يأيت يوم
( )
القيامة أمة وحده)
 -6أن زيد بن عمرو ,وورقة بن نوفل( ) خرجا يلتمسان الدين حىت انتهيا إىل
راهب باملوصََِل( ) فقال لزيد بن عمرو( :من أين أقبلت يا صاحب البعري؟) قال( :من بيت
إبراهيم) قال( :وما تلتمس؟) قال( :ألتمس الدِّين) .قال( :ارجع فإنه يوشك أن يظهر
الذي تطلب يف أرضك) فأمّا ورقة فتنصر .قال زيد( :وأما أنا فعرضت علي النصرانية فلم
توافقين) فرجع وهو يقول( :لبيك لبيك حقاً حقاً  ...تعبداً ورقا الرب أبغي ال حالل وهل
مهجر كمن قال آمنت مبن آمن به إبراهيم)
وهو يقول:
(أنفي لك اللهم عان راغم مهما جتشمين فإين جاشم)
مث خير فيسجد .وجاء ابنه إىل النيب  فقال( :يا رسول اهلل! إن أيب كان كما
رأيت وكما بلغك فاستغفر له)! قال( :نعم ,فإنه يكون يوم القيامة أمة وحده) وأتى زيد
بن عمرو بن نفيل على رسول اهلل  ومعه زيد بن حارثة وكالمها يأكالن من سفرة هلما

(

) أخرجه النسائي يف السنن الكربى (  ) /واحلاكم (  ,) 2/وصححه ووافقه الذهيب ,وحسّنه

الشيخ مقبل الوادعي يف الصحيح املسند (ص) 00
( ) هو :ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى :من قريش ,اعتزل األوثان قبل اإلسالم ,وامتنع من
أكل ذبائحها ,وتنصر ,وقرأ كتب األديان ,وهو ابن عمّ خدجية أمّ املؤمنني – رضي اهلل عنها ,أدرك
أوائل عصر النبوة ,ومل يدرك الدعوة .انظر :اإلصابة ()600/6
( ) املوصَِل :بالفتح وكسر الصاد ,املدينة املشهورة العظيمة إحدى قواعد بالد اإلسالم قليلة النظري
كرباً وعظماً ,وهي باب العراق ومفتاح خراسان ,ومسيت املوصل ألهنا وصلت بني اجلزيرة والعراق
وقيل وصلت بني دجلة والفرات ,وهي مدينة قدمية على طرف دجلة ومقابلها من اجلانب الشرقي
نينوى .معجم البلدان ( /

)
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فدعياه لطعامهما فقال زيد بن عمرو للنيب ( :يا بن أخي إنا ال نأكل مما ذبح على
( )
النصب)
ثانياً -:خرب حبث ورقة بن نوفل عن الدين الصحيح مع زيد بن عمرو بن نفيل,
وقد تقدم ذكره عند الكالم عليه
ثالثاً -:خرب قس بن ساعدة اإليادي( ) ,وروي يف ذلك أنّ وفد إياد قدم على النيب
 فقال( :ما فعل قس بن ساعدة؟) قالوا( :هلك) قال( :أما إين مسعت منه كالما أرى
أين أحفظه) فقال( :بعض القوم حنن حنفظه يا رسول اهلل) قال( :هاتوا) فقال قائلهم( :إين
واقف بسوق عكاظ( ) فقال( :يا أيها الناس! استمعوا! وامسعوا! وعوا! كل من عاش
مات! وكل من مات فات!) إىل أن قال( :أقسم قس قسما باهلل ال آمث فيه إن هلل دينا هو
( )
أرضى مما أنتم عليه)

( ) رواه الطيالسي يف مسنده (ص ) ,وحسّنه الدكتور مهدي رزق اهلل يف السرية النبوية يف ضوء
املصادر األصلية (ص )0
( ) هو :قس بن ساعدة بن حذافة اإليادي اخلطيب املشهور مات قبل البعثة وقيل إنّه عاش ثالمثائة
ومثانني سنة وقد مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم حكمته وهو أول من آمن بالبعث من أهل اجلاهلية
وقد حتنف .انظر :البداية والنهاية (  ,)9 /اإلصابة ( ) /
( ) عكاظ :اسم سوق من أسواق العرب يف اجلاهلية وكانت قبائل العرب جتتمع بعكاظ يف كل سنة
ويتفاخرون فيها وحيضرها شعراؤهم ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر مث يتفرقون .معجم البلدان
( ) /
( ) رواه البيهقي يف الدالئل (  ) 0 /وقال( :وإن كان بعضها – يعين طرق احلديث – ضعيفاً ,دلّ
على أنّ للحديث أصالً) ,وقال ابن كثري يف البداية والنهاية ( ( :) 6/وهذه الطرق على ضعفها
كاملتعاضدة على اثبات أصل القصة)
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رابعاً -:خرب أمية بن أيب الصلت( ) الّذي قال فيه النيب أنّه( :كاد أن يسلم يف
شِعره)( ) ,ومما ُذكِر من شعره قوله:
إن آيـات ربنـا ثاقـبـات
خلق اللـيل والنهار فكـل
مث جيلو النـهار رب رحـيم
حبس الفيل باملغمس حتـى
الزما حلقة اجلران كما قطـ
حوله من مـلوك كندة أبطا
خلفوه مث ابذعروا جـميعـا
كل دين يوم القيامة عنداللـ

ال مياري فـيهن إال الكفور
مستبني حسابـه مـقدور
بـمهاة شـعاعها مـنشور
ظـل حيبو كـأنـه معقور
ـرمن صخر كبكب حمدور
ل مالويث يف احلروب صقور
كلهم عظم ساقه مـكسور
( )
ـه إال ديـن احلـنيفة بور

خامساً -:خرب لبيد بن ربيعة العامري مث الكاليب مث اجلعفري( ) ,وقال النيب :
( )

(أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد :أال كلّ شيء ما خال اهلل باطل)
(

) هو :أمية بن أيب الصلت الثقفي الشاعر املشهور قال احلافظ( :ذكره بن السكن يف الصحابة وقال

مل يدركه اإلسالم) .كان ممن طلب الدين ونظر يف الكتب ويقال إنه ممن دخل يف النصرانية ,وأكثر يف
شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة .انظر :اإلصابة (  ,) 9/وفتح الباري () 29/0
( ) رواه مسلم يف كتاب الشعر ,باب يف إنشاد األشعار وبيان أشعر كلمة وذم الشعر (صحيح مسلم
مع شرح النووي / :رقم ) 2 0
( ) رواه ابن هشام بدون إسناد .سرية ابن هشام ( )00-06/
( ) هو :لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن صعصعة الكاليب اجلعفري
أبو عقيل الشاعر املشهور قال املرزباين يف معجمه كان فارسا شجاعا شاعرا سخيا قال الشعر يف
اجلاهلية دهرا مث أسلم ,ومات يف خالفة عثمان .انظر :اإلصابة (  ,)60 /فتح الباري () 22/0
( ) رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار ,باب أيام اجلاهلية (صحيح البخاري مع فتح
الباري 2 /0:رقم  ,) 2و مسلم يف كتاب الشعر ,باب يف إنشاد األشعار وبيان أشعر كلمة
وذم الشعر (صحيح مسلم مع شرح النووي:

 6- /رقم ) 2 9
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سادساً -:خرب عمرو بن عبسة السلمي( ) قالُ :كنتُ ,وأنا يف اجلاهلية ,أَ ُظنُّ أنّ
الناس على ضاللة ,وأهنم ليسوا على شيء ,وهم يعبدون األوثان ,فسمعت برجل مبكة
خيرب أخباراً ,فَقَعَدت على راحليت ,فقدمت عليه ,فإذا رسول اهلل  مستخفياً ُجرَءَاءُ عليه
قومُه ,فَتَلَ َّطفتُ حىت دَخَلتُ عليه مبكة ,فقُلتُ له( :ما أنت؟) ,قال( :أنا نيب) ,فقُلتُ( :وما
نيب؟) ,قال( :أرسلين اهلل) ,فقُلتُ( :وَبِأَي شيء أرسلك؟) ,قال( :أَرسَلَنِي بصلة األرحام,
وكسر األوثان ,وأن يُوَحَّدَ اهلل ,ال يشرك به شيء) ,قلت له( :فمن معك على هذا؟),
قال( :حر وعبد)  -قال :ومعه يومئذ أبو بكر وبالل ممن آمن به – فقُلتُ( :إنّي مُتَّبِ ُعك),
قال( :إنك ال تستطيع ذلك يومك هذا ,أال ترى حايل وحال الناس؟ ولكن ارجع إىل
( )
أهلك ,فإذا مسعت يب قد ظَهَرتُ ,فَأتِنِي)
سابعاً :األخبار اليت جاء فيها ورود التكليف بالعبادة أوالً ,وهي كما يلي:
-قصة نزول أول الوحي( ) ,وفيها نزول قوله تعاىل:



     

( )

 مجيع الروايات الواردة يف بيان أنّ أول واجب على املكلّف اإلتيان بكلمةالتوحيد وسيأيت ذكرها يف مبحث خاص إن شاء اهلل
ثامناً :األخبار الواردة يف بيان إقرار املشركني بتوحيد الربوبية وستُذكر هذه
األخبار يف املبحث القادم وهو خمصص هلذا املوضوع ألمهيته.
( ) هو :عمرو بن عبسة بن خالد أسلم قدميا مبكة مث رجع إىل بالده فأقام هبا إىل أن هاجر بعد خيرب
وقبل الفتح فشهدها وقيل :إنّه من املهاجرين األولني شهد بدرا وقيل إنه كان أخا أيب ذر ألمه ,وقيل:
إنّه سكن الشام ,ويقال إنه مات حبمص ,وإنه مات يف أواخر خالفة عثمان .انظر :اإلصابة
( )660-6 0/
( ) رواه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها ,باب إسالم عمرو بن عبسة (صحيح مسلم مع
رقم ) 9 0
شرح النووي/6:
( ) تقدم خترجيه ,ص () 2
(

) سورة العلق:
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التعليق:

( )

الفطرة يف اللغة :اخللقة ,واالبتداع واالختراع
وقال الشيخ ابن سعدي يف تعريفها( :اخللقة اليت خلق اهلل عباده عليها ,وجعلهم
مفطورين عليها :على حمبة اخلري وإيثاره وكراهية الشر ودفعه ,وفطرهم حنفاء مستعدين
( )
لقبول اخلري واإلخالص هلل والتقرب إليه)
ودليل الفطرة من أوضح األدلّة على توحيد الربوبية ,ومن األدلة على ذلك:
 -قول اهلل تعاىل:

             

            

( )

فأمر اهلل عبده أن يُقبل عليه وأن يتوجه إليه بالعبادة (مائالً إليه مستقيماً عليه غري
ملتفت إىل غريه)( ) وأخرب أنّه وضع يف قلوب اخللق ذلك امليل( ) املتضمّن لإلقرار بتوحيد
الربوبية.
 -قوله تعاىل:

       

()6

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فدلّ ذلك على أنّه ليس يف اهلل شك عند اخللق
()0
املخاطبني ,وهذا يبني أنّهم مفطورين على اإلقرار)

( ) انظر:معجم مقاييس اللغة ,مادة( :فطر) ,النهاية البن األثري ( ) 0/
( ) هبجة قلوب األبرار للشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي  -ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ
(القسم الثاين – احلديث ص) 9
( ) سورة الروم0 :
( ) فتح القدير ( ) 9 /
( ) انظر :تيسري الكرمي الرمحن ( /
( )6سورة إبراهيم0 :

)

( )0درء تعارض العقل والنقل () 2 /2
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 قول النيب  فيما يرويه عن ربّه ( :إنّي خلقتُ عبادي حنفاء كلّهم,وإنّهم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم)( ) ومعىن احلنيفية :دين إبراهيم وهو إخالص
الدين هلل( ) املتضمن لإلقرار بتوحيد الربوبية
 قول النيب ( :ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ميجسانه( )
أوينصرانه)
واملراد بالفطرة :فطرة اإلسالم الّيت تستلزم اإلقرار باخلالق وحمبته وإخالص الدين
له ,وال يُقال :إنّ معىن احلديث أنّ املولود يولد ساذجاً ليس له ميل إىل التوحيد وال
الشرك ,كما قال بعضهم  -بدليل اآليات املتقدمة ,وللحديث الّذي قد سبق ذكره وألنّ
النيب  قال( :فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه) ومل يقل( :يسلمانه) ,وقد جاء يف
( )
رواية للحديث( :يولد وهو على امللّة) ويف أخرى( :على هذه امللّة)
 أن يُقال :إنّ كلّ نفس قابلة ملعرفة احلق وإرادته ,والتعليم وحده ال يوجبهذه املعرفة واإلرادة ,فال بدّ للنفس من قوة تقبل هذا التعليم ,ولو مل يكن لإلنسان هذه
القوة النفسية ,لكان مثل البهائم واجلمادات الّيت ليست قابلة للمعرفة ,فيمكن إقرار النفس
بالصانع من غري سبب منفصل من خارج ,والذات كافية يف ذلك ,فإذا قام املقتضي يف
النفس ,ومل يقُم معارض ,فاملقتضي السامل عن املعارض يوجب مقتضاه ,فالفطرة السليمة
( )
إذا مل حيصل هلا ما يفسدها ,كانت مقرة بالصانع عابدة له.
( ) رواه مسلم يف كتاب اجلنة ,وصفة نعيمها وأهلها ,باب الصفات اليت يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنّة
وأهل النّار (صحيح مسلم مع شرح النووي 9 / 0 :رقم )0 6
( ) انظر :النهاية (  ,) /تفسري ابن كثري ( )6 /
( ) رواه البخاري يف كتاب اجلنائز ,باب إذا أسلم الصيبُّ فمات هل يصَلّى عليه؟ (صحيح البخاري
مع فتح الباري 60/ :رقم  ,) 9ومسلم يف كتاب القدر ,باب معىن كل مولود يولد على
رقم )6690
الفطرة (صحيح مسلم مع شرح النووي/ 6 :

( ) رواه مسلم يف كتاب القدر ,باب معىن كل مولود يولد على الفطرة (صحيح مسلم مع شرح
رقم  .)600انظر :درء تعارض العقل والنقل ( ,) 2 , 0 - 0 /2شرح
النووي/ 6 :
الطحاوية (ص )
(

) انظر :درء تعارض العقل والنقل (,) 60/2شرح الطحاوية (ص )
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وقد اتضح مما سبق من األدلّة أنّ اإلنسان جملوب على اإلقرار بتوحيد الربوببية
وإخالص الدين هلل وأنّه قد يعرض له ما يفسد ذلك ,وإالّ فهو مستغنٍ عن تعلّم مسبق
لإلقرار بوحدانية اهلل.
وقد جاء يف مرويات العهد املكّي من السرية ما يشهد لداللة الفطرة على توحيد
الربوبية ,وهذه املرويات على ثالثة أنواع:
النوع األوّل :أخبار الباحثني عن احلق
كان يف أيّام اجلاهلية من أدرك ما عليه العرب من ضالل واحنراف ,ورفضوا عبادة
غري اهلل  ,قبل بعثة رسول اهلل  ,فراحوا يبحثون عن دين احلق ,وأخبار هؤالء تشهد
لداللة الفطرة على توحيد الربوبية ,فإنّهم عرفوا قبح الشرك قبل املبعث وقبل تعلّم مسبق
مما يدلّ على أنّ هذه املعرفة كمُنت يف نفوسهم ,وهي املعرفة اليت فطر اهلل الناس عليها,
واشتملت األخبار املتقدمة من مرويات العهد املكّي على أخبارهم
النوع الثاين :األخبار اليت جاء فيها ورود التكليف بالعبادة أوالً
دخل يف هذا النوع قصة أول نزول جربيل بالوحي ,والشاهد منها على داللة
الفطرة على توحيد الربوبية يف نزول قوله تعاىل        :وبيّن شيخ
اإلسالم وجه داللة اآلية على أن الناس مفطورون على معرفة رهبم فقال رمحه اهلل وهو
يُفسر سورة العلق( :كل إنسان يف قلبه معرفة بربه فإذا قيل له

    

عرف

ربه الذي هو مأمور أن يقرأ بامسه كما يعرف أنه خملوق و املخلوق يستلزم خلالق و يدل
عليه وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع وبني أن اإلقرار واإلعتراف باخلالق فطري
( )
ضروري ىف نفوس الناس)
ووجه داللة النصوص اليت فيها ذكر بدأ النيب  دعوته باألمر بعبادة اهلل وحده
وخلع ما عبد من دونه اليت سيأيت ذكرها يف املبحث املخصص لبيان أنّ أول واجب على
املكلف اإلتيان بكلمة التوحيد أنّ (اإلقرار باهلل تعاىل وربوبيته لو مل يكن فطرياً لدعاهم
(

) جمموع الفتاوى () 2/ 6
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إليه أوالً إذ األمر بتوحيده يف عبادته فرع اإلقرار به وربوبيته فيكون بعده ,ولساغ
ملعارضي الرسل عندما أمروا بعبادة اهلل وحده أن يقولوا :حنن مل نعرفه أصالً فكيف يأمرنا,
( )
فلما مل حيدث ذلك دل على أم املعرفة كانت مستقرة يف فطرهم)
النوع الثالث :ما جاء يف بيان إقرار املشركني بتوحيد الربوبية
سيأيت ذكر ما جاء يف مرويات العهد املكّي يف بيان إقرار املشركني بتوحيد الربوبية يف
املبحث التايل ألمهيته ولكثرة الشواهد عليه ,ووجه داللة إقرار املشركني بتوحيد الربوبية
على داللة الفطرة عليه :أنّ إقرارهم هذا إنّما جاء من جهة أنّهم مفطورون عليه ,وأنّ
اإلقرار مبعرفة وجود اهلل وربوبيته أمر ثابت يف نفوسهم.

(

) منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد اهلل تعاىل للدكتور خالد بن عبد اللطيف بن

حممد نور (  ) 2 /مع تصرف يسري
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:الثاين

املبحث

إقرار املشركني بتوحيد الربوبية
:توطئة
,كان املشركون مقرين بربوبية اهلل تعاىل انسجاماً مع فطرهتم اليت فطرهم اهلل عليها
 وكانوا يقرّون بأنّ اهلل بيده,فكانوا يقرّون بأنّ اهلل تعاىل وحده خلق السموات واألرض
. وأنّه يدبّر األمر,ملكوت كلّ شيء
           

:قال اهلل تعاىل

                
) (

             

 

:وقال تعاىل

               
                
) (

       

ففي هذه اآليات احتجّ اهلل على املشركني باعترافهم بوحدانيته يف الربوبية على ما
 وهذا فيه دليل واضح على أنّهم كانوا مقرّين بتوحيد,) (أنكروه من وحدانيته اإلهلية
.الربوبية
) (

         

)

: وقال

:) سورة يونس
29-2 :) سورة املؤمنون
/ (  تيسري الكرمي الرمحن,) 60/ (  تفسري ابن كثري:) انظر
2 :) سورة الزمر

102

(
(
(
(

وقال:

           

وقال تعاىل:

          

( )

( )

أخرب اهلل  يف هذه اآليات أنّ املشركني إذا سئلوا عن خالق األشياء مجيعها
اعترفوا بأنّه اهلل ,وهذا تصريح بأنّ املشركني كانوا يقرّون بوحدانية اهلل يف الربوبية.
وقال تعاىل:

        

( )

قال جماهد( ) ,يف تفسري هذه اآلية( :إمياهنم قوهلم :اهلل خالقنا ويرزقنا ومييتنا ,فهذا
( )

إميان ,مع شرك عبادهتم غريه)
وبيان إقرار املشركني بتوحيد الربوبية أحد طرق االستدالل عليه ,ووجه داللته أنّ
إقرارهم بأنّ اهلل هو اخلالق والرازق ومدبّر شؤوهنم إنّما جاء من جهة أنّهم مفطورون
عليه ,وأنّ معرفة وجود اهلل وربوبيته أمر ثابت يف نفوسهم ,وقد تقدّم الكالم على داللة
الفطرة على توحيد اهلل عزّ وجلّ.
وقد ورد يف مرويات العهد املكّي شواهد كثرية على إقرار املشركني بتوحيد
الربوبية بوجوه خمتلفة من الداللة ببيان إطالقهم لفظ (الرب) على اهلل تارة ,وببيان إقرارهم
ببعض أفراد ربوبية اهلل أخرى ,وببيان توجيههم بعض أنواع العبادة إىل اهلل تارة

(
(
(
(

) سورة الزخرف9 :
) سورة الزخرف20 :
) سورة يوسف06 :
) هو :التابعي :جماهد بن جرب اإلمام ,شيخ القراء واملفسرين ,أبو احلجاج الكي ,وهو من كبار

تالميذ ابن عباس رضي اهلل عنهما فقد أكثر الرواية عنه ,وأخذ عنه القرآن ,والتفسري ,والفقه ,كما
روى عن غريه من الصحابة ,وتويف عام (  0هـ) ,وقيل غري ذلك .انظر :سري أعالم النبالء
( ) 9/

(

) تفسري الطربي ( )02-00/
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سياق هذه املرويات:
أوالً :مرويات فيها إطالق املشركني لفظ (الرب) على اهلل ,ومن ذلك:
 قصة فقدان عبد املطلب رسولَ اهلل  يف احلجّ ,فعن سعيد بن حيوة( ) ,قال:حججت يف اجلاهلية فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرجتز يقول:
رب رد راكيب حممدا

رده يل واصطنع عندي يدا

فقلت :من هذا؟ قالوا :عبداملطلب بن هاشم بعث بابن ابنه حممد يف طلب إبل له ومل يبعثه
يف حاجة إال جنح فيها ,وقد أبطأ عليه .فلم يلبث أن جاء حممد واإلبل فاعتنقه وقال :يا
بين! لقد جزعت عليك جزعاً مل أجزعه على شيء قط ,واهلل ال أبعثك يف حاجة أبداً ,ال
( )
يفارقين أبداً.
 حديث أيب الطفيل( ) يف جتديد قريش بناء الكعبة ,قال :كانت الكعبة يفاجلاهلية مبنية بالرَّضْم( ) ليس فيها مَدَر( ) ,وكانت قدر ما يقتحمها العناق( )6وكانت غري
مسقوفة ,وإمنا توضع ثياهبا عليها ,مث يسدل سدالً عليها ,وكان الركن األسود موضوعاً
على سورها ,باديا ,وكانت ذات ركنني كهيئة هذه احللقة ,فأقبلت سفينة من أرض
الروم ,حىت إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت السفينة ,فخرجت قريش ليأخذوا خشبها,
فوجدوا روميا عندها ,فأخذوا اخلشب ,أعطاهم إياها ,وكانت السفينة تريد احلبشة,
( ) تقدمت ترمجته ,ص ()20
( ) تقدم خترجيه ص ()20
( ) هو :عامر بن واثلة بن عبد اهلل بن عمرو الليثي الكِناين ,أبو الطفيل خامت من رأى رسول اهلل 
يف الدنيا ,مولده بعد اهلجرة ,وروي أنّه أدرك من حياة النيب  مثان سنني ,وتويف مبكة عام
( 0هـ) ,وقيل ( 00هـ) .انظر :سري أعالم النبالء (  ,) 60/اإلصابة () 0/0
( ) الرَّضْم :واحدهتا الرَّضْمة وهي دون اهلِضاب وقيل صُخور بعضُها على بعض .النهاية ( /
( ) املَدَر :هو الطِّني املتماسك .النهاية ( ) 09/
( )6العناق :األنثى من أوالد املعز .الغريب للخطّايب ( ) 62/
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)

وكان الرومي الذي يف السفينة جناراً ,فقدموا باخلشب ,وقدموا بالرومي فقالت قريش:

(نبين هبذا اخلشب بيت ربنا) ,فلما أن أرادوا هدمه ,إذا هم حبية على سور البيت ,مثل

قطعة اجلَائز( ) سوداء الظهر ,بيضاء البطن ,فجعلت كلما دنا أحد من البيت ليهدمه ,أو
يأخذ من حجارته ,سعت إليه فاحتة فاها .فاجتمعت قريش عند احلرم ,فعَجُّوا( ) إىل اهلل
وقالوا( :ربنا مل تُرع ,أردنا تشريف بيتك وترتيبه ,فإن كنت ترضى بذلك ,وإالّ فما بدا

لك فافعل ,فسمعوا خُوَارَاً( ) يف السماء ,فإذا هم بطائر أعظم من النسر ,أسود الظهر,
وأبيض البطن والرجلني ,فغرز خمالبه يف قفا احلية ,مث انطلق هبا جيرها ,وذنبها أعظم من
كذا وكذا ساقط حىت انطلق هبا حنو أجياد ,فهدمتها قريش ,وجعلوا يبنوهنا حبجارة الوادي
حتملها قريش على رقاهبا ,فرفعوها يف السماء عشرين ذراعاً ,فبينا النيب  حيمل حجارة
من أجياد وعليه منرة إذ ضاقت عليه النمرة ,فذهب يضع النمرة على عاتقه ,فبدت عورته
من صغر النمرة ,فنودي( :يا حممد! مخر عورتك!) فلم ير عريانا بعد ذلك .وكان بني
( )
الكعبة وبني ما أنزل اهلل عليه مخس سنني ,وبني خمرجه وبنائها مخس عشرة سنة
التعليق:
جاء يف مرويات العهد املكّي أخبار فيها إطالق مشركي العرب لفظ (الرب) على
اهلل تعاىل ,وهذا اإلطالق يتضمن إقرارهم هلل بالربوبية ,فإنّ إطالقهم لفظ (الرب) على اهلل
يشمل اعترافهم مبدلول هذه الكلمة – أي :مجيع خصائص الربوبية – هلل 
ومن هذه األخبار قصة فقدان عبد املطلب رسول اهلل  يف احلج ,والشاهد من
القصة يف دعاء عبد املطلب اهللَ  بامسه (الرب) ,واملشركون كانوا يدعون اهلل يف حالة
اجلَائزُ :هو اخلشبة اليت توضع عليها اطراف العوارض يف َسقْف البيت  ,واجلمع أجْوزة .النهاية
( ) /

(
(
(

) أي :رفعوا أصواهتم .انظر :النهاية ( ) 2 /
) اخلُوَارُ :صوت البَقر .انظر :النهاية ( )20/
) مصنف عبد الرزّاق (  .) 0 /صحّحه الذهيب يف السرية النبوية (  ,)00/وحسّنه الشيخ مقبل

يف اجلامع الصحيح ( ) 92/
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الشدة دون الرخاء ,كما قال اهلل تعاىل فيهم:

        

 ,) (         ففي هذه القصة إقرار عبد املطلب – وهو
مشرك – بأنّ اهلل هو الربّ ,وهذا يتضمن إقراره جبميع خصائص الربوبية هلل .

وكذلك حديث أيب الطفيل يف جتديد قريش لبناء الكعبة والشاهد فيه قوهلم( :نبين

هبذا اخلشب بيت ربنا) ,وقوهلم (ربنا مل تُرع أردنا تشريف بيتك وترتيبه ,فإن كنت
ترضى بذلك ,وإالّ فما بدا لك فافعل) فاطلقوا لفظ الرب على اهلل يف دعائهم ويف
كالمهم عن بيت اهلل واطالقهم لفظ (الرب) على اهلل يتضمن إقررهم له تعاىل جبميع
خصائص الربوبية.

ذلك:

ثانياً -:مرويات فيها إقرار املشركني ببعض خصائص الربوببية هلل مفردةً ,ويف
أ  -ما ورد فيه إقرارهم هلل باخللق ويف ذلك ما جاء يف ذكر زيد بن عمرو( ) أنّه

كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول :الشاة خلقها اهلل ,وأنزل هلا من السماء املاء,
( )
وأنبت هلا من األرض ,مثّ تذحبوهنا على غري اسم اهلل ,إنكاراً لذلك وإعظاماً له
ب -ما ورد فيه إقرارهم هلل بامللك مثل قوهلم يف تلبيتهم( :لبيك اللهم لبيك ,لبيك
( )

ال شريك لك إال شريك هو لك ,متلكه وما ملك)

(
(
(
(

) سورة العنكبوت6 :
) تقدمت ترمجته ,ص () 2
) تقدم خترجيه ,ص () 2
) تقدم خترجيه ,ص () 2
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جـ -ما ورد فيه إقرارهم بأنّ اهلل هو الرازق ,ويف ذلك:
 قصة جتديد عبد املطّلب حفر زمزم الطويلة( ) وفيه قوله( :فعسى اهلل أن يرزقناماء ببعض البالد) ,وقوله( :هلم إىل املاء فقد سقانا اهلل فاشربوا واستقوا) ,وقول قريش:
(إنّ الذي سقاك املاء هبذه الفالة هلو الّذي سقاك زمزم)
 أثر زيد بن عمرو بن نفيل املتقدمد -ما ورد فيه إقرارهم بأن اهلل هو الذي يشفي ,ويف ذلك قصة إسالم ضماد,
وفيه :فقال( :لو أين رأيت هذا الرجل لعل اهلل يشفيه على يدي) قال :فلقيه فقال( :يا
( )
حممد ,إين أرقي من هذه الريح وإن اهلل يشفي على يدي من يشاء)
هـ -ما ورد فيه إقرارهم بأنّ اهلل هو الّذي جيعل الربكة فيما يشاء ,ويف ذلك
قصة حليمة بنت أيب ذؤيب السعدية أم رسول اهلل  اليت أرضعته .كانت حتدث :أهنا
خرجت من بلدها مع زوجها وابن هلا صغري ترضعه يف نسوة من بين سعد بن بكر,
تلتمس الرضعاء .قالت :وذلك يف سنة شَهبَاء( ) مل تُبق لنا شيئاً .قالت :فخرجت على
أتان يل قمراء( ) معنا شارف( ) لنا ,واهلل ما تَبِضُّ( )6بقطرة ,وما نَنَام لَيلَنَا أَ ْجمَعَ من صَبِيِّنَا
الذي معنا ,من بكائه من اجلوع ,ما يف ثديي ما يُ ْغنِيه ,وما يف شارفنا ما يُغَدِّيه( )0ولكنا
( ) تقدم إيراد القصة بطوهلا مع التخريج .انظر :ص ()6 -60
( ) تقدم خترجيه ,ص ()26
( ) أي :ذاتِ قَحْط وجَدْب .والشَّهباءُ  :األرض البيضاء اليت ال َخضْرَة فيها ِلقِلَّة املَطَر من الشُّهْبة
وهي البياض فسُمِّيت سَنةُ اجلَدْب هبا .النهاية ( ) /
( ) أي :شديدة البياض .النهاية ( ) 00/
( ) الشارف :الناقة املسنة .النهاية ( ) 6 /
( )6أي :ما يقطر اللنب من ضرعها .النهاية ( /
( )0قال ابن هشام( :ويقال :يُ َغذِّيه)

)
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ت بالركب حىت شقّ ذلك
ُكنّا نرجو الغيث والفَرَج ,فخَرَجتُ على أَتاين تِلكَ ,فلقد أَدَ ْم ُ
س الرُّضَعَاء ,فما مِنّا امرأة إال وقد عُرِضَ
عليهم ضَعفَاً وعَجَفَاً( ) حىت قدِمنا مكة نَلتَمِ ُ
عليها رسول اهلل  ,فتأباه إذا قيل هلا إنه يتيم ,وذلك أنّا إمنا كُنّا نرجو املعروف من أيب
الصيب ,فكُنّا نقول( :يتيم وما عسى أن تصنع أُمُّه وجَدُّه) ,فكُنّا نكرهه لذلك ,فما بقيت
امرأة قدمت معي إال أخذت رضيعاً غريي ,فلمّا أمجعنا االنطالق قلت لصاحيب( :واهلل,
إين ألكره أن أرجِع من بني صواحيب ومل آخذ رضيعاً .واهلل ,ألذهنب إىل ذلك اليتيم
فآل ُخذَنَّه) .قال( :ال عليكِ أن تفعلِي ,عسى اهلل أن جيعل لنا فيه بركة) .قالت :فذهبت

إليه ,فأخَ ْذُته ,وما محلين علي أخذه إال أين مل أجد غريه.
ت به إىل رَحلي ,فلمّا وَضَ ْعُته يف حِجري أقبل عليه
قالت :فلمّا أَخَ ْذُته ,رَجَ ْع ُ
ثدياي مبا شاء من لنب ,فشرب حىت رَوِيَ ,وشرب معه أخوه حىت روي ,ثُمَّ ناما ,وما كنا
ننام معه قبل ذلك ,وقام زوجي إىل شارِفنا تلك ,فإذا أهنا حلافل( ) ,فحلب منها ما شرب,
وشربتُ معه حىت انتهينا رِياً وشِبعاً ,فبِتنا خبري ليلة .قالت :يقول صاحيب حني أصبحنا:
(تَعََّلمِي واهلل يا حليمة ,لقد أخذتِ نسمة مباركة) .قالت :فقلت( :واهلل ,إنّي ألرجو
ذلك) .قالت :ثُمّ خرجنا و َركِبتُ أنا أتاين ومحلته عليها معي ,فواهلل لقطعت بالرَّكبِ ,ما
يقدر عليها شيء من حُ ُم ِرهِم ,حىت إنَّ صواحيب ليقلن يل( :يا ابنة أيب ذُؤيب ,وحيكِ!
ارَْبعِي( ) علينا ,أليست هذه أتانَكِ اليت كُنتِ َخرَجْتِ عليها؟) فأقول هلنّ( :بلى واهلل ,إهنا
هلي هي) ,قيفلن( :واهلل ,إنّ هلا لشأناً) .قالت :مثّ قَدِمنا منازلَنا من بالد بين سعد ,وما
أعلم أرضاً من أرض اهلل أجدب منها ,فكانت غنمي َترُوحُ عليَّ حني قدمنا به معنا شباعاً
ضرْع ,حىت كان
لُبّناً ,فنحلبُ ونشربُ ,وما حيلب إنسانٌ قطرةَ لنبٍ وال جيدها يف َ
احلاضرون من قومنا يقولون لرُعياهنم( :وَيلَكُم! اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أيب
(

) أي :أطلت عليهم املسافة لتمهلهم عليها .انظر :غريب احلديث البن قتيبة (  ,) 9 /وتعليق

احملقق لسرية ابن هشام ( ) 6 /
( ) ال َعجَف :اهلزال .النهاية ( ) 26/
( ) فإذا إنّها حلافل ,أي :كثرية اللنب  .النهاية ( ) 09/
(

) اربعي علينا ,أي :ارفقي ,واقتصري .النهاية ( ) 20/
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ذُؤَْيبٍ) ,فتروح أغنامهم جياعاً ما تَبِضُّ بقطرة لنب ,وتروح غنمي شِبَاعاً لُبّناً ,فلم نزل
شبُّ شباباً ال يشُبهُ
نتعرف من اهلل الزيادة واخلري حىت مضت سَنَتَاه وفَصَلتُه ,وكان يَ ِ
الغلمان ,فلم يبلُغ سَنَتَيه حىت كان غالماً جَفراً( ) .قالت :فقدمنا به على أُمِّهِ ,وحنن أحرص
ت هلا( :لو تركتِ بُنَيّ
شيءٍ على مُكثه فينا؛ ملا كنّا نرى من بركته ,فكلّمنا أُمَّه ,وقُ ْل ُ
عندي حىت يغلُظَ ,فإنّي أخشى عليه وَبَأ مكّةَ  ,فلم نزلْ هبا حىت رَدَّته معنا)
قالت :فرجعنا به ,فواهلل إنّه بعد مَ ْقدَمنا به بأشهرٍ مع أخيه لَفي بَهمٍ لنا خلف
بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتدُّ( ) ,فقال يل وألبيه( :ذاك أخي القرشيُّ قد أخذه رجالن عليهما
ثياب بيض فأضجعاه ,فشقّا َبطْنَهُ ,فهما يَسُوطانه( )) .قالت :فخرجتُ أنا وأبوه حنوه,
فوجدناه قائماً مُنَْتقَعاً( ) وَجْههُ .قالت :فَالْتزَمتُهُ والَْت َزمَهُ أبوه ,فقُلنا له( :مَالَك يَا بُنَيَّ؟)
جعَاين و َشقَّا بطين ,فالتمسا فيه شيئاً ال أدري
ضَ
قال( :جاءين رجالن عليهما ثياب بِيضٌ فأَ ْ
ما هو) .قالت :فرجعنا به إىل خِبَائِنَا.
قالت :وقال يل أبوه( :يا حليمة ,لقد خَشِيتُ أن يكون هذا الغالم قد
أُصيبَ ,فأَحلَِْقيه بَِأهْلِه قبل أن يظهر ذلك به) قالت :فاحتملناه فقدمنا به على أمه ,فقالت:
(ما َأقْ َدمَكِ به يا ظِئْر( ,)6وقد كُنتِ حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟) قالت :فقُلتُ( :قد
وختو ْفتُ األحداثَ عليه ,فَأَدَّيته إليك كما ُتحِبِّني).
بَلَغَ اهلل بابين َوَقضَيتُ الذي عليَّّ ,
قالت( :ما هذا شأنكِ ,فأص ُدقِيين َخربَكِ) .قالت :فلم تدعين حىت أخربهتا .قالت:
َو ْفتِ عليه الشيطان؟) .قالت :قُلتُ( :نعم) ,قالت( :كال واهلل ,ما للشيطان عليه من
(َأفََتخ َّ
سبيل ,وإن لبين لشأنا ,أفال أخربك خربه؟) قالت :قُلتُ( :بلى) ,قالت( :رأيت حني محلتُ
به ,أنّه خرج منّي نورٌ أضاء يل قصور بُصرى من أرض الشام ,مث محلتُ به ,فواهلل ما
(
(
(
(
(

) أي :قَوي على األكل .النهاية ( ) 00/
) الوبأ ,يقال بالقصر واملد واهلمز ,وهو الطاعون واملرض العام .النهاية ( /

)

) أي :جاء مسرعاً .انظر :لسان العرب ,مادة (شدد)
) السوط هو املزج واخللط .انظر :النهاية (  ,) /لسان العرب ,مادة( :سوط)
) أي :متغرياً .النهاية ( ) 02/

( )6الظِئْر :املُرضِعَة لغري ولدها .النهاية ( /

)
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رأيت من محل قط كان أخف عليّ وال أيسر منه ,وقع حني ولد واضعاً يديه باألرض,
( )
رافعاً رأسه إىل السماء ,دعيه عنك وانطلقي راشدة).
و -ما ورد فيه إقرارهم بأنّ اهلل يدبر شؤون العباد ,ويف ذلك قصة بناء الكعبة,
وفيه :فتشاورت قريش يف هدمها ,وهابوا هدمها ,فقال هلم الوليد بن املغرية( :ما تريدون
هبدمها اإلصالح تريدون أم اإلساءة؟) قالوا( :نريد اإلصالح) .قال( :فإن اهلل ال يهلك
املصلح) .قالوا( :فمن الذي يعلوها فيهدمها؟) قال الوليد بن املغرية( :أنا أعلوها
فأهدمها .فارتقى الوليد بن املغرية على ظهر البيت ومعه الفأس ,مث قال :اللهم إنا ال نريد
( )
إال اإلصالح).
التعليق:
ورد يف مرويات العهد املكّي أخبار فيها إقرار املشركني ببعض اخلصائص الربوبية
بآحادها ,وهي على أنواع:
النوع األول :ما ورد فيها إقرارهم باخللق كأثر إنكار زيد بن عمرو بن نفيل على
قريش يف ذبائحهم والشاهد يف قوله( :الشاة خلقها اهلل ,وأنزل هلا من السماء املاء ,وأنبت
هلا من األرض ,مثّ تذحبوهنا على غري اسم اهلل ,إنكاراً لذلك وإعظاماً له)
وجه الداللة من األثر أنّ زيداً احتجّ على بطالن تسمية املشركني غري اهلل على
ذبائحهم مبا أقرّوا به من أنّ اهلل وحده هو اخلالق ,ولومل يك املشركون مقرّين بأنّ اهلل هو

( ) رواه ابن إسحاق (السرية النبوية البن هشام  ,) 60- 6 /وقال الذهيب يف السرية النبوية
( ( :) /هذا حديث جيد اإلسناد) .وقد استشكل بعض العلماء قول آمنة ألنّها مل تلد غري النّيب
 ولكن قد أجاب احلافظ – رمحه اهلل تعاىل – عن هذا االستشكال بقوله( :فال ميتنع أن تكون آمنة
أسقطت من عبد اهلل سقطاً ,فأشارت بذلك إليه) .انظر :سبل اهلدى والرشاد ( ) 2 - 2 /
( ) مصنف عبد الرزّاق (  .) 00/قال الباحث عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسة مرويات
العهد املكّي ص(( :) 0هذا األثر صحيح عن الزهري ,ولكنّه مرسل).
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اخلالق ملا كان الحتجاجه فائدة ,فتبني من ذلك أنّ املشركني كانوا مقرّين بأنّ اهلل هو
اخلالق.

النوع الثاين :ما ورد فيه إقرارهم هلل بامللك ,فقد ورد ذلك يف تلبيتهم حيث قالوا

فيه( :لبيك اللهم لبيك ,لبيك ال شريك لك إال شريك هو لك ,متلكه وما ملك) فأقرّوا
بأنّ معبوداهتم مملوكون هلل ,ويف هذا اعترافهم بامللك هلل 
قال الشيخ سليمان بن عبد اهلل آل الشيخ رمحه اهلل تعاىل( :وهذا الشرك يف العبادة
هو الذي كَ َّفر اهلل به املشركني ,وأباح به دماءهم وأمواهلم ونساءهم وإال فهم يعلمون أن
اهلل هو اخلالق الرازق املدبر ,ليس له شريك يف ملكه ,وأنّما كانوا يشركون به يف هذه
العبادات وحنوها وكانوا يقولون يف تلبيتهم :لبيك ال شريك لك ,إال شريكاً هو لك متلكه
وما ملك ,فأتاهم النيب  بالتوحيد الذي هو معىن ال إله إال اهلل الذي مضمونه أن ال يعبد
( )
إال اهلل ال ملك مقرب ,وال نيب مرسل فضالً عن غريمها)
النوع الثالث :ما ورد فيه إقرارهم بأنّ اهلل هو الرازق

ومن هذه األخبار قصة جتديد عبد املطّلب حفر زمزم ,والشاهد فيه يف قول عبد
املطّلب( :فعسى اهلل أن يرزقنا ماء ببعض البالد) ,ويف قوله( :هلم إىل املاء فقد سقانا اهلل
فاشربوا واستقوا) ,ويف قول قريش( :إنّ الذي سقاك املاء هبذه الفالة هلو الّذي سقاك
زمزم) ,ووجه داللة ذلك على إقرار املشركني بربوبية اهلل ظاهر يف نسبتهم الرزق إىل اهلل

ويدخل يف هذا النوع حديث زيد بن عمرو املتقدم ,والشاهد يف قوله( :وأنزل هلا
من السماء املاء ,وأنبت هلا من األرض) ,ووجه االستدالل أنّه احتجّ على بطالن تسمية
املشركني غري اهلل على ذبائحهم مبا أقرّوا به من أنّ اهلل وحده هو الذي رزقها طعامها
وشراهبا حال حياهتا ,ولو مل يكونوا مقرّين بذلك ملا كان الحتجاجه عليهم فائدة ,فاتضح
من ذلك أنّ املشركني أقرّوا بأنّ اهلل هو الرازق.
النوع الرابع :ما ورد فيه إقرارهم بأن اهلل هو الذي يشفي ,ويف ذلك قصة إسالم

ضماد ,وقد أقرّ بأنّ الشفاء بيد اهلل تعاىل – قبل أن يُسلِم – حيث قال ( :لو أين رأيت
(

) تيسري العزيز احلميد (ص ) 6
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هذا الرجل لعل اهلل يشفيه على يدي) وحيث قال( :يا حممد ,إين أرقي من هذه الريح وإن
اهلل يشفي على يدي من يشاء)
النوع اخلامس :ما ورد فيه إقرارهم بأنّ اهلل هو الّذي جيعل الربكة فيما يشاء ,ويف

ذلك قول زوج حليمة السعدية يف قصتها( :عسى اهلل أن جيعل لنا فيه بركة)
النوع السادس :ما ورد فيه إقرارهم بأنّ اهلل يدبر شؤون العباد ,ويف ذلك قول
الوليد بن املغرية يف قصة بناء الكعبة( :فإن اهلل ال يهلك املصلح) ,فإنّه يدل على أنّه كان
م ِقرّاً بأنّ اهلل بيده هالك ما يشاء من خملوقاته ,والّذي بيده هالك خلقه يتصرف فيه كيف
يشاء.

يلي:

ثالثاً -:توجيه املشركني بعض أنواع العبادة إىل اهلل  ,واألخبار يف ذلك كما

أ -ما ورد فيه توجه املشركني إىل اهلل بالدعاء ,ويف ذلك:
قول عبد املطلب يف قصة الفيل:اللهمّ إنّ لكلّ إله
ال يغلنب حماهلـم
اللهم فإن فعلـت

حالالً فامنع حاللك
أبدا حمالــــك
( )
فأمر ما بدا لــك

 قصة فقدان عبد املطلب رسول اهلل  يف احلج و فيه قول عبد املطلب:( )
(رب رد راكيب حممدا رده يل واصطنع عندي يدا)
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 حديث أيب الطفيل املتقدم يف بنيان الكعبة وفيه :فاجتمعت قريش عند املقامفعجوا إىل اهلل وقالوا( :ربنا مل ُترَعْ ,أَرَدنا تشريفَ بيتك وتزَيّنَه ,فإن كنت ترضى بذلك,
وإالّ فما بدا لك فافعل)
 يف حديث أيب موسى( )  يف اهلجرة إىل احلبشة :قال جعفر ( :ال نسجد إالهلل) ,فقال له النجاشي( :وما ذاك؟) ,قال( :إن اهلل بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي
بشر به عيسى برسول يأيت من بعده امسه أمحد ,فأمرنا أن نعبد اهلل وال نشرك به شيئاً,
ونقيم الصالة وتؤيت الزكاة وَأ َمرَنا باملعروف وهنانا عن املنكر) .قال :فأعجب الناس قوله,
فلما رأى ذلك عمرو( ) ,قال له( :أصلح اهلل امللك ,إهنم خيالفونك يف عيسى ابن مرمي),

فقال النجاشي جلعفر( :ما يقول صاحبك يف ابن مرمي؟) ,قال( :يقول فيه قول اهلل :هو
روح اهلل وكلمته أخرجه من البتول العذراء مل يقرهبا بشر) .قال :فتناول النجاشي عوداً
من األرض فرفعه فقال( :يا معشر القسيسني والرهبان ما يزيد هؤالء على ما تقولون يف
ابن مرمي ما يزن هذه ,مرحباً بكم ومبن جئتم من عنده ,فأنا أشهد أنه رسول اهلل وأنه
( )هو :عبد اهلل بن قيس بن سليم بن حضار األشعري اليماين ,خرج من اليمن قاصدًا النيب  فألقتهم
الريح بأرض احلبشة ,فوافقوا جعفر بن أيب طالب والصحابة ,فعادوا معًا إىل املدينة ,استعمله النيب 
على زبيد وعدن ,وعمر على الكوفه ,مات سنة ( هـ) وقيل غري ذلك .انظر :سري أعالم النبالء
(  ,) 20/اإلصابة ( ) /
( ) هو :جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب ,أبو عبد اهلل ,ابن عمّ رسول اهلل  أحد السابقني إىل
اإلسالم ,وأخو علي شقيقه ,كان خري الناس للمساكني ,وهاجر إىل احلبشة فأسلم النجاشي ومن تبعه
على يديه ,وأقام جعفر عنده مث هاجر منها إىل املدينة ,واستشهد مبؤتة من أرض الشام مقبالً غري مدبر
جماهداً للروم يف حياة النيب  سنة 2هـ .انظر :اإلصابة ( ) 2 /
( )هو :عمرو بن العاص بن وائل القرشي ,السهمي :أسلم قبل الفتح يف صفر سنه (2هـ) ,وقيل بني
احلديبية وخيرب ,فلم يكن مسلماً يف قصة اهلجرة احلبشية ,وكان النيب  بعد إسالم عمرو يقربه,
ويدنيه ,وتوىل غزوة ذات السالسل ,مثّ استعمله على عمان ,افتتح قنسرين ,وصاحل أهل احللب,
ومنبج ,وأنطاكية ,وواله عمر فلسطني ,مث توىل إمرة مصر ,وهو الّذي افتتحها ,وكان من دهاة
العرب املعدودين ,مات سنة ( هـ) ,بعد عمر دام  90سنة .انظر :االستيعاب ( ,) 2 /
اإلصابة ( )6 0/
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الذي بشر به عيسى ابن مرمي ,و لوال ما أنا فيه من امللك ألتيته حىت أمحل نعليه ,امكثوا يف
( )
أرضي ما شئتم) و أمر هلم بطعام وكسوة
ب -ما ورد فيه استعاذة املشركني باهلل ,ويف ذلك أنّ رجالً سئل رسول اهلل 
فقال :كيف كان أول شأنك يا رسول اهلل؟ قال :كانت حاضنيت من بين سعد بن بكر,
فَانْطَلَقتُ أنا وابن هلا يف بَ ْهمٍ( ) لنا ,ومل نأخذ معنا زاداً ,فقلت( :يا أخي ,اذهب فَ ْأتِنِا بزاد
من عند أُمِّنا) ,فانطلق أخي ,ومكثت عند البَ ْهم ,فأقبل طائران أبيضان كأهنما نسران,
فقال أحدمها لصاحبه( :أهو هو؟) .قال اآلخر( :نعم) ,فأقبال يَْبتَدَرَاين ,فأخذاين,
فبطحاين( ) للقَفا ,فَشَقِّا بطين ,مث استخرجا قليب فشَ َّقاه ,فأخرجا منه عَلَقَتَيْن سَوداوَْينِ,
فقال أحدمها لصاحبه( :إئتين مباء ثلج) ,فغسل به جويف ,مث قال( :إئتين مباء بَرَدٍ) ,فغسل
به قليب ,مث قال( :إئتين بالسكينة) ,فذَرَّه يف قليب ,مث قال أحدمها لصاحبهُ ( :حصْه),
فحاصه( ) وختم عليه خبامت النبوة ,مث قال أحدمها لصاحبه( :اجعله يف كفة ,واجعل ألفاً
من أُمَّتِه يف كفة) قال رسول اهلل  :فإذا أنا أنظر إىل األلف فوقي أُ ْشفِ ُق أن يَخِرَّ علَيَّ
بَعضُهم ,فقال( :لو أن أُمَّتَه وزنت به ملال هبم) ,مث انطلقا فتركاين .قال رسول اهلل :
ت أن يكون قد
ت فَرَقاً شديداً ) (,مث انطلقت إىل أمي فأخربتُها بالذي لقيت ,فأشفَقَ ْ
وفَرِ ْق ُ
ت بعرياً هلا ,فجَعَلَْتنِي على الرَّ ْحلِ ,و رَكِبَت
الُْتبِسَ يب ,فقالت( :أعيذك باهلل) ,فرَحَّلَ ْ

خلفي ,حىت بَلَ ْغنا إىل أُمِّي ,فقالت( :أَدَّيتُ أمانيت وذِمَّيت ,وحَدَّثَتها بالذي لَقيتُ ,فل ْم
()6
ُيرِ ْعها ذلك ,وقالت( :إين رأيت خرج مِنِّي – يعين :نوراً  -أضاءت منه قصور الشام)
( ) رواه احلاكم يف املستدرك (  ) 2/وصححه ووافقه الذهيب ,وصحح إسناده الدكتور سليمان
السعود يف أحاديث اهلجرة مجع وحتقيق ودراسة ص () 0
( ) البَهْم :مجع بَهمَة وهي ولد الضأن الذكر واألنثى .النهاية ( ) 62/
( ) بَ َطحَ ,أي :ألقى .النهاية ( ) /

( ) حاص الثوب حيُوصُه حَوصاً إذا خاطه .النهاية ( ) 6 /
( ) الفَرَق :اخلوف والفزع .النهاية ( ) 2/
( )6رواه أمحد يف املسند (  ,) 2 - 2 /واحلاكم (  ,)6 6/وصححه ووافقه الذهيب .وحسّن
إسناده األلباين يف السلسلة الصحيحة (  0 6-0 /رقم ) 0
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جـ-ما ورد فيه حلف املشركني باهلل ,ويف ذلك:

 -قصة جتديد عبد املطّلب حفر زمزم الطويلة( ) وفيه قوله( :واهلل إنّ إلقاءنا

بأيدينا هكذا للموت) وقول قريش( :قد واهلل قضى لك علينا يا عبد املطلب ,واهلل ال
خناصمك يف زمزم أبداً)
 -قول حليمة يف قصتها الطويلة املتقدمة :فلمّا أَجْ َمعْنا اإلنطالق قُلتُ لصاحيب:

(واهلل إنّي ألكره أن أرجع من بني صواحيب ومل آخذ رضيعاً ,واهلل ألذهنبّ إىل ذلك اليتيم
فآلخذنّه )...وقوهلا... :يقول صاحيب حني أصبحنا( :تعلمي واهلل يا حليمة ,لقد أخذتِ
نسمة مباركة) .قالت :فقلت( :واهلل إنّي ألرجو ذلك)
إن صواحيب ليقلن يل( :يا ابنة أيب ذُؤيب ,وحيكِ! ارَْبعِي علينا,
وقوهلا.. :حىت َّ
أليست هذه أتانَكِ اليت كُنتِ َخرَ ْجتِ عليها؟) فأقول هلنّ( :بلى واهلل إهنا هلي هي) ,فيقلن:
(واهلل إنّ هلا لشأناً)
وقول أمّ النّيب  حلليمة يف نفس القصة( :مثّ محلت به ,فواهلل ما رأيت من محل
قط كان أخف وال أيسر منه).
 قول عبد املطلب يف هناية قصة فقدانه النيب  يف احلج اليت تقدم إيراده( :يابين! لقد جزعت عليك جزعاً مل أجزعه على شيء قط ,واهلل ال أبعثك يف حاجة أبداً ,ال
( )

يفارقين أبداً).
 ملا خرج أبو طالب إىل الشام وخرج معه رسول اهلل  يف املرة األوىل ,وهوابن أثنيت عشرة سنة ,فلما نزل الركب بصرى من الشام ,وهبا راهب يقال له( :حبريا) يف
صومعة له ,وكان علماء النصارى يكونون يف تلك الصومعة يتوارثوهنا عن كتاب
يدرسونه ,فلما نزلوا حبريا وكان كثرياً ما ميرون به ال يكلمهم حىت إذا كان ذلك العام,
ونزلوا منزالً قريباً من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا ,فصنع هلم طعاماً مث
دعاهم  ,وإنّما محله على دعائهم أنه رآهم حني طلعوا وغمامة تظل رسول اهلل  ,من
( )
(

تقدم إيراد القصة بطوهلا مع التخريج .انظر :ص ()6 -60

) انظر :ص ( )20من هذه الرسالة
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بني القوم حىت نزلوا حتت الشجرة مث نظر إىل تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة
واخضلت( ) أغصان الشجرة على النيب  حني أستظل حتتها ,فلما رأى حبريا ذلك نزل
من صومعته وأمر بذلك الطعام فأيت به وأرسل إليهم فقال( :إين قد صنعت لكم طعاماً يا
معشر قريش ,وأنا أحب أن حتضروه كلكم ,وال ختلفوا منكم صغرياً وال كبرياً حرا ًوال
عبداً فإن هذا شيء تكرموين به) ,فقال رجل( :إن لك لشأناً يا حبريا! ما كنت تصنع بنا
هذا ,فما شأنك اليوم؟) قال( :فإين أحببت أن أكرمكم ولكم حق) ,فاجتمعوا إليه
وختلف رسول اهلل  من بني القوم حلداثة سنه ,ليس يف القوم أصغر منه يف رحاهلم حتت
الشجرة ,فلما نظر حبريا إىل القوم فلم ير الصفة اليت يعرف وجيدها عنده ,وجعل ينظر وال
يرى الغمامة على أحد من القوم ,ويراها متخلفة على رأس رسول اهلل  ,قال حبريا( :يا
معشر قريش ,ال يتخلفن منكم أحد عن طعامي) ,قالوا( :ما ختلف أحد إال غالم هو
أحدث القوم سناً يف رحاهلم) ,فقال( :ادعوه فليحضر طعامي ,فما أقبح أن حتضروا
ويتخلف رجل واحد مع أين أراه من أنفسكم) فقال القوم( :هو واهلل أوسطنا نسباً ,وهو

بن أخي هذا الرجل  -يعنون أبا طالب -وهو من ولد عبد املطلب) .فقال احلارث بن

عبد املطلب بن عبد مناف( :واهلل ,إن كان بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد املطلب من
بيننا) ,مث قام إليه فاحتضنه( ) وأقبل به حىت أجلسه على الطعام ,والغمامة تسري على

رأسه ,وجعل حبريا يلحظه حلظاً شديداً وينظر إىل أشياء يف جسده قد كان جيدها عنده
من صفته ,فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال( :يا غالم ,أسألك حبق الالت
والعزى إال أخربتين عما أسألك) ,فقال رسول اهلل ( :ال تسألين بالالت والعزى ,فواهلل,
ما أبغضت شيئاً بغضهما) ,قال( :فباهلل ,إال أخربتين عما أسألك عنه) قال( :سلين عما بدا
لك) .فجعل يسأله عن أشياء من حاله حىت نومه ,فجعل رسول اهلل  خيربه فيوافق ذلك
ما عنده ,مث جعل ينظر بني عينيه ,مث كشف عن ظهره ,فرأى خامت النبوة بني كتفيه على
موضع الصفة اليت عنده .قال :فقبل موضع اخلامت ,وقالت قريش( :إن حملمد عند هذا
الراهب لقدراً) وجعل أبو طالب ملا يرى من الراهب خياف على بن أخيه ,فقال الراهب
(
(

) اخضلت أي :كَثُرت .انظر :النهاية ( ) /

) احتضنه ,أي :محله يف جنبه .انظر :النهاية ( ) 00/
116

أليب طالب( :ما هذا الغالم منك؟) ,قال أبو طالب( :ابين) ,قال( :ما هو بابنك ,وما
ينبغي هلذا الغالم أن يكون أبوه حياً) .قال( :فابن أخي) .قال( :فما فعل أبوه؟) قال:
(هلك ,وأمّه حبلى به) .قال( :فما فعلت أمه؟) قال( :توفيت قريباً) .قال( :صدقت,
ارجع بابن أخيك إىل بلده ,وأحذر عليه اليهود ,فواهلل لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف,
ليَْبغُنَّهُ عَنَتاً( ) ,فإنه كائن البن أخيك هذا شأن عظيم جنده يف كتبنا وما روينا عن آبائنا,
واعلم أين قد أديت إليك النصيحة) .فلما فرغوا من جتاراهتم خرج به سريعاً ,وكان رجال
من يهود قد رأوا رسول اهلل  وعرفوا صفته ,فأرادوا أن يغتالوه ,فذهبوا إىل حبريا
فذاكروه أمره فنهاهم أشد النهي ,وقال هلم( :أجتدون صفته؟) قالوا( :نعم) ,قال( :فما
لكم إليه سبيل) .فصدقوه وتركوه ورجع به أبو طالب فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفاً
( )
عليه.
 -6وعن جبري بن ُم ْطعِم( ) أنّه أض ّل بعرياً ,فذهب يطلبه – يوم عرفة – فرأى
النّيب  واقفاً بعرفة ,وقال( :هذا واهلل من احلُمْس فما شأنه هاهنا؟)

(

( )

) عند ابن إسحاق( :ليبغُنَّه شرّاً) .والبُغاء مبعىن :الطلب ,ويتعدّى إىل مفعولني ,والعنت مبعىن:
),

املشقة ,والفساد ,والضر ,فيكون املعىن :ليطلُبُنّ له ضراً ,وشرًا .انظر :النهاية/ ( :
(  ,) 06/وغريب احلديث البن قتيبة ( )60 /
( ) الطبقات الكربى البن سعد (  ) - /وقال الباحث عادل عبد الغفور عبد الغين يف
دراسة مرويات العهد املكّي (ص ) 29إن هذه الرواية معضلة ,وروى ابن إسحاق حنوه بدون إسناد
(سرية ابن هشام ) 2 - 20/

(

) هو :جبري بن مُطعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي ,قدم على النيب 

يف فداء أسارى بدر ,فسمعه يقرأ الطور ,قال( :فكان ذلك أول ما دخل اإلميان يف قليب) ,أسلم بني

صلح حديبية وفتح مكّة ,وتويف  0 هـ ,وقيل 2 :هـ ,وقيل 9 :هـ .انظر :اإلصابة
( ) 6 /
( ) رواه البخاري يف كتاب احلج ,باب الوقوف بعرفة (صحيح البخاري مع الفتح 60 / :رقم
 ,) 66ومسلم يف كتاب احلج ,باب يف الوقوف وقوله تعاىل:
(صحيح مسلم مع شرح النووي/2 :

رقم ) 9 0
117

       

 -0قول الوليد بن املغرية يف قصة نزول الوحي فيه( )( :ال واهلل ما هو بكاهن لقد
رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وال سجعه) وقوله (واهلل إن لقوله حلالوة)

 -2قول عتبة بن ربيعة يف حواره مع النيب ( :إنا واهلل ما رأينا سخلة( )1قط

أشأم على قومه منك فرقت مجاعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا يف العرب حىت
لقد طار فيهم أن يف قريش ساحرا وأن يف قريش كاهنا واهلل ما ننتظر إال مثل صيحة
( )
احلبلى)..

 -9ويف رواية( :فقال بعضهم لبعض حيلف باهلل لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه

الذي ذهب به) وفيه قوله( :أين واهلل قد مسعت قوال ما مسعت ملثله قط واهلل ما هو
بالشعر و ال بالسحر و ال الكهانة يا معشر قريش أطيعوين و اجعلوها يب خلوا بني هذا
الرجل و بني ما هو فيه و اعتزلوه فواهلل ليكونن لقوله الذي مسعت نبأ فإن تصبه العرب
فقد كفيتموه بغريكم و إن يظهر على العرب فملكه ملككم و عزه عزكم كنتم أسعد
( )

الناس به) وفيه( :سحرك واهلل يا أبا الوليد بلسانه)

 - 0عن خباب( )  ,قال :كنت رجالً قَْيناً( )6فعملت للعاص بن وائل ,فاجتمع

يل عنده ,فأتيته أتقاضاه فقال( :ال واهلل ال أقضيك حىت تكفر مبحمد) ,فقُلتُ( :أما واهلل,

حىت متوت مث تبعث فال) .قال( :وإين مليت مث مبعوث؟) ,قلت( :نعم) ,قال( :فإنه سيكون
يل ثَمَّ مال وولد فأقضيك)  .فأنزل اهلل تعاىل:
  

(
(
(

      

()0

) تقدم إيراد القصة بطوهلا مع التخريج ,انظر :ص () 9- 9
) تقدم شرحه ,ص () 0
) تقدم خترجيه ,ص ( )

( ) تقدم خترجيه ,ص ( )
( ) تقدمت ترمجته( ,ص)00
( )6تقدم شرحه( ,ص)00
()0

سورة مرمي ,00 :واحلديث تقدم خترجيه( ,ص)00
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 قول عمرو بن العاص ,ومل يكن قد أسلم بعد ,يف حديث أم سلمة يفاهلجرة إىل احلبشة( :واهلل آلتينه غدا أعيبهم عنده مث استأصل به خضراءهم)( ) ,وقوله:
( )
(واهلل ألخربنه أهنم يزعمون أن عيسى بن مرمي عليهما السالم( ) عبد)
 -يف قصة بيعة العقبة الثانية...( :فانبعث من هناك من مشركي قومنا حيلفون

باهلل( :ما كان من هذا شيء علمناه))

( )

د-ما ورد فيه نذر املشركني هلل ,ويف ذلك قصة نذر عبد املطلب أن ينحر أحد
( )
أبنائه وفيه( :نذر عبد املطلب أن ينحر ابنه)
التعليق:
ورد فيما تقدّم من مرويات العهد املكّي توجيه املشركني بعض أنواع العبادة إىل
اهلل ,وهذا فيه دليل على أنّهم كانوا مقرّين بربوبيته ,ألنّ توجههم إىل اهلل بالعبادة
لشعورهم حباجتهم وفقرهم إىل اهلل ,وهذا الشعور تابع لشعورهم بوجوده وإقرارهم ,فإنّه
ال يتصور أن يشعر اإلنسان حباجته وفقره إىل خالقه إالّ إذا شعر بوجوده ,وإذا كان
(
(
(

) أي :دمهاؤهم وسوادهم ,واخلضراء سواد القوم ومعظمهم .انظر :النهاية ( ) /
) هكذا يف النص ,ولعل الدعاء لعيسى ومرمي بالسالم عليهما من كالم الراوي
) رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ,) 90/وصحح أسناده الشيخ األلباين يف حتقيق فقه السرية ص

( )
( ) رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ) 60/وصححه الشيخ األلباين يف حتقيق فقه السرية (ص) 9
( ) رواه الفاكهي يف أخبار مكة (  ) /وصحح إسناده د/عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسات
مرويات العهد املكّي (ص )9
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شعوره حباجته وفقره إىل ربه أمراً ضرورياً ال ميكنه دفعه ,فشعوره باإلقرار به أوىل أن
( )
يكون ضرورياً
وقد اتضح مما سبق أنّ املشركني كانوا يقرّون بأنّ اهلل هو اخلالق ,وأنّ اهلل هو
الرب ,وأنّه اخلالق ,واملالك ,والرازق ,وأنّه يتصرّف يف مُلكِهِ كيف يشاء ,وأنّهم كانوا
يتوجهون إىل اهلل ببعض أنواع العبادة ال سيما يف الشدائد ,وعبادهتم هذه تتضمّن إقرارهم
بربوبية اهلل ,فال يبقى شك يف أنّهم اعترفوا بربوبية اهلل ,وبيان إقرارهم بتوحيد الربوبية أحد
أنواع الداللة عليه.

(

) انظر :درء تعارض العقل والنقل (/2

-

)
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املبحث الثالث:
داللة اآليات الكونية على توحيد الربوبية
ويف ذلك:
 خرب أمية بن أيب الصلت( ) الّذي قال فيه النيب  أنّه( :كاد أن يسلم يفشِعره)( ) ,ومما ُذكِر من شعره قوله:
إن آيـات ربنـا ثاقـبـات
خلق اللـيل والنهار فكـل
مث جيلو النـهار رب رحـيم
حبس الفيل باملغمس حتـى
الزما حلقة اجلران كما قطـ

ال مياري فـيهن إال الكفور
مستبني حسابـه مـقدور
بـمهاة شـعاعها مـنشور
ظـل حيبو كـأنـه معقور
ـرمن صخر كبكب حمدور

حوله من مـلوك كندة أبطا
خلفوه مث ابذعروا جـميعـا
كل دين يوم القيامة عنداللـ

ل مالويث يف احلروب صقور
كلهم عظم ساقه مـكسور
( )
ـه إال ديـن احلـنيفة بور

 يف قصة جمادلة عتبة بن ربيعة رسول اهلل  ,وفيها قراءة النيب آليات من سورة فصلت ,وهذه اآليات تضمنت قول اهلل تعاىل:
   

(
(
(
(

( )

) تقدمت ترمجته ,ص ()96
) تقدم خترجيه ,ص ()96
) تقدم خترجيه ,ص ()96
) سورة فصلت0 :
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التعليق:
من الدالالت على توحيد الربوبية داللة اآليات الكونية ,واملراد باآليات الكونية
املخلوقات ,فهذا الكون الفسيح مبا فيه من شىت املخلوقات املُتقَنة يف اخللق واإلبداع ,اليت
ال يعلمها وال حيصيها إال اخلالق سبحانه وتعاىل ,واليت يُشاهَد فيها وبينها التناسق والترابط
من أصغر ذرة إىل أكرب خملوق كل ذلك يدل داللة واضحة على وجود اخلالق وقدرته
وعظيم تدبريه.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :كان واجبا على من أراد معرفة اهلل تعاىل حق معرفته
أن يعرف جواهر األشياء ليقف على االختراع احلقيقي يف مجيع املوجودات ألن من مل
( )
يعرف حقيقة الشيء مل يعرف حقيقة االختراع)
مقتضى كالمه – رمحه اهلل – أنّ التأمّل والتفكّر يف املخلوقات ,وهي اآليات
الكونية ,والعلم العميق هبا ,يرشد إىل العلم خبلقها ,وبالتايل العلم خبالقها سبحانه وتعاىل.
وقال اإلمام ابن القيم( ) – رمحه اهلل تعاىل( :واهلل سبحانه إمنا يدعو عباده إىل النظر
والفكر يف خملوقاته العظام لظهور أثر الداللة فيها وبديع عجائب الصنعة واحلكمة فيها
واتساع جمال الفكر والنظر يف أرجائها وأال:
ففي كل شيء له آية

( )

تدل على أنه واحد)

وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب ,يُشري إىل هذا النوع من الداللة على توحيد اهلل
عزّ وجلّ( :فإذا قيل لك مب عرفت ربك؟ فقل :بآياته وخملوقاته ,ومن آياته الليل والنهار

(
(

) بيان تلبيس اجلهمية ( ) 0 /
) هو :حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي مث الدمشقي ,مشس الدين أبو عبد اهلل ابن قيم

اجلوزية ,تفقه يف املذهب احلنبلي ,وقد تتلمذ بشيخ اإلسالم ابن تيمية ,والشهاب النابلسي ,ومن
تالميذه احلافظ ابن رجب ,واحلافظ ابن كثري ,وقد ألّف الكثري من التصانيف النافعة ,منها( :زاد
املعاد) و(مدارج السالكني) .انظر :الذيل على طبقات احلنابلة ( ) 00/

(

) مفتاح دار السعادة ( ) 90/
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والشمس والقمر ,ومن خملوقاته السموات السبع وألرضون السبع ومن فيهنّ وما
( )
بينهما)
وقال الشيخ ابن عثيمني -رمحه اهلل( :فاهلل  يُعرف بآياته الكونية وهي
( )
املخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة وبالغ احلكمة)
وقد ذكر اهلل هذه الداللة يف كتابه الكرمي يف آيات كثرية منها قوله تعاىل:

 

             
             
    

( )

أثىن  يف هاتني اآليتني الكرميتني على أهل العقول ,وذلك النتفاعهم من النظر
يف املخلوقات العظيمة ,الّذي زادهم معرفةً باهلل ,فهذه املخلوقات فيها داللة على توحيد
اهلل عزّ وجلّ.
قال الشيخ ابن سعدي – رمحه اهلل تعاىل – يف تفسري هذه اآلية( :خيرب تعاىل:
           



ويف ضمن

ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياهتا وتدبر خلقها .وأهبم قوله,    :
ومل يقل على املطلب الفالين إشارة لكثرهتا وعمومها ,وذلك ألنّ فيها من اآليات العجيبة
ما يُبهر الناظرين ويقنع املتفكرين وجيذب أفئدة الصادقني وينبه العقول النرية على مجيع
املطالب اإلهلية ,فأما تفصيل ما اشتملت عليه فال ميكن خملوقاً أن حيصره وحييط ببعضه,
ويف اجلملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السري واحلركة يدل على عظمة خالقها
( )
وعظمة سلطانه ومشول قدرته)
(

) ثالثة األصول (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب/6 :

العقيدة واآلداب اإلسالمية)
( ) شرح ثالثة األصول للشيخ ابن عثيمني (ص) 0
( ) سورة آل عمران9 - 90 :
(

) تيسري الكرمي الرمحن ( ) 69/
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– القسم األول:

وقال اهلل تعاىل:
   

            

( )

أمر اهلل سبحانه وتعاىل ,يف هذه اآلية الكرمية ,عبادَه بالنظر يف اآليات الكونية,
وذلك ألنّه يزيد الناظر معرفة باهلل ,مما يدّل على أنّ النظر يف املخلوقات أحد الدالالت
على توحيد اهلل سبحانه وتعاىل.
قال الشيخ ابن سعدي – رمحه اهلل تعاىل( :يدعو تعاىل عباده إىل النظر ملا يف
السموات واألرض ,واملراد بذلك نظر الفكر واالعتبار والتأمّل ملا فيها وما حتتوي عليه
واالستبصار؛ فإنّ يف ذلك آلياتٍ لقوم يؤمنون وعرباً لقوم يوقنون ,تدلّ على أنّ اهلل وحده
املعبود احملمود ذو اجلالل واإلكرام واألمساء والصفات العظام)( ) ,وهذا يتضمن وحدانيته
يف الربوبية
وقال اهلل :
 

          

( )

ذمّ اهلل  الّذين يغفلون عن التفكر يف آياته الكونية ,وذلك ألنّ غفلتهم ُتفَوِّهتم
الزيادة يف معرفة اهلل ,مما يدلّ على أنّ هذه اآليات فيها داللة على توحيد الربوبية.
قال احلافظ ابن كثري – رمحه اهلل تعاىل( :خيرب تعاىل عن غفلة أكثر النّاس عن
التفكّر يف آيات اهلل ودالئل توحيده ,مبا خلقه اهلل يف السموات واألرض من كواكب
زاهرات ثوابت ,وسيارات وأفالك دائرات ,واجلميع مسخرات ,وكم يف األرض من قطع
متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات ,وحبار زاخرات ,وأمواج متالطمات ,وقفار
شاسعات ,وكم من أحياء وأموات ,وحيوانات ونبات ,ومثرات متشاهبة املتفرد بالدوام
( )
والبقاء والصمدية ذي األمساء والصفات)
ووجه داللة اآليات الكونية على توحيد الربوبية يظهر يف أمرين:
(
(
(
(

) سورة يونس0 :
) تيسري الكرمي الرمحن ( )0 /
) سورة يوسف0 :
) تفسري ابن كثري ( ) 2/
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األمر األوّل :أنّ هذه املخلوقات العظيمة مل ختلق أنفسها ,ومل تُخلَق من غري خالق,
فال بدّ هلا من خالق خلقها ,وكون كل حادث ال بدّ له من حمدث أمر معلوم لدى الناس
علماً فطرياً ضرورياً الحيتاج إىل االستدالل عليه.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه اهلل تعاىل( :كان علم اإلنسان أنه هو مل
حيدث نفسه ال يتوقف على علمه بان كل إنسان مل حيدث نفسه وال على أن كل حادث
مل حيدث نفسه بل هذه القضايا العامة الكلية صادقة وتلك القضية املعينة صادقة والعلم هبا
( )
فطري ضروري ال حيتاج أن يستدل عليه)
وقال( :هي – يعين :قضية كل حادث ال بدّ له من حمدث  -يف نفسها معلومة
للعقالء بالضرورة مع قطع نظرهم عن قضية كلية كما يعلم اإلنسان أحوال نفسه املعينة
فإنه يعلم أنه مل حيدث نفسه وإن مل يستحضر أن كل حادث ال حيدث بنفسه
وهلذا كانت فطرة اخللق جمبولة على أهنم مىت شاهدوا شيئا من احلوادث املتجددة
كالرعد والربق والزالزل ذكروا اهلل وسبحوه ألهنم يعلمون أن ذلك املتجدد مل يتجدد
( )
بنفسه بل له حمدث أحدثه)
وقال الشيخ ابن سعدي – رمحه اهلل تعاىل( :إنّ كلّ أحد يعلم علم اليقني أنّهم قد
خُِلقُوا وأهنم مل يَخلُقوا أنفسهم ,فإنّ هذا أعظم احملاالت ,وال وجدوا من غري موجد,
( )
فتعني أنّ اهلل هو الّذي خلقهم ,فاضطر العقول إىل االعتراف هبذا األمر البني الواضح)
وقد نبه اهلل سبحانه وتعاىل على هذا الوجه من االستدالل بقوله:
     

   

( )

األمر الثاين :أن حسن ترتيب املخلوقات ,وانتظامها تدلّ على قدرة اهلل عليها
وحسن تصرفه فيها ,وكمال تدبريه هلا ,وهذه من أفراد ربوبية اهلل سبحانه وتعاىل.
(

) درء تعارض العقل والنقل ( ) 0/

(

) سورة الطور:

( ) املصدر نفسه ( ) /
( ) الرياض الناضرة (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي – القسم
اخلامس :ثقافة إسالمية ) 9 /
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واألخبار اليت تقدم ذكرها من مرويات العهد املكي فيها االستشهاد عاى داللة
اآليات الكونية على توحيد الربوبية.
أمّا خرب أمية بن أيب الصلت فالشاهد فيه يف قوله:
ال مياري فـيهن إال الكفور
إن آيـات ربنـا ثاقـبـات
إىل قوله:
ـه إال ديـن احلـنيفة بور
كل دين يوم القيامة عنداللـ
وجه داللته أنّه استدل على اهلل بآيات اهلل الكونية
وأما قصة جمادلة عتبة فالشاهد فيها يف قرآءة النيب  لقول اهلل تعاىل:

  

     ذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب – رمحه اهلل – هذه اآلية
يف تقرير داللة اآليات واملخلوقات على معرفة اهلل.

( )

وقال الشيخ ابن سعدي – رمحه اهلل تعاىل – يف تفسري اآلية( :ذكر تعاىل أنّ
 

 

الدالة على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وسعة سلطانه ورمحته بعباده وأنّه اهلل

وحده ال شريك له,

   

هذا مبنفعة ضيائِهِ وتصرّف العباد فيه ,وهذا مبنفعة

ظُلَمِهِ وسكون اخللق فيه ,والشمس اللذان ال تستقيم معايش العباد وال أبدانُهم وال أبدانُ
( )
حيوانتهم إالّ هبما ,وهبما من املصاحل ما ال يُحصى عدده)
ففي هذه اآلية الكرمية ذكر اهلل تعاىل داللة خملوقاته عليه وخص بالذكر الليل
والنهار ,والشمس ,والقمر وذلك لعظم ظهور آثار ربوبيته فيها ,فالليل والنهار سخرمها
اهلل  ,لتقوم مصاحل العباد يف دينهم ودنياهم مما يدلّ على عناية الرب سبحانه بعباده
وقيامه بشؤوهنم ,والشمس والقمر جرياهنما يف فلكيهما يف انتظام باهر وسري حمكم تدلّ
على كمال تصرّف اهلل يف خلقه ,كما أنّ ضوء الشمس فيه آية على كمال قدرة اهلل على
خلقه ,وقيامه حبوائج عباده ,فإنّ الشمس إذا طلعت توفر على العامل من طاقة كهربائية ما
ال ميكن ضبطها ,ألنّ العباد يستغنون هبا عن هذه الطاقة ,كما حيصل لألرض من حرارة
( ) ثالثة األصول (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب/6 :
العقيدة واآلداب اإلسالمية)
(

) تيسري الكرمي الرمحن ( ) 0 /
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– القسم األول:

الشمس ,ونضج الثمار ,وطيب األشجار ,ما ال يعلمها إال اهلل سبحانه وتعاىل ,إىل غري
( )
ذلك من الفوائد اليت يصعب عدها.
وقد اتضح مما سبق أنّ داللة اآليات الكونية على توحيد الربوبية أحد أنواع الداللة
عليه ,كما تبيّن وجه داللتها ,وما ورد يف ذلك يف مرويات العهد املكّي.

(

) انظر :جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني ( ,) 9 - 9 , 9 - 9 /6تفسري جزء عمّ

للشيخ ابن عثيمني (ص) 0
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املبحث الرابع:
داللة بعثة األنبياء وآياهتم على توحيد الربوبية
توطئة:
هذا النوع من الداللة على توحيد الربوبية من أعظم أنواع الدالالت .واملراد
بآيات األنبياء :العالمات الدالة على صدقهم ,وهي كثرية ومتنوعة ,ووجه داللة هذه
اآليات على توحيد الربوبية أنّ النيب إذا ثبت صدقه ثبت صدق مجيع ما دعا إليه من
التوحيد واإلميان باهلل تعاىل.
قال اخلطايب( ) – رمحه اهلل( :ملا ثبتت النبوة صارت أصال يف وجوب قبول ما
( )
دعى إليه النيب)
وقال احلافظ ابن القيم – رمحه اهلل تعاىل( :وهذه الطريق من أقوى الطرق
وأصحها وأدهلا على الصانع وصفاته وأفعاله وارتباط أدلة هذه الطريق مبدلوالهتا أقوى من
ارتباط األدلة العقلية الصرحية مبدلوالهتا فإهنا مجعت بني داللة احلس والعقل وداللتها
( )
ضرورية بنفسها وهلذا يسميها اهلل سبحانه آيات بينات)
وقال الشيخ السعدي – رمحه اهلل( :قد تقرر عند مجيع األمم – سوى هذه الطائفة
اليت كابرت وباهتت( )  -صدق الرسل مبا كانوا عليه من األخالق العلية واألوصاف
الرفيعة ,ومبا جاءوا به من الدين احلق الّذي أصلح اهلل به الدين والدنيا وهدى به العباد إىل
( ) هو :محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب ,أبو سليمان البُسيت اخلطايب ,اإلمام العالّمة ,احلافظ
اللغوي ,صاحب التصانيف ,ولد سنة بضع عشرة وثالث مئة ,وأخذ الفقه على مذهب اإلمام
الشافعي ,له شرح على سنن أيب داود ,كتاب يف غريب احلديث .تويف سنة ( 22هـ) ببُست.
انظر :سري أعالم النبالء () / 0
( ) كتاب شعار الدين نقالً عن ابن تيمية يف بيان تلبيس اجلهمية ( /
الصواعق املرسلة ( ) 90/
( ) الصواعق املرسلة ( ) 90/
(

) يعين :امللحدين املنكرين لوجود اهلل
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) وعن ابن القيم يف

كل خري وصالح وفالح خاص وعام عاجل وآجل ,وأيّدهم باآليات البينات والرباهني
القاطعات اليت تواترت تواتراً مل يقاربه شيء من املتواترات ,حىت تناقلها األمم والقرون,
وصارت يف مقدمة احلقائق ويف أعلى مراتب الصدق ,وخصوصاً إمامهم وسيدهم حممد
 فإنّ مجيع اخللق شهدوا بصدق ما جاء به واعترفوا به وخضعوا :أولياؤه وأعداؤه ,ولو
مل جيىء إالّ هبذا القرآن الّذي حتدّى اهلل به اإلنس واجلنّ أن يأتوا مبثله أو بعشر سور أو
بسورة واحدة لبالغته العظيمة وأسلوبه اجلميل اجلليل وأحكامه اليت هي أحسن األحكام,
وإخباره عن الغيوب املاضية واملستقبلة املتعلقة باخللق واملتعلقة باخلالق ,فمن عرف شيئاً
من أحوال الرسل وصدقهم وأخبارهم وأحكامهم عرف أن من أنكر ما جاءت به الرسل
قد كابروا احملسوسات وباهتوا املعقوالت وعاندوا العلوم الصحيحة وردوا املعارف
( )
اليقينية)
فعُلم أنّ اهلل أيّد األنبياء والرسل بآيات وبراهني تدلّ على صدقهم ,وقد كان لنبينا
حممد  أوفر نصيب من هذه اآليات ,كما عُلِم أنّ هذه اآليات كانت كثرية ومتنوعة.
وقد ورد يف مرويات العهد املكّي عالمات كثرية بأنواع خمتلفة تدلّ على صدق
نبينا حممد 

(

) األدلة القواطع والرباهني يف إبطال أصول امللحدين (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ
) 6-

السعدي  -القسم اخلامس :الثقافة اإلسالمية /
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سياق هذه املرويات:
أوالً -:ما جاء يف إعجاز القرآن وتأثريه يف سامعيه ,ويف ذلك:
 قصة إسالم عثمان بن مظعون( )  ,فعن ابن عباس  قال :بينما رسولاهلل  بفناء بيته مبكة جالس ,إذ مر به عثمان بن مظعون ,فكَشَرَ( ) إىل رسول اهلل 
فقال له رسول اهلل ( :أال جتلس؟) قال( :بلى) .قال :فجلس رسول اهلل  مستقبله,
فبينما هو يُحَدُِّثه إذ شخص رسول اهلل  بَبَصَرِه إىل السماء فنظر ساعة إىل السماء فأخذ
يضع بصره حىت وضعه على ميينه يف األرض ,فَتَحَرَّفَ رسول اهلل  عن جليسه عثمان إىل
ض رأسه( ) كأنه يستفقه ما يقال له ,وابن مظعون ينظر,
حيث وضع بصره ,وأخذ يُْنغِ ُ
فلمّا قضى حاجته واستفقه ما يقال له ,شخص بصر رسول اهلل  إىل السماء كما
شخص أول مرة ,فاتبعه بصره حىت توارى يف السماء ,فأقبل إىل عثمان جبلسته األوىل.
قال( :يا حممد ,فيم كنت؟ أجالسك وآتيك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة) قال( :وما
رأيتين فعلت؟) قال( :رأيتك تشخص ببصرك إىل السماء ,مث وضعته حيث وضعته على
ميينك ,فتَحَرَّ ْفتَ إليه وتَرَ ْكتَنِي ,فأخذتَ ُتْنغِض رأسك كأَنَّكَ تستفقه شيئاً يقال لك) قال:
(وفطنت لذاك؟) قال عثمان( :نعم) قال رسول اهلل ( :أتاين رسول اهلل آنفا وأنت
جالس) قال( :رسول اهلل؟) قال( :نعم) قال( :فما قال لك؟) قال:

    

( ) هو :عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب اجلمحي ,أسلم بعد ثالثة عشر رجال وهاجر إىل
احلبشة هو وابنه السائب اهلجرة األوىل يف مجاعة فلما بلغهم أن قريشا أسلمت رجعوا .تويف بعد
شهوده بدرا يف السنة الثانية من اهلجرة وهو أول من مات باملدينة من املهاجرين وأول من دفن بالبقيع
منهم .انظر :اإلصابة ( ) 6 /
( ) الكَشْر :ظهور األسنان للضحك .انظر :النهاية ( ) 06/
(

) يقال :نَغض رأسه إذا حترك وأنغَضه إذا حركه .النهاية ( )26/
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 ) (  قال عثمان :فذلك حني استقر اإلميان يف قليب وأحببت حممداً.

( )

 -نزول سورة املسد ,فعن ابن عباس –رضي اهلل عنه ,قال :ملا نزلت هذه اآلية:

 ) (     ورهطك منهم املخلصني ,خرج رسول اهلل  حىت
صعد الصفا ,فهتف( )( :يا صباحاه) ,فقالوا( :من هذا الذي يهتف؟) قالوا( :حممد),
فاجتمعوا إليه ,فقال( :يا بين فالن ,يا بين فالن ,يا بين فالن ,يا بين عبد مناف ,يا بين
عبد املطلب) ,فاجتمعوا إليه ,فقال( :أرأيتكم لو أخربتكم أن خيال خترج بسفح هذا
اجلبل ,أكنتم مصدقي؟ ) قالوا( :ما جربنا عليك كذباً) ,قال( :فإين نذير لكم بني يدي
عذاب شديد) ,قال :فقال أبو هلب( :تباً لك! أما مجعتنا إال هلذا؟) مث قام فنزلت هذه
()6
السورة (تبت يدا أيب هلب وقد تب)  ,كذا قرأ األعمش( ) إىل آخر السورة
 قال ابن مسعود  :قرأ النيب  النجم مبكة فسجد فيها وسجد من معه غريشيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إىل جبهته وقال( :يكفيين هذا) فرأيته بعد ذلك
قتل كافراً.
(
(

) سورة النحل90 :
) رواه أمحد (  ,) 2/وحسّن إسناده احلافظ ابن كثري يف تفسريه ( ) 90/

( ) سورة الشعراء:
( ) هَتَفَ ,أي :نادى ,ودعا ,وصاح .انظر :النهاية ( ) /
( ) هو :سليمان بن مهران األسدي الكاهلي ,أبو حممد ,املشهور باألعمش ,اإلمام شيخ اإلسالم,
شيخ املقرئني واحملدثني ,ولد سنة (60هـ) ,وتوىف ( 2هـ) .انظر :سري أعالم النبالء () 6/6

()6رواه البخاري يف كتاب اجلنائز ,باب ذكر شرار املوتى( ,صحيح البخاري مع فتح الباري:
 0 /رقم  ) 9خمتصراً ,وكتاب املناقب ,باب من انتسب إىل آبائه يف اإلسالم واجلاهلية,
) خمتصراً ,وكتاب التفسري ,باب,            :

( 6 0/6رقم 6

( 00/2رقم  ,) 20وكتاب التفسري ,تفسري سورة
 ,) 9وباب:

         

اإلميان يف قوله تعاىل

    

      

( 609/2رقم  ,) 90ومسلم يف كتاب

(  02-00/رقم ) 00
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( 609/2رقم

 أول سورة أنزلت فيها سجدة ((والنجم)) قال فسجد رسول اهلل  وسجدمن خلفه إال رجال رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو
أمية بن خلف.
 عن ابن عباس  أن النيب  سجد بالنجم وسجد معه املسلمونواملشركون واجلن واألنس
 -6عن املطلب بن أيب وداعة( ) ,قال  :رأيت رسول اهلل  سجد يف النجم
وسجد الناس معه قال املطلب :ومل أسجد معهم وهو يومئذ مشرك فقال املطلب فال أدع
السجود فيها أبدا
 -0وعنه  ,قال  :قرأ رسول اهلل  مبكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده
فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ومل يكن يومئذ أسلم املطلب
 -2عن أيب هريرة  أن النيب  :قرأ النجم فسجد وسجد الناس معه اال رجلني
( )
أرادا الشهرة
 -9ما جاء يف الوليد ابن املغرية( ) ,أنّه اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن
فيهم ,وقد حضر املوسم ,فقال هلم( :يا معشر قريش ,إنه قد حضر هذا املوسم ,وإن وفود
العرب ستقدم عليكم فيه ,وقد مسعوا بأمر صاحبكم هذا ,فامجعوا فيه رأيًا واحداً ,وال
ختتلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ,ويرد قولكم بعضه بعضاً) قالوا( :فأنت يا أبا عبد مشس,
فقل وأقم لنا رأياً نقول به) قال( :بل أنتم فقولوا ,أمسع) قالوا( :نقول :كاهن) قال( :ال
واهلل ,ما هو بكاهن .لقد رأينا الكهان ,فما هو بزمزمة الكاهن ,وال سجعه) قالوا:
(فنقول :جمنون) قال( :ما هو مبجنون ,لقد رأينا اجلنون ,وعرفناه ,فما هو خبنقه ,وال
ختاجله ,وال وسوسته) قالوا( :فنقول :شاعر) قال( :ما هو بشاعر .لقد عرفنا الشعر كله:
رجزه ,وهزجه ,وقريضه ,ومقبوضه ,ومبسوطه ,فما هو بالشعر) قالوا( :فنقول :ساحر)
قال( :ما هو بساحر .لقد رأينا السحار وسحرهم ,فما هو بنفثهم ,وال عقدهم) قالوا:
(
(
(

) تقدمت ترمجته ,ص ( )
) تقدم ختريج هذه الروايات ,ص ( ) -
) تقدمت ترمجته ,ص () 9
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(فما نقول يا أبا عبد مشس؟) قال( :واهلل ,إن لقوله حلالوة ,وإن أصله لعذق ,وإن فرعه
جلناة وما أنتم بقائلني من هذا شيئاً إال عرف أنه باطل ,وإن أقرب القول فيه ألن تقولوا:
ساحر ,جاء بقول هو سحر يفرق به بني املرء وأبيه ,وبني املرء وأخيه ,وبني املرء وزوجته,
وبني املرء وعشريته)
فتفرقوا عنه بذلك ,فجعلوا جيلسون بسبل الناس حني قدموا املوسم ,ال مير هبم
أحد إال حذّروه إياه وذكروا هلم أمره.
فأنزل اهلل تعاىل يف الوليد بن املغرية ويف ذلك من قوله :

    

                
                 
                    
( )
         

 - 0قصة جمادلة عتبة بن ربيعة( ) رسول اهلل  وهذه القصة أنّ قريشاً اجتمعت
يوماً ,فقالوا( :انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق
مجاعتنا ,وشتت أمرنا ,وعاب ديننا ,فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه) فقالوا( :ما نعلم أحدًا
غري عتبة بن ربيعة) فقالوا( :أنت يا أبا الوليد) فأتاه عتبة ,فقال( :يا حممد! أنت خري أم
عبد اهلل؟) فسكت رسول اهلل  مث قال( :أنت خري أم عبد املطلب؟) فسكت رسول اهلل
 .فقال( :إن كنت تزعم أن هؤالء خري منك ,فقد عبدوا اآلهلة اليت عبتها ,وإن كنت
تزعم أنك خري منهم ,فتكلم حىت نسمع قولك .إنا واهلل ,ما رأينا سخلة( ) قط أشأم على
قومه منك ,فرّقتَ مجاعتنا وشتتَ أمرنا وعبتَ ديننا وفضحتنا يف العرب حىت لقد طار
فيهم أن يف قريش ساحراً ,وأن يف قريش كاهناً ,واهلل ما ننتظر إال مثل صيحة احلبلى أن
يقول بعضنا لبعض بالسيوف حىت نتفاىن .أيها الرجل! إن كان إمنا بك الباءة ,فاختر أي
نساء قريش ونزوجك عشراً ,وإن كان إمنا بك احلاجة ,مجعنا لك حىت تكون أغىن قريش
(
(
(

) سورة املدثر ,اآليات , - :واحلديث تقدم خترجيه ,ص () 0
) تقدمت ترمجته ,ص () 0
) تقدم شرحه ,ص () 0
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رجالً واحداً) فقال رسول اهلل ( :أفرغت؟) قال( :نعم) .فقرأ رسول اهلل :

 ) (        حىت بلغ
( )
        

  

فقال عتبة( :حسبك! حسبك! ما

عندك غري هذا؟) قال( :ال) .فرجع إىل قريش ,فقالوا( :ما وراءك؟) قال( :ما تركتُ شيئًا
أرى أنّكم تُكَلِّمُونَه به إال وقد كَلَّمتُه به) فقالوا( :فهل أجابك؟) قال( :نعم) .قال( :ال,
والذي نصبها بنية! ما فهمت شيئاً مما قال غري أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود)
قالوا( :ويلك! يكلمك رجل بالعربية ال تدري ما قال؟) قال( :ال ,واهلل! ما فهمت شيئاً
( )
مما قال غري ذكر الصاعقة)
 ويف رواية :أن عتبة بن ربيعة كان سيداً حليماً قال ذات يوم ,وهو جالسيف نادي قريش ورسول اهلل  جالس وحده يف املسجد ( :يا معشر قريش! أال أقوم إىل
هذا فأكلمه أموراً لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنّا؟) وذلك حني أسلم
محزة بن عبد املطلب ,ورأوا أصحاب رسول اهلل  يزيدون ويكثرون ,فقالوا( :بلى ,يا
أبا الوليد! فقم فكَلِّمهُ!) فقام عتبة ,حىت جلس إىل رسول اهلل  فقال ( :يابن أخي! إنك
منا ,حيث قد علمت ,من السطة يف العشرية واملكان والنسب( ) ,وإنك قد أتيت قومك
بأمر عظيم ,فرقت به مجاعتهم ,وسفهت به أحالمهم ,وعبت به آهلتهم ودينهم ,وكفرت
من مضى من آبائهم ,فاستمع مين ,أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك أن تقبل منها
بعضها) .فقال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم( :قل يا أبا الوليد! أمسع!) فقال( :يابن
أخي إن جئت إنّما تريد مبا جئت من هذا القول ماالً ,مجعنا لك من أموالنا حىت تكون
أكثرنا ماالً ,وإن كنت إمنا تريد شرفاً ,شرّفناك علينا حىت ال نقطع أمراً دونك ,وإن كنت
تريد مُلكاً ,مَلَّكنَاك ,وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ,وال تستطيع أن َترُدَّه عن نفسك
طلبنا لك الطب ,وبذلنا فيه أموالنا ,حىت نربئك منه ,فإنَّه رمبا غلب التابع على الرجل حىت
(
(
(
(

) سورة فصلت ,اآليات- :
) سورة فصلت ,اآلية:
) تقدم خترجيه ,ص ( )

) أي :أوسطنا نسباً كما تقدم
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يداوى منه ,ولعل هذا الذي تأيت به شعر جاش به صدرك فإنكم لعمري ,يا بين عبد
املطلب ,تقدرون منه على ما ال يقدر عليه أحد) حىت إذا فرغ عتبة ورسول اهلل  يستمع
منه .قال رسول اهلل ( :أفرغت يا أبا الوليد؟) قال( :نعم) قال( :فاسْتَمِعْ منِّي) قال:
(أفعل) فقال رسول اهلل :

       

 ) (     فمضى رسول اهلل  يقرؤها عليه ,فلما مسعها عتبة
أنصت له وألقى بيده خلف ظهره معتمداً عليها يستمع منه حىت انتهى رسول اهلل  إىل
السجدة فسجد فيها ,مث قال( :قد مسعت ,يا أبا الوليد ,ما مسعت ,فأنت وذاك) فقام عتبة
إىل أصحابه فقال بعضهم لبعض حيلف باهلل( :لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي
ذهب به!) فلما جلس إليهم قالوا( :ما وراءك يا أبا الوليد؟) فقال( :ورائي أين واهلل قد
مسعت قوالً ما مسعت ملثله قط واهلل ,ما هو بالشعر ,وال بالسحر ,وال الكهانة! يا معشر
قريش! أطيعوين واجعلوها يب خلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه واعتزلوه ,فواهلل!
ليكوننّ لقوله الذي مسعت نبأ ,فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغريكم ,وإن يظهر على
العرب فمُلْكُه مُلْكُكُم وعِزُّه عِزُّكم وكنتم أسعد الناس به) قالوا( :سحرك – واهلل ,يا أبا
( )
الوليد – بلسانه!) فقال ( :هذا رأي لكم فاصنعوا ما بدا لكم)
 عن ابن عباس  :يف قول اهلل تعاىل

( )

        

قال غلبت ,وغلبت .كان املشركون حيبون أن يظهر أهل فارس على الروم ؛ ألهنم

وإياهم أهل أوثان ,وكان املسلمون حيبون أن يظهر الروم على فارس ؛ ألهنم أهل كتاب,
فذكروه أليب بكر ,فذكره أبو بكر لرسول اهلل  ,فقال رسول اهلل ( :أما إهنم
سيغلبون) .قال :فذكره أبو بكر هلم ,فقالوا( :اجعل بيننا وبينك أجالً ؛ فإن ظهرنا كان
لنا كذا وكذا ,وإن ظهرمت كان لكم كذا وكذا ؛ فجعل أجالً مخس سنني  ,فلم يظهروا,
فذكر ذلك للنيب  ,فقال( :أال جعلته إىل دون؟) قال( :أراه) قال( :العشر) قال سعيد

(
(
(

) سورة فصلت ,اآليات- :
) تقدم خترجيه ,ص ( )
) سورة الروم ,اآليات- :
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بن جبري :والبضع ما دون العشر ,قال مث ظهرت الروم بعد ,قال فذلك قوله تعاىل:
    إىل قوله

          

 -ويف رواية :ملا نزلت

 

( )

           

 ,) (      فكانت فارس يوم نزلت هذه اآلية قاهرين
للروم ,وكان املسلمون حيبون ظهور الروم عليهم ؛ ألهنم وإياهم أهل كتاب ,ويف ذلك
قول اهلل تعاىل
  

             

( )

فكانت قريش حتب ظهور فارس ؛ ألهنم وإياهم ليسوا بأهل كتاب وال

إميان ببعث  ,فلما أنزل اهلل تعاىل هذه اآلية خرج أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه يصيح يف
نواحي مكة

              

 .    قال ناس من قريش أليب بكر( :فذلك بيننا وبينكم ,زعم صاحبكم أن
الروم ستغلب فارسا يف بضع سنني ,أفال نراهنك على ذلك؟) قال( :بلى) وذلك قبل حترمي
الرهان ,فارهتن أبو بكر واملشركون ,وتواضعوا الرهان ,وقالوا أليب بكر( :كم جتعل البضع
ثالث سنني إىل تسع سنني؟ فسمِّ بيننا وبينك وسطاً تنتهي إليه) ,قال( :فسموا بينهم ست
سنني) قال :فمضت الست سنني قبل أن يظهروا ,فأخذ املشركون رهن أيب بكر ,فلما
دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب املسلمون على أيب بكر تسمية ست
سنني ؛ ألن اهلل تعاىل قال:

    

قال :وأسلم عند ذلك ناس كثري

( )

 قالت أم سلمة – رضي اهلل عنها  -يف حديثها يف اهلجرة إىل احلبشة:...فقال له( ) النجاشي( :هل معك مما جاء به عن اهلل من شيء؟) .قالت :فقال له جعفر:
(نعم) ,فقال له النجاشي( :فاقرأه عليّ) ,فقرأ عليه صدراً من  .  قالت:
(
(
(
(
(

) سورة الروم , - :واحلديث تقدم خترجيه ص ( )
) سورة الروم ,اآليات- :
) سورة الروم ,اآليات- :
) تقدم خترجيه ص ( )

) أي :جلعفر بن عبد املطلب ,وقدمت ترمجته (ص
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)

فبكى واهلل النجاشي حىت اخضل( ) حليته وبكت أساقفته حىت اخضلوا مصاحفهم حني
مسعوا ما تال عليهم ,مثّ قال النجاشي( :إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة
( )
واحدة)
 قصة إسالم أيب ذر( )  ,وفيه.. :فقال أنيس – أخو أيب ذر( :إنّ يل حاجةمبكة ,فاكفين ,فانطلق أنيس حىت أتى مكة ,فراث( ) عليّ مث جاء ,فقلت( :ما صنعت؟)
قال( :لقيت رجالً مبكة على دينك يزعم أن اهلل أرسله) ,قلتُ( :فما يقول الناس؟),
قال( :يقولون شاعر ,كاهن ,ساحر) ,وكان أنيس أحد الشعراء
قال أنيس( :لقد مسعتُ قول الكهنة ,فما هو بقوهلم ,ولقد وضعت قوله على أقراء
( )
الشعر ,فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر ,واهلل إنه لصادق وإهنم لكاذبون)
 - 6وعن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما ,قال :ملا بلغ أبا ذر مبعث النيب  مبكة
قال ألخيه( :اركب إىل هذا الوادي ,فَا ْعلَم يل عِلم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه اخلرب
من السماء ,فَامسَع من قوله ,مث ائتين) ,فانطلق اآلخر حىت قدم مكة ,ومسع من قوله ,مث
()6
رجع إىل أيب ذر ,فقال :رأيته يأمر مبكارم األخالق ,وكالماً ما هو بالشعر)
(
(

) اخضل حليته ,أي :بلّها بالدموع .انظر :النهاية ( ) /
) تقدم خترجيه ,ص () 9

( ) هو :أبو ذر الغفاري ,الصحايب اجلليل ,الزاهد املشهور ,اختُلف يف امسه واسم أبيه واملشهور أنّه
جندب بن جنادة ,أحد السابقني األولني ,من جنباء أصحاب حممد  .قال فيه رسول اهلل :
(يرحم اهلل أبا ذر ,يعيش وحده ,وميوت وحده ,وحيشر وحده) ,وصدق النيب  حيث مات أبو ذر
وحده بالربذة عام ( هـ) بعدما نفاه عثمان  ,وصلّى عليه ابن مسعود  .انظر :سري أعالم
النبالء (  ,) 6/اإلصابة () /0
( ) أي :أبطأ .شرح صحيح مسلم () 6/ 6
( ) رواه مسلم يف كتاب الفضائل ,باب من فضئل أيب ذر ( صحيح مسلم مع شرح
النووي 6/ 6:رقم )6 09
( )6رواه البخاري يف كتاب املناقب ,باب قصة زمزم (صحيح البخاري مع فتح الباري 6 /6:رقم
) ,ومسلم يف كتاب الفضائل ,باب من فضئل أيب ذر ( صحيح مسلم مع شرح
النووي- 0/ 6:

رقم

)6
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التعليق:
القرآن الكرمي أعظم اآليات اليت أيّد اهلل هبا نبينا حممداً 
قال الشيخ عبد الرمحن السعدي – رمحه اهلل تعاىل( :القرآن العظيم أكرب الرباهني
( )
واألدلّة الدالة على وحدانية اهلل وكماله)
وهو الّذي حتدّى اهلل به اإلنس واجلن ,كما قال اهلل تعاىل:

   

              
  

( )

وجاء ذكر إعجاز القرآن يف السنة النبوية املطهرة ,فقال رسول اهلل ( :ما من
األنبياء نيب إال أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر ,وإمنا كان الّذي أوتيته وحياً
( )
أوحاه اهلل إيلّ فأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً يوم القيامة)
قال احلافظ ابن حجر( ) رمحه اهلل( :ليس املراد حصر معجزاته فيه وال أنه مل يؤت
من املعجزات ما أويت من تقدمه ,بل املراد أنه املعجزة العظمى اليت اختص هبا دون
( )
غريه)

( ) األدلة القواطع والرباهني (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ السعدي – القسم اخلامس:
الثقافة اإلسالمية ) 0/
( ) سورة اإلسراء22 :

( ) رواه البخاري يف كتاب فضائل القرآن ,باب كيف نزل الوحي أول ما نزل ( 6 2/0رقم
 ,) 92ومسلم يف كتاب اإلميان ,باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد – صلّى اهلل عليه وسلّم
(  6 /رقم ) 2
( ) هو :أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين أبو الفضل شهاب الدين ,من أئمة العلم ومن أشهر
العلماء ,أصله من عسقالن بفلسطني ,ولد يف القاهرة عام 00هـ وأقبل على احلديث ورحل يف
طلب العلم حىت أصبح حافظ اإلسالم يف عصره ,ويل قضاء مصر ,مث اعتزل .توىف بالقاهرة سنة
2هـ .انظر :اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر للسخاوي

(

) فتح الباري ()6 /0
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ووجه كون القرآن أعظم معجزةً من غريها من آيات األنبياء أنّ تلك اآليات
شاهدها من حضرها خبالف معجزة القرآن فإن الناس يشهدون خرقه للعادة يف أسلوبه,
( )
وبالغته ,وإخباره للمغيبات ,وأحكامه الصاحلة لكل زمان ومكان إىل قيام الساعة.
واألخبار املكّية يف إعجاز القرآن تنقسم إىل ثالثة أقسام:
القسم األول :األخبار الواردة يف اإلعجاز اللغوي يف القرآن واعتراف املشركني
به
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف هذا النوع من اإلعجاز القرآين( :نفس نظم القرآن
وأسلوبه عجيب بديع ,ليس من جنس أساليب الكالم املعروفة ,ومل يأت أحد بنظري هذا
األسلوب؛ فإنّه ليس من جنس الشعر ,وال الرجز ,وال اخلطابة ,وال الرسائل ,وال نظمه
نظم شيء من كالم الناس؛ عرهبم وعجمهم ,ونفس فصاحة القرآن وبالغته هذا عجيب
( )
خارق للعادة ,ليس له نظري يف كالم مجيع اخللق)
واإلعجاز اللغوي ظاهر يف قصة سجود املشركني بعد مساعهم سورة النجم
فـ(ـإنّ أولئك الكفّار مل يكونوا مسعوا كالم اهلل من قبل ذلك ,ألنّ أسلوهبم املتواصل
كان هو العمل مبا تواصى به بعضهم بعضاً ,من قوهلم
   

( )

      

فلما باغتهم بتالوة هذه السورة ,وقرع آذاهنم كالم إهلي رائع

خالب – ال حييط بروعته وجاللته البيان – تفانوا عما هم فيه ,وبقي كل واحد مصغياً
إليه ,ال خيطر بباله شيء سواه ,حىت إذا تال يف خواتيم هذه السورة قوارع تطري هلا القلوب
مث قرأ  ) (       مث سجد ,مل يتمالك أحد نفسه حىت خر ساجداً,

(
(
(
(

) انظر :فتح الباري ()6 /0
) اجلواب الصحيح ( ) /
) سورة فصلت6 :
) سورة النجم6 :
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ويف احلقيقة كانت روعة احلق قد صدعت العناد يف نفوس املستكربين واملستهزئني ,فما
( )
متالكوا أن خيروا هلل ساجدين)
كما يظهر هذا النوع من اإلعجاز القرآين يف قصة نزول القرآن يف الوليد بن
املغرية ,ويف قصة خماصمة عتبة بن ربيعة ففيهما عدم قدرة املشركني على معارضة القرآن
وعجزهم يف وصفه ,أو ت َردّدهم فيه ,مع أنه بلساهنم ال خيرج عن وجوه فصاحتهم
صفُوه بأنّه قول كاهن ,وتارة بأنّه وسوسة اجملنون ,وتارة بأنّه
وأساليب بياهنم ,فتارةً وَ َ
ِشعْر ,وتارة بأنه سحر ,ال يثبتون على شيء ,ألهنم علموا أنّه ليس كما يقولون ,وما كان
هلم ليغفلوا عن صفة الشعر ,وال غريه من وجوه كالم العرب ,وهم يومئذ يف القمة يف
ذلك نثراً ونظماً ,وإنّما شأهنم شأن من قال اهلل فيهم:

     

          

( )

فاملشركون كانوا معترفني يف أنفسهم باإلعجاز اللغوي يف كتاب اهلل  ,وإنّما
أظهروا املخالفة ظلماً واستكباراً.
وقصة إسالم أيب ذر  أيضاً من الشواهد على اإلعجاز اللغوي يف القرآن ,لردّ
أخي أيب ذر – الّذي كان خبرياً بالشعر وكالم العرب  -على املشركني على زعمهم أنّ
ما جاء به النيب  شعر وكالم الكهنة
القسم الثاين :األخبار الواردة يف اإلعجاز اإلخباري
اإلعجاز اإلخباري يف القرآن (هو ما تضمنّه القرآن من األنباء)( ) ,ويُالحظ يف
قصة نزول سورة املسد ,ويف قصة نزول سورة الروم.

(

) الرحيق املختوم للمباركفوري ,ص ()98

( ) سورة النمل:
(ص ) 0
(

 . -وانظر :املقدمات األساسية يف علوم القرآن لعبد اهلل بن يوسف اجلديع

) املقدمات األساسية يف علوم القرآن (ص )
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أمّا سورة املسد ففيه اإلخبار عن مآل أيب هلب وامراته ,وأنّهما يدخالن نار
جهنّم ,وهذا يتضمّن اإلنباء بعدم إسالمهم ,ومبوهتم على الكفر ,وقد حتقق مضمون هذا
اخلرب ,فإنّ أبا هلب وامرأته مل يُسلِما وماتا على الكفر ,ومل يعلم النيب  مآهلما حال نزول
السورة ,وهذا يدل على أنّ القرآن من عند اهلل ,ويدلّ على صدق النبوة ,وعلى صدق
كل ما جاء به رسول اهلل .
قال احلافظ ابن كثري – رمحة اهلل عليه( :قال العلماء  :ويف هذه السورة معجزة
ظاهرة ودليل واضح على النبوة ,فإنه منذ نزل قوله تعاىل:

     

 ,) (           فأخرب عنهما بالشقاء وعدم
اإلميان ,مل يقيض هلما أن يؤمنا ,وال واحد منهما ,ال باطناً وال ظاهراً ,ال مسراً وال معلناً,
( )
فكان هذا من أقوى األدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة)
وأما نزول أوّل سورة الروم ,ففيه  -أيضاً  -اإلخبار عن شيء قبل وقوعه يف عهد
النيب  فإنّما أخربت به هذه اآليات  -وهو انتصار الروم على الفرس  -حتقق ,وهذا
يدل على أنّ القرآن من عند اهلل ,وأ ّن نبوة حممد  ,وما جاء به حق.
القسم الثالث :األخبار يف اإلعجاز التشريعي يف القرآن
(اإلعجاز التشريعي) يك ُمنُ فيما أودع اهلل يف كتابه من [األحكام] اليت تشهد يف
استقامتها وعدهلا وصالحها لكل زمان أهنا من عند اهلل ,وأن ال طاقة للخلق أن يوجدوا هلا
نظرياً ,مهما بلغت العقول.
ذلك أنّ التشريع مبين على حتقيق مصاحل العباد يف الدارين ,ال حييط بتلك املصاحل
( )
أحد من خلق اهلل

(
(
(

) سورة املسد- :
) تفسري ابن كثري () 0/2

) املقدمات األساسية يف علوم القرآن لعبد اهلل بن يوسف اجلديع ص ( ) 2مع تصرّف
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ويظهر هذا النوع من اإلعجاز القرآين يف قصة إسالم عثمان بن مظعون ,فإنّه عند
مساعه لقول اهلل تعاىل:

           

        

عَلِمَ أنّ ما جاء به حممد 

يتضمن ما فيه صالح العباد يف الدنيا واآلخرة ,وأنّه احلق من عند اهلل فوقر اإلميان يف قلبه
ودخل يف اإلسالم.
ويتضح مما سبق أنّ اإلعجاز يف القرآن متنوع وليس منحصراً يف نوع دون آخر.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :والقرآن مما يعلم الناس؛ عرهبم وعجمهم أنّه مل
يوجد له نظري ,مع حرص العرب وغري العرب على معارضته؛ فلفظه آية ,ونظمه آية,
وإخباره بالغيوب آية ,وأمره وهنيه آية ,ووعده ووعيده آية ,وجاللته وعظمته وسلطانه
على القلوب آية)( ).
وقال الشيخ السعدي( :القرآن الكرمي أكرب الرباهني واألدلة الدالة على وحدانية اهلل
وكماله ,وصدق رسله ,بأنواع إعجازه :ببالغته وأسلوبه وتأثريه ,وإخباره بالغيوب
املاضية واحلاضرة واملستقبلة ,واتفاقه وعدم اختالفه ,وتشريعه ,وإصالحه مجيع ما حيتاجه
البشر ,وأنه على اتساع علوم الطبيعة والعلوم العصرية مل يأت علم صحيح ينقض شيئاً من
أصوله ,وإخباره بعلوم مل تكن موجودة وقت تنزيله ,وكون الذي أتى به مل يكن يقرأ
كتاباً وال خيطه بيمينه وال تعلّم من أحد ,بل زكّى به العباد ,وكمّل به الفضائل ,وعلّمهم
( )
ما مل يكونوا يعلمون)
ووجه داللة معجزة القرآن على توحيد الربوبية أنّ القرآن إذا ثبت أنّه حق فقد
ثبت صدق مجيع ما أخرب به ,ال سيما ما أخرب به القرآن يف باب توحيد اهلل ,ومما أخرب به
يف باب توحيد اهلل ,اآليات الواردة يف تقرير توحيد الربوبية ,كقول اهلل تعاىل:
       

  

( )

( ) كتاب النبوات ( ) 6/
( ) األدلة القواطع والرباهني (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ السعدي – القسم اخلامس:
الثقافة اإلسالمية ) 0/
(

) سورة فاطر:
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وقوله تعاىل:
وقوله :

          

وقوله تعاىل:
  

          

( )

( )

              

( )

ومن وجه آخر :معجزة القرآن الكرمي إذا كانت دليالً على صدق نبوة نبينا حممد
 ,فإنّها دليل على صدق مجيع ما دعا إليه ,ألنّ اآليات اليت تُثبِت النبوة توجب قبول ما
دعا إليه النيب ,وقد تقدّم قول اخلطايب يف هذا املعىن ( ) ,وأهمّ ما دعا إليه رسول اهلل  هو
توحيد اهلل  ,الذي يتضمن توحيد الربوبية ,فالقرآن الكرمي من أعظم األدلّة على توحيد
الربوبية.
ثانياً :ما جاء يف شهادة الكتب املتقدمة لنبوة نبينا حممد  ,وإنباء األنبياء والرسل
الذين جاؤوا قبله عليهم السالم ببعثته  وبشائر أهل الكتاب هبا ,ويف ذلك:
قصة رحلة رسول اهلل  إىل الشام مع عمه أيب طالب ,فعن أيب موسىاألشعري  ,) ( قال :خرج أبو طالب إىل الشام وخرج معه النيب  يف أشياخ من
قريش ,فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحاهلم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل
ذلك ميرون به فال خيرج إليهم وال يلتفت ,قال :فهم حيلون رحاهلم ,فجعل يتخللهم
الراهب حىت جاء فأخذ بيد رسول اهلل  قال( :هذا سيد العاملني ,هذا رسول رب
العاملني ,يبعثه اهلل رمحة للعاملني) ,فقال له أشياخ من قريش( :ما عََّلمَك؟) فقال( :إنكم
حني أشرفتم من العقبة مل يبق شجر وال حجر إال خر ساجداً وال يسجدان إال لنيب ,وإين
أعرفه خبامت النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة) .مث رجع فصنع هلم طعاماً فلما
(
(
(
(
(

) سورة امللك:

) سورة األعراف:
) سورة يونس00 :
) انظر :ص () 2

) تقدمت ترمجته( ,ص

)
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أتاهم به وكان هو يف رعية اإلبل قال( :أرسلوا إليه) ,فأقبل وعليه غمامة تظله .فلما دنا
من القوم وجدهم قد سبقوه إىل فئ الشجرة .فلما جلس مال فئ الشجرة عليه فقال
انظروا إىل فئ الشجرة مال عليه .قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن ال يذهبوا
به إىل الروم ,فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه ,فألتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من
الروم ,فاستقبلهم فقال( :ما جاء بكم؟) قالوا( :جئنا أن هذا النيب خارج يف هذا الشهر,
فلم يبق طريق إال بعث إليه بأناس ,وإنا قد أخربنا خربه بعثنا إىل طريقك هذا) .فقال:
(هل خلفكم أحد هو خري منكم؟) قالوا( :إمنا اخترنا خرية لك لطريقك هذا) .قال:
(أفرأيتم أمراً أراد اهلل أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟) قالوا( :ال) .قال:
(فبايعوه وأقاموا معه) .قال( :أنشدكم اهلل أيكم وليه؟) قالوا( :أبو طالب) ,فلم يزل
يناشده حىت رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بالال وزوده الراهب من الكعك والزيت.
 ويف رواية :ملا خرج أبو طالب إىل الشام وخرج معه رسول اهلل  يف املرةاألوىل ,وهو ابن أثنيت عشرة سنة ,فلما نزل الركب بصرى من الشام ,وهبا راهب يقال
له( :حبريا) يف صومعة له ,وكان علماء النصارى يكونون يف تلك الصومعة يتوارثوهنا عن
( ) رواه الترمذي يف أبواب املناقب عن رسول اهلل ,باب بدء نبوة النيب  90/ (رقم ,) 6 0
وابن أيب شيبة يف املصنف ( ,) 0/0واحلاكم (  .)60 /واختلف العلماء يف صحة هذا احلديث
فقد حسنه الترمذي فقال" :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إالّ من هذا الوجه" ,وصححه احلاكم,
وتعقبه الذهيب ,وصححه ابن حجر يف اإلصابة (  ) 09/سوى ذكر أيب بكر وبالل ونبّه على
االحتمال أنه مدرج ومنقطع من حديث آخر ,كما صححه الشيخ األلباين يف حتقيق املشكاة (رقم
 ) 26وحتقيقيه لفقه السرية حملمد الغزايل ص ( )62مع تضعيفه لذكر أيب بكر وبالل ,وحسنه
الشيخ مقبل يف الصحيح املسند ( ,)2 2وقال( :ذكر أيب بكر وبالل يف احلديث وهم) ,وصححه
الشيخ عبد القادر وشعيب األرنؤوط يف خترجيهما أحاديث زاد املعاد (  ,)0 /وقد ضعّفه الذهيب يف
السرية النبوية (  ) 9- 2/وابن كثري يف البداية والنهاية ( .) 09- 00/
والّذين ضعّفوا احلديث غالب اعتمادهم يف تضعيفهم على ورود ذكر أيب بكر وبالل ألنّ أبا بكر
أصغر من رسول اهلل بسنتني ونصف وأما بالل فإنّ أبابكر مل يشتره إالّ بعد املبعث ,ولعلّه مل يكن
موجوداً يف ذلك الوقت ,وحيتمل أن تكون هذه اللفظة املنكرة مدرجة ومنقطعة من حديث آخر كما
قال احلافظ ابن حجر.
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كتاب يدرسونه ,فلما نزلوا حبريا وكان كثرياً ما ميرون به ال يكلمهم حىت إذا كان ذلك
العام ,ونزلوا منزالً قريباً من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا ,فصنع هلم
طعاماً مث دعاهم  ,وإنّما محله على دعائهم أنه رآهم حني طلعوا وغمامة تظل رسول اهلل
 ,من بني القوم حىت نزلوا حتت الشجرة مث نظر إىل تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة
واخضلت( ) أغصان الشجرة على النيب  حني أستظل حتتها ,فلما رأى حبريا ذلك نزل
من صومعته وأمر بذلك الطعام فأيت به وأرسل إليهم فقال( :إين قد صنعت لكم طعاماً يا
معشر قريش ,وأنا أحب أن حتضروه كلكم ,وال ختلفوا منكم صغرياً وال كبرياً حرا ًوال
عبداً فإن هذا شيء تكرموين به) ,فقال رجل( :إن لك لشأناً يا حبريا! ما كنت تصنع بنا
هذا ,فما شأنك اليوم؟) قال( :فإين أحببت أن أكرمكم ولكم حق) ,فاجتمعوا إليه
وختلف رسول اهلل  من بني القوم حلداثة سنه ,ليس يف القوم أصغر منه يف رحاهلم حتت
الشجرة ,فلما نظر حبريا إىل القوم فلم ير الصفة اليت يعرف وجيدها عنده ,وجعل ينظر وال
يرى الغمامة على أحد من القوم ,ويراها متخلفة على رأس رسول اهلل  ,قال حبريا( :يا
معشر قريش ,ال يتخلفن منكم أحد عن طعامي) ,قالوا( :ما ختلف أحد إال غالم هو
أحدث القوم سناً يف رحاهلم) ,فقال( :ادعوه فليحضر طعامي ,فما أقبح أن حتضروا
ويتخلف رجل واحد مع أين أراه من أنفسكم) فقال القوم( :هو واهلل أوسطنا نسباً ,وهو
ابن أخي هذا الرجل  -يعنون أبا طالب -وهو من ولد عبد املطلب) .فقال احلارث بن
عبد املطلب بن عبد مناف( :واهلل ,إن كان بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد املطلب من بيننا),
مث قام إليه فاحتضنه( ) وأقبل به حىت أجلسه على الطعام ,والغمامة تسري على رأسه,
وجعل حبريا يلحظه حلظاً شديداً وينظر إىل أشياء يف جسده قد كان جيدها عنده من
صفته ,فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال( :يا غالم ,أسألك حبق الالت
والعزى إال أخربتين عما أسألك) ,فقال رسول اهلل ( :ال تسألين بالالت والعزى,
فواهلل ,ما أبغضت شيئاً بغضهما) ,قال( :فباهلل ,إال أخربتين عما أسألك عنه) قال( :سلين
عما بدا لك) .فجعل يسأله عن أشياء من حاله حىت نومه ,فجعل رسول اهلل  خيربه
(
(

) اخضلت أي :كَثُرت .انظر :النهاية ( ) /

) احتضنه ,أي :محله يف جنبه .انظر :النهاية ( ) 00/
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فيوافق ذلك ما عنده ,مث جعل ينظر بني عينيه ,مث كشف عن ظهره ,فرأى خامت النبوة بني
كتفيه على موضع الصفة اليت عنده .قال :فقبل موضع اخلامت ,وقالت قريش( :إن حملمد
عند هذا الراهب لقدراً) وجعل أبو طالب ملا يرى من الراهب خياف على بن أخيه ,فقال
الراهب أليب طالب( :ما هذا الغالم منك؟) ,قال أبو طالب( :ابين) ,قال( :ما هو بابنك,
وما ينبغي هلذا الغالم أن يكون أبوه حياً) .قال( :فابن أخي) .قال( :فما فعل أبوه؟) قال:
(هلك ,وأمّه حبلى به) .قال( :فما فعلت أمه؟) قال( :توفيت قريباً) .قال( :صدقت,
ارجع بابن أخيك إىل بلده ,وأحذر عليه اليهود ,فواهلل لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف,
ليَْب ُغنَّ ُه عَنَتاً( ) ,فإنه كائن البن أخيك هذا شأن عظيم جنده يف كتبنا وما روينا عن آبائنا,
واعلم أين قد أديت إليك النصيحة) .فلما فرغوا من جتاراهتم خرج به سريعاً ,وكان رجال
من يهود قد رأوا رسول اهلل  وعرفوا صفته ,فأرادوا أن يغتالوه ,فذهبوا إىل حبريا
فذاكروه أمره فنهاهم أشد النهي ,وقال هلم( :أجتدون صفته؟) قالوا( :نعم) ,قال( :فما
لكم إليه سبيل) .فصدقوه وتركوه ورجع به أبو طالب فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفاً
( )
عليه.
 يف قصة حبث زيد بن عمرو بن نفيل عن دين احلق :فقال يل حرب من أحبارالشام( :أتسأل عن دين ما تعلم أحداً يعبد اهلل به إال شيخاً باجلزيرة؟) فخرجت فقدمت
عليه ,فأخربته بالذي خرجت له ,فقال( :إن كل من رأيت يف ضالل ,إنك تسأل عن دين
هو دين اهلل ,ودين مالئكته ,وقد خرج يف أرضك نيب أو هو خارج يدعو إليه ,ارجع إليه
( )
فصدقه واتبعه ,وآمن مبا جاء به ,فلم أُحِسَّ نبياً بعد)
 أن زيد بن عمرو ,وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حىت انتهيا إىل راهبباملوصل فقال لزيد بن عمرو( :من أين أقبلت يا صاحب البعري؟) قال( :من بيت إبراهيم)
(

) عند ابن إسحاق( :ليبغُنَّه شرّاً) .والبُغاء مبعىن :الطلب ,ويتعدّى إىل مفعولني ,والعنت مبعىن:

املشقة ,والفساد ,والضر ,فيكون املعىن :ليطلُبُنّ له ضراً ,وشرًا .انظر :النهاية/ ( :
(  ,) 06/وغريب احلديث البن قتيبة ( )60 /
( ) تقدم خترجيه ,ص () 0
(

) تقدم خترجيه ,ص ( )9
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),

قال( :وما تلتمس؟) قال( :ألتمس الدِّين) .قال( :ارجع فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب
( )
يف أرضك)
 قصّة إسالم سلمان الفارسي  ,قال:كنت رجالً فارسياً من أهل أصبهانمن أهل قرية منها يقال هلا( :جَيّ)( ) ,وكان أيب دهقان( ) قريته ,وكنت أَحَبُّ خلق اهلل
إليه ,فلم يزل به حُبُّه إياي حىت حبسين يف بيته – أي :مالزم النار  -كما تُحبس اجلارية,
وأجهدت( ) يف اجملوسية حىت كنت قَطِن( ) النار الذي يوقدها ال يتركها ختبو ساعة .قال:
وكانت أليب ضيعة عظيمة .قال :فشغل يف بنيان له يوماً فقال يل( :يا بين ,إنّى قد شغلت
يف بنيان هذا اليوم عن ضيعيت ,فاذهب فاطَّلِ ْعها) ,وأمرين فيها ببعض ما يريد ,فخَرَجتُ
أريد ضيعَتَه ,فمَرَرتُ بكنيسة من كنائس النصارى ,فسَمِعتُ أصواهتم فيها وهم يُصَُّلون,
وكنت ال أدري ما أمرُ الناس حلبس أيب إياي يف بيته ,فلما مررت هبم ومسعت أصواهتم
دخلت عليهم انظر ما يصنعون .قال :فلما رأيتهم ,أعجبين صالهتم ورغبت يف أمرهم
وقلت هذا واهلل خري من الدين الذي حنن عليه ,فواهلل ما تركتهم حىت غربت الشمس
ص ُل هذا الدين؟) قالوا( :بالشام) .قال :مث
وتركت ضيعة أيب ومل آهتا ,فقلت هلم( :أين أَ ْ
رجعت إىل أيب ,وقد بعث يف طليب ,وشَغَ ْلُت ُه عن عمله كله .قال :فلما جئته قال( :أي
بىن ,أين كنتَ؟ أمل أكن عهدت إليك ما عهدت؟) قال :قلت( :يا أَبَتِ مررت بناس
ُيصَُّلون يف كنيسة هلم ,فأعجبين ما رأيت من دينهم ,فواهلل ما زلت عندهم حىت غربت
الشمس) ,قال( :أي بىن ,ليس يف ذلك الدين خري ,دينك ودين آبائك خري منه) ,قال:
قلت( :كال واهلل انه خري من ديننا) ,قال :فخافين فجعل يف رجلي قيداً ,مث حبسين يف بيته.
قال :وبَعَثتُ إىل النصارى ,فقلت هلم( :إذا قَدِم عليكم ركب من الشام جتار من النصارى
(
(
(

) تقدم خترجيه ,ص ( )9
) اسم مدينة ناحية أصبهان القدمية .انظر :معجم البلدان ( ) 0 /
) دُِهقان :شيخ القرية العارف بالفالحة ,وما يصلح األرض من الشجر ,يلجأ إليه يف معرفة ذلك.

انظر :سبل اهلدى والرشاد ( ) /
( ) عند ابن إسحاق( :اجتَهَدْتُ) .انظر :ابن هشام ( ) 09/
( ) قَطِن النار ,أي :خازهنا وخادمها .أراد أنه كان الزِمًا هلا ال يُفارِقُها مِن :قَطَن يف املكان إذا لَزِمه.
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فأخربوين هبم) .قال :فقدم عليهم ركب من الشام جتار من النصارى .قال :فأخربوين هبم,
قال :فقلت هلم( :إذا قضوا حوائجهم ,وأرادوا الرجعة إىل بالدهم ,فآذنوىن هبم) .قال:
فلما أرادوا الرجعة إىل بالدهم أخبَ ُروين هبم ,فألقيت احلديد من رجلي ,مث خرجت معهم
حىت قدمت الشام ,فلما قدمتها قلت( :من أفضل أهل هذا الدين؟) قالوا( :األسقف يف
الكنيسة) قال :فجئته فقلت( :إنّى قد رغبت يف هذا الدين ,وأحببت ان أكون معك
أخدمك يف كنيستك ,وأتعلم منك ,وأُصَلِّى معك) ,قال( :فادخل) ,فدخلت معه .قال:
فكان رجل سوء ,يأمرهم بالصدقة ويُرَغُِّب ُهم فيها ,فإذا مجعوا إليه منها أشياء ,اكْتَنَزَه
لنفسه ,ومل يعطه املساكني حىت مجع سبع قالل من ذهب وورق .قال :وأبْغَضتُ ُه ُبغضاً
شديداً ملا رأيته يصنع ,مث مات ,فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه ,فقلت هلم( :إنّ هذا كان
رجل سوء ,يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها ,فإذا جِئتُموه هبا ,اكْتَنَزَها لنفسه ومل يعط
املساكني منها شيئاً) ,قالوا( :وما علمك بذلك؟) قال :قلت( :أنا أدُُّل ُكم على كِْنزِه),
قالوا( :فَ ُدَّلنَا عليه) ,قال :فأرَيتُهم موضعه .قال :فاستخرجوا منه سبع قالل مملوءة ذهباً
وورقاً .قال فلما رأوها قالوا( :واهلل ,ال ندفنه أبداً) ,فصَلَُبوه ,مث رمجوه باحلجارة ,مث
جاؤوا برجل آخر ,فجعلوه مبكانه .قال :يقول سلمان :فما رأيت رجالً ,ال يصلي
اخلمس ,أرى أنه أفضل منه ,أزهد يف الدنيا ,وال أرغب يف اآلخرة ,وال َأ ْدأَبَ ليالً وهناراً
منه ,قال :فأحببته حباً مل أُحِبُّه من قَبلِه ,وأقمت معه زماناً ,مث حَضَرَته الوفاة ,فقلت له:
(يا فالن ,إنّي كنت معك ,وأحببتك حباً مل أحبه من قبلك ,وقد حضرك ما ترى من أمر
اهلل ,فإىل من تُوصي يب؟ وما تأمرين؟) قال( :أي بىن ,واهلل ما أعلم أحداً اليوم على ما
ُكنتُ عليه ,لقد هلك الناس وبَدَّلوا ,وتركوا أكثر ما كانوا عليه ,إالّ رجالً باملَ ْوصِل ,وهو
ت بصاحب
فالن ,فهو على ما كُنتُ عليه ,فاحلق به) .قال :فلما مات وغُيِّب ,لَحِ ْق ُ
املوصل ,فقلت له( :يا فالن ,إنّ فالناً أوصاين عند موته أن أْلحَقَ بك ,وأخبَرَين أنّك على
أمره) ,قال :فقال يل( :أقم عندي) ,فأقمت عنده ,فوجدته خري رجل على أمر صاحبه,
فلم يلبث أن مات ,فلما حضرته الوفاة ,قلت له( :يا فالن ,إنّ فالناً أوصَى يب إليك
وأمَرَين باللحوق بك ,وقد حضرك من اهلل  ما ترى ,فإىل من تُوصي يب؟ وما تأمرين؟)
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قال( :أي بىن ,واهلل ما أعلم رجالً على مثل ما كُنّا عليه إالّ رجالً بِنِصِيبِنيَ( ) وهو فالن,
فالْحَق به) .قال :فلما مات وغُيِّبَ حلقت بصاحب نَصِيبِنيَ ,فجِئتُه فأخربتُه خبربي وما
أمرين به صاحيب ,قال( :فأقِم عندي) ,فأقمت عنده ,فوجدته على أمر صاحبيه ,فأقمت
مع خري رجل ,فواهلل ما لبث أن نزل به املوت ,فلما حضرُ ,قلتُ له( :يا فالن ,إنّ فالناً
كان أوصى يب إىل فالن ,مث أوصى يب فالن إليك ,فإىل من تُوصي يب؟ وما تأمرىن؟) ,قال:
(أي بىن ,واهلل ما نعلم أحداً بقى على أمرنا آمرك أن تأتيه إال رجالً بعمورية( ) ,فإنّه مبثل
ما حنن عليه ,فإن أحببت فَ ْأتِه) ,قال( :فإنّه على أمرنا) قال :فلما مات وغُيِّبَ حلقت
بصاحب عمورية ,وأخربُْته خربي ,فقال( :أقم عندي) ,فأقمت مع رجل على هدى
أصحابِه وأمْرِهِم .قال :واكتسبت حىت كان يل بقرات وغنيمة ,قال :مث نزل به أمر اهلل
فلما حضر ,قلت له( :يا فالن ,إىن كنت مع فالن ,فأوصى يب فالن إىل فالن ,وأوصى يب
فالن إىل فالن ,مث أوصى يب فالن إليك ,فإىل من توصي يب؟ وما تأمرين؟ قال( :أي بىن,
صبَحَ على ما كُنَّا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه ,ولكنه قد أظلك
واهلل ما أعلمه أَ ْ
زمان نيب ,هو مبعوث بدين إبراهيم ,خيرج بأرض العرب ,مهاجراً إىل أرض بني حرتني,
بينهما خنل به عالمات ال ختفى ,يأكل اهلدية ,وال يأكل الصدقة ,بني كتفيه خامت النبوة,
فإن استطعت أن تَلحَقَ بتلك البالد فافعل) .قال :مث مات وغُيِّبَ ,فمكثتُ بعمورية ما
شاء اهلل أن أمكث ,مث مَرَّ يب نفر من كَ ْلبٍ ُتجّارا ,فقلت هلم( :حتملوىن إىل أرض العرب,
وأعطيكم بقرايت هذه ,وغنيميت هذه) ,قالوا( :نعم) ,فأعْطَْيُت ُه ُموها ,ومحلوين حىت إذا

( ) مدينة يف أقصى مشال اجلزيرة الفراتية على احلدود بني تركيا وسوريا ,واحلدود حتوزها اليوم إىل
تركيا ,جتاوز مدينة القامشلي السورية ليس بينهما غري حد ,نصيبني مشاله ,والقامشلي جنوبه ,ومير
فيهما أحد فروع هنر اخلابور ,وكانت نصيبني من املدن العامرة ذات البساتني الغناء .معجم معامل
اجلغرافية ,ص () 9
هـ,
( ) كانت مدينة عظيمة للروم يف هضبة األناضول وسط تركيا ,فتحها اخلليفة املعتصم سنة
...ومل يبق اليوم منها سوى آثار .معجم معامل اجلغرافية ,ص () 0
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قَدِ ُموا يب وادي القرى( ) ظلموين ,فباعوين من رجل من يهود عبداً ,فكنت عنده ,ورأيت
النخل ,ورجوت أن تكون البلد الذي وصف يل صاحيب ,ومل يَحِقَّ يل يف نفسي ,فبينما أنا
عنده ,قدم عليه ابن عم له من املدينة من بىن قريظة ,فابتاعين منه ,فاحتملين إىل املدينة,
فواهلل ما هو اال أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحيب ,فأقمت هبا وبعث اهلل رسوله فأقام مبكة
( )
ما أقام ,ال أمسع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق مث هاجر إىل املدينة.

 -وعنه 

قال :خرجتُ أبتغي الدِّين ,فوافقتُ يف الرهبان بقايا أهل الكتاب,

قال اهلل عزّ وجلّ ) (       :وكانوا يقولون :هذا زمان نيب قد
أظلّ ,خيرج من أرض العرب له عالمات ,من ذلك شامة مدورة ,بني كتفيه خامت
( )
النبوة.
 -6ويف رواية :خرجتُ إىل الشام يف طلب العلم ,فدُلِلتُ على راهبٍ ,فسألتُهم
عن النّيبّ  فقالوا( :قد بلغنا أنّ نبياً قد ظهر بأرض تِهامَةَ فإن كان يقبل اهلدية)
 -0عن سلمة بن سالمة بن وقش( ) ,وكان من أصحاب بدر ,وقال :كان لنا
( )

جار من يهود يف بين عبد األشهل ,قال :فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث النيب 
(

) هذا الوادي يف نواحي بلدة العال يف الغرب من تيماء وتبوك ,وكانت قدمياً مع احلجر وخباب,

ونزهلا اليهود وفتحها النيب  سنة (0هـ) عنوة بعد أن فرغ من خيرب ,مث صوحلوا على اجلزية.
)
معجم البلدان ( , 2/
( ) رواه أمحد (  ,) - /وابن إسحاق (طريق يونس بن بكري ص ,66سرية ابن هشام :ص
 ,) - 09واحلاكم (  ) 6/وصححه ووافقه الذهيب ,وحسّن إسناده الشيخ األلباين يف السلسلة
الصحيحة (  60/رقم )29
( ) سورة البقرة6 :
( ) الطرباين يف الكبري ( ,) 2/6قال اهليثمي يف جممع الزوائد (( :) /2رجاله ثقات) ,وقال
الباحث عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسة مرويات العهد املكّي (ص ) 22بعد تعقبه على قول
اهليثمي( :ولكن احلديث ثابت قد تقدم معناه من وجوه أخر عن سلمان).
( ) الطرباين يف الكبري ( ,) 09/6بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث (  .)269/قال الذهيب يف
سري أعالم النبالء ( ( :) 2/إسناده صاحل) ,وقال حمقق بغية الباحث( :رجال اإلسناد كلّهم
ثقات) ,وهكذا نص الرواية ,مل يذكر فيها جواب (فإنّ)
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بيسري ,فوقف على جملس عبد األشهل .قال سلمة :وأنا يومئذ أحدث من فيه سِنّاً على
ُبردِة مضطجعاً فيها بفناء أهلي ,فذكر البعث والقيامة واحلساب وامليزان واجلنة والنار,
فقال ذلك لقوم أهل شرك ,أصحاب أوثان ,ال يرون أن بعثاً كائن بعد املوت ,فقالوا له:
(وحيك يا فالن ,ترى هذا كائناً أنّ الناس يبعثون بعد موهتم ,إىل دار فيها جنة ونار؟
جيزون فيها بأعماهلم؟) قال( :نعم ,والذي يُحلَف به ,لَوَدَّ إن له بِحَظِّهِ من تلك النار أعظم
تَنُّور يف الدنيا حيمونه مث يدخلونه إياه فيطبق به عليه ,وأن ينجو من تلك النار غداً) فقالوا
له( :وحيك وما آية ذلك؟) قال( :نيب يبعث من حنو هذه البالد) ,وأشار بيده حنو مكة
واليمن ,قالوا( :ومىت تراه؟) قال :فنظر إيلّ وأنا من أحدثهم سِنّاً ,فقال( :إن يستنفذ هذا
الغالم عمره يدركه) قال سلمة :فواهلل ما ذهب الليل والنهار حىت بعث اهلل تعاىل رسول
اهلل  وهو حي بني أظهرنا ,فآمنّا به ,وكفر به بغياً وحسداً ,فقلنا( :ويلك يا فالن,
( )
ألست بالذي قلتَ لنا فيه ما قلت؟) قال( :بلى ,وليس به)
 -2عن عاصم بن عمر بن قتادة( ) عن شيخ من بين قريظة قال :قال يل( :هل
تدري عمّ كان إسالم ثعلبة بن سعية ,وأسيد بن سعية ,وأسد بن عبيد( ) ,نفر من بين
هدل ,إخوة من بين قريظة ,كانوا معهم يف جاهليتهم ,مث كانوا سادهتم يف اإلسالم .قال:
قلت( :ال ,واهلل) ,قال :فإن رجالً من يهود من أهل الشام ,يقال له  :ابن اهليبان ,قدم
علينا قبيل اإلسالم بسنني ,فحل بني أظهرنا .ال واهلل ,ما رأينا رجالً قط ال يصلي اخلمس
( ) هو :سلمة بن سالمة بن وقش ,أبو عوف األنصاري األشهلي ,شهد العقبة األوىل والثانية وشهد
بدراً واملشاهد بعدها ,ومات باملدينة عام ( هـ) .انظر :اإلصابة ( ) 2/
( ) رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ,) 60/واحلاكم يف املستدرك (  ,) 0 /وابن إسحاق (سرية
ابن هشام  ,) 02- 00وصحّحه احلاكم وأقرّه الذهيب ,وحسّنه الشيخ مقبل يف الصحيح املسند
( )
الظفَرِي األنصاري ,جدّته رميثة الصحابية,
( ) هو :عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان ,أبو عمر َّ
وكان جدّه من فضالء الصحابة ,وهو الّذي ر ّد النيب  عينه فعادت بإذن اهلل كما كانت .تويف
عاصم سنة ( 0هـ) .انظر :سري أعالم النبالء ( ) 0/

(

) رجال أسلموا من اليهود يف عهد النيب  ,ويقال ألسيد بن سعية :أسد بن سعية .انظر :اإلصابة

( ) 0 ,20 , /
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أفضل منه ,فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا املطر قلنا له( :اخرج يا ابن اهليبان فاستسق لنا),
فيقول( :ال واهلل ,حىت تقدموا بني يدي خمرجكم صدقة) ,فنقول له( :كم؟) ,فيقول:
(صاعاً من متر ,أو ُمدَّين من شعري) .قال( :فنُخرجها) ,مث خيرج بنا إىل ظاهر حرتنا,
فيستسقي اهلل لنا  .فواهلل ,ما يربح جملسه حىت مير السحاب ونسقى ,قد فعل ذلك غري مرة
وال مرتني وال ثالث .
قال :مث حضرته الوفاة عندنا  ,فلما عرف أنه ميت ,قال( :يا معشر يهود ,ما
ترونه أخرجين من أرض اخلمر واخلمري إىل أرض البؤس واجلوع؟) قال :قلنا( :إنك أعلم),
قال( :فإين إمنا قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نىب قد أظل زمانه ,وهذه البلدة مهاجره,
وكنت أرجو أن يبعث فأتبعه ,وقد أظلكم زمانه ,فال تسبقن إليه يا معشر يهود ,فإنه
يبعث بسفك الدماء ,وسيب الذراري والنساء ممن خالفه ,فال مينعكم ذلك منه) ,فلما بُعث
رسول اهلل  وحاصر بين قريظة ,قال هؤالء الفتية ,وكانوا شباباً أحداثاً( :يا بين قريظة,
واهلل ,إنه للنيب الذي كان عهد إليكم فيه ابن اهليبان) ,قالوا( :ليس به) ,قالوا( :بلى واهلل,
( )
إنه هلو بصفته ,فنزلوا وأسلموا ,وأحرزوا دماءهم وأمواهلم وأهليهم .
 -9وعنه ,عن رجل من قومه :إن مما دعانا إىل اإلسالم مع رمحة اهلل تعاىل وهداه
لنا ملا كنا نسمع من رجال اليهود ,وكنا أهل شرك أصحاب أوثان ,وكانوا أهل كتاب
عندهم علم ليس لنا ,وكانت ال تزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون
قالوا لنا :إنه قد تقارب زمان نيب يبعث اآلن نقتلكم معه قتل عاد وإرم فكنا كثريا ما
نسمع ذلك منهم ,فلما بعث اهلل رسوله  أجبناه حني دعانا إىل اهلل تعاىل ,وعرفنا ما
كانوا يتوعدوننا به ,فبادرناهم إليه ,فآمنا به وكفروا به ,ففينا وفيهم نزلت هذه اآليات

( )

السرية النبوية البن هشام (  ,) 09- 02/وقد حسّن إسناده الباحث عادل عبد الغفور عبد

الغين يف دراسة مرويات العهد املكّي (ص ) 0
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من البقرة :

             

               

( )

 - 0يف حديث عمرو بن عبسة( )( :رغبت عن آهلة قومي يف اجلاهلية ورأيت أهنا
آهلة باطلة يعبدون احلجارة  -واحلجارة ال تضر وال تنفع) قال ( :فلقيت رجال من أهل
الكتاب فسألته عن أفضل الدين ؟ فقال ( :خيرج رجل من مكة ويرغب عن آهلة قومه
ويدعو إىل غريها وهو يأيت بأفضل دين فإذا مسعت به فاتبعه) فلم تكن يل مهة إال مكة
آتيها أسأل ( :هل حدث هبا أمر؟) فيقولون ( :ال وأنصرف إىل أهلي)  -وأهلي من
الطريق غري بعيد  -فاعترض الركبان خارجني من مكة فأساهلم ( :هل حدث فيها خرب أو
أمر ؟) فيقولون ( :ال) فإين لقاعد على الطريق إذ مر يب راكب فقلت ( :من أين جئت؟)
قال ( :من مكة) قلت ( :هل حدث فيها خرب ؟) قال ( :نعم ,رجل رغب عن آهلة قومه
ودعا إىل غريها) قلت( :صاحيب الذي أريد) فشددت راحليت فجئت منزيل الذي كنت
أنزل فيه فسألت عنه فوجدته مستخفيا شأنه ووجدت قريشا عليه جراء فتلطفت له حىت
دخلت عليه فسلمت عليه مث قلت له ( :ما أنت؟) قال ( :نيب) قلت ( :وما النيب؟) قال :
(رسول اهلل) قلت ( :ومن أرسلك ؟) قال( :اهلل) قلت( :مباذا أرسلك؟) قال( :أن تصل
األرحام وحتقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر األوثان وتعبد اهلل وحده ال تشرك به شيئا)
قال( :قلت( :نعم ما أرسلك به أشهد أين قد آمنت بك وصدقت فأمكث معك؟ أو ما
ترى؟) قال ( :قد ترى كراهية الناس ملا جئت به فامكث يف أهلك فإذا مسعت يب خرجت
( )
خمرجا فاتبعين)

( ) البقرة ,اآلية  ,29واحلديث يف السرية النبوية البن هشام (  ,) 00/وتفسري الطربي ( ,) /
وقد حسّنه الشيخ مقبل يف الصحيح املسند من أسباب النزول ( ,) 6ويف خترجيه أحاديث تفسري ابن
كثري ( ) /
( ) تقدمت ترمجته ,ص ()90
( ) رواه اآلجرّي يف كتاب الشريعة ( 2/

) ,وحسّن إسناده الدكتور عبد اهلل الدميحي  -حمقق

الكتاب ,وحسّنه الباحث عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسة مرويات العهد املكّي (ص
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)

 عن عبد اهلل بن مسعود قال :بعثنا رسول اهلل  إىل النّجاشي وحنن حنوٌ منمثانني رجالً ,منهم :عبد اهلل بن مسعود ,وجعفر ,وعبد اهلل بن ُع ْرُفطَة ,وعثمان بن
مظعون ,وأبو موسى .فأتوا النجاشي ,وبعثَت قريش عَمرو بن العاص ,وعمارة بن الوليد
هبدية ,فلمّا دخال على النجاشي َسجَدا له ,مثّ ابتدراه عن ميينه وعن مشاله ,مثّ قاال له :إنّ
نفراً من بين عمنا نزلوا أرضك ,ورغبوا عنا وعن ملتنا .قال :فأين هم؟ قاال :هم يف
أرضك ,فابعث إليهم .فبعث إليهم .فقال جعفر :أنا خطيبكم اليوم .فاتبعوه فسلَّم ومل
يسجد ,فقالوا له ما لك ال تسجد للملك؟ قال :إنّا ال نسجد إال هلل  .قال :وما ذاك؟
قال :إنّ اهلل بعث إلينا رسوله ,فأمرنا أال نسجد ألحد إال هلل عزّ وجل ,وأمرنا بالصالة
والزكاة.
قال عمرو بن العاص :فإنّهم خيالفونك يف عيسى بن مرمي .قال :ما تقولون يف
عيسى بن مرمي وأمه؟ قالوا :نقول كما قال عزّ وجل :هو كلمة اهلل وروحه ألقاها إىل
العذراء البَتُول ,الّيت مل ميسها بَشَر ومل يفْرضْها ولد .قال :فرفع عوداً من األرض مثّ قال :يا
معشر احلبشة والقسيسني والرهبان ,واهلل ما يزيدون على الذي نقول فيه ,ما يساوي هذا.
مرحباً بكم ومبن جئتم من عنده ,أشهد أنه رسول اهلل ,وأنه الّذي جند يف اإلجنيل ,وأنّه
الّذي بشر به عيسى بن مرمي .انزلوا حيث شئتم ,واهلل لوال ما أنا فيه من امللك ألتيته حىت
أكون أنا أمحل نعليه وأوضئه .وأمر هبدية اآلخرَين فردت إليهما ,مث تعجل عبد اهلل بن
( )
مسعود حىت أدرك بدراً ,وزعم أنّ النيب  استغفر له حني بلغه موته.
 يف حديث أيب موسى  يف اهلجرة إىل احلبشة :قال جعفر( :ال نسجد إالهلل) ,فقال له النجاشي( :وما ذاك؟) ,قال( :إن اهلل بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي
بشر به عيسى برسول يأيت من بعده امسه أمحد ,فأمرنا أن نعبد اهلل وال نشرك به شيئاً,
( )
ونقيم الصالة و تؤيت الزكاة وأَمَرَنا باملعروف وهنانا عن املنكر).
( ) رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ,) 6 /وقال احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية ( ( :)69/وهذا
إسناد جيد قوي وسياق حسن) ,وحسن إسناده احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ( ,) 2/0والشيخ
أمحد شاكر يف حتقيق املسند () 2 /6
(

) تقدم خترجيه ,ص (

)
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:التعليق
 وصدق ما جاء, والّيت تدلّ على صدقه, من اآليات اليت أيّد اهلل هبا رسول اهلل
 ووجود,  وشهادهتا لنبوته,  بشارة الكتب املتقدمة به, والتوحيد,به من اإلميان باهلل
. يف هذه الكتب صفته
 (ومما ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه اهلل
 وإما شهادهتا مبثل ما, إما شهادهتا بنبوته  أن شهادة الكتب املتقدمة حملمد,غري مرة
 وهو حجة على أهل الكتاب,أخرب به هو من اآليات البينات على نبوته ونبوة من قبله
  

: كما يف قوله تعاىل,وعلى غري أهل الكتاب من أصناف املشركني( ) امللحدين
) (

        

            

:وقوله
) (

) (

            
) (

 

:وقوله

        

:وقوله

             

:وقوله

                 
)6(

         

) ذكر احملقق زيادة واو العطف هنا يف بعض النسخ
90 :) سورة الشعراء
9 :) سورة يونس
:) سورة الرعد
0 : وسورة األنعام, 6 :) سورة البقرة

(
(
(
(
(

2 ,2 :) سورة املائدة6(
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وقوله:

             

            
 

( ) ( )

)

وإذا كانت الكتب املتقدمة تشهد لنبوة حممد  فإنّها تشهد على صدق مجيع ما
دعا إليه ,ويدخل يف ذلك دخوالً أوّلياً ,توحيد اهلل  الذي يتضمن انفراده بالربوبية.
واألخبار اليت تقدم إيرادها تدلّ على أنّ خرب النيب  ,كان موجوداً يف كتب
اليهود والنصارى ,وأنّهم كانوا على علم بزمن مبعثه ,ومكان مبعثه ,وأنّهم وجدوا صفة
رسول اهلل  مُطابقةً لصفة النيب املنتظر املوجودة يف كتبهم ,وهذا أحد أنواع آيات النيب
 الدالّة على صدق نبوته ,ويلزم من هذا أهنا آيات على توحيد الربوبية ,فإنّ تصديق
نبوة النيب  يستلزم تصديق ما دعا إليه واإلذعان له( ) ,والنيب  دعا إىل عبادة اهلل
وحده ال شريك له ,اليت تتضمن اإلقرار بتوحيد الربوبية.
وهذه األخبار كما أنّها تضمنت آية أيّد اهلل هبا نبينا حممد  ,فإنّها تتضمّن آية
أيّد اهلل هبا موسى  ,وعيسى  ,ذلك أنّها تفيدنا بأنّ ذكر بعثة نبينا حممد ,
كان موجوداً يف التوراة الذي جاء به موسى  ,ويف اإلجنيل الذي جاء به عيسى
 ,وقد حتقق مببعثه  خربٌ يف التوراة واإلجنيل يف مستقبل زمن نزوهلما ,وهذه آية
على صدق نبوّة موسى  ,وعيسى  ,وصدق ما دعيا إليه ,وكان دعوهتما إىل
عبادة اهلل وحده ,قال اهلل تعاىل:

          

 ,) (  والدعوة إىل إفراد اهلل بالعبادة تتضمن الدعوة إىل اإلقرار بتوحيد الربوبية.
فاألخبار املكّية يف شهادة الكتب املتقدمة حملمد  بالرسالة من الشواهد على
داللة بعثة النيب  وآياته على توحيد الربوبية.
(
(
(
(

) سورة اإلسراء09- 00 :
) اجلواب الصحيح ( ) 2/
) انظر :النقل عن اخلطايب يف هذا املعىن ,ص () 2
) سورة النحل6 :
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ثالثاً -ما ورد يف صفات النيب  اخلِلقِيّة واخلُُلقِيّة (اآليات اليت أيّد اهلل هبا رسول
اهلل  يف نفسه) ,ويف ذلك:
أ -ما جاء يف خامت النبوة ,ويف ذلك:
ال سأل رسول اهلل  فقال :كيف كان أول شأنك يا رسول اهلل؟
 أنّ رج ًقال :كانت حاضنيت من بين سعد بن بكر ,فَانْطَلَقتُ أنا وابن هلا يف بَ ْهمٍ لنا ,ومل نأخذ
معنا زاداً ,فقلت( :يا أخي ,اذهب فَ ْأتِنِا بزاد من عند أُمِّنا) ,فانطلق أخي ,ومكثت عند
البَ ْهم ,فأقبل طائران أبيضان كأهنما نسران ,فقال أحدمها لصاحبه( :أهو هو؟) .قال
اآلخر( :نعم) ,فأقبال يَْبتَدَرَاين ,فأخذاين ,فبطحاين للقَفا ,فَشَقِّا بطين ,مث استخرجا قليب
فشَ َّقاه ,فأخرجا منه عَلَقَتَيْن سَوداوَْينِ ,فقال أحدمها لصاحبه( :إئتين مباء ثلج) ,فغسل به
جويف ,مث قال( :إئتين مباء بَرَدٍ) ,فغسل به قليب ,مث قال( :إئتين بالسكينة) ,فذَرَّه يف قليب ,مث
قال أحدمها لصاحبهُ ( :حصْه) ,فحاصه وختم عليه خبامت النبوة ,مث قال أحدمها لصاحبه:
(اجعله يف كفة ,واجعل ألفاً من أُمَّتِه يف كفة) قال رسول اهلل  :فإذا أنا أنظر إىل األلف
فوقي أُ ْشفِ ُق أن يَخِرَّ علَيَّ بَعضُهم ,فقال( :لو أن أُمَّتَه وزنت به ملال هبم) ,مث انطلقا
ت فَرَقاً شديداً ,مث انطلقت إىل أمي فأخربتُها بالذي
فتركاين .قال رسول اهلل  :وفَرِ ْق ُ
ت بعرياً هلا,
ت أن يكون قد الُْتبِسَ يب ,فقالت( :أعيذك باهلل) ,فرَحَّلَ ْ
لقيت ,فأشفَقَ ْ
فجَعَلَْتنِي على الرَّ ْحلِ ,و رَكِبَت خلفي ,حىت بَلَ ْغنا إىل أُمِّي ,فقالت( :أَدَّيتُ أمانيت وذِمَّيت,
وحَدَّثَتها بالذي لَقيتُ ,فلمْ ُيرِ ْعها ذلك ,وقالت( :إين رأيت خرج مِنِّي – يعين :نوراً -
( )
أضاءت منه قصور الشام)
 وعن أيب ذر  قال :قلتُ :يا رسول اهلل ,كيف علمت أنك نيب أول ماعلمت ,حىت علمت ذلك واستيقنت؟ قال( :يا أبا ذر ,أتاين ملكان وأنا ببعض بطحاء

( )

تقدم خترجيه ,ص (

)
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مكة( ) فوقع أحدمها يف األرض ,وكان اآلخر بني السماء واألرض ,فقال أحدمها لصاحبه:
(أهو هو؟) قال( :هو هو) ,قال( :فزنه برجل) ,فوزنت برجل فرجحته ,مثّ قال( :زنه
بعشرة) ,فوزنين بعشرة فرجحتهم ,مث قال( :زنه مبائة) ,فوزنين مبائة فرجحتهم ,مث قال:
(زنه بألف) فوزنين بألف فرجحتهم ,فجعلوا ينتثرون عليّ من كفة امليزان ,فقال أحدمها
لآلخر( :لو وزنته بأمّته رجحها) ,مث قال أحدمها لصاحبه( :شق بطنه) ,فشق بطين ,مثّ قال
أحدمها( :أخرج قلبه)  -أو قال( :شق قلبه) – فشق قليب فأخرج منه مغمز( ) الشيطان
وعلق الدم ,فطرحها ,مثّ قال أحدمها لآلخر( :اغسل بطنه غسل اإلناء) ,واغسل قلبه
غسل اإلناء – أو( :اغسل قلبه غسل املُالَءَة( ))  -مث دعا بالسكينة كأهنا وجه هرة بيضاء,
فأدخلت قليب ,مث قال أحدمها لصاحبه( :خط بطنه) ,فخاط بطين ,وجعال اخلامت بني كتفي
( )
فما هو إال أن وليا عين كأمنا أعاين األمر معاينة.
 قول الراهب يف قصة رحلة النّيب  إىل الشام مع أيب طالب :وإين أعرفه خبامت( )
النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة.
 ويف رواية هلذه القصة :مث جعل ينظر بني عينيه مث كشف عن ظهره ,فرأى()6

خامت النبوة بني كتفيه على موضع الصفة اليت عنده قال :فقبل موضع اخلامت.

( ) البطحاء اسم يطلق على كل واد شقه السيل فجعل أرضه كالرمال ,وكان البطحاء عَلَمًا على
جزء من وادي مكّة ,هو :بني احلجون إىل املسجد احلرام ,ومنها الغزة وسوق الليل .معجم املعامل
اجلغرافية (ص) 6
( ) يف رواية الاللكائي( :مقر الشيطان)
( ) املُالَءَة :اإلزار والربطة .النهاية ( /
( ) رواه الدارمي يف سننه (  /رقم

)
) ,والاللكائي يف شرح أصول اإلعتقاد ( 2 -2 /

رقم  ,) 0قال الشيخ األلباين يف حتقيق املشكاة (رقم ( :) 00رجاله ثقات معروفون غري جعفر
بن عثمان القرشي)
( ) تقدم خترجيه ,ص ( )
() 6

تقدم خترجيه ,ص () 6
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 -وعنه ,رضي اهلل عنه ,قال :خرجتُ أبتغي الدِّين ,فوافقتُ يف الرهبان بقايا

أهل الكتاب ,قال اهلل عزّ وجلّ ) (       :وكانوا يقولون :هذا
زمان نيب قد أظلّ ,خيرج من أرض العرب له عالمات ,من ذلك شامة مدورة ,بني كتفيه
( )
خامت النبوة.
ب -ما ورد يف بيان صدق النيب : 
 -عن ابن عباس  ,قال :ملا نزلت هذه اآلية:

    

( )

ورهطك منهم املخلصني ,خرج رسول اهلل  حىت صعد الصفا ,فهتف( :يا صباحاه),
فقالوا( :من هذا الذي يهتف؟) ,قالوا( :حممد) ,فاجتمعوا إليه ,فقال( :يا بين فالن ,يا بين
فالن ,يا بين فالن ,يا بين عبد مناف ,يا بين عبد املطلب) ,فاجتمعوا إليه ,فقال( :أرأيتكم
لو أخربتكم أن خيال خترج بسفح هذا اجلبل ,أكنتم مصدقي؟) قالوا( :ما جربنا عليك
( )

كذباً) ,قال( :فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد)

 عن عقيل بن أيب طالب( ) ,قال :جاءت قريش إىل أيب طالب فقالوا( :إن ابنأخيك هذا قد آذانا يف نادينا ومسجدنا فاهنه عنا ,فقال( :يا عقيل ,انطلق فأتين مبحمد)
( )
( )

البقرة ,اآلية6 :
تقدم خترجيه ,ص () 0

( ) سورة الشعراء:
( ) رواه البخاري يف كتاب املناقب ,باب من انتسب إىل آبائه يف اإلسالم واجلاهلية (صحيح البخاري
مع فتح الباري رقم ( ) 0صحيح البخاري مع الفتح )6 0/6:خمتصراً ,وكتاب التفسري ,باب:
((إن هو إالّ نذير لكم بني يدي عذاب شديد)) رقم ( 20صحيح البخاري مع الفتح,) 00/2 :
ومسلم يف كتاب اإلميان يف قوله تعاىل ((وأنذر عشريتك األقربني )) رقم ( 00صحيح مسلم مع
شرح النووي )02-00/
( ) هو :عقيل بن أيب طالب بن عبد املطلب أبو يزيد القرشي اهلامشي ابن عمّ رسول اهلل  وأخو علي
وجعفر رضي اهلل عنهما تأخر إسالمه إىل عام الفتح وقيل أسلم بعد احلديبية وهاجر يف أول سنة مثان
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فانطلقتُ إليه ,فاستخرجته من حنش ( )ـ يقول :من بيت صغري ـ فجاء به يف الظهرية
يف شدة احلر فجعل يطلب الفيء ,ميشي فيه من شدة احلر الرحض( ) ,فلما أتاهم قال أبو
طالب( :إن بين عمك هؤالء قد زعموا أنك تؤذيهم يف ناديهم ومسجدهم فانته عن
أذاهم ,فحلق رسول اهلل  ببصره إىل السماء فقال( :أترون هذه الشمس؟) قالوا( :نعم)
قال( :فما أنا أقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة) فقال أبو
طالب( :واهلل ما كذبنا ابن أخي قط( ) فارجعوا)

( )

 قول جعفر بن أيب طالب يف حديث أم سلمة يف اهلجرة إىل احلبشة( :أيهاامللك ,كنا قوما أهل جاهلية نعبد األصنام ,ونأكل امليتة ,ونأيت الفواحش ,ونقطع
األرحام ,ونسيب اجلوار ,يأكل القوي منا الضعيف ,فكنا على ذلك حىت بعث اهلل إلينا
رسوالً منا ,نعرف نسبه وصدقه ,وأمانته وعفافه ,فدعانا إىل اهلل تعاىل لنوحده ونعبده,
( )
وخنلع ما كنا نعبد حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان)
جـ  -ما جاء يف فصاحة النيب  وتأثر الناس هبا

وكان أسر يوم بدر ففداه عمه العباس .شهد غزوة مؤتة وتويف  يف خالفة يزيد قبل احلرة .انظر:
اإلصابة ( ) /
( ) هكذا يف سرية ابن إسحاق ,ويف رواية الطرباين يف الكبري واألوسط( :من كِبس) ,وهو اللفظ
) وقال( :الكِبس بالكسر :بيت صغري ,ويروى بالنون .من

الّذي أثبته ابن األثري يف النهاية ( /
الكناس وهو بيت الظيب)
( ) الرَحْض :الغسل ,ويٌقالَ :رحِض الرجل رحضاً إذا عَرق حىت كأنّه غُسل جسده ,فهو تعبري عن
شدة احلر .انظر :لسان العرب ,مادة (رحض)
( ) ويف لفظ( :ما كذب ابن أخي ,فارجعوا)
( ) رواه ابن إسحاق (ص ) والطرباين يف الكبري ( ,) 9 / 0واألوسط (/2
إسناده األلباين يف السلسلة الصحيحة ( ) 9 /
(

) تقدم خترجيه ,ص () 9
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) ,وحسن

و يف ذلك قصة إسالم ضماد( ) ,فعن ابن عباس  أنّ ضماداً قدم مكة ,وكان
من أزد شَنُوءة( ) ,وكان يرقي من هذه الريح ,فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون( :إن
حممداً جمنون) ,فقال( :لو أين رأيت هذا الرجل ,لعل اهلل يشفيه على يدي) .قال :فلقيه,
فقال( :يا حممد ,إين أرقي من هذه الريح ,وإن اهلل يشفي على يدي من يشاء ,فهل لك؟)
فقال رسول اهلل ( :إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ,مَن يهده اهلل فال مضل له ,ومن
يضلل فال هادي له ,وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأن حممداً عبده ورسوله,
أما بعد) قال :فقال( :أعد عليّ كلماتك هؤالء) ,فأعادهن عليه رسول اهلل  ثالث
مرات .قال :فقال( :لقد مسعت قول الكهنة ,وقول السحرة ,وقول الشعراء ,فما مسعت
مثل كلمات هؤالء ,ولقد بلغن ناعوس البحر) .قال :فقال( :هات يدك أبايعك على
اإلسالم) قال :فبايعه فقال رسول اهلل ( :وعلى قومك) ,قال( :وعلى قومي) .قال:
فبعث رسول اهلل  سرية فمروا بقومه ,فقال صاحب السرية للجيش( :هل أصبتم من
هؤالء شيئا؟) فقال رجل من القوم( :أصبت منهم مطهرة) فقال( :ردوها فإن هؤالء قوم
( )
ضماد)

د -اجتناب النيب  أدران اجلاهلية قبل البعثة

(
(
(

) تقدمت ترمجته ,ص ()26
) تقدم التعريف به (ص)26
) تقدم خترجيه( ,ص)26
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 ملا بنيت الكعبة ذهب النيب  وعباس ينقالن احلجارة ,فقال العباس للنيبّ :اجعل إزارك على رقبتك َيقِك من احلجارة ,فخَرَّ إىل األرض ,وطَ َمحَت عيناه إىل
( )
السماء ,مثّ أفاق فقال( :إزاري! إزاري!) ,فشد عليه إزاره.
 حديث أيب الطفيل( ) وفيه :فبينا النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -حيمل حجارةمن أجياد وعليه منرة إذ ضاقت عليه النمرة ,فذهب يضع النمرة على عاتقه ,فبدت عورته
من صغر النمرة ,فنودي( :يا حممد! مخر عورتك!) فلم ير عريانا بعد ذلك .وكان بني
( )
الكعبة وبني ما أنزل اهلل عليه مخس سنني ,وبني خمرجه وبنائها مخس عشرة سنة
 قال ابن إسحاق :وكان رسول اهلل  فيما ذُكر يل – حيدث عمّا كان اهللحيفظه به يف صغره ,وأمر جاهليته أنّه قال :لقد رأيتين يف غلمان قريش ننقل حجارة لبعض
ما يلعب به الغلمان ,كُلُّنا قد َتعَرَّى ,وأخذ إزاره ,فجعله على رقبته حيمل عليه احلجارة,
فإين ألقبل معهم كذلك ,وأدبر ,إذ لكمين الكم – ما أراه – لكمة وجيعة ,مثّ قال( :شد
عليك إزارك) ,قال :فأخذته ,وشددته عليّ ,مثّ جعلت أمحل احلجارة على رقبيت وإزاري
عليّ من بني أصحايب( ).
 حديث زيد بن حارثة الذي لقي فيه رسول اهلل  زيد بن عمرو بن نفيلوفيه :فأناخ رسول اهلل  البعري الذي حتته مث قدمنا إليه السفرة اليت كان فيه الشواء,
فقال( :ما هذا؟) فقلنا( :هذه شاة ذحبناها لنصب كذا وكذا) ,فقال( :إين ال أكل شيئاً
( ) رواه البخاري يف كتاب احلج ,باب فضل مكّة وبنياهنا (صحيح البخاري مع الفتح/ :
 ,) 2ويف كتاب مناقب األنصار ,باب بنيان الكعبة (صحيح البخاري مع الفتح  20/0رقم
 ,) 2 9ومسلم يف كتاب احليض ,باب االعتناء حبفظ العورة ( صحيح مسلم مع شرح النووي:
 0- 6/رقم )069
( ) تقدمت ترمجته ,ص ( ) 0
( ) تقدم خترجيه ,ص ( ) 0

رقم

( ) رواه ابن إسحاق بدون إسناد (سرية ابن هشام .) 2 / :قال احلافظ يف الفتح (( :) 2 /0قال
السهيلي :إمنا وردت هذه القصة يف بنيان الكعبة فإن صح أن ذلك كان يف صغره فهي قصة أخرى
مرة يف الصغر ,ومرة يف حال االكتهال .قلت :وقد يطلق على الكبري غالم إذا فعل فعل الغلمان فال
يستحيل احتاد القصة اعتماداً على التصريح باألولية يف حديث أيب الطفيل).
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ذُبِح لغري اهلل) ,مثّ تفرّقا ,وكان صنمان من حناس يقال له إساف ونائلة - ,يتمسح به
املشركون إذا طافوا  -فطاف رسول اهلل  وطفت معه ,فلمّا مررت مسحت به فقال
رسول اهلل ( :ال متسه) ,وطفنا فقلت يف نفسي( :ألمُسَّنَّه أنظر ما يقول) ,فمسحته,
فقال رسول اهلل ( :ال متسه أمل تنه؟) .قال :فوالذي أكرمه ,وأنزل عليه الكتاب ما
( )
استلمت صنما حىت أكرمه اهلل بالذي أكرمه ,وأنزل عليه الكتاب.
 وعن جبري بن ُم ْطعِم أنّه أضلّ بعرياً ,فذهب يطلبه – يوم عرفة – فرأى النّيب واقفاً بعرفة ,وقال :هذا واهلل من احلُمْس فما شأنه هاهنا؟
 -6وعن علي  ,قال :مسعت رسول اهلل  يقول  :ما مهمت بشيء مما كان
أهل اجلاهلية يهمون به من النساء إال ليلتني كلتامها عصمين اهلل  فيهما قلت ليلة لبعض
فتيان مكة  -وحنن يف رعاء غنم أهلها  -فقلت لصاحيب  :أبصر يل غنمي حىت أدخل مكة
أمسر فيها كما يسمر الفتيان فقال  :بلى قال  :فدخلت حىت جئت أول دار من دور مكة
مسعت عزفا بالغرابيل واملزامري فقلت  :ما هذا ؟ قالوا  :تزوج فالن فالنة  ,فجلست أنظر
وضرب اهلل على أذين فواهلل ما أيقظين إال مس الشمس  ,فرجعت إىل صاحيب فقال  :ما
فعلت ؟ فقلت  :ما فعلت شيئا مث أخربته بالذي رأيت مث قلت له ليلة أخرى  :أبصر يل
غنمي حىت أمسر ففعل فدخلت فلما جئت مكة مسعت مثل الذي مسعت تلك الليلة فسألت
فقيل  :نكح فالن فالنة  ,فجلست أنظر وضرب اهلل على أذين  ,فواهلل ما أيقظين إال مس
الشمس  ,فرجعت إىل صاحيب فقال  :ما فعلت ؟ فقلت  :ال شيء مث أخربته اخلرب  ,فواهلل
ما مهمت وال عدت بعدمها لشيء من ذلك حىت أكرمين اهلل  بنبوته( ).
هـ  -ما جاء يف رفعة أخالق النيب 
(

) تقدم خترجيه ,ص ( )9

( ) تقدم خترجيه ,ص () 0
( ) رواه احلاكم يف املستدرك (  ) 0 /وصححه وأقرّه الذهيب ,وقال اهليثمي يف جممع الزوائد
(( :) 6/2رجاله ثقات) ,وحسّنه احلافظ ابن حجر يف املطالب العالية ( ) ,وقد ضعّفه الشيخ
األلباين يف خترجيه أحاديث فقه السرية (ص) 00
163

ويف ذلك حديث بدء الوحي وفيه قول أمّ املؤمنني خدجية  بعدما أخربها مبا
حدث يف غار حراء ,وأنّه خشي على نفسه( :كال واهلل ,ما يُخزيك اهلل أبداً ,إنك لتصل
( )
الرحم ,وحتمل الكل ,وتكسب املعدوم ,وَت ْقرِي الضيف ,وتُعني على نوائب احلق)
التعليق
من اآليات اليت أيّد اهلل هبا رسوله  ,الدالة على صدقه ,وصدق ما جاء به,
اآليات اليت أيّده اهلل هبا يف نفسه  ,وهذه اآليات تظهر يف أخالقه ويف صفاته.
ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل أنّ (سرية الرسول  ,وأخالقه ,وأقواله,
( )
وأفعاله ,وشريعته من آياته)
وقال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي – رمحه اهلل( :من عرف حال النيب 
وما هو عليه من األخالق العالية ,وما أُعطي من العلوم النافعة الشاملة لكل ما حيتاجه
اخللق ,وما أُيّد به من اآليات والرباهني املتنوعة من كل وجه ال تعدّ وال تُحصى ,كل
جنس من آياته ,بل كل نوع ,بل كل فرد منها يدل أكرب داللة على أنّه رسول اهلل حقاّ

وأن ما جاء به حق وما خالفه باطل ,فوقوف العاقل البصري على بعض آيات الرسول يف

نفسه ويف شرعه وفيما أُيّد به ,يعرف به بطالن أقوال امللحدين ,وبطالن مذهب املاديني
املنكرين هلل ولرسله ودينه)

( )

فبيّن – رمحه اهلل  -أنّ تأمّل أحوال الرسول  ,وأخالقه الرفيعة ,من الطرق اليت
هبا يُعرف بطالن إنكار وجود اهلل وأفعاله ,وإذا تقرر بطالن قوهلم تقرر نقيضه ,وهو القول
بإثبات وجود الرب وأفعاله.

(
(
(

) تقدم خترجيه ,ص () 2
) اجلواب الصحيح ( ) /
) األدلة القواطع والرباهني (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ السعدي – القسم اخلامس:

الثقافة اإلسالمية /

)
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واملرويات املتقدمة ,ورد فيها بعض آيات الرسول يف نفسه ,وهي أما صفات
خِلقِية وإما صفات خُلُقية.
أما خامت النبوة فهو من الصفات اخلِلقية (وهو الّذي كان بني كتفي النيب ,
( )
وكان من عالمته اليت كان أهل الكتاب يعرفونه هبا)
وأما بقية الصفات املذكورة فهي من الصفات اخلُُلقِية ,وقد ذُكر منها صدق النيب
 ,وفصاحته ,وجتنبه أخالق اجلاهلية ,ورفعة أخالقه  عموماً ,وهذه الصفات ال جتتمع
فيمن يدّعي النبوة كاذباً( ,فإنّ النبوة يدعيها أصدق الصادقني أو أكذب الكاذبني ,وال
يلتبس هذا إال على أجهل اجلاهلني ,بل قرائن األحوال تعرب عنهما ,وتعرّف هبما...
..وما من أحد ادعى النبوة من الكذّابني ,إال وقد ظهر عليه من اجلهل والكذب
والفجور واستحواذ الشياطني عليه – ما ظهر ملن له أدىن التميز ,فإنّ الرسول ال بد أن
خيرب الناس بأمور ويأمرهم بأمور ,وال بد أن يفعل أموراً يبني هبا صدقه ,والكاذب يظهر يف
نفس ما يأمر به وخيرب عنه وما يفعله ما يبني به كذبه من وجوه كثرية ,والصادق ضده,
بل كل شخصني ادعيا أمراً :أحدمها صادق واآلخر كاذب – ال بد أن يظهر صدق هذا
( )

وكذب هذا ولو بعد مدة ,إذ الصدق مستلزم للرب ,والكذب مستلزم للفجور)
فصِدق النيب  ,وشهادة ألدّ خصومه على أنّه مل يكذب يف حياته قط ,وبُعده عن
الفحش ,وعن الفجور ,وعن مجيع عادات اجلاهلية ,وأخالقه العالية ,كلها قرائن تدلّ على
أنّ النيب  ,كان صادقاً يف دعواه النبوة.
وقد استدلت أم املؤمنني خدجية  على صدق نبوة رسول اهلل  هبذه القرائن,
وقالت مقولتها املشهورة( :كال واهلل ال يُخزيك اهلل أبداً ,إنك لتصل الرحم ,وحتمل الكل,
وتكسب املعدوم ,وَت ْقرِي الضيف ,وتُعني على نوائب احلق) ,عندما ذكر النيب  أنّه
( )
خشي على نفسه.

(
(
(

) فتح الباري ()6 9/6
) شرح الطحاوية (ص) 09
) انظر :شرح الطحاوية (ص

-

)
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فصفات النيب  تقتضي تصديق نبوّته ,وقد تقدّم البيان على أنّ مجيع اآليات
الدالة على صدق النبوة توجب اإلقرار بتوحيد الربوبية ,كما تقدّم وجه داللة تلك اآليات
( )
على ذلك.
رابعاً – ما جاء يف آيات النيب  اليت كانت قبل زمن النبوة ,ويف ذلك:
أ -ما ورد يف قصة الفيل
 قال النيب ( :إنّ اهلل حبس عن مكّة الفيل) قال النّيب – صلّى اهلل عليه وسلّم( :ما خألت القصواء ,وما ذاك هلا خبُُلقٍ,ولكن حبسها حابس الفيل)
 قال ابن عبّاس :أقبل أصحاب الفيل حىت إذا دنوا من مكة استقبلهم عبداملطلب فقال ملَلِكِهم( :ما جاء بك إلينا يا ربنا أال بعثت فنأتيك بكل شيء أردت؟) فقال:
(أخربت هبذا البيت الذي ال يدخله أحد إال آمن فجئت أخيف أهله) فقال ( :إنا نأتيك
بكل شيء تريد فأرجع) فأىب إالّ أن يدخله وانطلق يسري حنوه وختلف عبد املطلب فقام
على جبل فقال  :ال أشهد مهلك هذا البيت وأهله مث قال:
حالال فامنع حاللك
اللهم إن لكل إله
أبدا حمالــــك
ال يغلنب حماهلـم
اللهم فإن فعلـت فأمر ما بدا لــك
فأقبلت مثل السحابة من حنو البحر حىت أظلّتهم طري أبابيل اليت قال اهلل عزّ
وجلّ:

     

 

) (

قال :فجعل الفيل يعج عجاً

( )

( ) انظر( :ص  ) 2من هذه الرسالة
) ( سورة الفيل:
(

) سورة الفيل:
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 وقال – رضي اهلل عنهما :جاء أصحاب الفيل حىت نزلوا الصِفَاح( ) ,فجاءهمعبد املطلب جد النيب – صلّى اهلل عليه وسلّم  -فقال( :إنّ هذا بيت اهلل تعاىل ,مل يسلط
عليه أحداً) .قالوا( :ال نرجع حىت هندمه) .قال :وكانوا ال يقدمون فيلهم إالّ تأخر فدعا
اهلل الطري األبابيل ,فأعطاها حجارة سودا عليها الطني ,فلمّا حاذهتم رمتهم ,فما بقي منهم
أحد إالّ أخذته احلكة ,فكان ال حيك إنسان منهم جلده إال تساقط حلمه).
 عن عبيد بن عمري( ) ,قال :ملا أراد اهلل أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهمطريا أنشئت من البحر أمثال اخلَطَاطِيف( ) كل طري منها حيمل ثالثة أحجار جمزعة حجرين
يف رجليه وحجرا يف منقاره قال  :فجاءت حىت صفت على رؤوسهم مث صاحت وألقت
ما يف أرجلها ومناقريها فما يقع حجر على رأس رجل إال خرج من دبره وال يقع على
شيء من جسده إال خرج من اجلانب االخر وبعث اهلل رحيا شديدة فضربت احلجارة
( )
فزادهتا شدة فأهلكوا مجيعاً.
ب -ما جاء يف خفة محل آمنة برسول اهلل  ,والرؤيا اليت رأهتا ,وصفة والدة
النيب  ,والشق األول لصدره 
 يف قصة حليمة بنت أيب ذؤيب السعدية أم رسول اهلل  اليت أرضعته:..فرجعنا به ,فواهلل إنّه بعد مَ ْقدَمنا به بأشهرٍ مع أخيه لَفي بَهمٍ لنا خلف بيوتنا إذ أتانا
أخوه يشتدُّ ,فقال يل وألبيه( :ذاك أخي القرشيُّ قد أخذه رجالن عليهما ثياب بيض
فأضجعاه ,فشقّا َبطْنَهُ ,فهما يَسُوطانه) .قالت :فخرجتُ أنا وأبوه حنوه ,فوجدناه قائماً
مُنَْتقَعاً وَجْههُ .قالت :فَالتْزَمتُهُ والَْت َزمَهُ أبوه ,فقُلنا له( :مَالَك يَا بُنَيَّ؟) قال( :جاءين رجالن

(
(
(
(

) تقدم التعريف به (ص) 2
) تقدمت ترمجته( ,ص) 2
) تقدم شرحه( ,ص) 2

) تقدم ختريج هذه الروايات ,ص () 9- 0
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جعَاين و َشقَّا بطين ,فالتمسا فيه شيئاً ال أدري ما هو) .قالت:
ضَ
عليهما ثياب بِيضٌ فأَ ْ
فرجعنا به إىل خِبَائِنَا.
قالت :وقال يل أبوه( :يا حليمة ,لقد خَشِيتُ أن يكون هذا الغالم قد أُصيبَ,
فأَحلَِْقيه بِأَ ْهلِه قبل أن يظهر ذلك به) قالت :فاحتملناه فقدمنا به على أمه ,فقالت( :ما
أَ ْقدَمَكِ به يا ظِْئر ,وقد كُنتِ حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟) قالت :فقُلتُ( :قد بَلَغَ اهلل
ت األحداثَ عليه ,فَأَدَّيته إليك كما تُحِبِّني) .قالت( :ما
بابين وَقَضَيتُ الذي عليّ ,وختوَّ ْف ُ
هذا شأنكِ ,فأصدُقِيين خَربَكِ) .قالت :فلم تدعين حىت أخربهتا .قالت( :أَفَتَخَوَّ ْفتِ عليه
الشيطان؟) .قالتُ :قلتُ( :نعم) ,قالت( :كال واهلل ,ما للشيطان عليه من سبيل ,وإن لبين
لشأنا ,أفال أخربك خربه؟) قالتُ :قلتُ( :بلى) ,قالت( :رأيت حني محلتُ به ,أنّه خرج

منّي نورٌ أضاء يل قصور بُصرى من أرض الشام ,مث محلتُ به ,فواهلل ما رأيت من محل
قط كان أخف عليّ وال أيسر منه ,وقع حني ولد واضعاً يديه باألرض ,رافعاً رأسه إىل
( )

السماء ,دعيه عنك وانطلقي راشدة).

ال سأل رسول اهلل  فقال :كيف كان أول شأنك يا رسول اهلل؟
 أنّ رج ًقال :كانت حاضنيت من بين سعد بن بكر ,فَانْطَلَقتُ أنا وابن هلا يف بَ ْهمٍ لنا ,ومل نأخذ
معنا زاداً ,فقلت( :يا أخي ,اذهب فَ ْأتِنِا بزاد من عند أُمِّنا) ,فانطلق أخي ,ومكثت عند
البَ ْهم ,فأقبل طائران أبيضان كأهنما نسران ,فقال أحدمها لصاحبه( :أهو هو؟) .قال
اآلخر( :نعم) ,فأقبال يَْبتَدَرَاين ,فأخذاين ,فبطحاين للقَفا ,فَشَقِّا بطين ,مث استخرجا قليب
فشَ َّقاه ,فأخرجا منه عَلَقَتَيْن سَوداوَْينِ ,فقال أحدمها لصاحبه( :إئتين مباء ثلج) ,فغسل به
جويف ,مث قال( :إئتين مباء بَرَدٍ) ,فغسل به قليب ,مث قال( :إئتين بالسكينة) ,فذَرَّه يف قليب ,مث
قال أحدمها لصاحبهُ ( :حصْه) ,فحاصه وختم عليه خبامت النبوة ,مث قال أحدمها لصاحبه:
(اجعله يف كفة ,واجعل ألفاً من أُمَّتِه يف كفة) قال رسول اهلل  :فإذا أنا أنظر إىل األلف
فوقي أُ ْشفِ ُق أن يَخِرَّ علَيَّ بَعضُهم ,فقال( :لو أن أُمَّتَه وزنت به ملال هبم) ,مث انطلقا
ت فَرَقاً شديداً ,مث انطلقت إىل أمي فأخربتُها بالذي
فتركاين .قال رسول اهلل  :وفَرِ ْق ُ
ت بعرياً هلا,
ت أن يكون قد الُْتبِسَ يب ,فقالت( :أعيذك باهلل) ,فرَحَّلَ ْ
لقيت ,فأشفَقَ ْ

( )

تقدم خترجيه ,ص () 0
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فجَعَلَْتنِي على الرَّ ْحلِ ,و رَكِبَت خلفي ,حىت بَلَ ْغنا إىل أُمِّي ,فقالت( :أَدَّيتُ أمانيت وذِمَّيت,
وحَدَّثَتها بالذي لَقيتُ ,فلمْ ُيرِ ْعها ذلك ,وقالت( :إين رأيت خرج مِنِّي – يعين :نوراً -
( )
أضاءت منه قصور الشام)
 ما روي أنّ أمّ النيبّ  قالت :ملّا ولدته ,خرج منّي نور أضاء له قصور شام,فولدته نظيفاً ,ولدته كما يولد السخل ما به قذر ,ووقع إىل األرض وهو جالس على
األرض بيده( ).
 ما روي أنّ الّنيبّ ملا ولد وقع على كفيه وركبتيه شاخصاً بصره إىل( )
السماء.
ما روي أنّ رسول اهلل  ملّا ولدته أمّه وضعته حتت ُبرمَة( ) فانفلقت عنه,قالت :فنظرت إليه فإذا هو قد شق بصره ينظر إىل السماء( ).
 -6أن نفراً من أصحاب رسول اهلل  قالوا له :يا رسول اهلل أخربنا عن نفسك,
قال( :نعم ,أنا دعوة أيب إبراهيم ,وبُشرى أخي عيسى ,ورأت أمّي حني محلت يب أنّه
خرج منها نور أضاء هلا قصور شام ,واسترضعتُ يف بين سعد بن بكر ,فَبَينا أنا مع أخ يل
ض ِبطَست من ذهب مملوءة ثلجاً ,مثّ أخذاين
َن ْرعَى هبما لنا إذ أتاين رجالن عليهما ثياب بِي ٌ
فشقّا بطين ,واستخرجا قليب فشقّاه ,فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ,مثّ غسال قليب
وبطين بذلك الثلج حىت أنّقياه ,مثّ قال أحدمها لصاحبه :زِنْهُ بعشرة من أُمَّتِهِ ,فوزنين بِهِم,

( ) تقدم خترجيه ,ص ( )
( ) الطبقات الكربى البن سعد (  ,) 0 /أفاد الباحث عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسة
مروايات العهد املكّي ص (  ) 2أنّ إسناده حسن وأنه مرسل
( ) الطبقات الكربى البن سعد (  ,) 0 /أفاد الباحث عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسة
مروايات العهد املكّي ص (  ) 2أنّ إسناده حسن وأنه مرسل
( ) البُ ْرمَة :القِدر .النهاية ( ) /
( ) الطبقات الكربى البن سعد (  ,) 0 /قال الباحث عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسة
مروايات العهد املكّي ص ( ( :) 2وهذا مرسل رجاله كلهم ثقات)
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فوزنتُهم ,مثّ قال :زِنْهُ مبائة من أمّته ,فوزنين بِهم فوزنتهم ,مثّ قال :زِنْه بأَلفٍ من أمّته
( )
فوزنين بِهم فوزنتهم ,فقالَ :دعْه عَنكَ ,فواهلل لو وزنته بأمّته لوزنا)
 -0عن أنس بن مالك  أنّ رسول اهلل  أتاه جربيل  وهو يلعب مع
الغلمان ,فأخذه فصرعه فشقّ عن قلبه ,فاستخرج القلب ,فاستخرج منه علقة .فقال :هذا
ستٍ من ذهب مباء زمزم ,مثّ ألمه ,مثّ أعاده يف مكانه,
حظ الشيطان منك ,مثّ غسله يف طِ ْ
وجاء الغلمان يسعَون إىل ُأمّه – يعين :ظِئْرَهُ – فقالوا إنّ حممداً قد قُتل ,فاستقبلوه وهو
( )
مُنَْتقَعُ اللّون .قال أنس :وقد كنت أرى أثر ذلك املخيط يف صَدره.
-2وعن أيب ذر  قال :قلتُ :يا رسول اهلل ,كيف علمت أنك نيب أول ما
علمت ,حىت علمت ذلك واستيقنت؟ قال( :يا أبا ذر ,أتاين ملكان وأنا ببعض بطحاء
مكة فوقع أحدمها يف األرض ,وكان اآلخر بني السماء واألرض ,فقال أحدمها لصاحبه:
(أهو هو؟) قال( :هو هو) ,قال( :فزنه برجل) ,فوزنت برجل فرجحته ,مثّ قال( :زنه
بعشرة) ,فوزنين بعشرة فرجحتهم ,مث قال( :زنه مبائة) ,فوزنين مبائة فرجحتهم ,مث قال:
(زنه بألف) فوزنين بألف فرجحتهم ,فجعلوا ينتثرون عليّ من كفة امليزان ,فقال أحدمها
لآلخر( :لو وزنته بأمّته رجحها) ,مث قال أحدمها لصاحبه( :شق بطنه) ,فشق بطين ,مثّ قال
أحدمها( :أخرج قلبه)  -أو قال( :شق قلبه) – فشق قليب فأخرج منه مغمز الشيطان
وعلق الدم ,فطرحها ,مثّ قال أحدمها لآلخر( :اغسل بطنه غسل اإلناء) ,واغسل قلبه
غسل اإلناء – أو( :اغسل قلبه غسل املُالَءَة)  -مث دعا بالسكينة كأهنا وجه هرة بيضاء,
فأدخلت قليب ,مث قال أحدمها لصاحبه( :خط بطنه) ,فخاط بطين ,وجعال اخلامت بني كتفي
( )
فما هو إال أن وليا عين كأمنا أعاين األمر معاينة.
( ) رواه ابن إسحاق (السرية النبوية البن هشام  ,) 62/واحلاكم يف املستدرك ( )60 /
وصححه وأقره الذهيب ,وقال احلافظ ابن كثري يف تفسريه (( :) 0/2وهذا إسناد جيّد .وروي له
شواهد من وجوه أخر) ,ووافقه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة (  60- 9/رقم
( ) رواه مسلم يف كتاب :اإلميان ,باب :اإلسراء برسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم وفرض الصلوات
)
(مع شرح النووي  29/رقم
( )
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التعليق:
من اآليات اليت أيّد اهلل هبا رسول اهلل  اليت تدلّ على صدقه وصدق ما جاء به
اآليات اليت كانت قبل زمن النبوة.
ومن هذه اآليات ما حدث يف قصة الفيل
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وقد تواترت قصة أصحاب الفيل ,وأنّ أهل
احلبشة :النصارى ساروا جبيش عظيم ,معهم فيل ,ليهدموا الكعبة ,ملا أهان بعض العرب
كنيستهم اليت باليمن ,فقصدوا إهانة الكعبة ,وتعظيم كنائسهم ,فأرسل اهلل عليهم طرياً
أهلكهم ,وكان ذلك عام مولد النيبّ  وكان جريان البيت مشركون يعبدون األوثان,
ودين النصارى خري من دينهم.
فعُلم بذلك أنّ هذه اآلية مل تكن ألجل جريان البيت حينئذ ,بل كانت ألجل
البيت ,أو ألجل النيبّ  الّذي ولد به يف ذلك العام عند البيت ,أو جملموعهما ,وأي ذلك
( )
كان فهو من دالئل نبوته)
وقال:
(وقوله:

   

إستفهام يف معىن التقرير ,وهذا يقتضي أنّ هذا قد وقع وعلم
( )

به الناس ورأوه وقد قررهم على ذلك ,ملا فيه من الداللة والبيان واإلنعام على اخللق).
ووجه داللة قصة الفيل على توحيد الربوبية أنّها تدلّ على عظم قدرة اهلل تعاىل,
وذلك أنّ الطري ,الّيت هي من أصغر وأضعف خملوقات اهلل  ,هزمت الفيل ,الذي هو
من أكرب وأقوى احليوان ,وهذا أمر خارق للعادة ,واهلل  هو الّذي أقدر الطري على هزم
الفيل ,وقد جاءت يف هذه األخبار نسبة إرسال الطري إىل اهلل ,كما علمنا من الرواية
األخرية أنّ اهلل بعث رحيًا شديدة الّيت زادت احلجارة اليت رمتها الطري شدّةً ,وهذا كلّه
يدلّنا على أنّ اهلل يتصرف يف خملوقاته جبميع أنواعها كيف يشاء ,فاهلل  هو املتفرّد
باألمر وتدبري شؤون العباد ,وهذه من خصائص الربوبية.

(
(

) اجلواب الصحيح ( ) 00/
) اجلواب الصحيح ( ) 02/
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أمّا النور الذي رأته آمنة عند وضعها رسول اهلل  ففيه إشارة إىل النور الّذي
اهتدى به الناس وأنّ ما جاء به حق.
قال احلافظ ابن رجب – رمحه اهلل تعاىل( :وخروج هذا النور عند وضعه إشارة
إىل ما جيي به من النور الذي اهتدى به أهل األرض ,وزال به ظلمة الشرك منها كما قال
تعاىل:

              

            

وقال تعاىل:

( )

             

 

( ) ( )

)

وإذا كان ما جاء به النور الذي يهتدي به الناس فهو احلق ,وزبدة ما جاء به هي
الدعوة إىل عبادة اهلل وحدة اليت تتضمن تفرّده بالربوبية
أما خفة محل آمنة برسول اهلل  ,وصفة والدة النيب  ,وحتمّله شق صدره يف
حالة الطفولة فهذه األشياء كلّها أمور خارقة عن العادة ,واألمر اخلارق للعادة تُفيد العلم
بقدرة اهلل تعاىل وأن اخللق حتت قهره وأمره ,وأنّه قادر على تغيري جمرى العادة اليت كان
الناس يألفوهنا( ) ,وهذا من خصائص الربوبية.
خامساً -:ما جاء يف إخبار النيب  بالغيوب املاضية واحلاضرة واملستقبلة ,ويف ذلك:
أ -ما جاء يف اإلسراء واملعراج

(
(
(
(

) سورة املائدة:

6-

) سورة األعراف0 :
) لطائف املعارف ,ص ()29
) آيات األنبياء وأثرها يف اجملتمع (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل
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 عن أنس بن مالك ,أنّ رسول اهلل  قال :أُتِيتُ بالرباق  -وهو دابة أبيضطويل فوق احلمار ,ودون البغل ,يضع حافره عند منتهى طَ ْرفِه – قال :فرَكِبتُه حىت أَتَيتُ
ط به األنبياء .قال :مث دَخَلتُ املسجد فصََّليتُ
بيتَ املقدس .قال :فَرَبَ ْطُته باحلَ ْلقَةِ اليت يَ ْربِ ُ
فيه ركعتني ,مث خَرَجتُ ,فجاءين جربيل  بإناء من مخر وإناء من لنب ,فَاخْتَرتُ اللنب,
فقال جربيل ( :اخْتَ ْرتَ الفطرة) ,مث عَرَجَ بنا إىل السماء ,فاستفتح جربيل ,فقيل( :من
أنت؟) قال( :جربيل) ,قيل( :ومن معك؟) ,قال( :حممد) ,قيل( :وقد بعث إليه؟) قال:
(قد بعث إليه) ,ففُتِحَ لنا ,فإذا أنا بِآدَم ,فرَحَّبَ يب ودعا يل خبري ,مث عَرَجَ بنا إىل السماء
الثانية ,فاستفتح جربيل  ,فقيل( :من أنت؟) ,قال( :جربيل) ,قيل( :ومن معك؟),
قال( :حممد) ,قيل( :وقد بعث إليه؟) ,قال( :قد بعث إليه) ,فَ ُفتِحَ لنا ,فإذا أنا بابين اخلالة
عيسى بن مرمي ,وحيىي بن زكريا ,صلوات اهلل عليهما ,فَرَحَّبَا وَدَعَوَا يل خبري ,مث عَرَجَ يب
إىل السماء الثالثة ,فاستفتح جربيل ,فقيل( :من أنت؟) ,قال( :جربيل) ,قيل( :ومن
معك؟) ,قال( :حممد  ,)قيل( :وقد بعث إليه؟) ,قال( :قد بعث إليه) ,فَ ُفتِحَ لنا ,فإذا
أنا بيوسف  ,إذا هو قد أُ ْعطِيَ شَ ْط ُر احلُسن ,فَرَحَّب ودعا يل خبري ,مث عَرَجَ بنا إىل
السماء الرابعة ,فاستفتح جربيل  ,قيل( :من هذا؟) ,قال( :جربيل) ,قيل( :ومن
معك؟) ,قال( :حممد) ,قال( :وقد بعث إليه؟) ,قال( :قد بعث إليه) ,فَ ُفتِحَ لنا ,فإذا أنا
بإدريس فَرَحَّبَ ودعا يل خبري ,قال اهلل  ,) (      :مث عَرَجَ بنا إىل

السماء اخلامسة ,فاستفتح جربيل ,قيل( :من هذا؟) ,قال( :جربيل) ,قيل( :ومن معك؟),
قال( :حممد) ,قيل( :وقد بعث إليه؟) ,قال( :قد بعث إليه) ,فَ ُفتِحَ لنا ,فإذا أنا هبارون ,
فرَحّبَ ودعا يل خبري ,مث عَرَجَ بنا إىل السماء السادسة ,فاستفتح جربيل  ,قيل( :من
هذا؟) قال( :جربيل) ,قيل( :ومن معك؟) ,قال( :حممد) ,قيل( :وقد بعث إليه؟) ,قال:
(قد بعث إليه) ,فَ ُفتِحَ لنا ,فإذا أنا مبوسى  ,فرَحَّبَ ودعا يل خبري ,مث عَرَجَ إىل السماء
السابعة ,فاستفتح جربيل ,فقيل( :من هذا؟) ,قال( :جربيل) ,قيل( :ومن معك؟) قال:
(حممد  ,)قيل( :وقد بعث إليه؟) ,قال( :قد بعث إليه) ,فَ ُفتِحَ لنا ,فإذا أنا بإبراهيم 
سنِدَاً ظهره إىل البيت املعمور ,وإذا هو يَ ْد ُخُله كلَ يوم سبعون ألف مَلَكٍ ال يعودون
ُم ْ
(

) سورة مرمي0 :
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إليه ,مث ذهب يب إىل السدرة املنتهى ,وإذا ورقها كآذان الفِيلَةِ ,وإذا مثرها كالقِالَل .قال:
فلما غشيها من أمر اهلل ما غشي ,تغريت فما أحد من خلق اهلل يستطيع أن ينعتها من
ت إىل
سنِها ,فأوحى اهلل إيلَّ ما أوحى ,فَفَرَضَ عَلَيَّ مخسني صالةً يف كل يوم وليلة ,فَنَزَْل ُ
ُح ْ
موسى  ,فقال( :ما فَرَضَ رَبُّكَ على أمتك؟) ,قلت( :مخسني صالة) ,قال( :ارجع إىل
رَبّكَ ,فاسأله التخفيف ,فإنّ ُأمَّتَك ال يُطِيقُون ذلك ,فإنِّي قد بَلَوتُ بين إسرائيل
ط عَنِّي مخساً,
وخَبَ ْرُت ُهم) .قال :فرجعت إىل رَبِّي ,فقلت( :يا رَبِّ ,خَفِّف على أُمَّتِي) ,فَحَ َّ
ط عَنِّي مخساً) ,قال( :إّن أُمَّتَكَ ال يُطِيقُون ذلك ,فارجع
ت( :حَ َّ
ت إىل موسى ,فَ ُق ْل ُ
فَرَجَ ْع ُ
إىل رَبِّك ,فاسأله التخفيف) .قال :فلم أزل أرجع بني رَبِّي تبارك وتعاىل وبني موسى
 ,حىت قال( :يا حممد ,إهننّ مخس صلوات كل يوم وليلة لكل صالة عشر فذلك
مخسون صالة ,ومن همَّ حبسنة فلم يَعمَ ْلهَا كُتِبَت له حسنة ,فإن عَمِلَها كُتِبَت له عشراً,
ومن همّ بسيئة فلم يَ ْعمَ ْلها مل تُكتَب شيئاً ,فإن عَمِلَها كُتِبَت سيئة واحدة) .قال :فَنَزَلتُ,
حىت انتهيت إىل موسى  ,فأخربته فقال( :ارْجِع إىل رَبِّك ,فاسأله التخفيف) فقال
( )
رسول اهلل  :فقلت( :قد رجعت إىل رَبِّي حىت استحييت منه)
عن أنس ,قال ,كان أبو ذر ُيحَدِّثُ ,أنّ رسول اهلل  قالُ :ف ِرجَ عن سَقْ ِف
ستٍ من
بييت وأنا مبكَّة ,فََن َزلَ جربيل  ,ففرج صدري ,مثّ غسله مباء زمزم ,مثّ جاء بطَ ْ
ذهب مُمتلِئٍ حكمةً وإمياناً ,فأفرغها يف صدري ,مثّ أطبقه ,مثّ أخذ بيدي ف َع َرجَ يب إىل
السماء ,فَلَمّا جِئنَا السماء الدنيا قال جربيل  لِخَازِن السماء الدنيا( :افْتَح) ,قال( :من
هذا؟) قال( :هذا جربيل) قال( :هل معك أحد؟) ,قال( :نعم ,معي حممد  ,)قال:
(فأرسل إليه؟) ,قال( :نعم ,فا ْفتَ ْح)( ) .قال :فَلَمّا عَلَونا السماء الدنيا فإذا رَ ُج ٌل عن ميينه
أَ ْسوِدَة ,وعن يَسَارِه أسودة .قال :فإذا نظر قِبَلَ ميينه ضَحِك ,وإذا نظر قِبَلَ مشاله بَكَى.
ت( :يا جربيل ,من هذا؟),
قال :فقال( :مَرحَباً بالنيب الصاحل واالِْبنِ الصّالِح) .قالُ :ق ْل ُ
قال( :هذا آدم  ,وهذه األسودة عن ميينه وعن مشاله نَسمُ بَنِيهِ ,فَأَهل اليَمِني أهل اجلنة,
واألسودة اليت عن مشاله أهل النار ,فإذا نظر قِبَلَ ميينه ضَحِك ,وإذا نظر قِبَل مشاله بَكَى).
(
(

) تقدم خترجيه ,ص ( )

) قال احملقق( :يف املطبوعةَ :ففَتَح)
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قالُ :ثمّ عرج يب جربيل حىت أتى السماء الثانية ,فقال لِخَازِنِها( :افْتَح) فقال له خازهنا
مثلَ ما قال خازن السماء الدنيا فَفَتَح.
فقال أنس بن مالك :فَذَكَر أَنّه وَجَدَ يف السماوات آدم ,وإدريس ,وعِيسَى,
ت كيف منازلُهم ,غريَ أنه ذَكَرَ أنه
وموسى ,وإبراهيم صلوات اهلل عليهم أمجعني ,ومل يُْثبِ ْ
قد وجد آدم  يف السماء الدنيا ,وإبراهيم يف السماء السادسة.
قال :فَلَمّا مرّ جربيل ورسول اهلل  بإدريس صلوات اهلل عليه ,قال( :مَرحَباً بالنيب
الصاحل ,واألخ الصاحل) .قالُ :ثمّ مَرَّ ,فقلت( :من هذا؟) ,فقال( :هذا إدريس) .قالُ( :ثمّ
ت بِ ُموسَى  ,فقال( :مَرحباً بالنيب الصاحل ,واألخ الصاحل) .قال :قلت( :من
مَرَ ْر ُ
ت بعِيسَى ,فقال( :مرحباً بالنيب الصاحل واألخ
هذا؟) ,قال( :هذا موسى) .قالُ :ثمّ مَرَرَ ُ
الصاحل) ,قلت( :من هذا؟) ,قال( :هذا عيسى بن مرمي) .قالُ :ثمّ مررت بإبراهيم ,
فقال( :مرحباً بالنيب الصاحل واالبن الصاحل) .قالُ :قلتُ( :من هذا؟) ,قال( :هذا
( )
إبراهيم)
 عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل  :مث عَرَجَ يب حتّىت لِ ُمستَوًى ,أمسع فيه صريف األقالم ,وعن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل :
ظَهَ ْر ُ
فَفَرَضَ اهلل على أُمَّتِي مخسني صالة .قال :فرجعت بذلك حىت أَ ُمرّ مبوسى ,فقال موسى
 ماذا فَرَضَ رَبُّك على أمتك؟) قال :قلت( :فَرَضَ عليهم مخسني صالة) قال يل
موسى ( :فراجع رَبَّك ,فإنّ ُأمَّتَك ال تُطيق ذلك) .قال :فراجعت رَبِّي ,فوَضَعَ
شَ ْطرَها .قال :فرجعت إىل موسى  فأخربته ,قال( :راجع ربك ,فإن أمتك ال تطيق
ذلك) .قال :فراجعت ريب فقال( :هي مخس ,وهي مخسون ,ال يبدل القول لدي) .قال:
فرجعت إىل موسى فقال( :راجع ربك) ,فقلت( :قد استحييت من ريب) .قال :مث انطلق

( ) رواه البخاري يف كتاب الصالة ,باب كيف فُرضت الصلوات يف اإلسراء؟ (الفتح,) 0/ :
ومسلم – واللفظ له  -يف كتاب اإلميان ,باب :اإلسراء برسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم وفرض
الصلوات (مع شرح النووي  90/رقم

)
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يب جربيل حىت نأيت سدرة املنتهى فغشيها ألوان ال أدري ما هي .قال :مث أدخلت اجلنة فإذا
( )
فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تراهبا املسك
 عن مالك بن صعصعة( ) قال :قال نيب اهلل  :بينا أنا عند البيت بني النائمت قائالً يقول( :أحد الثالثة بني الرجلني) ,فَُأتِيتُ فانْ ُطلِقَ يب ,فأُتِيتُ
واليَ ْقظَانِ ,إذ سَمِ ْع ُ
شرِحَ صدري إىل كذا وكذا ,فاستُخرِجَ قَلبِي
ستٍ مِن ذَهَبٍ فيها مِن مَاءَِ زَمزَم ,فَ ُ
بِطَ ْ
فَ ُغسَِلَ بِمَاءَِ زَمزَمُ ,ثمَّ ُأعِيدَ مَكَانَ ُهُ ,ثمَّ ُحشِيَ إِميَاناً وحِكمَةً ,مث أُتِيتُ بِدَابَةٍ أَْبيَضَ ُيقال له:
حمِلتُ عليهُ ,ثمّ
(البُرَاق) ,فوق احلِمار ودون البغل ,يقع خَطوُه عند أَقصَى طَ ْرفِهِ ,فَ ُ
انْطَلَقنَا حىت أتينا السماء الدنيا ,فاستفتح جربيل  ,فقيل( :من هذا؟) ,قال( :جربيل),
قيل( :ومن معك؟) ,قال( :حممد  ,)قيل( :وقد بعث إليه؟) ,قال( :نعم) .قال :فَفَتَحَ
لنا ,وقال( :مرحبا به ,وَلَنِ ْعمَ املَجِيءُ جاء) .قال :فأتينا على آدم  ,وساق احلديث
بِقِصَّتِه ,وذَكَر أنه لَقِي يف السماء الثانية عِيسَى ويَحيَى عليهما السالم ,ويف الثالثة يوسف,
ويف الرابعة إدريس ,ويف اخلامسة هارون صلى اهلل عليهم وسلم .قال :مث انطَلَقنَا حىت
ت عليه ,فقال( :مرحباً باألخ
انتهينا إىل السماء السادسة ,فَأَتَيتُ على موسى  فَسَلّ ْم ُ
الصاحل والنيب الصاحل) ,فَلَمّا جاوزتُ ُه بَكَى ,فَُنودِي( :ما يبكيك؟) ,قال( :يا رَبِّ( ) ,هذا
ُغالَ ٌم بَعَْثُت ُه بعدي ,يدخل من أُمّتِهِ اجلنة أكثر مما يدخل من أُمّتِي) .قالُ :ثمَّ انْطَلَقنَا حىت
انتَهَينَا إىل السماء السابعة ,فأتيت على إبراهيم .وقال يف احلديث :وحَدَّثَ نيب اهلل  أنه
ت( :يا جربيل ,ما هذه
رأى أربعة أهنار خيرج من أصلها هنران ظاهران وهنران باطنان :فقُ ْل ُ
األهنار؟) ,قال( :أما النهران الباطنان فنهران يف اجلنة ,وأما الظاهران فَالنِّيل والفُرَات)ُ ,ثمّ
ت( :يا جربيل ما هذا؟) ,قال( :هذا البيت املعمور ,يَدخُُله كُ َّل
ُرفِعَ يل البيت املعمور ,فقُ ْل ُ
يوم سبعون ألف مَلَكٍ ,إذا خرجوا منه مل يعودوا فيه آخِ ُر ما عليهم)ُ ,ثمَّ ُأتِيتُ بِإنَاءَينِ

(

) رواه مسلم يف كتاب اإلميان ,باب :اإلسراء برسول اهلل  إىل السماوات وفرض الصلوات (مع

)
شرح النووي  9 /رقم
( ) هو :مالك بن صعصعة بن وهب بن عدي األنصاري ,حدث أنس بن مالك عنه عن النيب 
بقصة اإلسراء وهو يف الصحيحني حديثني .اإلصابة ( )0 2/
(

حقّق :يف املطبوعة :رب ,بدالً من :يا رب.
) قال املُ َ
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أحدمها مخر واآلخر لنب ,فعُرِضَا عَلَيّ ,فاخترت اللنب ,فقيل( :أَصَبتَ أَصَاب اهلل بِكَ ُأمَّتَكَ
( )
على الفِطرَة)ُ ,ثمّ ُفرِضَت على كل يوم مخسون صالة.
 عن ابن عبّاس ,رضي اهلل عنهما ,قال :قال رسول اهلل ( :مَرَرتُ ليلة أُسرييب على موسى بن عِمران  ,رجل آدمُ( ) ُطوالٌ جَعدٌ( ) ,كَأَنَّ ُه من رجال شَنُوءة( ),
ورأيت عيسى بن مرمي  مَربُوعَ( ) اخلَلق ,إىل احلمرة والبياض سَبط الرأس) وَُأرِي
مالكاً خازن النار ,والدَّجَّال ,يف آيات أراهن اهلل إياه

       

()6

 -6قال رسول اهلل ( :ملا انتهينا إىل بيت املقدس قال جربيل بإصبعه( ,)0فخرق
()2
هبا احلجر ,وشد به الرباق)

( ) رواه البخاري يف كتاب بدء اخللق ,باب ذكر املالئكة (صحيح البخاري مع فتح الباري9/6 :
رقم  ,) 00ومسلم يف كتاب اإلميان ,باب :اإلسراء برسول اهلل  إىل السماوات ,وفرض
) واللفظ له
الصلوات (صحيح مسلم مع شرح النووي 9 / :رقم

( ) األُ ْدمَة يف الناس :السُّمْرَة الشَّديدة ,وقيل هو من أُ ْدمَةِ األرض وهو لوهنا وبه مسي آدم عليه السالم.
النهاية ( ) /
الشعَر  :املُنْبَسَِط املُسْترَسِل .النهاية ( ) / , 0 /
( ) جَعد الشَّعر :ضد السبط ,والسَّبْط من َّ
( ) قال أبو العباس القرطيب يف املُفهِم ( ( :) 90/أزد شَنُوءة :حيّ من اليمن ,شُبِّه هبم موسى يف
كيفية خلقتهم) ,وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري (( :) 9 /6قال الداودي :رجال األزد
معروفون بالطول)
( ) املَرْبُوع :هو بني الطويل والقصري .يقال رجلٌ رَبْعة ومَرْبوع .النهاية ( ) 90/

( )6سورة السجدة , :واحلديث رواه البخاري يف كتاب بدء اخللق ,باب إذا قال أحدكم:
(آمني) ,واملالئكة يف السماء ,فوافقت إحدامها األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (صحيح البخاري مع
فتح الباري 6 /6 :رقم  ,) 9ومسلم يف كتاب اإلميان ,باب :اإلسراء برسول اهلل  إىل
السماوات ,وفرض الصلوات (صحيح مسلم مع شرح النووي 90/ :رقم  ) 2واللفظ له
( )0قال بإصبعه ,أي :أشار هبا .انظر :النهاية (  ,) /وحتفة األحوذي () /2
),
( )2رواه الترمذي يف كتاب تفسري القرآن ,باب ومن سورة بين إسرائيل (  0 /رقم
واحلاكم (  .) 9 /قال الترمذي( :هذا حديث حسن غريب) ,وصححه احلاكم ووافقه الذهيب,
وصحح إسناده الشيخ األلباين يف صحيح الترمذي (  62/رقم ) 0
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 -0عن أنس بن مالك ,أنّ رسول اهلل  قال( :أَتَيتُ على موسى ليلة أسري يب
( )
عند الكَثِيبِ ا َألمحَر( ) ,وهو قائم يُصلِّي يف قَربه)
 -2عن أيب هريرة ,قال :قال رسول اهلل  :حني أُسرِيَ يب لَقِيتُ موسى - 
فَنَعَتَ ُه النيب  - فإذا رَ ُجل  -حَسَِبتُه قالُ -:مضطَرِب( ) ,رَجِ ُل( ) الرأس كأنه من رجال
شَنُوءة قال ولقيت عيسى  -فنَعَتَه النيب  - فإذا ربعة( ) أمحر( )6كأمنا خرج من دمياس –
يعين :محاماً – قال :ورأيت إبراهيم صلوات اهلل عليه وأنا أشبه ولده به .قال :فأُتِيت
بإناءين ,يف أحدمها لنب ,ويف اآلخر مخر ,فقيل يلُ ( :خذ أيهما شئتَ) ,فأخذتُ اللنب,
فشربته ,فقال( :هديت الفطرة – أو -أصبت الفطرة ,أما إنك لو أخذتَ اخلمر ,غَوَت
()0
ُأمَُّتك)
 -9عن أيب هريرة ,قال :قال رسول اهلل  :لقد رأيتين يف احلجر ,وقريش تسألين
عن مسراي ,فسَأَلَتين عن أشياء من بيت املقدس مل أُثبِتها ,فكُرِبتُ ُكربَةً ما كُرِبتُ مِثلَه
قَطّ .قال :فرفعه اهلل يل أنظر إليه ما يسألوين عن شيء إال أَنبَأتُهم به ,وقد رأيتين يف مجاعة
من األنبياء ,فإذا موسى قائم يصلي ,فإذا رَجل ضَربٌ جَعدٌ كأنه من رجال شَنُوءة ,وإذا
(

) الكثيب :الرَّمل املُستَطِيل املُحدَودِب .النهاية ( /

)

( ) رواه مسلم يف كتاب الفضائل ,باب ومن فضائل موسى (صحيح مسلم مع شرح
النووي 0/ :رقم )6 00
( ) قال احلافظ ابن حجر :القائل (حسبته) هو عبد الرزاق ,واملضطرب الطويل غري الشديد ,وقيل
اخلفيف اللحم .اهـ .فتح الباري () 2/6
( )قال احلافظ ابن حجر :قوله ( َر ِجل) بفتح الراء وكسر اجليم ,أيَ :د ِهني الشَعر مسترسله ,وقال ابن
السكيت :شعر رجل ,أي :غري جعد اهـ .فتح الباري () 9 /6
( ) انظر :التعليق على كلمة (مربوع) ,ص () 02
( )6األمحر عند العرب :الشديد البياض مع احلمرة .فتح الباري () 60/6

( )0رواه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء ,باب قول اهلل تعاىل-       :
   

(صحيح البخاري مع فتح الباري 9 /6:رقم  ) 9ومسلم يف كتاب

اإلميان ,باب ذكر النيب
رقم

 



لألنبياء عليهم السالم (صحيح مسلم مع شرح النووي0 / :

) واللفظ له
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عيسى بن مرمي  قائم يصلي ,أقرب الناس به شَبَهًاُ ,عرِوة بن مسعود الثقفي ,وإذا
إبراهيم  قائم يصلي ,أشبه الناس به صاحبكم  -يعين نفسه -فحانت الصالة
ك صاحب النار ,فَسَلِّ ْم
فَأَمَمتُهم ,فَلَمّا فَرَغتُ من الصالة قال قائل( :يا حممد ,هذا مَالِ ٌ
( )
عليه) ,فالتَفتُّ إليه فبدأين بالسالم

 - 0عن بن عباس – رضي اهلل عنهما  -قالُ :أسري بالنيب  إىل بيت املقدس,
ُثمّ جاء من لَيلَتِهِ فَحَدَّثَهم مبَسَِريِه وبعالمة بيت املقدس وبعريهم ,فقال ناسٌ(:حنن نصدق
حممداً مبا يقول؟) ,فارتدوا كفاراً ,فضرب اهلل أعناقهم مع أيب جهل ,وقال أبو جهل:
(خيوفنا حممد بشجرة الزقوم ,هاتوا متراً وزبداً فتزقموا) ,ورأى الدجال يف صورته رؤيا
عني ليس رؤيا منام ,وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات اهلل عليهم ,فسُئِل النيب  عن
الدجال ,فقال( :أقمر( ) هِجَانا( )) .قال :رأيته فَْيلَمَانِيًّا( ) أقمر هجانا إحدى عينيه قائمة
كأهنا كوكب دري كأن شعر رأسه أغصان شجرة ,ورأيت عيسى شاباً أبيض جعد
الرأس( ) ,حديد البصرُ ,مبَ َّطن( ) اخللق,
( ) رواه مسلم يف كتاب اإلميان ,باب صالة النيب  باألنبياء عليهم السالم (صحيح مسلم مع شرح
النووي 00/ :رقم ) 9
( ) أَقمَر :هو الشديد البياض .النهاية ( ) 00/
( ) ا ِهلجَان :األبيض ,ويَقَع على الواحِد واالثْنَني واجلَميع واملؤنَّث بَلفْظٍ واحِد .النهاية ( ) 2/
( ) الفَيْلَم  :العظيم اجلُثَّة  .والفَيْلَم  :األمر العظيم والياء زائدة  .والفَيْلماين  :منسوب إليه بزيادة
األلف والنون للمبالغة .النهاية ( ) 0 /
(

) هذا خيالف ما جاء يف الصحيحني من أنه سبط الشعر
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ورأيت موسى أَسحَم( ) آدم كثري الشعر ,شديد اخللق ,ونظرت إىل إبراهيم فال أنظر إىل
إرب من أرابه( ) ,إال نظرت إليه مين كأنه صاحبكم ,فقال جربيل ( :سَلِّم عَلَى
مَالِك) ,فسلمت عليه( ).

 عن ابن مسعود  ,قال :ملا أسري برسول اهلل  انُْتهِيَ به إىل سِ ْدرَةِض منها,
املُْنتَهَى ,وهي يف السماء السادسة ,إليها ينتهي ما يعرج به من األرض ,فيُ ْقبَ ُ
وإليها ينتهي ما يُهبَط به من فوقها ,فَُيقبَض منها .قال اهلل تعاىل


( )

     

قال :فراش من ذهب ,قال :فأُعطِي رسول اهلل  ثالثاً :أعطي الصلوات اخلمس,
()6

وأعطي خواتيم سورة البقرة ,وغُفِرَ ملن مل يشرك باهلل من أمته شيئاً املُ ْقحِمَات.

(
(
(
(

)املُبَطَّن  :الضَّامر البطن .النهاية ( ) 0/
) األسحم :األسود .النهاية ( ) 2/
) آراب :أي أعضاء واحدها إرْبٌ بالكسر والسكون .النهاية ( ) 6/
) رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ,) 0 /وصحح إسناده احلافظ ابن كثري يف تفسريه ( ,) 2/

وحسنه الشيخ األلباين يف اإلسراء واملعراج (ص)06
( ) سورة النجم6 :
( )6قال النووي يف شرح صحيح مسلم (  :)6/ا ُملقْحِمَاتُ :الذنوب العظام ,واحلديث رواه مسلم يف
كتاب اإلميان ,باب يف ذكر سدرة املنتهى (  /رقم ) 0
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( )

 عن أنس  ,قال :قال رسول اهلل  :انتهيت إىل السدرة ,فإذا نَبِ ُقهَامثل اجلِرَار( ) ,وإذا وَرَقها مثل آذان الفيلة ,فلما غشيها من أمر اهلل ما غشيها حتولت
( )
ياقوتا أو زُ ُمرُّدا أو حنو ذلك.

 عن ابن عباس قال  :مسعت رسول اهلل  يقول( :ملا أُسري يب انتهيت إىل( )
سدرة املنتهى ,فإذا نَبِ ُقها أمثال القالل)

 عن جابر بن عبد اهلل  ,قال ,قال رسول اهلل ( :ليلة أسري يب مررت()6
على جربيل يف املأل األعلى كاحلِ ْلسِ( ) البايل من خشية اهلل )

(

) النَّبِق :بفتح النون ,وكسر الباء ,وقد تُسكَّن :ثَمَر السِّدر ,واحدتُه :نَِبقَة ونَْبقَة ,وأشبَهُ شيء به

العُنَّاب قبلَ أن تَشْتَدّ حُمْرَتُهُ .النهاية ( ) 0/
اجلر واجلِرَارُ  :مجع جَرَّة وهو اإلناء املعروف من الفَخَّار .النهاية ( ) 60/
( ) ُّ
( ) رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ,) 2/وصحح إسناده الشيخ األلباين يف اإلسراء واملعراج
ص( ) 2
( ) رواه الطرباين يف الكبري ( ,) 20/ 0وقال الباحث الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسة
مرويات العهد املكي (ص ( :)96احلديث صحيح وله شواهد ثابتة)
( ) هو الكِسَاء الذي يَلِي ظَهْر البعري حتت القَتَب .النهاية ( ) /

( )6رواه احلافظ ابن أيب عاصم يف كتاب السنة (كتاب السنة مع ظالل اجلنة ,) 06/ :وحسنه
الشيخ األلباين يف ظالل اجلنة يف ختريج السنة (  ,) 06/وجوّد إسناده يف اإلسراء واملعراج
ص(  ,)6وقال يف السلسلة الصحيحة (  6 /رقم ( :) 29احلديث مبجموع الطريقني حسن أو
صحيح)
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 عن أنس بن مالك ,عن النيب  قال :بينما أنا أسري يف اجلنة إذا أنا بنهرحافتاه قباب الدر اجملوف .قلت( :ما هذا يا جربيل؟) ,قال( :هذا الكوثر الذي أعطاك
( )
ربك) ,فإذا طِينُه  -أو طِيبُه  -مسك أذفر
 - 6عن أنس بن مالك ,قال :قال رسول اهلل  :ملا عرج يب ريب  مَرَرتُ
شون( ) وجوههم وصدورهم ,فَ ُقلتُ( :من هؤالء يا
خمِ ُ
بقوم هلم أظفار من حناس ,يَ ْ
( )
جربيل؟) قال( :هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم)
 - 0عن جابر بن عبد اهلل  ,قال :مسعت رسول اهلل  يقول( :ملا كذبتين
ت ُأخبِ ُرهم عن آياته وأنا أنظر
قريشُ ,قمتُ يف احلجر ,فجلى اهلل يل بيت املقدس فَطَفِ ْق ُ
( )
إليه)
 - 2عن بن عباس ,قال :قال رسول اهلل ( :ملا كان ليلة أُسري يب وأصبحت
مبكة ,فَظِعتُ بأمري( ) ,وعَرَفتُ أنّ الناس مُكَذِّبِيَّ) .فَقَعَدَ معتزالً حزيناً .قال :فمَرّ عَ ُدو
اهلل أبو جهل ,فجاء حىت جلس إليه ,فقال له كاملستهزئ( :هل كان من شيء؟) فقال
رسول اهلل ( :نعم) ,قال( :ما هو؟) ,قال( :إنه أُسري به( )6الليلة) ,قال( :إىل أين؟)
قال( :إىل بيت املقدس) ,قال( :مث أصبحتَ بني ظهرانينا؟) ,قال( :نعم) .قال :فلم يُرِ أنّه
ُيكَذُِّبه ,خمافة أن جيحده احلديث إذا دعا قومه إليه ,قال( :أرأيت إن دعوت قومك حتدثهم
( ) أذْفَر – أي :طَيِّب الرِّيح  .والذَّفَر بالتحريك  :يقَعَ على الطَّيِّب والكَرِيه وُيفْرَق بينهما بِما يُضاف
إليه ويُوصَف به .النهاية (  ,) 6 /واحلديث رواه البخاري يف كتاب الرقاق ,باب يف احلوض,
وقول اهلل تعاىل(      :صحيح البخاري مع فتح الباري:

 0 /رقم )6 2

( ) يَخمِشون ,أي :جيرحون .انظر :النهاية (  ,)09/وعون املعبود () 9/2
رقم  ,) 202واإلمام أمحد يف املسند
( ) رواه أبو داود يف كتاب األدب ,باب يف الغيبة ( /
(  ,) /وصحح إسناده الشيخ األلباين يف اإلسراء واملعراج ص( ) ,وأورده يف السلسلة
الصحيحة (  69/رقم

( )

)

رواه البخاري يف كتاب التفسري ,باب

      

رقم) 0 0
البخاري مع فتح الباري/2 :
علي وهِبْتُه .النهاية ( ) 9/
َد َّ
( ) أي :اشْت َّ

( )6هكذا يف املسند ,ولعلّه( :يب) كما يف السنن الكربي للنسائي
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( صحيح

ما حدثتين؟) فقال رسول اهلل ( :نعم) ,فقال( :هيَّا معشر بين كعب بن لؤي) حىت قال:
فانتفضت إليه اجملالس ,وجاءوا حىت جلسوا إليهما .قال( :حَدِّث قومك مبا حَدَّثتَين) ,فقال
رسول اهلل ( :إنّي أسري يب الليلة) قالوا( :إىل أين؟) ُقلتُ( )( :إىل بيت املقدس) ,قالوا:
(ُثمّ أصبحتَ بني ظهرانينا؟) ,قال( :نعم) قال :فَمِن بني مصفق ,ومن بني واضع يده على
رأسه متعجبا للكذب ,زَعَم .قالوا( :وهل تستطيع أن تَنعَت لنا املسجد؟ ويف القوم من قد
سافر إىل ذلك البلد ورأى املسجد ).فقال رسول اهلل ( :فذهبت أَنعَت فما زلت أنعت
حىت التبس عليّ بعض النعت – قال -:فجيء باملسجد وأنا أنظر ,حىت وضع دون دار
عقال –أو :عقيل  -فنعتُّه وأنا أنظر إليه) قال( :وكان مع هذا نعت مل أحفظه) قال :فقال
( )
القوم( :أما النعت ,فواهلل لقد أصاب)
 - 9عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :ملا أسري بالنيب  إىل املسجد األقصى,
ث الناس بذلك ,فارتَدَّ ناسٌ ممن كان آمنوا به وصدَُّقوه ,وسعى رجال من
أصبح يَتَحَدَّ ُ
املشركني إىل أيب بكر  فقالوا( :هل لك إىل صاحبك يزعم أنه أُسري به الليلة إىل بيت
املقدس؟) ,قال( :أوقال ذلك؟) ,قالوا( :نعم) ,قال( :لئن قال ذلك لقد صدق) ,قالوا( :أو
ُتصَدُِّقه أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس وجاء قبل أن يصبح؟) ,فقال( :نعم ,إين ألُصَدُِّقه
مبا هو أبعد من ذلك ,أصدقه يف خرب السماء يف غدوة أو روحة) فلذلك مسي أبا بكر
( )
الصديق 
ب -عن خباب بن األرت( ) قال :شكونا إىل رسول اهلل  وهو متوسدٌ بردةً له
يف ظل الكعبة .قلنا له( :أال تستنصر لنا؟ أال تدعو اهلل لنا؟) قال( :كان الرجل فيمن قبلكم
ُيحفر له يف األرض فيُجعل فيه ,فَُيجَاءَ باملنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتني وما يصده
(
(

) هكذا يف املسند ,ولعله( :قال) كما يف سنن النسائي الكربى
) رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ,) 09/والنسائي يف الكربى ( ,) 00/6وحسن أسناده احلافظ

ابن حجر يف فتح الباري ( ,) 9/0وصححه الشيخ األلباين يف اإلسراء واملعراج ص ( )2
( ) رواه احلاكم يف املستدرك (  )6 /وصححه ووافقه الذهيب ,وأورده الشيخ األلباين يف السلسلة
الصحيحة (  6 /رقم ) 06
(

) تقدمت ترمجته( ,ص)00
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ذلك عن دينه ,وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب ,وما يصده ذلك
عن دينه واهلل ليتمن هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال
( )
اهلل أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون)
التعليق:
قد تقدم أنّ اآليات اليت دلّت على صدق رسول اهلل  ,وصدق ما جاء به من
التوحيد واإلميان باهلل كثرية متنوعة ,ومن هذه اآليات والرباهني إخباره بكثري من األمور
الغائبة عن أعني البشر ,سواء أكانت هذه األمور الغائبة يف زمن قبل حياته  ,أو كانت
موجودة يف حياته ,أو مل حتدث بعد.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل( :وآياته  قد استوعبت مجيع أنواع
اآليات اخلربية والفعلية ,وإخباره عن الغيب املاضي واحلاضر واملستقبل بأمور باهرة ,ال
يوجد مثلها ألحد من النبييني قبله ,فضالً عن غري النبيني .ففي القرآن من إخباره عن
الغيوب شيء كثري ,كما تقدم بعض ذلك ,وكذلك يف األحاديث الصحيحة ,مما أخرب
بوقوعه ,فكان كما أخرب.
ففي الصحيحني عن حذيفة( ) ,قال :قام فينا رسول اهلل  مقاماً ,ما ترك شيئاً
يكون من مقامه ذلك إىل قيام الساعة إالَّ حدث به ,حفظه من حفظه ونَسَِيه من نسيه ,قد

( ) رواه البخاري يف كتاب املناقب ,باب عالمات النبوة يف اإلسالم (صحيح البخاري مع فتح
الباري 0 6/6 :رقم ) 6
( ) هو :حذيفة بن اليمان العبسي ,من كبار الصحابة ,من جنباء الصحابة ,وهو صاحب السر ,أي:
صاحب سر النيب  الذي ال يعلمه أحد غريه ,واملراد بالسر :ما أعلمه النيب  من أحوال املنافقني.
واسم اليمان :حِسل – ويقال :حسيل – ابن جابر العبسي اليماين من شهداء أحد .وحذيفة واله
عمر على املدائن  ,وبقي عليها إىل أن مات بعد مقتل عثمان بأربعني ليلة سنة  6هـ .انظر :سري
أعالم النبالء (  ,) 6 /اإلصابة ( ) /
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علمه أصحايب هؤالء ,وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره ,كما يذكر الرجل
( )
وجه الرجل إذا غاب عنه ,مث إذا رآه عرفه.
ويف صحيح مسلم ,عن أيب زيد عمرو بن أخطب( ) قال :صلّى بنا رسول اهلل 
الفجر ,مث صعد املنرب فخَطَبَنا حىت حضرت الظهر ,مث نزل فصلّى بنا ,مث صعد املنرب
فخطبنا حىت حضرت العصر ,مث نزل فصلّى بنا ,مث صعد املنرب فخطبنا حىت غربت
( )
الشمس .قال :وأخربنا مبا كان ,وما هو كائن ,فأحفظنا أعلمنا)
فبيّن رمحه اهلل تعاىل أنّ إخبار النيب  باألمور الغائبة من اآليات اليت أيّده اهلل هبا,
كما أشار رمحه اهلل إىل أنّ إخبار النيب  باألمور الغائبة ,ميكن تقسيمه باعتبار الزمان إىل
ثالثة أقسام ,وهي كالتايل:

القسم األول :إخباره  بالغيوب املاضية
وهو إخباره  باألمور السابقة ,مثل أخبار من قبله  من األنبياء وأقوامهم,
واألمم السابقة ,وقصصهم وما حدث هلم.
القسم الثاين :إخباره  بالغيوب احلاضرة

(

) رواه البخاري يف كتاب القدر ,باب(       صحيح البخاري مع فتح الباري:

 0 /رقم  ,)660ومسلم – اللفظ له – يف كتاب الفنت ,باب إخبار النيب  فيما يكون إىل
رقم )0 9
قيام الساعة (صحيح مسلم مع شرح النووي/ 2 :
( ) هو :عَمرو بن َأخْطب ,أبو زيد األنصاري اخلزرجي املدين األعرج ,من مشاهري الصحابة الذين
نزلوا البصرة ,وله هبا مسجد يعرف به ,تويف يف خالفة عبد امللك بن مروان .انظر :سري أعالم النبالء
( ) 0 /
( ) اجلواب الصحيح (  ,) 0/واحلديث رواه مسلم يف كتاب الفنت ,باب إخبار النيب  فيما
يكون إىل قيام الساعة (صحيح مسلم مع شرح النووي/ 2 :
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رقم )0 96

وهو إخباره باألمور الغائبة عن حواس البشر يف الزمان احلاضر ,مثل األشياء اليت
عبّر بعض أهل العلم عنها بـ(الغيب املطلق)( ) ,مثل صفة اجلنة والنار والربزخ وما يقع
فيها اآلن ,وصفة املالئكة وأعماهلم.
القسم الثالث :إخباره  بالغيوب املستقبلة
وهو (ما أخرب به  من املستقبالت ,فوقع كما أخرب ,ورأى الناس ذلك .وأما ما
أخرب به ,مما مل يقع إىل اآلن ,فكثري ,وقد أخرب بأشياء من املغيبات ,ووقعت يف زمانه,
( )
ووجدت كما أخرب)
وقد جاء أخبار من هذه األقسام الثالثة يف مرويات العهد املكي ,أما القسم األول
والثالث ,ومها إخباره  بالغيوب املاضية واملستقبلة ,فيدخل فيها حديث خباب بن
األرت حيث أخرب فيها النيب  بالتعذيب الذي واجهه أناس ممن قبلنا من األمم إذ قال:
(كان الرجل فيمن قبلكم يُحفر له يف األرض فيُجعل فيه ,فَُيجَا َء باملنشار فيوضع على
رأسه فيشق باثنتني وما يصده ذلك عن دينه ,وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه من
عظم أو عصب ,وما يصده ذلك عن دينه) ,وهذا من املغيبات املاضية ,كما أخربنا 
باألمن الذي سيحصل للمسلمني يف املستقبل ,عندما قال( :واهلل ليتمن هذا األمر حىت
يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال اهلل أو الذئب على غنمه) ,وهذا من
الغيوب املستقبلة.
وأما القسم الثاين ,وهو إخباره بالغيوب احلاضرة ,فيدخل فيها أخبار اإلسراء
واملعراج ,ويوجد يف هذه األخبار شيء من املغيبات املاضية أيضاً ,واملغيبات الواردة يف
أحاديث اإلسراء واملعراج كاآلتية:

(
(

) انظر :املقدمات األساسية يف علوم القرآن ص ( )
) اجلواب الصحيح ( ) 2/
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 صفة املسجد األقصى اليت كانت غائبة عن أكثر أهل مكة عندما تكلّم عنهارسول اهلل 
 الرباق وصفته جربيل  ,وبعض صفاته األنبياء وأحواهلم يف الربزخ وصفات موسى وعيسى عليهما السالم ,وكونيوسف  أعطي شطر احلسن
 السموات وتعددها -6البيت املعمور
 -0السدرة املنتهى وصفتها
 – 2عدد الصلوات املفروضة على قوم موسى
 -9األقالم وصريفها
 - 0األهنار األربعة يف السماء السابعة
 املَلَك املوكل جبهنم بتسميته بـ(مالِك) شجرة الزقوم صفة الدجال صفة املأل األعلى صفة هنر الكوثرووجه داللة هذه األخبار ومجيع ما ورد فيه إخبار رسول اهلل  باملغيبات على
توحيد الربوبية ووجود اخلالق :أنّه ليس من عادة البشر أن يعلم األمور اليت وقعت يف
الزمن املاضي أو الغيب احلاضر ,كما ال ميكنه أن يعلم ما سيحدث يف املستقبل ,فال ميكن
للرسول  أن يعلم األشياء الغائبة اليت أخرب هبا إالّ أن يُخرب هبا ,أو يقدر على شهادهتا
كما حدث له ليلة اإلسراء واملعراج ,وال ميكن أن خيربه مبا حيدث يف هذا الكون يف ماضيه
ومستقبله وغيبه احلاضر ,إالّ خالق هذا الكون  ,ومدبره  ,وهذا يدل على وجود
خالق هذا الكون ومدبره ومالكه رب العاملني.
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ومن ناحية أخرى :إخبار النيب  باملغيبات على ما هي عليه يدل على صدقه
وصدق نبوته  ,وهذا يستلزم تصديق مجيع ما دعا إليه ,ومن أعظم ما دعا إليه :التوحيد
جبميع أقسامه ,قال الشيخ السعدي رمحه اهلل يف هذا املعىن( :الرباهني الدالة على رسالة
حممد  ورسالة سائر الرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم من أكرب الرباهني على إبطال
قول امللحدين( ) وآيات الرسل عموماً وحممد خصوصاً ال تع ّد وال حتصى ,متنوعة من كل
( )
وجه ,توجب العلم الضروري بصدقهم وصحة ما جاؤوا به)
سادساً -:ما جاء يف اآليات املتعلقة بالقدرة والفعل والتأثري
النوع األول منها :ما هو يف العامل العلوي (اآليات األفقية) ,ويف ذلك:
أ -قصة حراسة السماء
فعن ابن عباس قال :انطلق رسول اهلل  يف طائفة من أصحابه عامدين إىل سوق
عكاظ ,وقد حيل بني الشياطني وبني خرب السماء وأرسلت عليهم الشهب ,فرجعت
الشياطني ,فقالوا( :ما لكم؟) ,فقالوا( :حيل بيننا وبني خرب السماء ,وأرسلت علينا
الشهب) ,قال( :ما حال بينكم وبني خرب السماء إالّ ما حدث ,فاضربوا مشارق األرض
ومغارهبا ,فانظروا :ما هذا األمر الذي حدث؟) ,فانطلقوا فضربوا مشارق األرض ومغارهبا
ينظرون ما هذا األمر الذي حال بينهم وبني خرب السماء .قال :فانطلق الذين تَوَجّ ُهوا حنو
هتامة إىل رسول اهلل  بنخلة وهو عامد إىل سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صالة
الفجر ,فلما مسعوا القرآن ,تَسَمَّ ُعوا له ,فقالوا( :هذا الذي حال بينكم وبني خرب السماء),
فهنالك رجعوا إىل قومهم فقالوا( :يا قومنا :إنا مسعنا قرآنا عجبا ,يهدي إىل الرشد فآمنا
(
(

) أي :إنكار وجود الصانع
) األدلة القواطع والرباهني (ضمن املمجموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ – القسم اخلامس :الثقافة

اإلسالمية ) 00/
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به ولن نشرك بربنا أحداً) ,وأنزل اهلل  على نبيه :
 

       

( )

ب -انشقاق القمر ,وقد ورد يف ذلك:
 عن أنس بن مالك  :أن أهل مكة سألوا رسول اهلل  أن يريهم آيةفأراهم القمر شقني حىت رأوا حراء بينهما( ) ,ويف رواية ملسلم:فأراهم انشقاق القمر مرتني
 عن عبداهلل بن مسعود  قال :انشق القمر على عهد رسول اهلل  فلقتني,( )
فستر اجلبل فلقة وكانت فلقة فوق اجلبل فقال رسول اهلل ( :اللهم اشهد)
 عن ابن عبّاس رضي اهلل عنهما ,قال :إنّ القمر انشق على زمان رسول اهلل( )

عن ابن عمر قال :انفلق القمر عى عهد رسول اهلل  فقال رسول اهلل :( )
اشهدوا
( )

سورة اجلن , :واحلديث رواه البخاري يف كتاب التفسري ,سورة

    

(صحيح

البخاري مع فتح الباري 0/2:رقم  ,) 9ومسلم يف كتاب الصالة ,باب اجلهر بالقرآءة يف
الصبح والقرآءة على اجلن (صحيح مسلم مع شرح النووي 22/ :رقم ) 00
( ) رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار ,باب انشقاق القمر (صحيح البخاري مع فتح الباري:
رقم  ,) 262ومسلم يف كتاب صفات املنافقني ,باب انشقاق القمر (صحيح مسلم مع
/0
شرح النووي/ 0 :

(

رقم )0000

) رواه البخاري يف كتاب التفسري ,باب

        

(صحيح البخاري

مع فتح الباري 2 /2 :رقم  ,) 26 , 26ومسلم – واللفظ له -يف كتاب صفات املنافقني,
رقم ,000 ,000
باب انشقاق القمر (صحيح مسلم مع شرح النووي- / 0 :
)000
( )رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار ,باب انشقاق القمر (صحيح البخاري مع فتح الباري:
رقم  ,) 200ومسلم يف كتاب صفات املنافقني ,باب انشقاق القمر (صحيح مسلم مع
/0
شرح النووي/ 0 :

رقم )00 0
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 عن جبري بن مطعم ,قال  :انشق القمر على عهد النيب  حىت صار فرقتنيعلى هذا اجلبل وعلى هذا اجلبل ,فقالوا( :سحرنا حممد) ,فقال بعضهم( :لئن كان سحرنا
( )
ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم)
 -6عن أيب عبد الرمحن السلمي( ) قال  :نزلنا املدائن فكنا منها على فرسخ
فجاءت اجلمعة فحضر أيب معه فخطبنا حذيفة فقال( :أال إن اهلل يقول

  

 ,) (   أال وإن الساعة قد اقتربت ,أال وإن القمر قد انشق ,أال وإن الدنيا قد
( )

آذنت بفراق ,أال وإن اليوم املضمار ,وغدا السباق)

ج -األخبار الواردة يف اإلسراء واملعراج ,وقد تقدم ذكرها عند احلديث عن إخبار
رسول اهلل  عن الغيوب املاضية واحلاضرة واملستقبلة
التعليق:
( ) رواه مسلم يف كتاب صفات املنافقني ,باب انشقاق القمر (صحيح مسلم مع شرح النووي:
رقم  )000وقد ساق اإلسناد دون املنت ,والترمذي –واللفظ له -يف كتاب التفسري,
/ 0
باب :ومن سورة القمر (  92/رقم ) 22

( ) رواه الترمذي يف كتاب التفسري ,باب :ومن سورة القمر (  92/رقم  ,) 29واإلمام أمحد
(  ,)2 /واحلاكم يف املستدرك (  ,) /وصححه ووافقه الذهيب ,وقال األلباين يف صحيح
رقم ( :) 6صحيح اإلسناد)
الترمذي/ ( :

( ) هو :عبداهلل بن حبيب بن ربيعة ,مقرئ الكوفة ,اإلمام العَلَم ,أبو عبد الرمحن السُلَمي الكويف من
أوالد الصحابة؛ مولده يف حياة النيب  ,قرأ القرآن ومهر فيه ,وعرض على عثمان ,وعلي ,وابن
مسعود ,وحدث عن عمر وعثمان وطائفة ,وذكر أن والده من أصحاب النيب  ,وأنّه غزا معه .قيل
إنه تويف سنة 0هـ ,وقيل :سنة 0هـ ,وقيل :قبل سنة 20هـ ,وقيل :يف أوائل والية احلجاج
على العراق .انظر :سري أعالم النبالء ( ) 60/
( ) سورة القمر:
( ) رواه الطربي يف تفسريه ( ,)26/ 0وحسن إسناده الباحث عادل عبد الغفور يف دراسة مرويات
العهد املكي ص ( )0
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لقد أيد اهلل  أنبياءه بآيات تُدرك باحلس ,شهدها اجلمع الغفري من الناس
بأعينهم ,ونقلوها إىل من بعدهم نقالً متواتراً ,وهذه اآليات توجب علماً ضرورياً بصدق
األنبياء وباخلالق.
قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل تعاىل إن( :آيات األنبياء عليهم الصالة
والسالم ,ومعجزاهتم اليت شهدها اخللق العظيم ,وتناقلها القرون ,واجتمعت عليها
الدالالت املتنوعة :داللة العقل ,وداللة احلس ,واضطرار اخللق الذين شهدوها أهنا من عند
اهلل ومن آياته ومن براهينه ,هتدم األصل الذي أَصَّله املالحدة( ) حيث مل يُثبتوا إالّ ما دلّ
عليه احلس ,فإن أكثر احملسوسات إذا نُسَِبَت آليات األنبياء ومعجزاهتم مل يكن عليها نسبة
من هذه اجلهة ,فضالً عن بقية االستدالالت عليها ,فهي من أقوى الطرق وأوضحها
وأدلِّها على الصانع وصفاته وأفعاله)

( )

ومن هذه اآليات الظاهرة اليت شهدها اخللق العظيم ما هلا عالقة بالفَلَك واألجرام
السماوية.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل( :وآياته  املتعلقة بالقدرة والفعل والتأثري
أنواع :األول منها :ما هو يف العامل العلوي ,كانشقاق القمر ,وحراسة السماء بالشهب
( )
احلراسة التامة ملا بعث ,كمعراجه إىل السماء)
وقد عبّر الشيخ حممد بن صاحل العثيمن رمحه اهلل عن هذا النوع من اآليات بأهنا
( )
(اآليات األفقية)
وهذه اآليات الثالث اليت مثّل هبا شيخ اإلسالم ابن تيمية ,ورد ذكر مجيعِها يف
مرويات العهد املكّي ,فحراسة السماء بالشهب ,وانشقاق القمر ,ومعراج النيب  إىل
السماء كلها حدث ورسول اهلل  مستقر مبكّة.
(
(

) يقصد هبم املنكرين لوجود اخلالق
) األدلة القواطع والرباهني (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي,
)

القسم اخلامس – ثقافة إسالمية/ :
( ) اجلواب الصحيح ( ) 6 /
( ) آيات األنبياء وأثرها يف اجملتمع (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل
العثيمني/ :

)
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أمّا حراسة السماء بالشهب ,فقد وقعت ملا بعث النيب  ,وقد شهدها الناس
مؤمنهم وكافرهم بأبصارهم ,وجاء ذكرها يف القرآن ,ومل يُنكر وقوعها أحد من
املشركني إذا ُقرِئَ اآليات يف ذكرها حبضرهتم ,بل جاء ذكر الرمي يف أشعار العرب.
قال النووي( ) رمحه اهلل( :وقد جاءت أشعار العرب باستغراهبم رميها لكوهنم مل
يعهدوه قبل النبوة ,وكان رميها من دالئل النبوة)
وقال( :وذكروا( ) أنّ الرمي هبا ,وحراسة السماء كانت موجودة قبل النبوة
ومعلومة ,ولكن إنّما كانت تقع عند حدوث أمر عظيم من عذاب ينزل بأهل األرض ,أو
إرسال رسول إليهم ,وعليه تأوّلوا قوله تعاىل:
    

         

( ) ( )

)

وقد تكلّم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل عن هذه احلادثة العظيمة ,فقال:
(ومن آياته الظاهرة اليت يف القرآن :ما ذكره من أن السماء مُلِئَت حرساً شديداً وشُ ُهباً
خبالف ما كانت العادة جارية به ,قال تعاىل:

         

               

إىل قوله

 

               
                  
 

(

( )

وقال تعاىل:

           

) هو :حيى بن شَرَف بن مُري ,أبو زكرياء حمي الدين احلزامي ,النووي ,الدمشقي ,احلافظ,

احملدث ,الفقيه ,من احملققني يف مذهب اإلمام الشافعي ,وهو من أشهر شراح صحيح مسلم ,ولد عام
6هـ ,له( :جمموع شرح املهذب) ,و(املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج) ,و(رياض
الصاحلني) ,و(األربعني النووية) ,وغري ذلك ,وكان ورعاً ,وزاهداً ,وكثري النسك والعبادة ,تويف سنة
606هـ رمحه اهلل .انظر :األعالم () 9/2

(
(
(
(

) يعين :علماء التفسري
) سورة اجلن0 :
) شرح صحيح مسلم للنووي ( ) 29/
) سورة اجلن0- :
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( )

وهذا كان النيب  يقرؤه على الناس ,وهم يقرؤنه ,ومل

ينكره أحد وال ارتاب به مؤمن ,وال احتج به عليه كافر ,فدَلّ أن الناس علموا صدق ما
أخربت به اجلن من أن السماء مُلِئَت حَرَساً شديداً وشُ ُهباً ,وأنّهم مل يَتَمَ َّكُنوا حِينَئِذ مما
كانوا يتمكنون منه قبل ذلك من االستماع ,ومعلوم أن هذا أمر يراه الناس بأبصارهم ,فإنّ
امتالء السماء بالشهب أمر يراه الناس كلهم ,فلو مل يكن كذلك لكان الناس يُكَذُِّبون هبذا
مؤمنهم وكافرهم ,فإن اجلماعة العظيمة الذين مل يتواطئوا ميتنع اتفاقهم على الكذب وعلى
التصديق مبا يعلمون أنه كذب وعلى كتمان ما يعلمونه وعلى ترك إنكار ما يعلمون أنه
كذب
وقد مسع القرآن ألوف مؤلفة ,أدركوا مبعثه ,وشاهدوا أحوال السماء ,فلو مل يكن
هذا كان موجوداً  -مع أن عامتهم كانوا مكذبني له ,وملا آمنوا كانوا طوائف متباينني -
ميتنع اتفاقهم على كذب أو كتمان أو سكوت ,فلما مل ينكر ذلك أحد بل تظاهرت
األخبار مبثل ما أخرب به القرآن من الرمي العظيم بالشهب الذي مل يُعهده مثله ,حىت
صاروا يشكون :هل ذلك يف الكواكب اليت يف الفلك أو يف غريها؟ وقالوا إن كان يف
( )
كواكب األفالك فهو خراب العامل ,فلما رواه فيما دوهنا علموا أنه ألمر حدث)
فعُلِم أنّ امتالء السماء بالشهب كان أمراً مل يعهده الناس ,وشهدوه ,واستغربوه
وكان ألمر عظيم :نزول القرآن ومبعث نبينا حممد 
ووجه داللة هذه احلادثة على توحيد الربوبية يظهر يف أمرين:
األمر األول :امتالء السماء بالشهب ,من دالئل النبوة ,وكل ما دل على أنّ النبوة
حق ,دل على صدق ما دعا إليه النيب  ,من ضمنه توحيد الربوبية ,وقد سبق بيان
( )
ذلك.
واألمر الثاين :يُستفاد من هذه الواقعة ,أنّ اهلل متفرد بالتصرف يف الكون ,ألنّ
التصرف بالكواكب والشهب خارج عن قدرة اإلنس واجلن ,وليست هذه الشهب مُدَبِّرة
(
(
(

) سورة الشعراء- 0 :
) اجلواب الصحيح ( ) 09- 02/

) انظر :ص ( ) 22( ,) 2من هذه الرسالة
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ألنفسها إذ لو كانت مدبرة ألنفسها ملا اختلفت عادهتا مبجرد دعوى شخص لتؤيده مبا
ادعاه ) (,فال يتصرف هبا إال خالقها ومالكها ,والّذي يتفرد بالتصرف بالكواكب ,هو
الذي يتفرّد بالتصرف بالكون وما فيه من األجرام السماوية وما دوهنا ,والتصرف بالكون
من خصائص الرب 
وأما انشقاق القمر ,فهو من أعظم اآليات والرباهني اليت أيّد اهلل هبا رسول اهلل ,
ومن أشهرها ,وقد انشق القمر عندما سأل ُكفّارُ مكّة رسولَ اهلل  أن ُيرِيَهم آية ,وقد
جاء ذكر هذه الواقعة يف القرآن ,يف صدر سورة القمر ,فقال اهلل تعاىل:

  

              

( ) (     وكان النيب  يقرأ هبذه السورة يف اجملامع الكبار مثل صالة
اجلمعة والعيدين ,ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودالئلها واالعتبار مبا فيها ,وكل
( )
الناس يُقِرّ بذلك والينكره ,فعُلِم أن انشقاق القمر كان معلوماً عند الناس عامة)
قال احلافظ ابن القيم رمحه اهلل يف داللة هذه احلادثة العظيمة على الصانع وصدق
النبوة ( :وكذلك إمياء الرسول إىل القمر فينشق نصفني حبيث يراه احلاضر والغائب فيخرب
به كما رآه احلاضرون وأمثال ذلك مما هو من أعظم األدلة على الصانع وصفاته وأفعاله
( )
وصدق رسله واليوم اآلخر)
ووجه داللة انشقاق القمر على توحيد الربوبية يظهر فيما يلي:
أوالً :هذه احلادثة العظيمة من الرباهني على صدق نبوة نبينا حممد 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل( :قد ذكر اهلل انشقاق القمر ,وبني أنّ اهلل
فعله ,وأخرب به حلكمتني عظيمتني :أحدمها :كونه من آيات النبوة ,ملا سأله املشركون آية,

(

) انظر :آيات األنبياء وأثرها يف اجملتمع (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل

العثيمني) 0 / :
( ) سورة القمر- :
( ) اجلواب الصحيح ( ) 6 /
(

) الصواعق ملرسلة ( ) 92/
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فأراهم انشقاق القمر ,والثانية :أنّه دالله على جواز انشقاق الفلك ,وأن ذلك دليل على
( )
ما أخربت به األنبياء ,من انشقاق السموات)
وقد تقدم البيان على أنّ كلّ آية وبرهان دلّ على صدق النيب  وصدق نبوته,
يصلح أن يكون دليالً على توحيد الربوبية ,فإنّ رسالته  تشمل التوحيد جبميع
( )
أنواعه.
ثانياً :يُستفاد من هذه القصة العجيبة :تفرّد اهلل  بالقدرة على هذا املخلوق
العظيم ,وعلى مجيع املخلوقات ,ففلق األجرام السماوية ليس من عادة البشر ,وإمنا يقدر
على ذلك من خلقها ,وإذا كان اهلل قادر على أن يتصرف يف القمر كما شاء ,فقدرته
على ما دون القمر من باب أوىل.

قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل تعاىلُ ,معَلِّقاً على قصة انشقاق القمر:
( )
(ومن يفلق هذا اجلسم العظيم األفقي العايل إال رب العاملني ؟!)
وقال رمحه اهلل( :وحنن نؤمن بأن القادر على أن يطوي السماوات بيمينه كطي
( )
السجل للكتب ,قادر على أن يفرق القمر فرقتني ,وال شيء يعجزه)
وقال( :انظر إىل األكوان الفلكية اليت ال تتغري بعوامل الزمن إالّ بإرادة اهلل ,ولقد
أجراها اهلل تعاىل كما قدر هلا جتري منذ خلقها اهلل حىت يأذن بانتهائها ,ويف ليلة من الليايل
طلبت قريش من النيب  ,آية فأشار إىل القمر فانشق نصفني متباعدين يراها الناس
بأعينهم ,حىت ادعت قريش جحوداً وعناداً أن النيب  سحرهم ,وسألوا القادمني إىل مكة

(
(
(
(

) اجلواب الصحيح ( ) 6 /
) انظر :ص ( ) 22( ,) 2من هذه الرسالة
) تفسري سورة احلجرات إىل سورة احلديد للشيخ ابن عثيمني (ص ) 6
)املصدر نفسه (ص ) 6

195

عن ذلك فأخربوهم أهنم رأو انشقاق القمر يف تلك الليلة .أفال يدلّ هذا على أن هذا
( )
الكون العلوي منه والسفلي خاضع للرب اخلالق العظيم؟)
والتفرد بالقدرة على الكون وما فيه ,من أظهر خصائص الربوبية ,فعُلِم أنّ قصة
انشقاق القمر من الشواهد على توحيد الربوبية.
وأمّا معراج النيب  إىل السماء الّذي تواتر به األخبار ,فهو من أعظم املعجزات
ومن أحسن الرباهني على صدق نبوته .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل( :وكذلك صُ ُعوده ليلة املعراج إىل ما
فوق السموات ,وهذا مما تواترت به األحاديث ,وأخرب به القرآن ,أخرب مبسراه ليالً من
املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ,وهو بيت املقدس ,ويف موضع آخر :بصعوده إىل
السموات ,فقال تعاىل

         

 ) (              فأخرب هنا
( )

مبسراه ليال بني املسجدين وأخرب أنه فعل ذلك لرييه من آياته)
وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل تعاىل( :املعراج من أكرب اآليات,
فلقد أسري بالنيب  ,يف ليلة واحدة إىل بيت املقدس ,واجتمع هناك باألنبياء ,وصلّى
هبم ,مث عرج به جربيل حىت بلغ سدرة املنتهى فوق سبع السماوات ,وأوحى اهلل تعاىل إليه
ما أوحى ,وشاهد  ,من آيات اهلل الكربى ما شاهد ,ومر باألنبياء يف كل مساء ,ورجع
إىل مكّة ,كل ذلك يف ليلة واحدة مع بعد املسافة األرضية بني مكة وبني البيت املقدس ,مث
البعد العظيم بني السماء واألرض وبني السماء الدنيا وما فوقها إىل سدرة املنتهى ,وقد
( )
أخرب اهلل تعاىل يف القرآن عن اإلسراء يف سورة اإلسراء وعن املعراج يف سورة النجم)
( ) آيات األنبياء وأثرها يف اجملتمع (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل
العثيمني) 06- 0 / :
(
(
(

) سورة اإلسراء:
) اجلواب الصحيح ( ) 66/
) آيات األنبياء وأثرها يف اجملتمع (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل

العثيمني/ :

)
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ووجه داللة قصة اإلسراء واملعراج على توحيد الربوبية أنّ قطع النيب  هذه
املسافة البعيدة يف ليلة واحدة والعروج إىل السماء أمر خارق للعادة ,ألن البشر ال يقدر
على ذلك بنفسه ,وإذا كان خارقاً للعادة كان دليالً على قدرة اخلالق ,وأنه قادر على
تغيري جمرى العادة اليت كان الناس يألفوهنا( ) ,وتغيري اهلل جمرى العادة واملألوف من تصرفه
 يف الكون الّذي هو من أبرز خصائص الربوبية.

النوع الثاين :آيات اجلو
ويف ذلك ظل الغمامة له يف رحلته إىل الشام:
يف قصة رحلته  مع عمّه إل الشام:...مث رجع فصنع هلم طعاماً فلما أتاهم به ,وكان هو يف رعية اإلبل قال( :أرسلوا

إليه) ,فأقبل وعليه غمامة تظله .فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إىل فئ الشجرة.
فلما جلس مال فئ الشجرة عليه ,فقال( :انظروا إىل فئ الشجرة مال عليه).

( )

ويف رواية... :وامنا محله على دعائهم أنه رآهم حني طلعوا وغمامة تظلرسول اهلل  من بني القوم حىت نزلوا حتت الشجرة مث نظر إىل تلك الغمامة أظلت
تلك الشجرة واخضلت أغصان الشجرة على النيب  حني أستظل حتتها...
( ) انظر :آيات األنبياء وأثرها يف اجملتمع (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل
العثيمني) 0 / :
(

) تقدم التخريج بعد إيراد احلديث بكامله ,ص (
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)

وفيها .. :فلما نظر حبريا إىل القوم فلم ير الصفة اليت يعرف وجيدها عنده ,وجعل
ينظر وال يرى الغمامة على أحد من القوم ,ويراها متخلفة على رأس رسول اهلل ..
وفيها .. :مث قام إليه فاحتضنه وأقبل به حىت أجلسه على الطعام والغمامة تسري
على رأسه وجعل حبريا يلحظه حلظاً شديداً

( )

التعليق:
من اآليات املتعلقة بالقدرة والفعل والتأثري :آيات اجلو ,واملراد هبا اآليات املتعلقة
باملطر ,والسحاب ,والصحو ,والريح مثل استسقائه  ,واستصحائه ,وإرسال اهلل الريح
( )
لنصر النيب  على أعدائه.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل( :والنوع الثاين :آيات اجلو,
( )
كاستسقائه  ,واستصحائه ,وطاعة السحاب له ,ونزول املطر بدعائه )
ويدخل يف هذا النوع من اآليات من مرويات العهد املكّي قصة ظل الغمامة
لرسول اهلل  يف رحلته إىل الشام مع عمّه أيب طالب ,وسريها فوق رأسه  حيث
ذهب ,وال شك أن سري السحاب فوق شخص بعينه ليظله هو ,ليس أمراً معهوداً يف
السحاب ,فهو أمر خارق للعادة ,واألمور اخلارقة للعادة تبني لنا قدرة اخلالق ,وأنه قادر

(
(

) تقدم خترجيه ,ص () 0
) انظر :اجلواب الصحيح ( ) 00- 0 /

( )

اجلواب الصحيح ( ) 0 /
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على تغيري جمرى العادة اليت كان الناس يألفوهنا ,وأن الكون خاضع لقدرة اهلل وتدبريه( ),
وهذا من خصائص الربوبية ,فكان ظل الغمامة وسريه فوق رأس النيب  من الشواهد
على توحيد الربوبية.
النوع الثالث :آثاره يف األشجار واخلشب واألحجار ,ويف ذلك:
 يف رحلة النّيب  قول الراهب( :إنكم حني أشرفتم من العقبة مل يبق شجروال حجر إال خر ساجداً وال يسجدان إال لنيب)
وفيه :فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إىل فئ الشجرة .فلما جلس مال فئ
( )
الشجرة عليه ,فقال( :انظروا إىل فئ الشجرة مال عليه)
 ويف رواية... :وامنا محله على دعائهم أنه رآهم حني طلعوا وغمامة تظلرسول اهلل  من بني القوم حىت نزلوا حتت الشجرة مث نظر إىل تلك الغمامة أظلت تلك
( )

الشجرة واخضلت أغصان الشجرة على النيب  حني أستظل حتتها

 قال رسول اهلل ( :إين ألعرف حجراً مبكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث,( )
إين ألعرفه اآلن)
 سُئل مسروق( )( :من آذن النيب  باجلن ليلة استمعوا القرآن؟) ,فقال:( )
(حدّثين أبوك – يعين :عبد اهلل بن مسعود – أنّه آذنت هبم شجرة)

( ) انظر :أيات األنبياء وأثرها يف اجملتمع (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل
العثيمني) 0 - : 0 :
( ) تقدم خترجيه ,ص ( )
( ) تقدم ختريه ,ص () 0

( ) رواه مسلم يف كتاب الفضائل ,باب فضل نسب النيب  ,وتسليم احلجر عليه قبل النبوة (صحيح
مسلم مع شرح النووي 2/ :رقم ) 292
( ) هو :التابعي :مسروق بن األجدع بن مالك ,أبو عائشة الوادعي اهلمداين الكويف ,اإلمام ,القدوة,
العلم ,حدّث عن أيب بكر ,وعمر ,وعثمان ,وابن مسعود وغريهم  أمجعني ,واعتُرب من كبار
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 عن بن عباس ,رضي اهلل عنهما ,قال :إن املأل من قريش اجتمعوا يف احلجرفتعاقدوا بالالت والعزى ومنات الثالثة األخرى ونائلة وإساف لو قد رأينا حممدا لقد قمنا
إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حىت نقتله ,فأقبلت ابنته فاطمة رضي اهلل تعاىل عنها تبكي
حىت دخلت على رسول اهلل  فقالت( :هؤالء املأل من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد
رأوك ,لقد قاموا إليك ,فقتلوك فليس منهم رجل إالّ قد عرف نصيبه من دمك) ,فقال:
(يا بُنَيَّة ,أريين وضوءاً) ,فتوضأ ,مث دخل عليهم املسجد ,فلما رأوه قالوا( :ها هو ذا),
وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقاهنم يف صدورهم ,وعقروا يف جمالسهم ,فلم يرفعوا إليه
بصراً ,ومل يقم إليه منهم رجل ,فأقبل رسول اهلل  حىت قام على رؤوسهم ,فأخذ قبضة
من التراب ,فقال( :شاهت الوجوه) مث حصبهم هبا فما أصاب رجالً منهم من ذلك
( )
احلصى حصاة إال قتل يوم بدر كافراً
-6عن أنس بن مالك قال  :جاء جربيل  إىل رسول اهلل  ذات يوم ,وهو
جالس حزين ,قد خضب بالدماء ,قد ضربه بعض أهل مكة ,فقال( :ما لك؟) فقال:
(فعل يب هؤالء ,وفعلوا) ,قال( :أحتب ان أريك آية؟) ,قال( :أرين) ,فنظر إىل شجرة من
وراء الوادي ,قال( :ادع تلك الشجرة) ,فدعاها ,فجاءت متشي حىت قامت بني يديه.
قالُ( :قل هلا فلترجع) ,فقال هلا فَرَجَعَت حىت عادت إىل مكاهنا ,فقال رسول اهلل 
( )
حسيب
التابعني ,ويف املخضرمني الذين أسلموا يف حياة النيب  ,وتويف رمحه اهلل عام 6هـ ,وفيل 6هـ.
انظر :سري أعالم النبالء ( )6 /

(

) رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار ,باب ذكر اجلن ,وقوله تعاىل:

      

(   صحيح البخاري مع فتح الباري 02/0 :رقم ) 2 9

( ) رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ,) 62 , 0 /ابن حبان يف صحيحه (  ,) 0/واحلاكم يف
املستدرك (  ) 62/وصححه ووافقه الذهيب ,وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ()02 /6

( ) رواه ابن ماجه يف كتاب الفنت ,باب الصرب على البالء (  0 /رقم  ,) 0 2مسند اإلمام أمحد
 , /مصنف ابن أيب شيبة ( ,) 0- 0/6سنن الدارمي (  ,) 6/مسند أيب يعلى
( ,) 2/6وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة ( ( :) 0 /إسناده صحيح إن كان أبو سفيان
وامسه طلحة بن نافع مسع من جبري) ,وقال األلباين يف صحيح ابن ماجه ( ( :) 0 /صحيح)
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 -0عن عمر بن اخلطاب  ,أن رسول اهلل  كان باحلجون( ) وهو كئيب
حزين ,فقال( :اللّهم أرين اليوم آية ,ال أبايل من كَ َّذبَين بعدها من قومي) ,فنادى شجرة
من قبل عقبة أهل املدينة ,فناداها ,فجاءت تشق األرض حىت انتهت إليه ,فسََّلمَت عليه ,مث
( )
أمرها ,فذهبت .قال :فقال( :ما أبايل من كَ َّذبَين بعدها من قومي)

التعليق:

من اآليات اليت أيّد اهلل به رسوله حممد  آثاره يف األشجار ,واخلشب,
واألحجار ,وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أهنا من آيات نبوته  ,واستشهد بعدد من
اآلحاديث يف ذلك ,من ضمن ما ذكر معظم ما تقدم إيراده هنا من مرويات العهد
( )
املكّي
وتأثري النيب  يف احلجر والشجر على أوجه خمتلفة متنوعة ,تظهر فيما يلي:
أوالً :يف السجود له  كما وقع يف قصة رحلة النيب  إىل الشام مع عمّه أيب
طالب ,حيث مل يبق شجر وال حجر إال خر ساجداً للنيب 

(

) احلجون جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها وقيل :مكان من البيت على ميل ونصف وقيل على

فرسخ وثلث  .معجم البلدان ( ) /
( ) رواه أبو يعلى يف املسند (  ,) 9 /وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (( :) 0/9وإسناد أيب يعلى
حسن)
(

) انظر :اجلواب الصحيح ( ) 0 , 29/
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ثانياً :يف التسليم عليه ,كما هو ظاهر يف حديث تسليم احلجر عليه يف مكّة قبل
النبوة ,وكما وقع يف احلديث الذي جاء فيه ذكر حزن النيب  بعدما ضربه بعض أهل
مكّة ,حيث سلّمت الشجرة على النيب  ,بعدما دعاها ومشت إليه 
ثالثاً :يف حتدث الشجر معه  ,كما وقع ليلة استماع اجلن للقرآن
رابعاً :يف ميل ظل الشجر وأغصاهنا عليه  كما حدث يف قصة رحلته إىل الشام
مع عمّه أيب طالب
خامساً :يف طاعة الشجر ألمره  كما وقع يف احلديث الذي جاء فيه ذكر حزن
النيب  بعدما ضربه بعض أهل مكّة ,إذ ورد فيه أن الشجرة مشت إليه  عند ندائه 
هلا ,وعادت إىل مكاهنا بعد أن أمرها رسول اهلل بالرجوع.
سادساً :يف تسبب احلصاة يف قتل أعداء النيب  بإذن اهلل بعد ما أخذ قبضة من
التراب ,وقال( :شاهت الوجوه) وحصبهم هبا.
وهذه األشياء ال ريب أهنا من دالئل نبوة نبينا حممد  وصحة ما جاء به من
توحيد اهلل .
قال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهلل تعاىل( :ومن الّذي أيّد حممداً
 باآليات البينات والنصر العظيم ,وشق له القمر ,وسلّم عليه الشجر واحلجر...
فبعض هذه اآليات توجب لكل منصف أن يعترف بوحدانية اهلل وكماله وصحة
( )

ما جاء به الرسل يف كلّ زمان ومكان)

(

) األدلة القواطع والرباهني (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي,

القسم اخلامس – ثقافة إسالمية) 6 - 60/ :
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فآثار النيب  يف الشجر واحلجر من دالئل نبوته ومن دالئل توحيد الربوبية,
وووجه االستدالل هبا على توحيد الربوبية كما يلي:
 هذه اآلثار من دالئل النبوة ,وقد أشار إىل ذلك حبريى عندما قال يف قصةرحلة النيب  إىل الشام مع عمّه أيب طلب( :وال يسجدان إالّ لنيب) ,وقد تقدّم أن كل
دليل على صحة نبوة الرسول  يصلح أن يكون دليالً على توحيد الربوبية ألنّه داخل
( )
رسالته ,ألنّ إثبات النبوة يستلزم إثبات ما دعا إليه.
 التأثري يف الشجر واحلجر هبذه الطرق ليس مما يستطيعه البشر عادةً ,فهو أمرخارق للعادة ,واألمر اخلارق للعادة يُفيد العلم بقدرة اهلل تعاىل وأن اخللق حتت قهره
وأمره ,وأنّه قادر على تغيري جمرى العادة اليت كان الناس يألفوهنا( ) ,وهذا من خصائص
الربوبية.
النوع الرابع :تكثري املاء والطعام ,ويف ذلك:
 قصة حليمة ,وفيه :قالت :فلمّا أخذته ,رجعت به إىل رَحلي ,فلمّا وضعته يفحِجري أقبل عليه ثدياي مبا شاء من لنب ,فشرب حىت َروِيَ ,وشرب معه أخوه حىت
روي ,ثُمَّ ناما ,وما كنا ننام معه قبل ذلك ,وقام زوجي إىل شارفنا تلك ,فإذا أهنا حلافل,
فحلب منها ما شرب ,وشربتُ معه حىت انتهينا رِياً وشِبعاً ,فبتنا خبري ليلة ,قالت :يقول

صاحيب حني أصبحنا( :تعلمي واهلل يا حليمة ,لقد أخذتِ نسمة مباركة) .قالت :فقلت:
(واهلل ,إنّي ألرجو ذلك) ,قالت :ثُمّ خرجنا و َركِبتُ أنا أتاين ومحلته عليها معي ,فواهلل
لقطعتُ بالرَّكبِ ,ما يقدر عليها شيء من حُ ُم ِرهِم ,حىت إنَّ صواحيب ليقلن يل( :يا ابنة
أيب ذُؤيب ,وحيكِ! ارَْبعِي علينا ,أليست هذه أتانَكِ اليت كُنتِ َخرَ ْجتِ عليها؟) فأقول
(
(

) انظر :ص ( ) 22( ,) 2من هذه الرسالة.
) آيات األنبياء وأثرها يف اجملتمع (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل

العثيمني) 0 - 0 / :
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هلنّ( :بلى واهلل ,إهنا هلي هي) ,قيفلن( :واهلل ,إنّ هلا لشأناً) ,قالت :مثّ قَدِمنا منازلَنا من
بالد بين سعد ,وما أعلم أرضاً من أرض اهلل أجدب منها ,فكانت غنمي َترُوحُ عليَّ حني
قدمنا به معنا شباعاً لُبّناً ,فنحلبُ ونشربُ ,وما حيلب إنسانٌ قطرةَ لنبٍ وال جيدها يف
ضرْع ,حىت كان احلاضرون من قومنا يقولون لرُعياهنم( :وَيلَكُم! اسرحوا حيث يسرح
َ
راعي بنت أيب ذُؤَْيبٍ) ,فتروح أغنامهم جياعاً ما تَبِضُّ بقطرة لنب ,وتروح غنمي شِبَاعاً
شبُّ شباباً
لُبّناً ,فلم نزل نتعرف من اهلل الزيادة واخلري حىت مضت سنتاه وفصلته ,وكان يَ ِ
ال يشُبهُ الغلمان ,فلم يبلُغ سنتيه حىت كان غالماً جَفراً .قالت :فقدمنا به على أُمِّهِ ,وحنن
أحرص شيءٍ على مكثه فينا؛ ملا كنّا نرى من بركته ,فكلّمنا أُمَّه ,وقلت هلا( :لو تركتِ
بُنَيّ عندي حىت يغلُظَ ,فإنّي أخشى عليه وَبَأ مكّةَ( )) ,فلم نزلْ هبا حىت رَدَّته معنا( ).
 عن عمرو بن سعيد( ) ,أن أبا طالب قال :كنت بذي اجملاز ومعي بن أخي– يعين :النيب  , فأدركين العطش ,فشكوت إليه ,فقُلتُ( :يا بن أخي ,قد عَطَشتُ),
وما ُقلتُ له ذاك ,وأنا أرى أن عنده شيئاً إالّ اجلزع .قال :فَثَنَى وَرِكَه ,مثّ نَزَل ,فقال( :يا
عم ,أَعَطَشتَ؟) .قالُ :قلتُ(:نعم) .قال :فأهوى بعقبه إىل األرض ,فإذا باملاء ,فقال:
()6

(اشرَب يا عم) ,قال( :فَشَرَبت)
التعليق:

(
(
(
(

) تقدم شرحه( ,ص) 00
) تقدم شرحه( ,ص) 09
) تقدم خترجيه ,ص () 0
) قال احلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب (ص ( :)0 6عمر بن سعيد القرشي أو الثقفي

موالهم ,أبو سعيد البصري ,ثقة ,من اخلامسة)
( )هُو موضِع عند عرَفَات كان يُقامُ به سُوق من أسْواق العرب يف اجلاهلية  .النهاية ( ) /
( )6الطبقات الكربى البن سعد (  ,) - /صحح إسناده الباحث عادل عبد الغفور عبد الغين
يف دراسة مرويات العهد املكّي ص , 09مع ذكره أن خرب عمرو بن سعيد معضل غالباً
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من آيات النبوة :املاء والطعام الذي كان يكثر بربكة النيب  فوق العادة( ) ,فإنّه
قد ورد يف أحاديث وأخبار كثرية ذكر قلة املاء أو نفاده عند من حوله  مع حاجتهم
إىل املاء ,مثّ تكثريه بربكته  ,وهكذا مع الطعام( ) ,ويدخل يف هذه األخبار من مرويات
العهد املكّي قصة حليمة أمّ النيب  من الرضاعة ,حيث ورد فيها تكثري اللنب يف ثديها بعد
أن رضعت النيب  ,كما ورد فيها تكثري احلليب يف غنمها الذي أدى إىل زوجها أن
يقول( :لقد أخذت نسمة مباركة) ,وكما ورد فيها أن الزيادة واخلري كان يأيت أهلها حىت
مضت سنتاه وفصلته.
ويدخل أيضاً يف هذا النوع من األخبار قصة عطش أيب طالب ,الّذي ذكر عطشه
للنيب  ,فأهوى النيب بعقبه إىل األرض ,فإذا باملاء.
وتكثري النيب  للماء واللنب من اآليات اليت أيّده اهلل هبا ,قال الشيخ عبد
الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهلل تعاىل( :ومن الّذي أيّد حممداً  باآليات البينات ,..
وأنبع املاء من أصابعه فروى اخللق الكثري ,وبارك يف الطعام الّذي باشره حىت أشبه

اخللق الكثري...
فبعض هذه اآليات توجب لكل منصف أن يعترف بوحدانية اهلل وكماله وصحة
( )

ما جاء به الرسل يف كلّ زمان ومكان)
ووجه داللة تكثري النيب  للماء والطعام على توحيد الربوبية أن تكثري املاء
والطعام بالقدر الذي ذكر يف األخبار املذكورة فوق عادة البشر ,فهو أمر خارق للعادة,
واألمر اخلارق للعادة تُفيد العلم بقدرة اهلل تعاىل وأن اخللق حتت قهره وأمره ,وأنّه قادر
على تغيري جمرى العادة اليت كان الناس يألفوهنا( ) ,وهذا من خصائص الربوبية.
( ) انظر :اجلواب الصحيح ( ) 9 /
( ) ساق شيخ اإلسالم ابن تيمية عدداً كبرياً من األحاديث يف تكثري النيب  املاء والطعام والشراب
يف اجلواب الصحيح (  ) - 9 /إالّ أهنا روايات مدنية

( ) األدلة القواطع والرباهني (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي,
القسم اخلامس – ثقافة إسالمية) 6 - 60/ :
( ) آيات األنبياء وأثرها يف اجملتمع (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل
العثيمني) 0 - 0 / :
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النوع اخلامس :كفاية اهلل له أعداءه وعصمته من الناس
تقدم إيراد مرويات العهد املكي يف كفاية اهلل للنيب  أعداءه وعصمته من الناس
عند احلديث يف تفرد اهلل بتصريف األمور وتدبري شؤون العباد ,كحفظ اهلل له  من أيب
جهل عندما حاول االعتداء عليه  ,وكحفظه تعاىل له  من امرأءة أيب هلب ,وكحفظ
( )
اهلل له  ولصاحبه أيب بكر  يف طريقهما عندما هاجرا إىل املدينة.
التعليق:

لقد تكفّل اهلل حبفظ نبيه حممد  ,وكفايته أعداءه ,قال اهلل تبارك وتعاىل لنبيه
:

       

وقال :

( )

          

          

وقال تعاىل:

( )

              

             

( )

وهذا احلفظ واحلماية من دالئل النبوّة ومن الشواهد على ربوبية اهلل 
قال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهلل تعاىل( :ومن الّذي أيّد
حممداً  باآليات البينات والنصر العظيم ,وشق له القمر... ,وعصمه من الناس وقد
تكالبوا عليه من كل جانب ,وحفظه وحفظ ما جاء به؟...
...فبعض هذه اآليات توجب لكل منصف أن يعترف بوحدانية اهلل وكماله
( )
وصحة ما جاء به الرسل يف كلّ زمان ومكان)
(
(
(

) انظر :ص ( ,)69وما بعدها
) سورة البقرة0 :
) سورة احلجر96-9 :

( )

سورة املائدة60 :
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وقد جاء يف مرويات العهد املكّي شواهد على حفظ اهلل لرسوله حممد ,
وعصمته من الناس ,وداللتها على توحيد الربوبية كما يلي:
أوالً :أنّ اهلل كفى النيب  أعداءه ,بأنواع عجيبة ,خارجة عن العادة املعروفة( ),
مثل ستر اهلل للنيب  عن أعني امرأة أيب هلب عندما مهّت بأن توذيه  ,وعن بصر أيب
جهل عندما أقدم على التعدي عليه  ,ومثل انتقام اهلل من سادات قريش ,عندما أكثروا
االستهزاء بالنيب  ,) (فاهلل  نصر نبيه  عليهم مع كثرهتم ,وقوهتم ,وغلبتهم ,ومع
كون النيب  وحده جيهر مبعاداهتم ,وسب آبائهم ,وشتم آهلتهم ,وتسفية أحالمهم,
والطعن يف دينهم ,وهذا من األمور اخلارقة للعادة( ) ,واألمر اخلارق للعادة ُيفيد العلم
بقدرة اهلل تعاىل وأن اخللق حتت قهره وأمره ,وأنّه قادر على تغيري جمرى العادة اليت كان
الناس يألفوهنا( ) ,وهذا من خصائص الربوبية.
ثانياً :أ ّن حفظ اهلل للنيب  وكفايته له أعداءه ,فيه التنبيه إىل أحد خصائص
()6
الربوبية وهو حفظ اهلل أولياءه ,وقد تقدم احلديث على ذلك يف الفصل األول
النوع السادس :تأييد اهلل له باملالئكة
تقدم يف كثري من األخبار يف حفظ اهلل تعاىل للنيب  ذكرُ حفظه له عن طريق
إرسال املالئكة ,ويف تأييد اهلل له باملالئكة غري األخبار املذكورة:

( ) األدلة القواطع والرباهني (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي,
القسم اخلامس – ثقافة إسالمية) 6 - 60/ :
( ) انظر :اجلواب الصحيح ( ) /
( ) انظر :ص ( )69وما بعدها ,من هذه الرسالة
( ) انظر :اجلواب الصحيح ( ) /
( ) آيات األنبياء وأثرها يف اجملتمع (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل
العثيمني) 0 - 0 / :
( )6انظر :ص ( )69وما بعدها من هذه الرسالة
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 قال ابن عباس – رضي اهلل عنهما :قال أبو جهل لئن رأيت حممداً يصلي عند( )
الكعبة ألطان على عنقه .فبلغ النيب  فقال (لو فعله ألخذته املالئكة)
 عن عائشة رضي اهلل عنها ,أنّها قالت للنيب ( :هل أتى عليك يوم أشد منيوم أحد؟) ,قال( :لقد لقيت من قومك ما لقيت ,وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة,
إذ عرضتُ نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كالل( ) فلم جيبين إىل ما أردت ,فانطلقت
وأنا مهموم على وجهي ,فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب ,فرفعت رأسي ,فإذا أنا
بسحابة قد أظلتين ,فنظرت فإذا فيها جربيل فناداين ,فقال( :إن اهلل قد مسع قول قومك
لك ,وما ردوا عليك ,وقد بعث اهلل إليك مَلَك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم) ,فناداين مَلَك
اجلبال ,فَسََّلمَ عَلَيَّ ,مث قال( :يا حممد) ,فقال( :ذلك فيما شِئتَ ,إن شِئتَ أن أُ ْطبِقَ عليهم
األَخشَبَني( ) فقال النيب ( :بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده ,ال
( )
يشرك به شيئاً)
التعليق:

( )

رواه البخاري يف كتاب التفسري ,باب

           

(صحيح البخاري مع فتح الباري 9 /2 :رقم ) 9 2
( ) هو :ابن عبد ياليل بن عبد كالل وكان من أكابر أهل الطائف ,وقد ذكر أهل السري أن كنانة بن
عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة  0هـ فأسلموا ,لكن ذكر املديين أن الوفد أسلموا اال كنانة
فخرج إىل الروم ومات هبا بعد ذلك .انظر :فتح الباري () 6 /6
( )األخْشَبَانِ  :اجلَبَالَ ِن املُ ِطفَان مبكة ومها أبو قُبَيْس واألحْمَرُ وهو جبل مُشْ ِرفٌ وجهه على ُقعَْيقِعَان .
النهاية ( ) /

( ) رواه البخاري يف كتاب بدء اخللق ,باب :إذا قال أحدكم (آمني) واملالئكة يف السماء فوافقت
),
إحدامها األخرى ُغفِرَ له ما تقدم من ذنبه (صحيح البخاري مع فتح الباري 60/6 :رقم
ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري ,باب :ما لقي النيب  من أذى املشركني واملنفقني (صحيح مسلم مع
شرح النووي:

 6 /رقم ) 6 9
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من اآليات اليت أيّد اهلل هبا رسوله حممد  تأييده باملالئكة ,قال شيخ اإلسالم ابن
تيمية رمحه اهلل تعاىل( :النوع السادس من آياته  تأييد اهلل له مبالئكته)( ) مثّ استشهد
على ذلك بعدد من اآليات القرآنية ورد فيها ذكر تأييد اهلل له  مبالئكته يف املغازي,
وبعدد من أحاديث املغازي.
وقد ورد تأييد اهلل لرسوله  يف مرويات العهد املكّي يف:
 قصة امرأة أيب هلب بعد نزول سورة املسد عندما مهّت بأذى النيب  حيثأرسل اهلل مَلَكاً ليستر النيب  عن بصرها ,فقال النيب  ,بعدما استغرب بعض أصحابه
( )
عدم رؤيتها له ( :مل يزل ملك يسترين منها جبناحيه)
 خرب املستهزئني برسول اهلل  حيث ورد فيه أن جربيل  رمى ورقة يف( )
وجه أحدهم فعمي ,وأشار إىل مواضع من أجساد اآلخرين فماتوا
 قول النيب ( :لو فعله ألخذته املالئكة) يف أيب جهل عندما بلغه  أنّه يريدالتعدي عليه
 حديث عرض النيب  نفسه على ابن عبد ياليل بن عبد كالل ,حيث أرسلاهلل إىل النيب  مَلَكَ اجلبال ليأمره بأمره ما شاء 
هذه الروايات املكّية كلّها تدلّ على أن اهلل سخّر للنيب  مالئكة تأييداً له 
وداللتها على توحيد الربوبية :أنّه ُيستفاد من هذه األخبار عظم قدرة اهلل  وتفرّده
باألمر والتدبري ,حيث خلق هذه املخلوقات العظيمة ,اليت متتثل ألمره  كمال االمتثال,
فهي خاضعة لتدبريه متام اخلضوع ,وإذا كانت املالئكة خاضعة لتدبري اهلل تعاىل ,فخضوع
( )
ما دوهنا من باب أوىل ,وخضوع الكون ألمر اهلل وتدبريه من خصائص ربوبيته 
(
(

) اجلواب الصحيح ( ) 0/
) تقدم خترجيه ,ص()00

( ) تقدم خترجيه بعد إيراد القصة بطوهلا ,ص (  ,)0وص ( )0
( ) انظر :عقيدة أهل السنة واجلماعة للشيخ حممد بن صاحل العثيمني (ضمن جمموع فتاوى ورسائل
فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ,) 9/ :ونبذة يف العقيدة له (ضمن اجملموع املذكور:
) 2/
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النوع السابع :إجابة اهلل دعوته 
تقدم إيراد مرويات العهد املكّي يف إجابة دعوته  يف الفصل األول عند احلديث
على كون إجابة الدعوة من خصائص الربوبية كإجابة اهلل دعوة النيب  هلداية عمر بن
اخلطاب  ,ودعوته على املستهزئني( ) ,وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أنّ إجابة دعوة
( )
النيب  من أعالم نبوته
قال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهلل تعاىل( :ومن الّذي أيّد حممداً

 باآليات البينات والنصر العظيم ,وشق له القمر ,وسلّم عليه الشجر واحلجر ,وكم
أجاب اهلل دعوته يف إنزال الغيث وإمساكه ,ويف شفاء األمراض املتنوعة...
...فبعض هذه اآليات توجب لكل منصف أن يعترف بوحدانية اهلل وكماله
( )

وصحة ما جاء به الرسل يف كلّ زمان ومكان)
وداللة إجابة دعوات النيب  يف مرويات العهد املكّي على توحيد الربوبية من
وجوه:
الوجه ألول :فيها التنبيه إىل أحد خصائص الربوبية وهو إجابة الدعاء وقد تقدم
تفصيل ذلك يف الفصل األوّل عند الكالم على خصائص الرب
الوجه الثاين :أن أجابة اهلل دعاء النيب  ,منها ما وقعت بأمور خارقة للعادة( ),
مثل :كون األسود بن املطلب عمي برمي جربيل ورقة يف وجهه بعدما دعا النيب  أن
يعمى بصره( ) ,ومثل السنة اليت أخذت قريش عندما دعا عليهم الرسول  إلبطائهم
على اإلسالم ,مثّ كشف العذاب عنهم بعدما دعا  أن يُكشف عنهم العذاب(,)6واألمور
(
(
(

) انظر :ص (  )2وما بعدها من هذه الرسالة
) انظر :اجلواب الصحيح ( ) 0/
) األدلة القواطع والرباهني (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي,

القسم اخلامس – ثقافة إسالمية) 6 - 60/ :
( ) اجلواب الصحيح ( ) 0/
( ) تقدم خترجيه ,ص ( )0
( )6انظر :ص (  )2من الرسالة
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اخلارقة للعادة تُفيد العلم بقدرة اهلل تعاىل وأن اخللق حتت قهره وأمره ,وأنّه قادر على تغيري
جمرى العادة اليت كان الناس يألفوهنا( ) ,وهذا من خصائص الربوبية.
الوجه الثالث :كون اهلل عوّد النيب  إجابة دعائه من أعالم النبوة ,قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية( :ومعلوم أن من عَوَّدَه اهلل إجابة دعائه ,ال يكون إال مع صالحه ودينه,
ومن ادعى النبوة ال يكون إال من أبرّ الناس إن كان صادقاً أو من أفجرهم إن كان كاذباً,
وإذا عَوَّده اهلل إجابة دعائه ,مل يكن فاجراً بل براً ,وإذا مل يكن مع دعوى النبوة إال برًّا
( )
تَعَيَّنَ أن يكون نبياً صادقاً)
ودالئل النبوة دالئل على توحيد الربوبية ,فإنّ النبوة إذا ثبتت ,ثبت ما دعا إليه
( )
النيب ,ويدخل يف ذلك توحيد الربوبية كما تقدم بيانه.

النوع الثامن :حتمله ما ال يطيقه البشر عادة
ويف ذلك :ما جاء يف شق صدر النيب  ,أما الشق األول فقد مر ذكره عند
الكالم على آيات النيب  اليت كانت قبل بعثته  ,وإليك ما جاء يف الشق الثاين إضافة
إىل ما تقدم فيه من أحاديث اإلسراء واملعراج:
 عن أنس بن مالك ,قال :قال رسول اهلل ( :أُتِيتُ فانطلقوا يب إىل زمزم,( )
ُسلَ مباء زمزم ثُمّ أُنزلت)
ش ِرحَ عن صدري ,ثُمّ غ َِ
فُ
( ) آيات األنبياء وأثرها يف اجملتمع (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل
العثيمني) 0 - 0 / :
(
(
(

) اجلواب الصحيح ( ) 2- 0/
) انظر :ص ( ,) 2ص () 22
) رواه مسلم يف كتاب اإلميان,باب اإلسراء برسول اهلل  إىل السماوات ,وفرض الصلوات (صحيح

مسلم مع شرح النووي 22/ :رقم ) 0
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 عن مالك بن صعصعة ,أن رسول اهلل  قال( :فأُتِيتُ بطست من ذهبشقَّ من النَّحر إىل َمرَاق البَطنِ ,فغُسَِل مباء زمزم ,ثُمّ مُلِئَ حِكمَةً
مُمتَلِئ حِكمَةً وإمياناً ,فَ ُ
( )
وإمياناً)
التعليق:
من اآليات اليت أيّد اهلل هبا رسوله حممد  :حتمّله  ما ال يطيقه غريه من اإلنس
عادة ,وخري الشواهد على ذلك شق املالئكة صدره  بالسكني ,فإنّ الرجل لو شُرح
صدرُه ,هبذه الطريقة ملا حتمّله وملات ,ولكن حتمّله النيب  يقظة ,وشهده بعينيه.
ووجه داللة شق صدر النيب  على توحيد الربوبية ,أنّ حتمّله ذلك أمر خارج
عما جرت عليه عادة البشر ,مثل هذا دليل على قدرة اخلالق ,وأنه قادر على تغيري جمرى
العادة اليت ألفها الناس ,وأن اخللق خاضع ألمر اهلل وتدبريه( ) ,وكون اخللق خاضع ألمر
اهلل من خصائص الربوبية
سابعاً -ما جاء يف آيات األنبياء قبل نبينا حممد ,

بشر

ويف ذلك :والدة عيسى  ,بغري أب ,وبغري أن ميس أمّه مرمي رضي اهلل عنها

 ففي قصة اهلجرة احلبشية :قال النجاشي( :ما تقولون يف عيسى بن مرميوأمه؟) قالوا( :نقول كما قال  :هو كلمة اهلل وروحه ألقاها إىل العذراء البَتُول ,الّيت مل
ميسها بَشَر ومل يفْرضْها ولد) .قال :فرفع عوداً من األرض مثّ قال( :يا معشر احلبشة
والقسيسني والرهبان ,واهلل ما يزيدون على الذي نقول فيه ,ما يساوي هذا .مرحباً بكم
( ) رواه مسلم يف كتاب اإلميان,باب اإلسراء برسول اهلل  إىل السماوات ,وفرض الصلوات (صحيح
مسلم مع شرح النووي 96/ :رقم ) 6
( ) آيات األنبياء وأثرها يف اجملتمع (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل
العثيمني) 0 - 0 / :
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ومبن جئتم من عنده ,أشهد أنه رسول اهلل ,وأنه الّذي جند يف اإلجنيل ,وأنّه الّذي بَشَّرَ به
عيسى بن مرمي .انزلوا حيث شئتم ,واهلل لوال ما أنا فيه من امللك ألتيته حىت أكون أنا
( )
أمحل نعليه وأوضئه)
ويف حديث أيب موسى  يف اهلجرة احلبشية :فقال النجاشي جلعفر( :ما يقولصاحبك يف ابن مرمي؟) ,قال( :يقول فيه قول اهلل :هو روح اهلل وكلمته أخرجه من البتول
( )
العذراء مل يقرهبا بشر)
 يف حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما يف حديث اهلجرة إىل احلبشة :قال هلم:(ما يقول صاحبكم يف عيسى وأمه؟) قال :يقول( :هو عبد اهلل وكلمة من اهلل ألقاها إىل
مرمي وروح منه) ,ويقول يف مرمي( :إهنا العذراء البتول) .قال :فأخذ عوداً من األرض
( )
فقال( :ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم قدر هذا العود)

التعليق:
من آيات األنبياء اليت ورد ذكرها يف مرويات العهد املكّي :كون عيسى بن مرمي
 ولد من غري أب وبغري أن يقرب أمّه مرمي بنت عمران رضي اهلل عنها بشر.
قال اهلل :

           

              
                 
          

(

) تقدم خترجيه ,ص (

)

(

) سورة آل عمرآن:

0-

( )

( ) تقدم خترجيه ,ص ( )
( ) رواه الطربي يف تفسريه ( ,) /0وقوّى إسناده الباحث عبد الغفور عبد الغين يف دراسة مرويات
العهد املكّي ص ( )02
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فأخرب تعاىل أن املسيح ال أب له ,حيث نسبه إىل أمّه ,وأخرب باستفسار مرمي ملا
بُشّرت به مبا هو غري مألوف من التوالد البشري ,وقد أجاهبا أن له سنة أخرى يف االبتداع
واالختراع ,إذا أراد أن يُوجِد شيء فإنّه قادر على إجياده على خالف السنة املألوفة اليت
( )
ربط فيها األسباب باملسببات.
وقال تعاىل:

             

               
                  
                 
      

( )

فـ(ـذكر اهلل جل وعال يف هذه اآلية الكرمية :أنّ من حِكَم خلقه عيسى من
امرأة بغري زوج ليجعل ذلك آية للناس؛ أي عالمة دالة على كمال قدرته ,وأنّه تعاىل خيلق
ما يشاء كيف يشاء ,إن شاء خلقه من أنثى بدون َذكَر كما فعل بعيسى ,وإن شاء خلقه
من َذكَر بدون أنثى كما فعل حبواء ,...وإن شاء خلقه بدون ال َذكَر واألنثي معاً كما فعل
( )

بآدم ,وإن شاء خلقه من َذكَر كما فعل بسائر بين آدم)
وقد جاء ذكر هذه اآلية الدالة على قدرة اهلل على خلقه كيف يشاء يف مرويات
العهد املكّي حيث ورد فيه قول الصحابة عندما استفسرهم النجاسي عن معتقدهم يف
عيسى ابن مرمي( :هو كلمة اهلل وروحه ألقاها إىل العذراء البَتُول ,الّيت مل ميسها بَشَر).
ووجه داللة قوهلم على توحيد الربوبية ,أنّ خلق اهلل للمسيح  من غري أب,
تدل على متام قدرة اخللق ,وأنّه قادر على أن خيلق اإلنسان من ذكر وأنثى ,ومن أنثى
فقط ,ومن ذكر فقط ,ومن غري ذكر وأنثى مجيعاً كما سبق بيانه ,فهو قادر على أن خيلق
(

) انظر :صفوة اآلثار واملفاهيم من تفسري القرآن الكرمي للشيخ عبد الرمحن الدوسري رمحه اهلل

( ) - /
( ) سورة مرمي- 6 :
( ) أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل (  ,) 0 /وانظر
كذلك :تفسري ابن كثري ( ) 0/
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خملوقاته وفق السنن واألسباب املعلومة املألوفة ,وهو قادر على أن خيلقها على خالف هذه
السنن واألسباب ,بل هو قادر على خلقها من عدم ) (,وهذا من أبرز خصائص الربوبية.

(

) انظر :تفسري ابن كثري (  ,) 0/أضواء البيان (  ,) 0 /صفوة اآلثار واملفاهيم ( /
) ,تفسري سورة آل عمران للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ( ) 0 - 0 /
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الباب الثاني:
توحيد األمساء والصفات يف مرويات العهد املكّي
ويشمل متهيد وفصالن:
التمهد :معىن توحيد األمساء والصفات
الفصل األول :بيان إثبات األمساء احلسىت والصفات العلى هلل تعاىل يف
مرويات العهد املكّي
الفصل الثاين :مرويات العهد املكّي يف موقف املشركني من توحيد
األمساء والصفات
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التمهيد:
معىن توحيد األمساء والصفات
وحتته مطلبان
املطلب األول :معىن االسم والصفة
املطلب الثاين :تعريف توحيد األمساء والصفات شرعاً
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املطلب األوّل:
معىن االسم والصفة
 معىن االسماالسم يف اللغة مشتق من السُمُوّ وهو العُلوّ واالرتفاع( ) ,وهو (ما يُعرف به شيء
ويستدل به عليه)( ) ,وقيل إن االسم هو( :اللفظ املوضوع ملعىن تعييناً أو متييزاً)( ) ,وقيل
( )
إنّه( :ما دل على الذات وما قام هبا من صفات)
واالسم يف حق اهلل  يدلّ على أمرين:
األمر األول :ذات اهلل 
األمر الثاين :الصفة اليت تضمّنها االسم
وقد بيّن ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ,حيث قال( :قال تعاىل:
            

(
(
(

( )

) انظر :لسان العرب ,مادة (مسا)
) املعجم الوسيط ,مادة (مسا)
)معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات لألستاذ الدكتور حممد بن خليفة التميمي

ص ( ,) 9وانظر :القاموس احمليط ,مادة( :مسا) ,لسان العرب ,مادة (مسا)
( ) معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات ص ( ,) 9وانظر :جمموع الفتاوى
() 9 / 0( ,) 2 , - / ( ,) / 0
(

 

) سورة اإلسراء0 :
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وكل اسم من امسائه يدل على الذات املسماة ,وعلى الصفة الىت تضمنها اإلسم,
كالعليم يدل على الذات والعلم ,والقدير يدل على الذات والقدرة ,والرحيم يدل على
( )
الذات والرمحة)
 معىن الصفةالصفة يف اللغة مأخوذة من الوصف وهو التحلية والنعت( ) ,و(الصفة هي :ما قام
بالذات مما مييزها عن غريها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية
ومن صفات اهلل :
الذاتية :اليدان-الوجه-العينان-األصابع.
املعنوية :العلم-القدرة-احلياة-اإلرادة.
( )

الفعلية :النزول-االستواء-اخللق-الرزق).

(
(
(

) جمموع الفتاوى ( - /
) لسان العرب ,مادة (وصف)

)

) معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات ص ( )
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املطلب الثاين:
تعريف توحيد األمساء والصفات شرعاً
توحيد األمساء والصفات يف الشرع هو :إفراد اهلل بأمسائه وصفاته ,وذلك بإثبات
ما أثبته اهلل لنفسه أو أثبته رسوله  ,من غري حتريف ,وال تعطيل ,ومن غري تكييف ,وال
( )
متثيل ,وبنفي ما نفاه اهلل عن نفسه ,وما نفاه عنه رسوله .
ومعىن (إفراد اهلل بأمسائه وصفاته) هو اإلميان بأن اهلل  منفرد بالكمال املطلق يف
هذه األمساء والصفات ,وليس معناه نفي أمساء مشتركة بني الرب وبني العباد ,وليس معناه
أنّ العباد ال يشاركونه  يف أصل بعض الصفات ,وإنّما معناه أنّ العباد ال يشاركونه يف
( )
كمال معاين هذه األمساء والصفات ,فالكمال فيها هلل وحده دون من سواه.
مثال ذلك أن اهلل تعاىل مسّى نفسه مسيعاً وبصرياً بدليل قوله تعاىل:
 ,) (   وقد مسّى خلقه مسيعاً وبصرياً بدليل قوله :

   

    

 ,) (       واهلل السميع العليم ,فللمخلوق من صفة
السمع وصفة البصر ما يناسب ذاته احلقرية الوضيعة الفقرية ,وهلل  من كما هذه الصفة

( ) انظر :الرسالة التدمرية (ضمن جمموع الفتاوى ,) / :لوامع األنوار البهية (  ,) 9/القول
السديد (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ,القسم الثالث –
العقيدة اإلسالمية :ص) 0

( ) انظر :القول السديد (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ,القسم
الثالث – العقيدة اإلسالمية :ص ,) 0التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص)0
( ) سورة النساء2 :
(

) سورة اإلنسان:
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ما ال هناية له ,ليس هلل فيها مثيل ,قال تعاىل:


       

( )

أمّا ما تلى (إفراد اهلل بأمسائه وصفاته) من تعريف توحيد األمساء والصفات فهو
املنهج الّذي حيقق به العبد هذا اإلفراد ,وهو اإلميان جبميع ما ورد يف القرآن والسنة من
أمساء اهلل تعاىل وصفاته ومعانيها وأحكامها على الوجه االئق بعظمته وجالله ,من غري
الوقوع يف أربعة حماذير حنو هذه األمساء والصفات ,أو يف واحد منها( ) ,وهي:
( )

 -التحريف :وهو (تغيري أللفاظ األمساء والصفات أو تغيري ملعانيها)

 التعطيل :وهو (نفي الصفات)( )( ,وهلذا كان السلف واألئمة يسمّون نفاةالصفات معطلة)( ) ,وإن شِئتَ قُلتَ إن التعطيل( :إنكار ما جيب هلل تعاىل من األمساء
()6
والصفات ,أو إنكار بعضه)

( ) سورة الشورى , :انظر :كتاب التوحيد للحافظ أيب بكر ابن خزمية رمحه اهلل ( ,)2 -09/
الرسالة التدمرية (ضمن جمموع الفتاوى ,) - 0/ :بدائع الفوائد (  ,) 9 - 90/التمهيد
لشرح كتاب التوحيد (ص)0
( ) انظر :العقيدة الواسطية (ضمن جمموع الفتاوى ,) 0- 9/ :و القول السديد (ضمن
اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ,القسم الثالث – العقيدة اإلسالمية:
ص) 0
( )التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص) 6
( ) انظر :درء تعارض العقل والنقل () 2 / ( ,) 0/2
( ) جمموع الفتاوى ( ) 6/
( )6فتح رب الربية بتلخيص احلموية (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل
العثيمني) / :
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 التمثيل :وهو( :اعتقاد املثبت أن ما أثبته من صفات اهلل تعاىل مماثل لصفات( )
املخلوقني)
– التكييف :وهو( :تعيني كنه الصفة وكيفيتها)( ) ,أمّا إذا ذُكر مقروناً مع

التمثيل فهو (أن يعتقد املثبت أنّ كيفية صفات اهلل تعاىل كذا وكذا ,من غري أن يقيدها
( )

مبماثل)

كما يتضمن املنهج الّذي يتحقق به توحيد األمساء والصفات نفي العبد ما نفاه اهلل
( )
عن نفسه( ,أو نفاه عنه رسوله  من النقائص والعيوب ,وعن كل ما ينايف كماله)

( ) القواعد املثلى يف صفات اهلل وأمسائه احلسىن (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن
صاحل العثيمني) 22/ :
( ) التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص) 0
( ) القواعد املثلى يف صفات اهلل وأمسائه احلسىن (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن
صاحل العثيمني) 29/ :
( ) القول السديد (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ,القسم
الثالث – العقيدة اإلسالمية :ص) 0
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الفصل األوّل:
بيان إثبات األمساء احلسىن والصفات العلى هلل  يف مرويات العهد املكّي
وحتته مبحثان:
املبحث األوّل :أمساء اهلل احلسىن
املبحث الثاين :الصفات اإلهلية
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املبحث األول:
أمساء اهلل احلسىن
أوالً -األحد
 عن عبد اهلل بن مسعود  ,قال :أول من أظهر إسالمه سبعة :رسول اهلل ,وأبو بكر ,وعمار ,وأمه مسية ,وصهيب ,وبالل ,واملقداد( )  .فأما رسول اهلل 
فمَنَعَ ُه اهلل بِعَمِّه أيب طالب ,وأما أبو بكر فمنعه اهلل بقومه ,وأما سائرهم فأخذهم املشركون
( )
وألبسوهم أدراع احلديد ,وصهروهم( ) يف الشمس ,فما منهم من أحد إال وقد واتاهم
على ما أرادوا إالّ بالل ,فإنّه هانت عليه نفسه يف اهلل وهان على قومه ,فأخذوه فأعطوه
( )
الولدان ,فجعلوا يطوفون به يف شعاب مكة وهو يقول( :أحدٌ ,أحدٌ)
 عن جماهد( ) ,قال :أول من أظهر اإلسالم سبعة :رسول اهلل  وأبو بكر,وبالل ,وخباب ,وصهيب ,وعمار ,ومسية أم عمار ,فأما رسول اهلل  فَمَنَعَ ُه عَمُّه ,وأما
أبو بكر فمنعه قومه ,وُأخِذ اآلخرون ,فُألبِسوا أدراع احلديد ,وصهروهم يف الشمس حىت
بلغ اجلهد منهم كل مبلغ ,فأعطوهم ما سألوا ,فجاء إىل كل رجل منهم قومه بأنطاع
( ) هو :املقداد بن األسود الكندي البهراين واسم والده عمرو بن ثعلبة بن مالك  ,وقيل له :ابن
اإلسود لتبنّي األسود بن عبد يغوث الزهري إيّاه ,وملا نزل حترمي التبين قالوا له :املقداد بن عمرو لكن
اشتهر باملقداد بن األسود ,وهو من السابقني األولني ,من أوائل من أظهروا إسالمهم ,وهاجر
اهلجرتني ,وتويف يف خالفة عثمان سنة ( هـ) وهو ابن  00سنة .انظر :اإلصابة () 0 /6
( ) صهروهم ,أي:عَذّبوهم .حاشية السندي ( )99/
( ) قال السندي :هكذا يف النسخ الصحيحة ,وهو من املؤاتاة ,مبعىن :املوافقة.ا.هـ شرح سنن ابن
ماجه ( )99/

( ) رواه ابن ماجه يف كتاب :السنه ,باب :يف فضائل أصحاب رسول اهلل  99/ ( رقم ,) 0
واإلمام أمحد يف مسنده (  ,) 0 /واحلاكم يف املستدرك (  ) 0/وصححه ,ووافقه الذهيب ,وقال
البوصريي يف املصباح( :رجاله ثقات) ,وحسنه األلباين يف صحيح السرية النبيوة (ص )
(

) تقدمت ترمجته( ,ص ) 0
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األدم فيها املاء ,فألقوهم فيها ,مث حُمِلوا جبوانبه إال بالالً ,فلما كان العشي جاء أبو جهل
فجعل يشتم مسية ويرفث ,مث طعنها فقتلها فهي أول شهيد استشهد يف اإلسالم ,إال بالالً
فإنه هانت عليه نفسه يف اهلل حىت ملوه ,فجعلوا يف عُُنقِه حبالً ,مث أمروا صبياهنم فيشتدوا
( )
به بني أخشيب مكة وجعل يقول( :أحدٌ ,أحدٌ)
 عن عبدالرمحن بن عوف( ) ,قال  :قال يل أمية بن خلف ,وأنا بينه وبني ابنهآخذ بأيديهما( :يا عبد اإلله ,مَن الرجل منكم املعلم بريشة نعامة يف صدره؟) قال :قلت:
(ذاك محزة بن عبداملطلب) ,قال( :ذاك الذي فعل بنا األفاعيل؟)
ب
قال عبدالرمحن :فواهلل ,إين ألقودمها إذ رآه بالل معي  -وكان هو الذي يُعَذِّ ُ
بالالً مبكة على ترك اإلسالم ,فيُخرِ ُجه إىل رمضاء مكة إذا محيت ,فيضجعه على ظهره,
مث يأمر بالصخرة العظيمة ,فتوضع على صدره ,مث يقول( :ال تزال هكذا أو تفارق دين
( )
حممد) ,فيقول بالل( :أحدٌ ,أحدٌ)
 عن أيب ابن كعب  أن املشركني قالوا لرسول اهلل ( :انسب لنا ربك),فأنزل اهلل تعاىل:

        

والصمد الذي

     

ألنه ليس شيء يولد إال سيموت وال شيء ميوت إال سيورث وإن اهلل ال ميوت وال يورث
      

( )

( ) رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ( ,) - /0وابن سعد يف الطبقات الكربى ( /
احلافظ يف إلصابة (( :)0 /0مرسل صحيح السند)
( ) هو :عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري أبو حممد أحد العشرة املشهد هلم

) ,وقال

باجلنة ,وأحد الستة أصحاب الشورى الذي أخرب عمر عن رسول اهلل  أنه تويف وهو عنهم راض,
ولد بعد عام الفيل بعشرة سنني ,وأسلم قدمياً يف دار األرقم ,وهاجر اهلجرتني ,وشهد بدراً ومجيع
املشاهد ,وكان ممن يفيت يف عهد النيب  ,وتويف  هـ وصلّى عليه عثمان  .انظر :اإلصابة
( ) 9/

( ) األرض الشديدة احلرارة .القاموس احمليط ,مادة( :رمض)
( ) سرية ابن هشام (  ,) 2/وحسن إسناده الدكتور عادل عبد الغفور يف دراسة مرويات العهد
املكي (ص)622
(

) سورة اإلخالص
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( )

قال :مل يكن له شبيه وال عدل وليس كمثله شي
التعليق:

من أمساء اهلل تعاىل الثابتة يف كتابه  ,ويف سنة نبيه ( :األحد).
قال اهلل :

     

وقد جاء يف السنة املطهرة أنّ رسول اهلل  مسع رجالً يقول( :اللهم إين أسألك
أين أشهد أنك أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له
كفواً أحد) ,فقال( :لقد سألت اهلل باالسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب),
( )
ويف لفظ( :لقد سأل اهلل بامسه األعظم) ..
قال احلافظ ابن منده( ) رمحه اهلل ,يقرر ثبوت اسم (األحد) هلل تعاىل( :ومن أمساء
( )
اهلل  األحد الصمد)

رقم  ,) 6واإلمام
( ) رواه الترمذي يف كتاب التفسري ,باب( :ومن سورة اإلخالص) ( /
أمحد يف املسند (  ,) - /واحلاكم يف املستدرك (  ) 29/وصححه ووافقه الذهيب ,وقال
األلباين يف صحيح الترمذي (  6/رقم ( :) 620حسن دون قوله :والصمد الذي)
رقم  ,) 9والترمذي يف كتاب
( ) رواه أبو داود يف كتاب الصالة ,باب الدعاء ( /
رقم  ,) 0وابن ماجه يف كتاب الدعاء,
الدعوات ,باب جامع الدعوات عن النيب / ( 
باب اسم اهلل األعظم (  06/رقم  ,) 2 0واإلمام أمحد يف املسند (  ,) 0/وقال الترمذي:
(هذا حديث حسن غريب) ,وصحح إسناده الشيخ أللباين يف التوسل ص6

( ) هو :حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن منده أبو عبد اهلل اإلمام احلافظ اجلوال ,حمدث اإلسالم
هـ ,وصنف (اإلميان) ,و(الصفات) ,و(التوحيد) ,وتويف عام
 ,ولد سنة  0هـ ,وقيل:
(  9هـ) .انظر :سري أعالم النبالء () 2/ 0
(

) كتاب التوحيد للحافظ ابن منده ( )60/
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وقال قوام السنة اإلمام احلافظ أبو القاسم التيمي األصبهاين( )( :ومن أمسائه :
املاجد والواجد ,والواحد واألحد)( ) ,فقرّر ثبوت اسم (األحد) هلل ج ّل وعال.
كما قرر ثبوته اإلمام ابن القيم حيث ذكر حترمي تسمية املخلوق بـ(ـاألحد),
قال رمحه اهلل تعاىل( :ومما مينع تسمية اإلنسان به أمساء الرب تبارك وتعاىل فال جيوز
( )
التسمية باألحد)
وقد جاء ذكر هذا اإلسم العظيم يف مرويات العهد املكّي يف قصة تعذيب
املشركني لبالل  ,ويف قصة نزول سورة اإلخالص ,وأمّا الشاهد من قصة تعذيب
املشركني لبالل  فهو يف قوله (أحدٌ أحدٌ) يُعلِن للمشركني أنّ إهله هو اهلل األحد,
عندما عذبوه على دينه وأرادوا منه أن ينسب اإلهلية إىل آهلتهم( ) ,وأما نزول سورة
اإلخالص ,فالشاهد منه يف ورود قوله تعاىل:

     

و(األحد) هو( :املتفرّد بصفات اجملد واجلالل ,املتوحِّد بنعوت العظمة والكربياء
واجلمال ,فهو واحد يف ذاته ,واحد يف أمسائه ال مسي له ,وواحد يف صفاته ال مثيل له,
وواحد يف أفعاله ال شريك له وال ظهري وال عوين ,وواحد يف ألوهيته فليس له ندّ يف احملبة
والتعظيم ,وال له مثيل يف التعبد له والتأله ,وإخالص الدين له ,وهو الّذي عظمت صفاته
ونعوته حىت تفرد بكل كمال ,وتعذر على مجيع اخللق أن حييطوا بشيء من صفاته أو
يدركوا شيئاً من نعوته( ),
( ) هو :إمساعيل بن حممد بن الفضل أبو القاسم التيمي األصبهاين ,اإلمام احلافظ ,شيخ اإلسالم قوام
السنة  ,ولد عام  0هـ ,وصنف (احلجة يف بيان احملجة) ,وله تفسري يقع يف  0جملد مساه
(اجلامع) و(سري السلف) ,ومات سنة ( هـ) .انظر :سري أعالم النبالء ()20/ 0
( ) احلجة يف بيان احملجة ( ) 0 /
( ) حتفة املولود (ص )
( ) انظر :فيض القدير ( /
(ص)20
(

) ,حتفة الصديق يف فضائل أيب بكر الصديق لعلي بن بلبان املقدسي

) أيَ :تعَذَّر وصوهلم إىل العلم بكنه صفاته تعاىل ,مع إمكاهنم الوصول إىل العلم مبعانيها
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( )

فضالً عن أن مياثله أحد يف شيء منها).
ثانياً -:األعلى

ورد إثبات هذا االسم هلل يف حديث مقدم النيب  وأصحابه املدينة ,وفيه قول
الرباء بن عازب( ) – رضي اهلل عنهما.. :قَ ِدمَ النيب  ,فما رأيتُ أهل املدينة فرحوا
بشيء فرحهم برسول اهلل  ,حىت جعل اإلماء َيقُلنَ( :قَ ِدمَ رسول اهلل  ,)فما قَ ِدمَ
حىت َقرَأتُ:

     

( )

التعليق:
من أمساء اهلل احلسىن الثابتة بكتاب اهلل وسنة نبيه ( :األعلى)
قال اهلل تعاىل:
وقال :

     

      

( )
( )

وكان النيب  يسبح اهلل هبذا االسم يف سجوده ,فيقول( :سبحان ربّي األعلى)
وقد قرّر احلافظ ابن منده ثبوت هذا االسم هلل فقال( :ومن أمساء اهلل  العليّ
()6
األعلى العظيم)
( ) فتح الكرمي امللك العالّم يف علم العقائد والتوحيد واألخالق واألحكام املستنبطة من القرآن
للشيخ السعدي (ص )

( ) هو :الرباء بن عازب بن احلارث أبو عمارة األنصاري األوسي ,شهد أحداً ,وغزا مع النيب 
غزوة ,وقيل , :وسافر معه  2 سفراً ,ومات عام 0هـ .انظر :اإلصابة ( ) 02/
( ) سورة األعلى , :واحلديث رواه البخاري يف كتاب األنصار ,باب مقدم النيب , اصحابه املدينة
(صحيح البخاري مع فتح الباري 0 /2 :رقم ) 9
( ) سورة الليل0 :
( ) رواه مسلم يف كتب صالة ملسافرين وقصرها ,باب استحباب تطويل القرآءة يف صالة الليل
(صحيح مسلم مع شرح النووي 0 /6 :رقم ) 2
( )6كتاب التوحيد للحافظ ابن منده ( ) 0/
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وورد إثبات اسم اهلل( :األعلى) يف مرويات العهد املكّي يف حديث مقدم النيب 
وأصحابه – رضي اهلل عنهم – املدينة والشاهد فيه يف قرآءة الرباء بن عازب لقول اهلل
تعاىل:

     

قال اإلمام ابن القيم – رمحه اهلل تعاىل – يف بيان ما يقتضيه هذا االسم( :ملّا كان
الرّب تعاىل هو( :األعلى) ,ووجهه األعلى ,وكالمه األعلى ,ومسعه األعلى ,وبصره وسائر
( )
صفاته عليا ,كان له املثل األعلى ,وكان أحق به من كل ما سواه)
ثالثاً -األكرم
ورد يف إثبات هذا االسم هلل تعاىل قصة أول نزول جربيل  بالوحي يف غار

حراء( ) ,ونزل يف هذه القصة قول اهلل تعاىل:

        

                

(
(
(

) الصواعق املرسلة ( ) 0 /
) تقدم خترجيه بعد إيراد احلديث كامالً ,ص () 2
) سورة العلق- :
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( )

التعليق:
من أمساء اهلل احلسىن الثابتة هلل يف كتابه ويف السنة النبوية الشريفة( :األكرم)
قال اهلل :

    

وثبت عن اثنني من الصحابة مها :عبد اهلل بن مسعود ,وعبد اهلل بن عمر رضي اهلل
عنها ,الدعاء هبذا اإلسم فإهنما كانا يقوالن يف سعيهما( :رب اغفر وارحم إنّك أنت
( )
األعز األكرم)( ) ,ومثل هذا له حكم الرفع
وقرر اإلمام ابن القيم ثبوت هذا اإلسم هلل ,حيث قال –وهو يفسر قول اهلل تعاىل:
( :     مث أعاد األمر بالقراءة مُخبِراً عن نفسه بأَنّه (األكرم) وهو األفعل
من الكرم ,وهو كثرة اخلري ,وال أحد أوىل بذلك منه سبحانه ,فإن اخلري كله بيديه ,واخلري
( )
كله منه ,والنعم كلها هو موليها ,والكمال كله واجملد كله له فهو االكرم حقاً)
وقد ورد هذا االسم يف مرويات العهد املكّي يف قصة نزول أول الوحي إىل رسول
اهلل  ,والشاهد يف ورود قول اهلل تعاىل      :ضمن اآليات اليت نزلت.
وقد تقدم كالم ابن القيم رمحه اهلل يف بيان أنّ اهلل هو (األكرم) من خالل تفسريه
هلذه اآلية الكرمية ,وبيانه ملعىن هذا االسم.

( ) رواه البيهقي يف السنن الكربى (  ,)9 /وابن أيب شيبة يف املصنف ( ,)2 /6وصححه الشيخ
األلباين يف حجة النيب (ص) 0
( ) انظر :مذكرة أصول الفقة على روضة الناظر للشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل (ص) 6
(

) مفتاح دار السعادة ( /

)
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الرابعاً -:اإللـه
ورد إثبات هذا االسم من أمساء اهلل احلسىن يف قرآءة النيب  آيات من سورة

فصلت على عتبة بن ربيعة( ) ,اليت تضمنت قول اهلل تعاىل:
     

      

( )

التعليق:
من أمساء اهلل احلسىن( :اإلله)
قال اهلل تعلى:

     

( )

وقرر اإلمام ابن القيم – رمحه اهلل – ثبوت هذا االسم هلل أثناء كالم له يف بيان

معناه ,فقال( :أما (اإلله) فهو :اجلامع جلميع صفات الكمال ,ونعوت اجلالل ,فيَدخُل يف
هذا اإلسم مجيع األمساء احلسىن).

( )

وورد ثبوت هذا االسم يف مروياتت العهد املكّي يف قرآءة النيب  آيات من
سورة فصلت على عتبة بن ربيعة ,اليت تضمنت قول اهلل تعاىل:

     

      

قال اإلمام ابن القيم – رمحه اهلل تعاىل – مبيّناً معىن هذا االسم – إضافةً إىل ما

سبق(( :اإللـه) هو :الذي يُؤََّله ,فَُيعبَد حمبةً وإنابةً وإجالالً وإكراماً)

( )

(
(
(
(
(

) انظر( :ص ) - 0من هذه الرسالة
) سورة فصلت6 :
) سورة النساء0 :
) بدائع الفوائد ( )02 /

) طريق اهلجرتني (ص) 02
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وقال يف موضع(( :اإلله) هو :املستحق لكمال احلبّ ,بكمال التعظيم واإلجالل,

والذُّل له واخلضوع له)

()2

وقال – رمحه اهلل تعاىل(( :اإلله) هو :الذي له األمساء احلسىن ,والصفات العلى,

وهو الذي يفعل بقُدرَتِه ,ومَشِيئته ,وحكمته ,وهو املوصوف بالصفات واألفعال ,املُسمَّى

باألمساء اليت قامت هبا حقائقها ومعانيها)

()1

خامساً - :اخلالق
عن ابن عباس ,قال :جاء العاص بن وائل( ) إىل رسول اهلل  بعظم حائل ,ففته
بيده ,فقال( :يا حممد ,أحييي اهلل هذا بعد ما أرى؟) قال( :نعم ,يبعث اهلل هذا ,مث مييتك,
مث حيييك ,مث يدخلك نار جهنم) ,فنزلت اآليات من أخر
 ) (    إىل آخر السورة

( )

التعليق:
(اخلالّق) من أمساء اهلل احلسىن
قال اهلل :

(
(
(
(
(

      

) الصواعق املرسلة ( /

) مدارج السالكني ( ) 6 /
) تقدمت ترمجته( ,ص )
) سورة

  

)

00:

) تقدم خترجيه ,ص ( )

( )6سورة احلجر26 :
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()6

       

وقال تعاىل:
   

            
( )

وقرر احلافظ ابن منده رمحه اهلل ثبوت اسم (اخلالّق) هلل ,فقال( :ومن أمساء اهلل
( )
( :اخلالق) و(اخلالّق))
( )
وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل( :إن من أمسائه( :اخلالّق) املقتضي لوجود اخللق)
وقد ورد هذا االسم من أمساء اهلل احلسىن يف قصة نزول آخر سورة
والشاهد من القصة يف ورود قول اهلل تعاىل:

  

      

          ضمن اآليات اليت نزلت.
قال احلافظ ابن منده رمحه اهلل( :ومن أمساء اهلل ( :اخلالق) و(اخلالّق) ,قال اهلل

 ,) (        :وقال  ,) ()      :فاحتجّ باآلية
الكرمية على ثبوت اسم (اخلالّق) هلل 
وبيّن اإلمام ابن القيم معىن هذا االسم هلل فقال( :ذكر ما هو أوضح للعقول من
ُكلِّ دليلٍ وهو :خلق السموات واألرض مع عظمهما وسعتهما؛ وأنه ال نسبة للخلق
الضعيف إليهما ,ومن مل تعجز قدرته وعلمه عن هذا اخللق العظيم  -الذي هو أكرب من
خلق الناس  :-كيف تعجز عن إحيائهم بعد موهتم؟
مث قرّر هذا املعىن بذكر وصفني من أوصافه مستلزمني ملا أخرب به ,فقال:

  

  
()6

فكونه خالّقاً عليماً يقتضي أن خيلق ما يشاء وال يعجزه ما أرداه من اخللق)
(

) سورة 2 :   

(

) الصواعق املرسلة ( ) 6 /
) سورة فاطر:
) كتاب التوحيد للحافظ ابن منده ( /

(

(
(

) كتاب التوحيد للحافظ ابن منده ( /

( )6إعالم املوقعني ( ) 6 /

)

)
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سادساً -:الرب
ورد هذا االسم من أمساء اهلل احلسىن يف:
 قصة أول نزول جربيل  بالوحي يف غار حراء ( ) ,وقد نزل يف هذهالقصة قول اهلل تعاىل:

             

            

( )

 عن جابر بن عبد اهلل  ,قال :قال رسول اهلل  وهو حيدث عن فترةالوحي  -قال يف حديثه( :فبينا أنا أمشي سَمِعتُ صوتاً من السماء ,فَرَفَعتُ َبصَري ,فإذا
املَلَك الذي جاءين حبراء جالساً على كرسي بني السماء واألرض ,ف ُرعِبتُ منه ,فَرَجَعتُ
فَ ُقلتُ( :زملوين) فأنزل اهلل تبارك وتعاىل        :إىل قوله:
 

 

( )

 أنّ جربيل أَبطَأَ على رسول اهلل  فقال املشركون( :قد وُدِّعَ حممد) فأنزلاهلل 

             

( )

 قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل  ,) ( وقد قرأ النيب  يف هذهالقصة سورة فُصِّلت من أوّل السورة إىل السجدة

( ) تقدم خترجيه ,ص () 2
( ) سورة العلق- :
( ) سورة املدثر , - :واحلديث رواه البخاري يف كتاب بدء الوحي ,باب كيف كان بدء الوحي
إىل رسول اهلل ( صحيح البخاري مع فتح الباري 0/ :رقم ) ,ومسلم يف كتاب اإلميان ,باب
بدء الوحي إىل رسول اهلل ( صحيح مسلم مع شرح النووي 2 - 20/ :رقم ) 0
( ) سورة الضحى , - :واحلديث رواه مسلم يف كتاب اجلهاد ,باب ما لقي النيب  من أذى
املشركني واملنافقني (صحيح مسلم مع شرح النووي 60- 66/ :رقم ) 6
(

) انظر :ص ( ) - 0من الرسالة
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 قال ابن مسعود :كان نفرٌ من اإلنس يعبدون نفراً من اجلنِّ ,فأسلم النّفر مناجلنّ ,واستمسك النّاس بعبادهتم فنزلت:
 

      

( )

 -6قصة سجود املسلمني واملشركني واجلن واإلنس مبكة عندما قرأ عليهم
( )
الرسول  سورة النجم
 -0عن سعد بن أيب وقاص( ) ,قال :كنّا مع النيب  ستة نفر ,فقال املشركون
للنيب ( :اطرد هؤالء ال يَجَترِؤُنَ علينا) ,قال :وكنت أنا وابن مسعود ,ورجل من
هذيل ,وبالل ,ورجالن لَستُ أُسَمّيهما ,فوقع يف نفس رسول اهلل  ما شاء اهلل أن يقع,
فحدّث نفسه ,فأنزل اهلل :
 

        

( )

-2ما جاء عن ابن عباس ,أنه قال :قالت قريش ليهود( :أعطونا شيئاً نسأل هذا
الرجل) .فقال( :سلوه عن الروح) .قال :فسألوه عن الروح ,فأنزل اهلل:

(

) سورة اإلسراء , 0 :واحلديث رواه البخاري يف كتاب التفسري ,باب:

        

رقم

 0و

     

(صحيح البخاري مع فتح الباري0- 9/2 :

 ,) 0ومسلم يف كتاب التفسري ,باب :يف قوله تعاىل:

    

  

   

(صحيح مسلم مع شرح النووي , 9- 2/ 2 :رقم -0 00

)0 0
( ) انظر :ص (  ) -من هذه الرسالة
( ) هو :سعد بن مالك بن أهيب ويقال له بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب القرشي
الزهري أبو إسحاق بن أيب وقاص أحد العشرة املبشرين باجلنة ,وكان أحد الفرسان وهو أول من
رمى بسهم يف سبيل اهلل وهو أحد الستة أهل الشورى ,وكان رأس من فتح العراق وويل الكوفة
لعمر ,وكان جماب الدعوة ,وممن اعتزلوا الفتنة ,تويف سنة ( 6هـ) .انظر :اإلصابة ( )0 /
( ) سورة األنعام , :واحلديث رواه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة ,باب يف فضل سعد بن أيب
وقّاص (  2 - 2 /رقم )6 9
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التوراة ,ومن أويت التوراة ,فقد أويت خرياً كثرياً ,فأنزلت

( )

قالوا( :أوتينا علماً كثرياً,

      

( )

 ) (    إىل آخر اآلية

 -9عن ابن عباس ,قال :قالت قريش للنيب ( :ادع لنا ربك أن جيعل لنا الصفا
ذهبا ونؤمن بك) قال( :وتفعلون؟) قالوا( :نعم) قال :فدعا فاتاه جربيل فقال( :إنّ ربك
 يقرأ عليك السالم ويقول( :إن شئت أصبح هلم الصفا ذهبا ,فمن كفر بعد ذلك منهم
عذبته عذاباً ال أُعَذُِّب ُه أحداً من العاملني ,وإن شئت فتحت هلم باب التوبة والرمحة) قال:
( )
(بل باب التوبة والرمحة)
 - 0قصة دعاء النّيب  على قريش إلبطائهم على اإلسالم ,قال ابن مسعود
 :إن رسول اهلل  دعا قريشاً إىل اإلسالم ,فأبطؤوا عليه فقال( :اللهم أعين عليهم
بسبع كسبع يوسف) .فأخذهتم سنة فحصت كل شيء حىت أكلوا امليتة واجللود حىت
جعل الرجل يرى بينه ,وبني السماء دخاناً من اجلوع .قال اهلل :

   

 . ) (           قال :فدعوا:

  

                
          

( .)6أفيكشف العذاب يوم
()0

القيامة؟) قال( :فكشف مث عادوا يف كفرهم فأخذهم اهلل يوم بدر.

(
(
(

) سورة اإلسراء2 :
) سورة الكهف ,اآلية09 :
) تقدم خترجيه ,ص ( )

( )تقدم خترجيه ,ص ( )2
( ) سورة الدخان ,اآلية- 0 :
( )6سورة الدخان ,اآلية- :
( )0تقدم خترجيه ,ص ( )2
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 عن بن عباس رضي اهلل عنهما ,قال :جاء أبو سفيان إىل النيب  فقال ياحممد أنشدك اهلل والرحم فقد أكلنا العلهز يعين الوبر والدم فأنزل اهلل 
      

  

( )

 حديث أنس الطويل يف اإلسراء واملعراج ,وفيه قول موسى ( :ما َفرَضَرَُّبكَ على أمتك؟) ,وقوله ( :ارجع إىل رَّبكَ ,فاسأله التخفيف) ,وقول النيب :
فرجعت إىل رَبِّي ,فقلت( :يا رَبِّ ,خَفِّف على أُمَّتِي) ,وقوله  :فلم أزل أرجع بني رَبِّي
( )

تبارك وتعاىل وبني موسى  ,وقوله ( :قد رجعت إىل رَبِّي حىت استحييت منه)

 ويف روايةَ :ف َفرَضَ اهلل على أُمَّتِي مخسني صالة .قال :فرجعت بذلك حىتَأ ُمرّ مبوسى ,فقال موسى  ماذا َفرَضَ رَبُّك على أمتك؟) قال :قلتَ( :فرَضَ عليهم
مخسني صالة) قال يل موسى ( :فراجع رَبَّك ,فإنّ أُمَّتَك ال تُطيق ذلك) .قال:

فراجعت رَبِّي ,فوَضَعَ شَ ْطرَها .قال :فرجعت إىل موسى  فأخربته ,قال( :راجع
ربك ,فإن أمتك ال تطيق ذلك) .قال :فراجعت ريب فقال( :هي مخس ,وهي مخسون ,ال
يبدل القول لدي) .قال :فرجعت إىل موسى فقال( :راجع ربك) ,فقلت( :قد استحييت

من ريب)( ).

-عن أنس بن مالك ,عن النيب  قال :بينما أنا أسري يف اجلنة إذا أنا بنهر

حافتاه قباب الدر اجملوف .قلت( :ما هذا يا جربيل؟) ,قال( :هذا الكوثر الذي أعطاك
ربك) ,فإذا طِينُه  -أو طِيبُه  -مسك أذفر

( )

 عن أيب هريرة  قال :قال أبو جهل( :هل يُعَفِّر حممد وجهه( ) بنيأظهركم؟) .قال :فَقِيل( :نعم) ,فقال( :والالت والعزى ,لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن على

(
(
(
(
(

) تقدم خترجيه ,ص ( )0
) تقدم خترجيه ,ص ( )

) تقدم خترجيه ,ص () 06
) تقدم خترجيه ,ص ( ) 2
) قال النووي يف شرح صحيح مسلم (( :) 0/ 0أي :يسجد ,ويلصق وجهه بالعفر ,وهو:

التراب)
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رقبته ,أو ألُعَفِّرَ َّن وَجهَه يف التراب) .قال :فأتى رسول اهلل  وهو يُصَلِّي ,زَعَمَ لَيَطَأَ على
ص على عقبيه ويَتَّقِي بيديه ,قال :فقيل له( :ما
رقبته ,قال :فما فَجِئَهم منه إال وهو يَْنكِ ُ
لك؟) ,فقال( :إنّ بيين وبينه خلندقاً من نار ,وهوال ,وأجنحة)
فقال رسول اهلل ( :لو دنا مِنِّي الخْتَطَفَْته املالئكة عُضواً ُعضواً)
قال :فأنزل اهلل :

            

                 
                 
               

( )

 - 6عن جابر بن عبد اهلل قال :كان رسول اهلل  يعرض نفسه على الناس يف
( )

املوقف فقال( :أال رجل حيملين إىل قومه؟ فإن قريشا قد منعوي أن أبلغ كالم ريب)

 - 0قول النيب  يف حديث بيعة العقبة الثانية( :أمّا الّذي أسألكم لرَبّي فتعبدوه,
( )
وال تشركوا به شيئاً ,وأما الذي أسألكم لنفسي فتمنعوين مما متنعون أنفسكم)
 - 2حديث مقدم النيب  وأصحابه املدينة ,وفيه قول الرباء بن عازب – رضي
اهلل عنهما.. :قَدِمَ النيب  ,فما رأيتُ أهل املدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول اهلل ,

( )

سورة العلق , 9-6 :واحلديث رواه مسلم يف كتاب صفات املنفقني ,باب قوله:

(      صحيح مسلم مع شرح النووي2- 0/ 0 :

  

رقم )6996

( ) رواه أبو داود يف كتاب السنة ,باب يف القرآن (  62/رقم  ,) 0والترمذي يف كتاب فضائل
القرآن (  2 /رقم  ,) 9وابن ماجه يف كتاب السنة ,باب فيما أنكرت اجلهمية (  /رقم
 ,) 0واإلمام أمحد يف املسند (  ,) 90/والدارمي (  ,) /واحلاكم يف املستدرك ( ,)669/
وقال الترمذي( :حديث غريب صحيح) ,وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ,وصححه األلباين يف
السلسلة الصحيحة (  9 - 9 /رقم ) 9 0
( ) رواه الطرباين يف الكبري (  ,) 26/واألوسط ( ,)6 /2والصغري (  ,) 9/وحسنه الدكتور
سليمان السعود يف أحاديث اهلجرة (ص )2
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حىت جعل اإلماء َيقُلنَ( :قَ ِدمَ رسول اهلل  ,)فما قَ ِدمَ حىت َقرَأتُ:
 

   

( )

التعليق:
(الرب) من أمساء اهلل احلسىن

( )

قال تعاىل:

     

وقال :

      

وقال تعاىل:
وقال:

( )

     

( )

          

وقال :

( )

            

وقال جلّ وعال:

     

()6

()0

ويف السنة النبوية دعاء النيب عند الكرب( :ال إله إال اهلل العظيم احلليم ,ال إله إال

اهلل رب العرش العظيم ,ال إله إال اهلل رب السماوات ورب األرض ورب العرش
()2

الكرمي)

(
(
(

) سورة األعلى , :واحلديث تقدم خترجيه( ,ص) 2
) سورة سبأ:
) سورة 2 :   

( ) سورة الفاحتة:
( ) سورة األنعام6 :
( )6سورة الدخان2 :

( )0سورة الرمحن0 :
( )2رواه البخاري يف كتاب الدعوات ,باب الدعاء عند الكرب (صحيح البخاري مع الفتح:
 ,)6ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء ,باب دعاء الكرب (صحيح مسلم مع
 9/رقم
شرح النووي 9/ 0 :رقم )62 2
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وكان النيب  يدعو اهلل هبذا االسم ويتضرع به إليه كما يف دعائه ( :رَبِّ أعِنِّي
( )
وال تُعنْ عَلَيَّ)
وقال ( :اللهم رب جربائيلَ ,وميكائيلَ ,ورَبَّ إسرافيلَ ,أعوذ بك من حَرِّ النار,
( )
ومن عذاب القرب)
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب  قال( :أما الركوع فعظموا فيه الرب
( )
)
وقرّر اإلمام ابن القيم ثبوت اسم (الرب) هلل فقال( :أمّا داللة األمساء اخلمسة

عليها( ) ,وهي( :اهلل) ,و(الرب) ,و(الرمحن) ,و(الرحيم) ,و(امللك) فمبين على
أصلني ,) ()...مثّ شرع يف بياهنما.
وقد ورد هذا االسم يف مرويات العهد املكّي ,يف قصة نزول أول وحي حيث ورد
فيه قوله تعاىل:

    

()6

وورد يف قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع النيب  حيث ورد فيها قراءة النيب  من
أول سورة فُصِّلت إىل السجدة فيها ,من ضمن اآليات اليت قرأها  قول اهلل تعاىل:
(

) رواه أبو داود يف كتاب الصالة ,باب ما يقول الرجل إذا سلّم ( 9- 2/

رقم 0

 

)

) ,وابن ماجه يف كتاب
رقم
والترمذي يف كتاب الدعوات ,باب يف دعاء النيب / ( 
الدعاء ,باب دعاء رسول اهلل  6 / ( رقم  ,) 2 0واإلمام أمحد يف املسند (  ,) 0/واحلاكم
يف املستدرك (  )00 /وصححه ووافقه الذهيب ,وصحح إسناده الشيخ األلباين يف ظالل اجلنة
(  62/رقم ) 2
( ) رواه النسائي يف كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة من حر النار ( ,) 6- /2وأورده الشيخ
)
األلباين يف السلسلة الصحيحة (  2/رقم
( ) رواه مسلم يف كتاب الصالة ,باب النهي عن قرآءة القرآن يف الركوع والسجود (صحيح مسلم
مع شرح النووي 9/ :رقم ) 00
( ) أي :على أوصاف الكمال
( ) مدارج السالكني ( )2 /
( )6سورة العلق:
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,) (               
             

: وقوله

                  
        

: وقوله جلّ وعال,) (   

         

: وقوله جلّ شأنه,) (  

              
) (

            

 سورة النجم على أهل مكّة حيث تضمنت هذه كما ورد يف قرآءة النيب
) (

     

:السورة قوله تعاىل

ووجه االستشهاد ببقية ما ذُكر يف ورود اسم (الرب) يف مرويات العهد املكّي
.ظاهر يف أنّ (الرب) أطلق على اهلل يف تلك األخبار
 السيد الذي: (فربنا جل ثناؤه: فقد بيّن الطربي معناه فقال,)أمّا اسم اهلل (الرّب
 واملالك الذي, واملصلح أمر خلقه مبا أسبغ عليهم من نعمه, وال مثل يف سؤدده,ال شبه له
)6(
)له اخللق واألمر
 (الرب هو الذى يرىب عبده فيعطيه خلقه مث يهديه:وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
)0(
)اىل مجيع أحواله من العبادة وغريها

9 :) سورة فصلت
- :) سورة فصلت
:) سورة فصلت

(
(
(

0- 9 :( ) سورة فصلت
9 :( ) سورة النجم
)6 / ( ) تفسري الطربي6(

) / ( ) جمموع الفتاوى0(
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سابعاً وثامناً( - :الرمحن) ,و(الرحيم)
ورد هذان االمسان أو واحد منهما يف:
 قصة جمادلة عتبة مع رسول اهلل  ,) ( وقد قرأ النيب  يف هذه القصة سورةفصّلت من أوّل السورة إىل السجدة فيها ,وبدأت هذه اآليات بقول اهلل تعاىل:
     

  

( )

 قصة نزول أول سورة الروم( ) ,وتضمنت اآليات اليت نزلت قول اهلل تعاىل:          



( )

 عن خباب  ,قال :كنت رجال قَْيناً( ) وكان يل على العاص بن وائل دَينٌ,فأَتَيتُه أتقاضاه ,فقال يل( :ال أقضيك حىت تكفر مبحمد) .قالُ :قلتُ( :لن أكفر به حىت
متوت مث تُبعَث) قال( :وإين ملبعوث من بعد املوت؟ فسوف أقضيك إذا رجعت إىل مال
وولد) .قال :فنزلت

          

                 
     

(
(
(
(
(

()6

) تقدم إيراد القصة مع التخريج ,ص () - 0
) سورة فصلت- :
) انظر :ص (  ) -من الرسالة
) سورة الروم:
) تقدم شرحه( ,ص)00

( )6سورة مرمي ,20-00 :واحلديث تقدم خترجيه ,ص ()00
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التعليق:
(الرمحن) و(الرحيم) امسان من أمساء اهلل احلسىن الثابتة هلل  بالكتاب والسنة.
قال اهلل :

        

وقال جلّ وعال:

( )

           

( )

ت هلا من امسي
ويف احلديث القدسي( :أنا اهلل وأنا الرمحن خلقت الرحم وشَقَق ُ
( )
فمن وصلها وَصَلته ومن قطعتها بَتَتُّه)
وعن أنس بن مالك  ,قال :قال رسول اهلل  ملعاذ بن جبل( ) :أال أعلمك
دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل دَيناً ألدى اهلل عنك؟ قل يا معاذ( :اللهم مَالِكَ
املُ ْلكِ تؤيت املُلك من تشاء وتنزع املُلك ممن تشاء ,وتُعِزّ من تشاء وتُذِلّ من تشاء ,بيدك

اخلري ,إنّك على كل شيء قدير ,رمحن الدنيا واآلخرة تعطيهما من تشاء ومتنع منهما من
( )

تشاء ,ارمحين رمحة تغنيين هبا عن رمحة من سواك)
وعن أيب بكر الصديق  :أنه قال للنيب ( :عَلِّمين دعاء أدعو به يف صاليت)
قالُ( :قل :اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً كثرياً ,وال يغفر الذنوب إال أنت ,فاغفر يل
()6
مغفرة من عندك وارمحين ,إنك أنت الغفور الرحيم)
(

) سورة الفاحتة- :

( ) سورة البقرة6 :
( ) رواه أبو داود يف كتاب الزكاة ,باب يف صلة الرحم (  0/رقم  ,) 69والترمذي –
رقم  ,) 900واإلمام
واللفظ له – يف كتاب الرب والصلة ,باب ما جاء يف قطيعة الرحم ( /
أمحد يف املسند (  ,) 9 /وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة (  9/رقم ) 0
( ) هو :معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس أبو عبد الرمحن األنصاري اخلزرجي ,شهد العقبة الثانية مع
األنصار مث شهد بدراً وأحداً ومجيع املشاهد مع النيب  .تويف بشام عام ( 2هـ) .انظر :اإلصابة
() 6/6

( ) رواه الطرباين يف الصغري (  ,) 6/وحسنه الشيخ األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب
( ) 0 /
( )6رواه البخاري يف كتاب الدعوات ,باب الدعاء يف الصالة (رقم  ,)6 6ومسلم يف كتاب الذكر
والدعاء ,باب :استحباب خفض الصوت بالذكر ( 0/ 0رقم )6209
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( )

قال احلافظ ابن منده رمحه اهلل( :ومن أمساء اهلل  :الرمحن الرحيم)
وقال أبو القاسم التيمي األصبهاين رمحه اهلل( :ومن أمساء اهلل تعاىل :الرمحن

( )

الرحيم)

( )

وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل( :إنّ من أمسائه احلسىن( :الرمحن الرحيم)
وقد ورد هذان االمسان يف مرويات العهد املّكي يف قصة جمادلة عتبة مع رسول اهلل
 حيث قرأ فيه رسول اهلل  قول اهلل تعاىل:
   

         

( )

قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل( :قد دل استقراء القرآن
العظيم ,على أن اهلل جلّ وعال إذا ذكر تنزيله لكتابه ,أتبع ذلك ببعض أمسائه احلسىن,
املتضمنة صفاته العليا)
وقال( :وقد تكرر كثرياً يف القرآن ذكره بعض أمسائه وصفاته ,بعد ذكر تنزيل
القرآن العظيم ,كقوله يف أول سورة املؤمن:

        

,)6(                  
وقوله يف أول سورة فصلت)         :
(
(
(
(

()0

) كتاب التوحيد للحافظ ابن منده ( ) 0/
) احلجة يف بيان احملجة ( ) 0/
) خمتصر الصواعق املرسلة ( )20 /
) سورة فصلت- :

( ) هو :حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي ,املفسر ,الفقيه ,األصويل,
النحوي ,األصويل ,ولد يف موريتانيا ,وأخذ العلم من مشائخ بالده ,وتفقه على مذهب اإلمام مالك,
مث انتقل إىل بالد احلرمني الشريفني ,فاستقر يف املدينة النبوية ,ودرّس باملسجد النبوي ,واجلامعة
اإلسالمية ,وكان من كبار علماء عصره .له (أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن) ,و(آداب
البحث واملناظرة) ,وتويف رمحه اهلل ,عام  9هـ .انظر :ترمجته اليت كتبها تلميذه الشيخ عطية بن
حممد سامل وهي مطبوعة يف آخر أضواء البيان (طبعة عامل الكتب)
( )6سورة غافر- :
( )0أضواء البيان () /0
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ففي بداية هذه السورة الكرمية الذي قرأها النيب  على عتبة بن ربيعة ,ذكر اهلل
تنزيله كتابه ,وبيّن أنّ مبدأ تنزيله منه  ,وأتبع ذلك بذكر امسه (الرمحن) ,وامسه
(الرحيم)
كما ورد اسم اهلل (الرحيم) يف قصة نزول أول سورة الروم حيث نزل فيه قول اهلل
تعاىل:

        

( )

وورد اسم اهلل (الرمحن) يف حديث خباب حيث نزل فيه قول اهلل تعاىل:



              
 

( )

واالمسان مشتقان من الرمحة ,و(الرمحن) أبلغ من (الرحيم) ,وهناك قوالن ألهل
العلم يف الفرق بينها:
القول األوّل :إن اسم (الرمحن) هو :ذو الرمحة الشاملة جلميع اخللق يف الدنيا,
( )
وللمؤمنني يف اآلخرة ,و(الرحيم) ذو الرمحة اخلاصة للمؤمنني
القول الثاين( :إنّ (الرمحن) دال على الصفة القائمة به سبحانه ,و(الرحيم) دال
على تعلقها باملرحوم ,فكان األول للوصف والثاين للفعل.
( )
فاألول دال على أن الرمحة صفته ,والثاين دال على أنه يرحم خلقه برمحته)

(
(
(
(

) سورة الروم:
) سورة مرمي02-00 :
) انظر :تفسري الطربي ( ) 2/
) بدائع الفوائد ( ) /

245

تاسعاً -:السميع
ورد يف إثبات هذا االسم قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل 

( )

التعليق:
(السميع) اسم من أمساء اهلل احلسىن ,وهو ثابت بالقرآن والسنة
قال اهلل تعاىل :
   

وقال :
  

            

( )

               

( )

وكان رسول اهلل  إذا قام من الليل كَبَّر مث يقول( :سبحانك اللهم وحبمدك
وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك) ,مث يقول( :ال إله إال اهلل) ثالثاً ,مث يقول( :اهلل
أكرب كبرياً ,ثالثا (أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَ ْمزِه ونَفخِه ونَفثِه),
( )
مث يقرأ

(
(

) انظر :ص - 0
) سورة البقرة0 :

( ) املائدة06 :
رقم
( ) رواه أبو داود يف كتاب الصالة ,باب من رأى االستفتاح بسبحانك اللهم وحبمدك ( /
) ,واإلمام
 ,)00والترمذي يف أبواب الصالة ,باب ما يقول عند افتتاح الصالة (  9/رقم
أمحد يف املسند (  ,) 0/وحسّنه الشيخ األلباين يف اإلرواء ( ) /
246

وقال النيب  :من قال( :بسم اهلل الذي ال يضر مع امسه شىء يف األرض ,وال يف
السماء ,وهو السميع العليم) ثالث مرات مل تُصِبهُ فجأة بالء حىت يُصبِح ,ومن قاهلا حني
( )
يصبح ثالث مرات ,مل تصبه فجأة بالء حىت ميسي
قال احلافظ ابن منده رمحه اهلل تعاىل( :ومن أمساء اهلل  :السيد السالم
( )
السميع)
( )
وقال أبو القاسم التيمي األصبهاين رمحه اهلل( :ومن أمساء اهلل تعاىل :السميع)
وقد ورد هذا االسم يف مرويات العهد املكّي يف قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع
رسول اهلل  ,حيث قرأ فيها سورة فصلت من أول السورة إىل السجدة فيها ومن ضمن
هذه اآليات اليت تالها النيب  :قوله تعاىل:
    

        

( )

قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل – يقرر ثبوت هذا االسم من خالل هذه اآلية
الكرمية( :السياق ههنا إلثبات صفات كماله وأدلة ثبوهتا وآيات ربوبيته وشواهد توحيده
وهلذا عقب ذلك بقوله:
 

()6

     

( )

     

فأتى بأداة التعريف الدالة على أن من أمسائه (السميع العليم) كما جاءت
()0

األمساء احلسىن كلها معرّفة)

( ) رواه أبو داود يف كتاب األدب ,باب ما يقول إذا أصبح (  0 - 0 /رقم ,) 022
والترمذي يف كتاب الدعاء ,باب ما جاء يف الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (  6 /رقم ,) 22
وابن ماجه يف كتاب الدعاء ,باب ما يدعو به الرجل إذا أصيح وإذا أمسى (  2 /رقم ,) 269
واإلمام أمحد يف املسند (  ,)66/وقال الترمذي( :حديث حسن صحيح غريب) ,وصحح اسناده
الشيخ األلباين يف حتقيق الكلم الطيب (ص )
( ) كتاب التوحيد للحافظ ابن منده ( ) /
( ) احلجة يف بيان احملجة ( ) 2/
( ) سورة فصلت6 :
( ) سورة فصلت0 :
( )6سورة فصلت9 :

( )0إغاثة اللهفان ( ) 0/
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وقد بيّن اإلمام ابن القيم رمحه اهلل معىن هذا االسم فقال(( :السميع) :الذي قد
استوى يف مسعه سرُّ القول وجهره ,وسع مسعه األصوات ,فال ختتلف عليه أصوات اخللق
وال تشتبه عليه ,وال يشغله منها ,مسع عن مسع ,وال تغلطه املسائل ,وال يربمه كثرة
( )
السائلني)
عاشراً - :الصمد
ورد إثبات هذا االسم يف قصة نزول سورة اإلخالص

( )

التعليق:
من أمساء اهلل احلسىن الثابتة بكتاب اهلل  ,وسنة نبيه ( :الصمد)
قال تعاىل:

   

( )

وقد جاء يف السنة املطهرة أنّ رسول اهلل  مسع رجالً يقول( :اللهم إين أسألك
أين أشهد أنك أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له
كفواً أحد) ,فقال( :لقد سألت اهلل باالسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب),
( )
ويف لفظ( :لقد سأل اهلل بامسه األعظم) ..
( )
قال احلافظ ابن منده( :ومن أمساء اهلل  :الصمد)
وقد ورد هذا االسم من أمساء اهلل احلسىن يف قصة نزول سورة اإلخالص حيث
نزل فيه هذه السورة اليت ورد فيها قول اهلل تعاىل:

(
(
(
(
(

) طريق اهلجرتني (ص

)

   

) سورة اإلخالص , :والقصة تقدم إيرادها مع التخريج .انظر :ص () 6
) سورة اإلخالص:
) تقدم خترجيه ,ص () 6
) كتاب التوحيد للحافظ ابن منده ( /

)
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و(الصمد) هو( :السيد الذي قد كمل يف سودده و الشريف الذي قد كمل يف
شرفه والعظيم الذي قد عظم يف عظمته واحلليم الذي قد كمل يف حلمه والغين الذي قد
كمل يف غناه واجلبار الذي قد كمل يف جربوته والعامل الذي قد كمل يف علمه واحلكيم
( )
الذي قد كمل يف حكمته وهو الذي قد كمل يف أنواع الشرف والسؤدد)
وهو( :من تصمد حنوه القلوب بالرغبة والرهبة ,وذلك لكثرة خصال اخلري فيه,
( )
وكثرة األوصاف احلميدة له)
وصحّ عن جماهد أنه فسر (الصمد) بأنّه من ال جوف له( ) ,وهذا ال يناقض
التفسري املتقدم (فإن اللفظ من االجتماع ,فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال؛ وال
( )
جوف له)
احلادي عشر - :العزيز
ورد هذا االسم من امساء اهلل احلسىن يف:
 قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل  الذي قرأ فيها سورة فصلت منأول السورة إىل السجدة فيها ,ومن ضمن اآليات اليت تالها  قوله تعاىل:

 

               
    

( )

(

) تفسري الطربي () 6/ 0
) الصواعق املرسلة ( ) 0 /

(

) سورة فصلت:

(

( ) رواه الطربي يف تفسريه (  ,)0 /وابن أيب عاصم يف السنة (السنة مع ظالل اجلنة- :
 ,) 00/وصححه األلباين يف ظالل اجلنة ( ) 00/ -
( ) الصواعق املرسلة ( ) 0 0- 0 6/
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 قصة نزول أول سورة الروم اليت نزل فيها قول اهلل تعاىل:      

    

( )

التعليق:
ومن أمساء اهلل احلسىن الثابتة بالكتاب والسنة( :العزيز)
قال اهلل تعاىل:
وقال تعاىل:

      

( )

        

وقال اهلل :

( )

          

( )

وعن سعد بن أيب وقاص  قال :جاء أعرايب إىل رسول اهلل  فقال( :عَلِّمين
كالماً أقوله) ,قالُ( :قل :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ,اهلل أكرب كبرياً ,واحلمد هلل

كثرياً ,سبحان اهلل رب العاملني ,ال حول وال قوة إال باهلل العزيز احلكيم) ,قال( :فهؤالء
( )

لريب فما يل؟) ,قال( :قل اللهم اغفر يل ,وارمحين ,واهدين ,وارزقين)
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ,أنّ رسول اهلل  قرأ هذه اآلية ذات يوم على املنرب
             

 )6(      ورسول اهلل  يقول  -هكذا بيده وحيركها يقبل هبا

(
(
(

) سورة الروم:
) سورة الشعراء9 :
) سورة ص66 :

( ) سورة الربوج2 :
( ) رواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء ,باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (صحيح مسلم مع
شرح النووي / 0 :رقم )6022
( )6سورة الزمر60 :
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ويدبر( :ميجد الرب نفسه :أنا اجلبار ,أنا املتكرب ,أنا امللك ,أنا العزيز ,أنا الكرمي) فرجف
( )

برسول اهلل  املنرب حىت قلنا( :ليخرن به)
( )
قال احلافظ ابن منده رمحه اهلل تعاىل( :ومن أمساء اهلل  :العزيز)
( )
وقال أبو القاسم التيمي( :ومن أمسائه :العزيز)
وقد ورد هذا االسم من أمساء اهلل احلسىن يف مرويات العهد املكّي يف قصة جمادلة
عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل  ,حيث قرأها فيها سورة فصلت من أول السورة إىل
السجدة فيها ,ومن ضمن اآليات اليت تالها  قوله تعاىل:

    

               
 

( )

قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل تعاىل – يقرر ثبوت هذا االسم أثناء
استخراجه الفوائد من قول اهلل تعاىل( :       :ومن فوائد اآلية
( )

الكرمية :إثبات إمسني من أمساء اهلل ومها العزيز العليم)
وورد اسم اهلل (العزيز) يف قصة نزول أول سورة الروم حيث نزل فيها قول اهلل
تعاىل:

        

()6

وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي يف معىن هذا االسم(( :العزيز) :الّذي له مجيع

معاين العزة  )2())0(      وهذه املعاين تشمل (عزة القوة ,وعزة الغلبة,
( )

رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ,)0 /وابن حبان يف صحيحه (/ 6

شعيب األرنؤوط يف حتقيق صحيح ابن حبان
( ) كتاب التوحيد للحافظ ابن منده ( )0 /
( ) احلجة يف بيان احملجة ( ) /
(
(

) سورة فصلت:

) تفسري سورة    للشيخ ابن عثيمني (ص) 0

( )6سورة الروم:
( )0سورة يونس6 :

( )2فتح الرحيم امللك العالّم (ص

)
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) ,وصحح إسناده

 ودانت له, وقهر مجيع املوجودات,وعزة االمتناع؛ فامتنع أن يناله أحد من املخلوقات
) (
) وخضعت لعظمته,اخلليقة
 العليم-:ثانياً وعشر
:ورد هذا االسم من أمساء اهلل احلسىن يف
) (

    

  قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع النيب-

: قول اهلل تبارك وتعاىل وضمن اآليات اليت قرأها

               
) (

           

:وقول اهلل جلّ وعال
) (

  :تعاىل

 

 

 ( )وضمن هذه اآليات قول اهلل    نزول آخر سورة-

                 
                
)6(

  

) / ( ) تيسري الكرمي الرمحن
 ) من الرسالة- 0(  ص:) انظر
:) سورة فصلت
6 : ) سورة فصلت
 ص ( ) من الرسالة:) انظر

(
(
(
(
(

2 -09 :) سورة يس6(
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التعليق:
(العليم) اسم من أمساء اهلل الثابتة بالكتاب والسنة
قال اهلل :
وقال تعاىل:

              

            

وقال جلّ وعال:

        

( )

( )

( )

وكان رسول اهلل  إذا قام من الليل كَبَّر مث يقول( :سبحانك اللهم وحبمدك
وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك) ,مث يقول( :ال إله إال اهلل) ثالثاً ,مث يقول( :اهلل
أكرب كبرياً ,ثالثا (أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَ ْمزِه ونَفخِه ونَفثِه),
( )
مث يقرأ
وقال النيب  :من قال (بسم اهلل الذي ال يضر مع امسه شىء يف األرض ,وال يف
السماء ,وهو السميع العليم) ثالث مرات مل تُصِبهُ فجأة بالء حىت يُصبِح ,ومن قاهلا حني
( )
يصبح ثالث مرات ,مل تصبه فجأة بالء حىت ميسي
()6
قال احلافظ ابن منده رمحه اهلل( :ومن أمسائه  :العامل العليم العالّم)
وقد ورد هذا االسم من أمساء اهلل احلسىن يف مرويات العهد املكي يف قصة جمادلة
عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل  حيث قرأ فيها سورة فصلت من أول السورة إىل السجدة
فيها ,ومن ضمن ما قرأه النيب :
قول اهلل تعاىل:

            

         

(
(
(

) سورة البقرة:
) سورة األنبياء:
) سورة الروم:

( ) تقدم خترجيه ,ص () 6
( ) تقدم خترجيه ,ص () 0
( )6كتاب التوحيد للحافظ ابن منده ( /
( )0سورة فصلت:

)
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()0

            

: وقول اهلل
) (



: قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل تعاىل عند كالمه على قول اهلل
 إثبات إمسني من أمساء اهلل ومها: (ومن فوائد اآلية الكرمية:      
 فقرر ثبوت اسم اهلل العليم من هذه اآلية الكرمية,) ()العزيز العليم
وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل – يقرر ثبوت هذا االسم أثناء كالمه قول اهلل
 (السياق ههنا:               :
إلثبات صفات كماله وأدلة ثبوهتا وآيات ربوبيته وشواهد توحيده وهلذا عقب ذلك

 ( ) فأتى بأداة        ) (      :بقوله

التعريف الدالة على أن من أمسائه (السميع العليم) كما جاءت األمساء احلسىن كلها
) (

)معرّفة

 حيث نزل فيها,    كما ورد اسم اهلل (العليم) يف قصة نزول آخر سورة
                

:قوله تعاىل

             
)6(

         

6 :) سورة فصلت

(  ص,) تقدم
0 :) سورة فصلت
9 :) سورة فصلت
) 0(  ص,) تقدم
)

(
(
(
(
(

2 -09 :    ) سورة6(
254

(والعليم)( :هو الّذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن ,واإلسرار واإلعالن,
وبالواجبات واملستحيالت واملمكنات ,وبالعامل العلوي والسفلي ,وباملاضي واحلاضر
( )
واملستقبل؛ فال خيفى عليه شيء من األشياء)
ثالثاً وعشر - :الغفور
ورد هذا االسم من أمساء اهلل احلسىن يف قصة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل 

( )

التعليق:
(الغفور) من أمساء اهلل احلسىن الثابتة بكتاب اهلل  وسنة نبيه 
قال اهلل 

       

وقال جل وعال
وقال تعاىل

( )

           

    

( )

( )

وكان يُعَدُّ لرسول اهلل  يف اجمللس الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم( :رب اغفر
()6
يل وتب علي ,إنك أنت التواب الغفور)

(
(
(
(

) تيسري الكرمي الرمحن ( ) /
) انظر :ص ( ) - 0من الرسالة
) سورة احلجر9 :
) سورة الزمر:

( ) سورة الربوج:
),
( )6رواه الترمذي يف كتاب الدعوات ,باب ما يقول إذا قام من اجمللس (  9 /رقم
واإلمام أمحد يف املسند (  ,) /وقال الترمذي( :حديث حسن صحيح غريب) ,وصححه الشيخ
األلباين يف السلسلة الصحيحة (  96/رقم ) 6
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وقرر احلافظ ابن منده رمحه اهلل هذا االسم هلل تعاىل حيث قال( :ومن أمساء اهلل
( )
 الغفور والغافر والغفار)
( )
وقال أبو القاسم التيمي رمحه اهلل( :ومن أمسائه تعاىل الغافر والغفور والغفار)
كما قرر ثبوته اإلمام ابن القيم رمحه اهلل قائالً( :سبحانه له األمساء احلسىن ,فمن
( )
أمسائه :الغفور)
وقد ورد هذا االسم من أمساء اهلل احلسىن يف مرويات العهد املكّي يف قصة جمادلة
عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل  حيث قرأ فيها سورة فصلت من أول السورة إىل السجدة
فيها ,ومن ضمن ما قرأه النيب :
قول اهلل تعاىل:

           

              
                

والشاهد يف قول اهلل :

( )

     

و(الغفور)( :الذي مل يزل وال يزال بالعفو معروفاً ,وبالغفران والصفح عن عباده
( )
موصوفاً ,كل أحد مضطر إىل عفوه ومغفرته كما هو مضطر إىل رمحته وكرمه)
رابعاً وعشر -:الواسع
ورد هذا االسم يف قصة سجود أهل مكة ,مؤمنهم ومشركهم ,إنسهم وجنهم مع
()6
رسول اهلل  ,عندما قرأ عليهم سورة النجم
(
(
(
(
(

) كتاب التوحيد للحافظ ابن منده ( ) 6/
) احلجة يف بيان احملجة ( ) /
) مفتاح دار السعادة ( ) 06/
) سورة فصلت- 0 :
) تيسري الكرمي الرمحن ( ) - /

( )6انظر :ص ( ) -

256

التعليق:
(الواسع) من أمساء اهلل احلسىن
قال اهلل تعاىل:


              

( )

وقال جلّ وعال:
وقال اهلل :

          

( )

             

( )

وقرّر أبو القاسم التيمي األصبهاين ثبوت هذا االسم هلل تعاىل حيث قال( :ومن
( )
أمسائه الواسع)
( )
كما قرر ثبوته هلل اإلمام القيم فقال(( :الواسع) من أمسائه)
وقد ورد هذا االسم يف مرويات العهد مكي ,يف قصة سجود أهل مكة مع رسول
اهلل  ,عندما قرأ عليهم سورة النجم ,إالّ أنّه ورد مضافاً ,حيث قرأ رسول اهلل  على
أهل مكة ,إنسهم وجنهم ,مؤمنهم وكافرهم ,سورة النجم وفيها قول اهلل تعاىل:
   



(
(
(

()0

 

()6

وقد استشهد بعض أهل العلم هبذه اآلية الكرمية يف سياق إثبات اسم (الواسع) هلل

) سورة البقرة:
) سورة البقرة0 :
) سورة النساء0 :

( ) احلجة يف بيان احملجة ( ) 6 /
( ) خمتصر الصواعق املرسلة ( ) 0 /
( )6سورة النجم:

( )0انظر :النهج األمسى يف شرح أمساء اهلل احلسىن حملمد احلمود النجدي ( ) 0 /
257

وقد بيّن اإلمام ابن القيم معىن (الواسع) بقوله( :قال تعاىل:
        إىل قوله:

   

     

( )

فهذا السياق ال تعرّض فيه للقبلة؛ وال سيق الكالم ألجلها؛ وإمنا سيق لذكر عظمة
( )
الرب ,وبيان سعة علمه وملكه وحلمه ,و(الواسع) من أمسائه)
خامساً وعشر -:أرحم الرامحني
عن عبد اهلل بن جعفر( ) ,قال :ملّا تويف أبو طالب خرج النيب  إىل الطائف ماشياً
على قدميه ,فدعا إىل اإلسالم .قال :فلم جييبوه .قال :فانصرف فأتى ظل شجرة ,فصلّى
ركعتني ,مث قال( :اللهم إليك أشكو ضعف قويت ,وقلة حيليت وهواين على الناس ,يا أرحم
الرامحني ,أنت أرحم يب ,إىل من تكلين؟ إىل عَ ُدوٍّ يَتَجَهَّ ُمين( ) ,أم إىل قريب مََّلكَْت ُه أمري؟
إن مل تكن غضبان عليّ فال أبايل ,غري أن عافيتك هي أوسع يل ,أعوذ بنور وجهك الذي
أشرقت له الظلمات ,وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة ,أن تنزل يب غضبك ,أو حتل علي
( )
سَخَ ُطك ,لك العُْتبَي حىت ترضى ,وال حول وال قوة إال بك)

(
(
(

) سورة البقرة0- 6 :
) خمتصر صواعق املرسلة ( ) 0 /
) هو :عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب أبو جعفر اهلامشي ولد بأرض احلبشة ملا هاجر أبواه إليها وهو

أول من ولد هبا من املسلمني  ,ومات عام 20هـ .انظر :اإلصابة ( ) 0/
( ) أي :يلقاين بالغلظة والوجه الكريه .النهاية ( ) /
( ) رواه الطرباين يف الدعاء (  ,) 20/وابن عدي يف الكامل ( .) /6قال اهليثمي يف جممع
الزوائد (( :) /6وفيه ابن إسحاق ,وهو مدلس ثقة ,وبقية رجاله ثقات) ,وضعّف احلديث األلباين
يف السلسلة الضعيفة ( 26/6رقم  ,) 9وحسّن إسناده عبد الرمحن بن حسن بن قائد يف حتقيق
الوابل الصيب (الّذي أشرف عليه فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد اهلل أبو زيد حفظه اهلل وشفاه)
) :وقال( :وعنعنة ابن إسحاق ال تضر هاهنا؛ فإنّ حديثه هذا من أخبار املغازي والسري اليت
(ص
عظمت عنايته هبا ,وقبلها منه األئمة ,وال نكارة يف إسناده وال يف متنه) واهلل أعلم
258

التعليق:
من أمساء اهلل احلسىن (أرحم الرامحني) وهو من األمساء احلسىن
ومن األدلة على ذلك قول اهلل 
   

وقول اهلل تعاىل:

         

( )

           

( )

ويف حديث الشفاعة.. :فيقول اهلل ( :شفعت املالئكة ,وشفع النبيون ,وشفع
( )
املؤمنون ,ومل يبق إال أرحم الرامحني)
ويف حديث آخر يف الشفاعة :يقول اهلل ( :أنا أرحم الرامحني ,ادخلوا جنيت من
( )
كان ال يشرك يب شيئاً)
وقرّر أبو القاسم التيمي ثبوت هذا االسم هلل  ,حيث قال( :ومن أمسائه :خري
( )
الفاحتني ,وخري الرامحني ,وخري الغافرين ,وأرحم الرامحني)
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وكذلك أمساؤه املضافة ,مثل :أرحم الرامحني,
وخري الغافرين ,ورب العاملني ,ومالك يوم الدين ,وأحسن اخلالقني ,وجامع الناس ليوم ال
ريب فيه ,ومقلب القلوب ,وغري ذلك مما ثبت ىف الكتاب والسنة ,وثبت ىف الدعاء هبا
()6
بإمجاع املسلمني)
فقرر إثبات هذا االسم هلل  ,بل نقل اإلمجاع على ثبوته.

( ) سورة األعراف:
( ) سورة األنبياء2 :
( ) رواه مسلم يف كتاب اإلميان يف باب معرفة طريق الرؤية (صحيح مسلم مع شرح النووي:
)
 - 9/رقم
( ) رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ,) /وحسن إسناده الشيخ األلباين يف ظالل اجلنة ( / -
 62- 60رقم )2 ,0
( ) احلجة يف بيان احملجة ( ) 6 /
( )6جمموع الفتاوى ( ) 2 /
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,

وقد ورد هذا االسم يف مرويات العهد املكي يف قصة خروج النيب  إىل الطائف,
يف قول النيب ( :يا أرحم الرامحني ,أنت أرحم يب) ,فدعا ربّه ج ّل وعال هبذا االسم مما
يدلّ على أنّه من أمسائه احلسىن.
و(أرحم الرامحني) :أرحم بالعباد من كلّ راحم ,أرحم هبم من آبائهم وأمّهاهتم
( )
وأوالدهم وأنفسهم
سادساً وعشر -ذو اجلالل واإلكرام
عن أمساء بنت أيب بكر( ) ,أهنم قالوا هلا( :ما أشد ما رأيت املشركني بلغوا من
رسول اهلل  ,)فقالت :كان املشركون قعدوا يف املسجد يتذاكرون رسول اهلل  وما
يقول يف آهلتهم ,فبينما هم كذلك ,إذ دخل رسول اهلل  فقاموا إليه ,وكانوا إذا سألوا
عن شيء صدقهم ,فقالوا( :ألست تقول كذا وكذا) ,فقال( :بلى) ,فتشبثوا به بأمجعهم,
فأتى الصريخ إىل أيب بكر ,فقيل له( :أدرك صاحبك) ,فخرج من عندنا ,وإن له غدائر( ),
فدخل املسجد وهو يقول( :ويلكم أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهلل وقد جاءكم بالبينات
من ربكم؟) قال :فلهوا عن رسول اهلل  ,وأقبلوا على أيب بكر ,فرجع إلينا أبو بكر,
فجعل ال ميس شيئا من غدايره إال جاء معه وهو يقول( :تباركت يا ذا اجلالل
( )
واإلكرام)

(
(
(
(

) تيسري الكرمي الرمحن ( ) 2 /

) تقدمت ترمجتها( ,ص)69
)هي الذَّوائب واحدهتا  :غَديرة .النهاية ( ) /
) مسند احلميدي (  ,) /مسند أيب يعلى (  ,) /وقد حسن احلافظ إسناده يف الفتح

() 00/0
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التعليق:
من أمساء اهلل احلسىن الثابتة بالكتاب والسنة( :ذو اجلالل واإلكرام) ,ودليل ثبوت
هذا االسم له  قول اهلل تعاىل:

       

( )

وكان رسول اهلل  إذا انصرف من صالته استغفر ثالثاً وقال( :اللهم أنت
( )
السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام)
وعن أنس  ,أنه كان مع رسول اهلل  جالساً ورجل يصلي ,مث دعا( :اللهم
إين أسألك بأن لك احلمد ,ال إله إال أنت املنان بديع السموات واألرض ,يا ذا اجلالل
واإلكرام ,يا حي ياقيوم ,فقال النيب ( :لقد دعا اهلل بامسه العظيم الذي إذا دُعي به
( )
أجاب ,وإذا سئل به أَعطى)
قال احلافظ ابن منده رمحه اهلل  -مقرّراً ثبوت هذا االسم هلل ( :ومن أمساء اهلل
( )
 :ذو اجلالل واإلكرام)
كما قررّ ثبوته أبو القاسم التيمي األصبهاين قائالً( :ومن األمساء املضافة ذواجلالل
( )

واإلكرام)
وورد هذا االسم يف مرويات العهد املكّي يف حديث أمساء بنت أيب بكر املتقدم
حيث ورد فيه قول أيب بكر الصديق ( : تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام) ,ومثل هذا له
حكم الرفع.
(

) سورة الرمحن0 :

( ) رواه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة ,باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته
)
(صحيح مسلم مع شرح النووي 9 / :رقم
رقم  ,) 9والنسائي يف باب الدعاء
( ) رواه أبو داود يف كتاب الصالة ,باب الدعاء ( /
بعد الذكر (  ,) /والترمذي يف كتاب الدعوات ,باب خلق اهلل ماْئة رمحة (  0/رقم
) ,وابن ماجه يف كتاب الدعاء ,باب اسم اهلل األعظم (  00- 06/رقم  ,) 2 2واإلمام
) ,وصحح إسناده الشيخ األلباين يف التوسل (ص )
أمحد يف املسند ( , 0/
( ) كتاب التوحيد للحافظ ابن منده ( ) 0/
(

) احلجة يف بيان احملجة ( ) 6 /

261

و(ذو اجلالل واإلكرام) هو( :ذو العظمة والكربياء واجملد ,الّذي ُي َعظَّم ويُبجَّل
جلّ ألجله ,واإلكرام الذي هو سعة الفضل واجلود ,الّذي يُكرِم أولياءه وخواصَّ خلقِه
وُي َ
( )
بأنواع اإلكرام ,الّذي يك ِرمُه أولياؤه وجيلُّونه ويعظّمونه وحيبّونه وينيبون إليه ويعبدونه)

(

) تيسري الكرمي الرمحن ( ) 0 6/
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املبحث الثاين:
الصفات اإلهلية
وهي( ):
أوالً -:صفة اإلرادة ,وصفة املشيئة
وردت صفتا اإلرادة واملشيئة يف:
 قصة نزول آخر سورة  ,) (   ويف السورة قول اهلل تعاىل:        

( )

 قصة نزول أول سورة الروم( ) ,الذي يتضمن قول اهلل تعاىل:        

  

( )

 قصة وفاة أيب طالب(,)6حيث نزل فيه قول اهلل :     

  

     

()0

 حديث بيعة العقبة األوىل ,وفيه( :ومن أصاب من ذلك شيئاً مث ستره اهلل()2
فهو إىل اهلل إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)
(

) تنبيه :مل تُكرّر الصفات املتعلقة خبصائص الربوبية اليت تقدم ذكرها يف الباب اإلول.
) انظر :ص ( ) من الرسالة

(

) انظر :ص (  ) -من الرسالة

(
(

) سورة 2 :   

( ) سورة الروم- :
( )6احلديث تقدم إيراده مع التخريج ,ص ()20
( )0سورة القصص6 :
( )2تقدم خترجيه( ,ص)00
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التعليق:
من الصفات اإلهلية الثابتة بالكتاب والسنة :اإلرادة واملشيئة
قال اهلل

تعاىل       :

وقال جل وعال:
وقال اهلل :
وقال :

( )
            

       

      

وقال تعاىل:

( )

( )

( )

             

        

( )

وقد جاء إثبات هذه الصفة اإلهلية يف السنة النبوية املطهرة
()6
قال رسول اهلل ( :من يرد اهلل به خرياً يفقهه يف الدين)
خت( )0فتحملهم فتطرحهم
ويف حديث نزول املسيح( :فريسل اهلل طرياً كأعناق البُ ْ
حيث شاء اهلل مث يرسل اهلل مطراً)

(
(
(

()2

) سورة البقرة:
) سورة املائدة2 :
) سورة السجدة:

( ) سورة املائدة:
( ) سورة الربوج6- :
( )6رواه البخاري يف كتاب العلم ,باب من يرد اهلل به خرياً يفقهه يف الدين (صحيح البخاري مع فتح
الباري 90/ :رقم  ,)0ومسلم يف كتاب الزكاة ,باب النهي عن املسألة (صحيح مسلم مع
شرح النووي 9/0 :رقم ) 29
( )0البُخت مجع بُخيت ,والبخت :جِمال طِوَال األعناق .انظر :النهاية ( ) 0 /
( )2رواه مسلم يف كتاب الفنت ,باب ذكر الدجال وصفته وما معه (صحيح مسلم مع شرح النووي:
 62/ 2رقم )0 99
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قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل( :قوله      دليل على أمور:
( )

أحدها :أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته)
وقرر احلافظ احلكمي رمحه اهلل ثبوت املشيئة واإلرادة هلل تعاىل حيث قال:
وال يكون غري ما يريد
باقٍ فال يفىن وال يبيد
( )
وحاكم جل مبا أراده
منفرد باخللق واإلرادة
وقال( :واملراد باإلرادة هنا اإلرادة القدرية الكونية اليت ال بد لكل شيء منها وال
( )
حميص وال حميد ألحد عنها وهي مشيئة اهلل الشاملة)
وقد جاء يف إثبات هذه الصفة يف مرويات العهد املكي قصة نزول آخر سورة
 ,  حيث ورد يف اآليات اليت نزلت قول اهلل تعاىل:



       

   

قال العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل تعاىل ,وهو يستخرج الفوائد من هذه
اآلية الكرمية ,ويقرر ثبوت هذه الصفة هلل تعاىل من خالهلا( :ومن فوائدها :إثبات اإلرادة
هلل لقوله      وإرادة اهلل  كما قال أهل العلم تنقسم إىل قسمني :شرعية,
وكونية.
فالشرعية هي اليت مبعىن احملبة.
( )
والكونية هي اليت مبعىن املشيئة).
وورد إثبات صفة املشيئة يف قصة نزول أول سورة الروم لورود قوله تعاىل ضمن
اآليات اليت نزلت:

           

ووجه االستدالل باآلية على إثبات املشيئة هلل ظاهر يف نسبة املشيئة إليه جل وعال.

(
(
(
(

) التبيان يف أقسام القرآن (ص) 0
) سلم الوصول إىل علم األصول (ضمن :معارج القبول بشرح سلم الوصول ) 9/
) معارج القبول ( ) 00/
) تفسري سورة    للشيخ ابن عثيمني (ص) 02
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كما ورد يف إثبات صفة املشيئة هلل  -يف مرويات العهد املكي  -قصة وفاة أيب
طالب حيث نزل فيه قول اهلل :

           

وقد احتج اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهلل تعاىل هبذه اآلية الكرمية على
إثبات املشيئة واإلرادة هلل تعاىل ,حيث ذكرها عند افتتاحه الباب الذي خصه لألحاديث
( )
الدالة على إثبات املشيئة واإلرادة يف كتاب التوحيد من صحيحه
ووجه داللة اآلية على إثبات هذه الصفة ظاهر يف إضافة فعل املشيئة هلل 
وحديث بيعة العقبة األوىل أيضاً يدلّ على إثبات املشيئة هلل ,لورود قول النيب :
(ومن أصاب من ذلك شيئاً مث ستره اهلل فهو إىل اهلل إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)
ثانياً -:صفة احلب
ورد إثبات صفة احلب هلل تعاىل يف:
 -دعاء النيب  هلداية عمر بن اخلطّاب  ,وإعزاز اإلسالم به ,فعن ابن عمر,

أن رسول اهلل  قال( :اللهم أعز اإلسالم بأَحَبّ هذين الرجلني إليك :بأيب جهل أو
( )

بعمر بن اخلطاب) قال :وكان أحبهما إليه عمر.

(
(

) انظر :صحيح البخاري مع فتح الباري ( /

)

) تقدم خترجيه ,ص ( )2
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 -ويف رواية :قال سعيد بن املسيب( ) :كان رسول اهلل  إذا رأى عمر بن

اخلطاب أو أو أبا جهل بن هشام قال( :اللهم اشدد دينك بأَحَبِّهما إليك) فشدد دينه
( )

بعمر بن اخلطاب
حلزْوَرَة( )( :واهلل ,إنكِ خلري أرض اهلل ,وأَحَبّ
 قول النيب  وهو واقف على ا َ( )
أرض اهلل إىل اهلل ,ولوال أين أُخرِجت منك ما خَرَجتُ)
التعليق:
احلب صفة من صفات اهلل  الثابتة بكتاب اهلل تعاىل وبسنة نَبِيِّه حممد 
قال اهلل :
وقال تعاىل:
 

     

             

()6

وقال جل وعال:

(
(
(

( )

     

()0

) تقدمت ترمجته( ,ص )2
) تقدم خترجيه ,ص ( )2
) احلَ ْز َو َرة :هو موضع مبكّة عنْ َد باب احلنّاطِني وهو بوزن قَسْوَرة .قال الشافعي( :الناس يُشَدِّدُون

خفّفتان) النهاية ( ) 20/
احلَزْ َورَة واحلُدَيْبيَة ومها مُ َ
( ) رواه الترمذي يف كتاب املناقب ,باب يف فضل مكّة (  0 /رقم  ,) 9وابن ماجه يف كتاب
املناسك ,باب فضل مكة (  2- 0/رقم  ,) 02واإلمام أمحد يف املسند ( ,) 0 /
واحلاكم يف املستدرك (  )2/وصححه ووافقه الذهيب ,وصححه الشيخ األلباين يف حتقيق املشكاة
(  ,) /ويف الثمر املستطاب (ص) 09
( ) سورة البقرة9 :
( )6سورة املائدة:
( )0سورة التوبة:
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وقال رسول اهلل  يوم خيرب( :ألُعطِيَنَّ الرايةَ غداً رجالً يفتح اهلل على يديه ,حيب
( )

اهللَ ورسولَه ,ويُحُِّبهُ اهللُ ورسوله)

وقال ( :إن اهلل مجيل يُحبّ اجلمال)

( )

وقد حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية اإلمجاع على إثبات احملبة هلل  حيث قال:
( )
(الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني أثبتت حمبة اهلل لعباده املؤمنني ,وحمبتهم له)
وقد ورد إثبات هذه الصفة هلل تعاىل يف مرويات العهد املكّي يف دعاء النيب 
هلداية عمر بن اخلطّاب  ,وإعزاز اإلسالم به حيث قال (اللهم أعز اإلسالم بأَحَبّ

هذين الرجلني إليك :بأيب جهل أو بعمر بن اخلطاب) ,فأثبت من خالل هذا الدعاء أن
اهلل يُحبّ ,فأثبت له صفة احملبة
كما ورد إثبات صفة احلب هلل يف قول النيب ( :إنكِ خلري أرض اهلل ,وأَحَبّ
أرض اهلل إىل اهلل) ,حيث نسب النيب  احلب إىل اهلل جلّ وعال
ثالثاً - :رؤية اهلل خللقه
ورد إثبات رؤية اهلل خللقه يف نزول أخر سورة العلق( ) ,وضمن اآليات اليت نزلت,
قول اهلل تعاىل:

      

( )

( ) رواه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري ,باب فضل من أسلم على يديه رجل (صحيح البخاري مع
الفتح 62/6 :رقم  ,) 009ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة ,باب من فضائل علي بن أيب طالب
(صحيح مسلم مع شرح النووي 0 / :رقم )6 0
( ) رواه مسلم يف كتاب اإلميان ,باب حترمي الكرب بيانه (صحيح مسلم مع شرح النووي0 / :
رقم ) 0
( ) جمموع الفتاوى (  ,) /وانظر :منهاج السنة ( ) 60/
( ) تقدم ختريج احلديث بعد إيراده( ,ص) 2
(

) سورة العلق:
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التعليق:
رؤية اهلل خللقه صفة من صفات اهلل الثابتة بالكتاب والسنة
قال اهلل  ملوسى وهارون عليهما السالم:

     

( )

ويدلّ على إثبات هذه الصفة حديث جربيل املشهور وفيه...( :قال( :ما

اإلحسان؟) ,قال( :أن تعبد اهلل كأنك تراه ,فإن مل تكن تراه؛ فإنه يراك)

( )

قال احلافظ أبو القاسم التيمي األصبهاين – رمحه اهلل( :واجب على كل مؤمن أن
يثبت من صفات اهلل  ما أثبته اهلل لنفسه ,وليس مبؤمن مَن ينفي عن اهلل ما أثبته اهلل
( )
لنفسه يف كتابه؛ فرؤية اخلالق ال تكون كرؤية املخلوق)
وقد ورد إثبات رؤية اهلل خللقه يف مرويات العهد املكّي يف نزول آخر سورة العلق
لورود قول اهلل تعاىل        ضمن اآليات اليت نزلت.
رابعاً -:صفة الرمحة
ورد إثبات هذه الصفة هلل يف نزول قول اهلل تعاىل:

   

          

(
(

( )

) سورة طه6 :
) رواه البخاري يف كتاب اإلميان ,باب سؤال جربيل النيب  عن اإلميا ,واإلسالم ,واإلحسان وعلم

الساعة (صحيح البخاري مع فتح الباري 0/ :رقم  ,) 0ومسلم يف كتاب اإلميان ,باب بيان
اإلميان واإلسالم واإلحسان (صحيح مسلم مع شرح النووي 0 / :رقم )9
( ) احلجة يف بيان احملجة ( ) 96/
(

) سورة اإلسراء , 0 :تقدم خترجيه ,ص (

)
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التعليق:
الرمحة صفة من صفات اهلل الثابتة والكتاب والسنة
قال اهلل جلّ وعال:

         

( )

وعن أيب هريرة  ,قال :قال رسول اهلل ( :ملا خلق اهلل اخللق ,كتب يف كتاب
( )

 ,فهو عنده فوق العرش :إنَّ رمحيت تغلب (أو  :غلبت) غضيب)
وقرر شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه اهلل تعاىل – إثبات هذه الصفة هلل حيث قال:
( )
(إنّ أهل السنة يصفونه بالقدرة اإلهلية واحلكمة والرمحة)
وقد ورد إثبات صفة الرمحة هلل يف مرويات العهد املكّي يف نزول قول اهلل تبارك
وتعاىل:

           

  

ويف هذه اآلية الكرمية إثبات صفة الرمحة هلل جلّ وعال.
خامساً -:صفة الرضى
وردت صفة الرضى يف حديث ذهاب النيب  إىل الطائف ,يف قول النيب :
( )
(لك العُْتبَي حىت ترضى)

(

) سورة البقرة2 :

( )

رواه البخاري يف كتاب بدء اخللق ,باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل:

(     صحيح البخاري مع فتح الباري0/6:

(
(

) جمموع الفتاوى () 96/ 6
) تقدم خترجيه ,ص () 2
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رقم ) 9

التعليق:
الرضى صفة من صفات اهلل الثابتة بالقرآن والسنة
قال اهلل تعاىل:

             

وقال جلّ وعال:

          

         

وقال :
 

( )

( )

               

( )
( )

وقال النيب ( :رضى اهلل يف رضى الوالد وسخط الرب يف سخط الوالد)
( )
ويف دعاء النيب  يف السجود( :اللهم أعوذ برضاك من سخطك)

وقد قرر اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي 6ثبوت صفة الرضى هلل  حيث رد على
()0
من نفاها عن اهلل 

(
(

) سورة طه09 :
) سورة الفتح2 :

( ) سورة اجملادلة:
( ) رواه الترمذي يف كتاب الرب والصلة ,باب ما جاء من الفضل يف رضا الوالدين (  0/رقم
 ,) 299واحلاكم يف املستدرك (  ) 62/وصححه ووافقه الذهيب وحسنه األلباين يف السلسلة
الصحيحة (  - /رقم ) 6
( ) رواه مسلم يف كتاب الصالة ,باب ما يقال يف الركوع والسجود (صحيح مسلم مع شرح
النووي 6/ :رقم ) 090
( )6هو :عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد التميمي الدارمي السجستاين ,اإلمام ,العالّمة احلافظ,
الناقد ,ولد قبل سنة  00هـ بيسري ,وطوّف األقاليم يف طلب احلديث ,مسع اإلمام أمحد بن حنبل,
وإسحاق بن راهويه ,وصنف كتاباً يف (الرد على اجلهمية) وكتاباً يف (الرد على بشر املريسي) .تويف
رمحه اهلل عام ( 20هـ) .انظر :سري أعالم النبالء ( ) 9/

( )0نقض عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد ص0
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وقد نقل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اإلمجاع على إثبات هذه الصفة هلل تعاىل
( )
قائالً( :وأمجع السلف على إثبات الرضا هلل تعاىل فيجب إثباته له)
وقد وردت هذه الصفة يف دعاء النيب  املشهور عند رجوعه من الطائف حيث
قال (لك العتيب حىت تَرضَى)
ووجه االستشهاد به على صفة الرضى ظاهر يف نسبة رسول اهلل  الرضى هلل
جلّ وعال.
سادساً -:صفة السمع
ورد إثبات صفة السمع يف حديث عائشة رضي اهلل عنها يف ذهاب النيب  إىل
الطائف ,وفيه قول جربيل( :إن اهلل قد مسع قول قومك لك ,وما ردوا عليك ,وقد بعث
( )
اهلل إليك مَلَك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم)
التعليق
السمع صفة من صفات اهلل الثابتة بكتاب اهلل تعاىل وبسنة نبييه 
قال اهلل :

            

وقال  ملوسى وهارون عليهما السالم:

(
(
(
(

( )

     

( )

) شرح ملعة االعتقاد (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني) 9/ :
) تقدم خترجيه ,ص () 09
) سورة آل عمران2 :
) سورة طه6 :
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( )

وقال النيب ( :إنكم ال تدعون أصمَّ وال غائباً ,تدعون مسيعاً بصرياً قريباً)
وقد نقل شيخ اإلسالم اإلمجاع على إثبات صفة السمع هلل تعاىل ,فقال رمحه اهلل:
( )
(وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف األمة ,ودالئل العقل على أنه مسيع بصري)
وقد ورد إثبات هذه الصفة اإلهلية يف مرويات العهد املكي يف قول جربيل 
للنيب عند رجوعه من الطائف( :إن اهلل قد مسع قول قومك لك)
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل معلقاً على هذا احلديث( :قال الكرماين  :املقصود
( )
من هؤالء األحاديث إثبات صفيت السمع والبصر)
وقال شيخنا عبد اهلل الغنيمان حفظه اهلل يف شرحه هلذا احلديث( :يف احلديث
البيان الواضح يف أن اهلل تعاىل يسمع أقوال عباده ,وأنه ال خيفى عليه تعاىل من ذلك
( )
شيء)
ووجه داللة احلديث على إثبات صفة السمع هلل ظاهر يف إضافة السمع هلل يف قول
جربيل 
سابعاً -:صفة العَْتب
ورد إثبات صفة العتب يف حديث ذهاب النيب  إىل الطائف ,يف قول النيب :
()6
(لك العُْتبَي حىت ترضى)
(

) رواه البخاري يف كتاب التوحيد ,باب (      صحيح البخاري مع فتح الباري:

 ,) 2 /ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء ,باب استحباب خفض الصوت بالذكر (صحيح مسلم
مع شرح النووي 2- 0/ :رقم )620
( ) كتاب الرد على املنطقيني ص() 09
( ) هو :حممد بن يوسف بن علي مشس الدين الكرماين ,أحد شراح صحيح البخاري ,ومسى شرحه:
(الكواكب الدراري) .تويف رمحه اهلل عام 096هـ .انظر :كشف الظنون ( /
( ) فتح الباري ( ) 20/
( ) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ( ) 90/
( )6تقدم خترجيه ,ص () 2
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)

التعليق:
العَْتب صفة من صفات اهلل 
قال اهلل جلّ وعال:
  

            

( )

أي :ال يُطلَب منهم إزالة عَْتبِ اهلل عليهم بالتوبة والعمل الصاحل
وقال تعاىل:

( )

          

( )

وقال النيب  يف دعاء الطائف( :لك العُتىب)
وقرر اإلمام ابن القيم ثبوت صفة العتب فقال( :ويُشهد من خطابه عتابه الحبابه
ألطف عتاب ,وأنه مع ذلك مُقيلُ عَثَرَاتِهم وغافر زالّهتم ومقيمٌ أعذارهم ,ومصلحٌ
فسادَهم ,والدافع عنهم ,واحملامي عنهم ,والناصر هلم ,والكفيل مبصاحلهم ,واملنجي هلم من
كل كرب ,واملويف هلم بوعده ,وأنه وَلِيُّ ُهم الذي ال وىل هلم سواه ,فهو موالهم احلق
( )
ونصريهم علي عدوهم ,فنعم املوىل ونعم النصري)
وقد ورد إثبات هذه الصفة يف مرويات العهد املكي يف قول النيب املتقدم يف دعاء
الطائف ,وقال اإلمام ابن القيم يف شرحه له فقال( :وقول النيب يف دعاء الطائف( :لك
العتيب) هو اسم من اإلعتاب ال من العَتب ,أي :أنت املطلوب إعتابه ولك عَليّ أن أُعتبَك
وأُرضيك بطاعتك ,فأفعل ما ترضى به عَنِّي وما يزول به ,عَتبُك عَلَيّ فالعتب منه على
( )
عبده ,والعُتبَى واإلعتاب له من عبده)
فقرر رمحه اهلل ثبوت العَتْب هلل من خالل هذه الرواية املكّية.
(
(
(
(
(

) سورة النحل2 :

) انظر :بدائع الفوائد ( ) 6 - 6 /
) سورة الروم0 :
) الفوائد ,ص ()26

) بدائع الفوائد ( ) 6 - 6 /
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ثامناً -:صفتا العفو واملغفرة
ورد إثبات هتني الصفتني يف:
 حديث سجود أهل مكّة مع النيب  بعد قرآءته  لسورة النجم عليهم( ),وهذه السورة تتضمن قول اهلل تعاىل:

     

( )

 حديث بيعة العقبة األوىل ,وفيه قول النيب ( :ومن أصاب من ذلك( )
مث ستره اهلل فهو إىل اهلل إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)
( )
 -ويف رواية( :إن شاء عَذَّب ,وإن شاء َغفَر)

شيئاً

التعليق:
العفو واملغفرة ,صفتان ثابتتان هلل بالكتاب والسنة
قال اهلل تعاىل:

       

وقال جلّ وعال:

( )

        

()6
()0

ويف حديث الدعاء على اجلنازة( :اللهم اغفر له ,وارمحه ,وعافه واعف عنه)...
(

) انظر( :ص  ) -من هذه الرسالة

( ) سورة النجم:
( ) تقدم خترجيه( ,ص)00
( ) رواه ابن إسحاق (سرية ابن هشام ,) 9 / :وصحح إسناده الدكتور سليمان السعود يف
أحاديث اهلجرة (ص )0

( ) سورة التوبة:
( )6سورة فصلت:
( )0رواه مسلم يف كتاب اجلنائز ,باب الدعاء للميت يف الصالة (صحيح مسلم مع شرح النووي:
/0

رقم 9

)
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قال اإلمام ابن القيم – رمحه اهلل تعاىل -يقرر إثبات صفة العفو هلل تعاىل:
( )
لواله غار األرض بالسكان
وهو ال َعفُوُّ َف َعفْوُهُ وَسِعَ الوَرَى
وقال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي – رمحه اهلل تعاىل – يف إثبات
الصفتني( :العفُو الغفور الغفار :الذي مل يزل وال يزال بالعفو معروفاً ,وبالغفران والصفح
عن عباده موصوفاً ,كل أحد مضطر إىل عفوه ومغفرته ,كما هو مضطر إىل رمحته
( )
وكرمه)
وقد جاء إثبات صفة املغفرة يف مرويات العهد املكّي يف قصة سجود أهل مكّة مع
النيب  بعدما قرأ عايهم سورة النجم اليت تتضمن قول اهلل تعاىل:

    

 ,كما جاء إثبات هذه الصفة يف حديث بيعة العقبة األوىل الذي قال فيه رسول اهلل :
إن شاء عَذَّب ,وإن شاء َغفَر)
وجاء إثبات صفة العفو يف الرواية األخرى للحديث ,وفيه قول النيب ( :ومن
أصاب من ذلك شيئاً مث ستره اهلل فهو إىل اهلل إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)
تاسعاً -:صفة العلم
ورد إثبات صفة العلم يف:
 قصة أول نزول جربيل  بالوحي يف غار حراء وفيه( :حىت َفجِئَهُ احلقوهو يف غار حراء فجاءه امللك فقال( :اقرأ) ,فقال رسول اهلل ( : ما أنا بقارئ) .قال:
(فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد ,مث أرسلين ,فقال( :اقرأ) قلت ( :ما أنا بقارئ)
فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد ,مث أرسلين ,فقال( :اقرأ) قلت( :ما أنا بقارئ)
فأخذين فغطين الثالثة حىت بلغ مين اجلهد ,مث أرسلين ,فقال :

(
(

) الكافية الشافية (ص

)

) تيسري الكرمي الرمحن ( ) /
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) (



 وتضمنت اآليات اليت نزلت قول اهلل,) (     قصة نزول آخر سورة) (

     

:تعاىل

 أنسهم وجنهم مع رسول اهلل, مؤمنهم ومشركهم, قصة سجود أهل مكة     

: عندما قرأ عليهم سورة النجم( )اليت تتضمن قول اهلل تعاىل,

     
6

: وقول اهلل تعاىل,) (        

                 

 (لو طردت هؤالء عنك جالسناك تدين:   قالت قريش للنيب: عن سعد قالإىل

          
)0(

: هؤالء دوننا) فنزلت

     

قوله

) 2(  ص,) تقدم خترجيه
 ص( ) من الرسالة:) انظر
09 :) سورة يس
) - (  ص:) انظر

(
(
(
(

0 :( ) سورة النجم
: سورة النجم6
 وصححه ووافقه,) 60/ (  واحلديث رواه احلاكم يف املستدرك, - :) سورة األنعام0(
الذهيب
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التعليق:
العلم صفة من صفات اهلل الثابتة بكتاب اهلل والسنة النبوية ,ويصعب عد وحصر
أدلّة القرآن والسنة على إثبات علم اهلل  كما بيّن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
حيث قال( :أمّا إثبات علمه وتقديره للحوادث قبل كوهنا ,ففي القرآن واحلديث واآلثار
( )
ما ال يكاد يُحصر)
ومن األدلة القرآنية:
قول اهلل تعاىل:
   

            

( )

وقول اهلل :

       

وقول اهلل جلّ وعال:

       

( )

( )

ومن السنة املطهرة:
قول النيب ( :إذا همّ أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة مث ليقل:
اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر
( )
وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب)
وقوله ( :مفاتيح الغيب مخس ,ال يعلمها إال اهلل :ال يعلم ما تَغِيضُ األرحام إال
اهلل ,وال يعلم ما يف غد إال اهلل ,وال يعلم مىت يأيت املطر أحد إال اهلل ,وال تدري نفس بأي
()6
أرض متوت إال اهلل ,وال يعلم مىت تقوم الساعة إال اهلل)
(
(
(

) جامع الرسائل ( ) 2 /
) سورة البقرة:
) سورة العنكبوت:

( ) سورة غافر9 :
( ) رواه البخاري يف كتاب التهجد ,باب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن (صحيح البخاري مع فتح
الباري 2/ :رقم ) 66
()6

رواه البخاري يف كتاب التوحيد ,باب قول اهلل تعاىل:

(صحيح البخاري مع فتح الباري:

 0 /رقم )0 09
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل –يقرر ثبوت صفة العلم هلل ( :وهلذا
كان قول املرسلني :إن اهلل أحصى كل شيء عدداً ,فهو يعلم أوزان اجلبال ,ودورات
( )
الزمان ,وأمواج البحر ,وقطرات املطر ,وأنفاس بين آدم)
وقد ورد إثبات صفة العلم هلل  يف مرويات العهد املكي يف قصة أول نزول
القرآن حيث ورد يف أول ما نزل من القرآن قول اهلل تعاىل:

     

    

وقد قرر اإلمام ابن بَ َّطة( ) رمحه اهلل ثبوت صفة العلم هلل  هبذه اآلية الكرمية
( )
حيث ذكرها يف اآليات اليت سردها يف بيان أن اهلل عامل متكلم
كما ورد إثبات هذه الصفة اإلهلية يف قصة نزول آخر سورة    لورود قوله
تعاىل:

     

( )

قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل تعاىل( :ومن فوائد اآلية الكرمية :علم
اهلل بكل خلق)( ) ,فقرر رمحه اهلل إثبات صفة العلم من هذه اآلية الكرمية
وورد إثبات هذه الصفة يف قصة سجود أهل مكة ,مؤمنهم ومشركهم ,أنسهم
وجنهم مع رسول اهلل  ,عندما قرأ عليهم سورة النجم اليت اشتملت قول اهلل تعاىل:
 ,)6(             وقول اهلل تعاىل:

 

( ) درء تعارض العقل والنقل () 0 / 0
( ) هو :عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن محدان أبو عبد اهلل العكربي ,املعروف بـ(ابن بَطَّة) ,اإلمام
القدوة ,العابد الفقيه احملدث  ,شيخ العراق ,ومن علماء احلنابلة ,.صنف (اإلبانة الكربى) .ولد عام
 0هـ ,ومات عام  20هـ .انظر :طبقات احلنابلة (  ,) 6/وسري أعالم النبالء () 9/ 6
( ) اإلبانة (الكتاب الثالث  -الرد على اجلهمية) 9/ :
(
(

) سورة 09 :   

) تفسري سورة    للشيخ ابن عثيمني (ص) 92

( )6سورة النجم0 :
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( )

قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل يف تفسري هذه اآليات( :هو أعلم 
مبن ضل عن سبيله فعالً ,ومن سيضل ,ألنه عامل مبا كان ومبا يكون ,فقوله

   

ال تعين أنه ال يعلم إال من حصل منه الضالل بالفعل بل هو يعلم من حصل منه الضالل

بالفعل ,ومن سيحصل منه ,ألن اهلل  موصوف بالعلم التام يف احلاضر واملستقبل
( )

واملاضي)
فبيّن رمحه اهلل أن اآلية تدلّ على أنّ اهلل  موصوف بالعلم التام ,فالعلم صفة من
صفاته جلّ وعال
وكذلك قصة نزول الوحي يف قريش عندما طلبوا من النيب  أن يطرد املسلمني
الذين ظنوهم دوهنم ُيستفاد منها إثبات صفة العلم لورود قول اهلل تعاىل:

 

               

ووجه داللة اآلية على إثبات صفة العلم ظاهر يف إضافة العلم إىل اهلل 

(
(
(

) سورة النجم:
) تفسري سورة احلجرات إىل سورة احلديد للشيخ ابن عثيمني (ص) 0
) سورة األنعام:
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( )

عاشراً-:صفتا العلو واالستواء
يُستفاد إثبات صفة العلو واالستواء من:
 قصة جمادلة عتبة مع رسول اهلل  ) (وقد تال النيب  يف هذه القصة آياتمن سورة فصلت ,منها قول اهلل
   

تعاىل       :

( )

 

( )

ويستفاد صفة العلو من:
 -معراج رسول اهلل  إىل السماء

( )

التعليق:
العلو صفة من صفات اهلل  الثابتة بكتاب اهلل وسنة رسول اهلل  بأنواع
متنوعة من الداللة :تارةً ببيان أنّ اهلل (استوى على عرشه ,وتارةً بأنّه فوق عباده ,وتارةً
بأنّه العلي األعلى ,وتارةً بأن املالئكة تعرج إليه ,وتارةً بأن األعمال الصاحلة ترفع إليه,
وتارة بأن املالئكة يف نزوهلا من العلو إىل أسفل تنزل من عنده ,وتارةً بأنه رفيع الدرجات,
وتارةً بأنه يف السماء ,وتارةً بأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء ,وتارة بأنّه فوق مسواته على
عرشه ,وتارة بأن الكتاب نزل من عنده ,وتارة بأنه ينزل كل ليلة إىل مساء الدنيا ,وتارة

(
(
(
(

) تقدم إيراد القصة مع التخريج ,ص () - 0
) سورة فصلت- :
) سورة فصلت:

) تقدم إيراد الروايات يف ذلك ,انظر :ص (  ) 0وما بعدها من الرسالة
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بأنه يرى باألبصار عيانا يراه املؤمنون فوق رؤوسهم إىل غري ذلك من تنوع الدالالت على
( )
ذلك)
ومن أدلة القرآن املتكاثرة على علو اهلل تعاىل:
قول اهلل تعاىل:

     

وقول اهلل جلّ وعال:

           

          

وقوله :

( )

( )

            

ومن أدلة السنة على إثبات صفة العلو هلل جلّ وعال:
قول النيب ( :أال تأمنوين وأنا أمني من يف السماء؟ يأتيين خرب السماء صباحاً

( )

ومساءً)

ومنها قول النيب  للجارية( :أين اهلل؟ ,قالت :يف السماء ,قال :من أنا؟ ,قالت:
()6
أنت رسول اهلل ,قال :أعتقها فإنّها مؤمنة)
وقد نقل اإلمام ابن القيم إمجاع أهل العلم على إثبات صفة العلو هلل  فقال أثناء
ذكره األدلّة على علو اهلل جلّ وعال:
ـل العلم أعين حجة األزمـان
هذا وسادس عشرها إمجاع أهـ
أهل احلديث وعسكـر القرآن
من كل صاحب سنة شَهَدتُ له
(
(
(
(
(

) الصواعق املرسلة ( /

)

) سورة النحل0 :
) سورة امللك0- 6 :
) سورة املعارج:
) رواه البخاري يف كتاب املغازي ,باب بعث على بن أيب طالب  وخالد بن الوليد إىل اليمن قبل

) ,ومسلم يف كتاب الزكاة,
حجة الوداع (صحيح البخاري مع فتح الباري 666/0:رقم
باب ذكر اخلوارج وصفاهتم (صحيح مسلم مع شرح النووي 6 /0 :رقم ) 9
( )6رواه مسلم يف كتاب املساجد ,باب حترمي الكالم يف الصالة ,ونسخ ما كان من إباحته (صحيح
مسلم مع شرح النووي 0- 6/ :رقم ) 99
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ال عبـرة مبـخالف هلـم ولـو كانوا عديد الشـاء والـبعران
أن الـذي فوق السمـوات العلى والعرش وَ ْهوَ مُبَـايِن األكـوان
( )
هو رَبُّنَـا سبـحانـه وبـحمده حقاً على العرش استوى الرمحن
فبيّن رمحه اهلل أنّ علماء السلف واخللف ,أئمة أهل السنة واجلماعة ,يف مجيع
األزمنة أمجعوا على إثبات علو اهلل تعاىل وأنّه بائن عن خلقه وأنّه ال عربة مبن خالفهم من
( )
أهل البدعة والضالل.
وقرر شيخ اإلسالم أن اإلقرار بعلو اهلل أمر فطري قائالً( :قد يقولون( ) :إنّ علمهم
بأن اهلل فوق العامل علم ضروري فطري ,وأن اخللق إذا حزهبم شدة أو حاجة يف أمر,
وجهوا قلوهبم إىل اهلل يدعونه ويسألونه؛ وأن هذا أمر متفق عليه بني األمم اليت مل تغري
فطرهتا ,مل حيصل بينهم بتواطئ واتفاق ,وهلذا يوجد هذا يف فطرة األعراب والعجائز
والصبيان من املسلمني واليهود والنصارى واملشركني ,ومن مل يقرأ كتاباً ,ومل يتلق مثل
( )
هذا عن معلم وال أستاذ)
فبيّن رمحه اهلل تعاىل أن اإلنسان يعلم يف نفسه أنّ ربّه فوق املخلوق ,وجيد هذا يف
فطرته قبل أي تعَلُّم مسبق.
ومما يتعلق بإثبات صفة العلو هلل تعاىل :إثبات صفة االستواء له ج ّل وعال
قال اهلل :

            

        

(
(
(
(
(

( )

) الكافية الشافية ص () 9

) انظر :شرح القصيدة النونية حملمد خليل هراس ( - 0/
) أي :املثبتون لصفات اهلل تعاىل
) درء تعارض العقل والنقل () /6
) سورة البقرة9 :
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)

وقال :

             

وقال تعاىل:

     

وقال جلّ وعال:

( )

( )

           

       

( )

وقال اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل عندما سئل عن كيفية صفة االستواء( :الكيف
غري معقول ,واالستواء منه غري جمهول ,واإلميان به واجب ,والسؤال عنه بدعة ,وإين
( )
أخاف أن تكون ضاالً)
فقرّر ثبوت هذه الصفة اإلهلية حيث قال( :واإلميان به واجب)
قال احلافظ أبو بكر ابن خزمية( ) رمحه اهلل بعد ذكره لبعض اآليات القرآنية الدالة
على ثبوت صفة االستواء هلل جل وعال( :فنحن نؤمن خبرب اهلل جل وعال :أن خالقنا مستو
()6
على عرشه ,ال نبدل كالم اهلل ,وال نقول قوالً غري الذي قيل لنا)
وقد جاء إثبات علو اهلل  يف مرويات العهد املكي:
أوالً :يف قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل  ,الّيت قرأ فيها النيب  سورة
فصلت إىل السجدة فيها ,والشاهد من القصة يف اآليات اليت تالها رسول اهلل  فإهنا
بدأت بقول اهلل تعاىل( )0(         :وهذا التنزيل يقتضي علو

(
(

) سورة الرعد:
) سورة طه:

( ) سورة الفرقان9 :
( ) رواه اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي يف الرد على اجلهمية (ص ,)66والاللكائي يف شرح أصول
اعتقاد أهل السنة واجلماعة (  ,) /وقوّاه الشيخ األلباين يف خمتصر العلو (ص ) -
( ) هو :حممد بن إسحاق بن خزمية احلافظ احلجة الفقيه ,شيخ اإلسالم ,إمام األئمة ,أبو بكر
هـ ,وصنف (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب
السلمي ,النيسابوري الشافعي ,ولد عام
هـ .انظر :سري أعالم النبالء ( ) 6 /
 )وغريه من التصانيف النافعة ,وتويف عام
( )6كتاب التوحيد للحافظ ابن خزمية ( ) /
( )0سورة فصلت- :
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من أنزله وكونه فوق عرشه مبايناً خللقه ,فإن التنزيل مصدر نزل مبعىن ألقى الشيء من
أعلى إىل أسفل فيكون امللقي عالياً على من أنزله إليهم وإال مل يصح تسميته تنزيالً إذا
كان املتكلم به ليس فوق عباده وال مبايناً له بل يسمى بغري ذلك مما ال يقتضي العلو
( )
كالتبليغ والتوصيل)
وقد قرر ذلك اإلمام ابن القيم إذ قال:
هذا وسادسها وسابعها النزو ل كذلك التنـزيل للقرآن
واهللُ أخـربنا بأنّ كتـابـه تنـزيله باحلق والربهـان
ال وليس كالم من فوق العباد أذاك ذو إمكان
أيكون تنزي ً
( )
أيكون تنزيالً من الرمحن والر حْمن ليس مباين األكوان
فبيّن رمحه اهلل تعاىل أنّ تنزيل القرآن من اهلل يدلّ على علوه ,كما بيّن وجه داللة
ذلك ,فكلّ نص ورد يف ذكر تنزيل القرآن من اهلل تعاىل يصلح لالحتجاج على إثبات
صفة العلو هلل تعاىل ,وصدر سورة فصلت اليت قرأه رسول اهلل  يف قصة جمادلة عتبة معه
 من تلك النصوص.
ويُستفاد إثبات صفة العلو واالستواء من موضع آخر من اآليات اليت قرأها
رسول اهلل  على عتبة بن ربيعة وهو قول اهلل تعاىل:
          

      
( )

ووجه داللة اآلية على إثبات صفة االستواء هلل  يف إضافة فعل االستواء إليه 
ثانياً :يف معراج رسول اهلل  إىل السموات لتلقي فرضية الصلوات اخلمس,
ووجه داللة معراجه على علو اهلل أنه صعد إىل السموات لتلقي أمر الصلوات من اهلل تعاىل
وهذا يقتضي أن اهلل فوق اخللق باين عنهم ,وكل نص جاء فيه ذكر صعود األشياء إىل اهلل
 على علوّه جلّ وعال كما بيّنه اإلمام ابن القيم فقال:
(
(
(

) شرح القصيدة النونية ( ) 9/
) الكافية الشافية ص () 0- 09
) سورة فصلت:
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بالطيبـات إليـه واإلحسان
تِ إليه من أعمال ذي اإلميان

هذا وخامسها صعود كالمنا
وكذا صعود الباقيات الصاحلا
إىل أن قال:
ثـابت ما فيـه من نـكران
وكذلك معراج الرسول إليه حق
بل جاوز السبع الطِّباق وقد دنـا منه إىل أن قُدِّرت قوسـان
( )
مخساً عداد الفرض يف احلسبان
بل عاد من موسى إليه صاعداً
فقرّر رمحه اهلل أنّ صعود األشياء إىل اهلل تعاىل يقتضي علوه جلّ وعال على خلقه
وذكر األمثلة على ذلك ,ومما خصه بالذكر معراج النيب  ,فعُلم أن قصة املعراج دالة
على إثبات صفة العلو هلل تعاىل.
احلادي وعشر -:صفة الغضب ,والسخط
ورد إثبات صفة الغضب هلل يف الدعاء الوارد عن النيب  يف رجوعه من الطائف:
( إن مل تكن غضبان عليّ فال أبايل ,غري أن عافيتك هي أوسع يل ,أعوذ بنور وجهك

الذي أشرقت له الظلمات ,وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة ,أن تنزل يب غضبك ,أو حتل
( )

علي سَخَطَك)

التعليق:
الغضب صفة من صفات اهلل تعاىل الثابتة بكتاب اهلل وسنة رسول اهلل 
قال اهلل 

           

     

(
(
(

( )

) الكاقية الشافية (ص ) 09- 02
) تقدم خترجيه ,ص () 2
) سورة النساء9 :

286

وقال جلّ وعال

          

( )

وقال رسول اهلل ( :يوشك إن طالت بك مُدَّة ,أن ترى قوماً يف أيديهم مثل
( )
أذناب البقر ,يغدون يف غضب اهلل ويروحون يف سخط اهلل)
وحكى شيخ اإلسالم ابن تيمية اتفاق األمة على إثبات صفة الغضب هلل تعاىل
فقال( :واألمة متفقة على أن اهلل يكره املنهيات دون املأمورات ,وحيب املأمورات دون
املنهيات ,وأنه حيب املتقني واحملسنني والصابرين ,وحيب التوابني وحيب املتطهرين ,ويرضى
عن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ,وأنه ميقت الكافرين ويغضب عليهم)

( )

فقرر ثبوت هذه الصفة ونقل اإلمجاع على ذلك.
وقد ورد إثبات هذه الصفة يف مرويات العهد املكّي يف دعاء الطائف املشهور وفيه

قول النيب  وهو يشكو إىل ربه ما صنع به أهل الطائف( :إن مل تكن غضبان عليّ فال
أبايل ,غري أن عافيتك هي أوسع يل ,أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ,وصلح
عليه أمر الدنيا واآلخرة ,أن تنزل يب غضبك ,أو حتل علي سَخَطَك)

ووجه داللة احلديث على إثبات صفة الغضب هلل ظاهر يف إضافة النيب  الغضب
إىل اهلل 
ثانياً وعشر -:صفة القدرة
ورد إثبات هذه الصفة يف ما جاء عن ابن عباس – رضي اهلل عنهما ,قال :ملا
أُخرجَ النيب  من مكة ,قال أبو بكر( :أخرجوا نبيهم ,ليُهلَ َكنّ) ,فأنزل اهلل
         

(

) سورة املمتحنة:

(

) سورة احلج , 9 :واحلديث تقدم خترجيه( ,ص)60

  

( )

( ) رواه مسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ,باب :النار يدخلها اجلابارون ,واجلنة يدخلها
)0
الضعفاء (صحيح مسلم مع شرح النووي 22/ 0:رقم
( ) منهاج السنة () 60/6
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التعليق:
القدرة صفة ثابة هلل تعاىل بالكتاب والسنة
قال اهلل تعاىل:

       

( )

ويف قال رسول اهلل  يف دعاء األمل( :أعوذ بعِزِّة اهلل وقُدرَته من شر ما أجد
( )
وأحاذر)
قال احلافظ ابن كثري – رمحه اهلل تعاىل( :فإذا نطق الكتاب العزيز ,ووردت
األخبار الصحيحة ,بإثبات السمع والبصر والعني والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة

واملشيئة واإلرادة والقول والكالم والرضى والسخط واحلب والبغض والفرح والضحك؛
وجب اعتقاد حقيقته؛ من غري تشبيهٍ بشيء من ذلك بصفات املربوبني املخلوقني,
واالنتهاء إىل ما قاله اهلل سبحانه وتعاىل ورسوله ؛ وال زيادة عليه ,وال تكييف له ,وال
تشبيه ,وال حتريف ,وال تبديل ,وال تغيري ,وإزالة لفظ عما تعرفه العرب وتصرفه عليه,
( )
واإلمساك عما سوى ذلك)
وقد ورد إثبات صفة القدرة هلل يف مرويات العهد املكّي يف حديث موقف الصدّيق
 عند خروج النيب  من مكّة لنزول قول اهلل تعاىل:

    

       

ويف هذه اآلية الكرمية إثبات القدرة هلل تعاىل.

(

) سورة البقرة0 :

( ) رواه مسلم يف كتاب الطب ,باب استحباب وضع يده على موضع األمل مع الدعاء (صحيح مسلم
رقم ) 00
مع شرح الووي/ :
( ) العقائد (خمطوط) نقالً عن عالقة اإلثبات والتفويض بصفات رب العاملني للدكتور رضا بن نعسان
معطي (ص )2
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ثالثاً وعشر -:صفة القوة
ورد إثبات صفة القوة يف اآليات اليت قرأها رسول اهلل  على عتبة بن ربيعة( ),
اليت تضمنت قول اهلل تعاىل:

           

            

( )

التعليق:
القوة صفة من صفات اهلل الثابتة بالقرآن الكرمي
قال تعاىل:

        

( )

وتقدّم كالم احلافظ ابن كثري يف تقريره ثبوت هذه الصفة هلل ,عند الكالم على
إثبات صفة القدرة.
وقد ورد إثبات هذه الصفة هلل يف مرويات العهد املكّي يف قصة جمادلة عتبة بن
ربيعة مع رسول اهلل ؛ فإنّه  قرأ على عتبة يف هذه القصة آيات من سورة فصلت اليت
تضمنت قول اهلل تعاىل:

             

          

وهذه اآلية الكرمية فيها إثبات القوّة هلل جلّ وعال.

(
(
(

) انظر( :ص ) - 0من هذه الرسالة
) سورة فصلت:
) سورة الذاريات2 :
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رابعاً وعشر -:صفة الكالم
ورد إثبات صفة الكالم هلل تعاىل يف:
 ما رواه ابن عباس ,قال :قالت قريش للنيب ( :ادع لنا ربك أن جيعل لناالصفا ذهبا ونؤمن بك) قال( :وتفعلون؟) قالوا( :نعم) قال :فدعا فاتاه جربيل فقال( :إنّ
ربك  يقرأ عليك السالم ويقول( :إن شئت أصبح هلم الصفا ذهباً ,فمن كفر بعد ذلك
منهم عذبته عذاباً ال أعذبه أحداً من العاملني ,وإن شئت فتحت هلم باب التوبة والرمحة)
( )
قال( :بل باب التوبة والرمحة)
قول الصحابة يف حديث أم سلمة يف اهلجرة إىل احلبشة بعدما سأهلم النجاشيعن اإلسالم ومن جاءهم به( :جاء به رجل من أنفسنا ,قد عرفنا وجهه ونسبه ,بعثه اهلل
إلينا كما بعث الرسل من قبله ,فأمرنا بالصدق والوفاء وأداء األمانة ,وهنانا أن نعبد
( )

األوثان وأمرنا أن نعبد اهلل وحده ال شريك له ,فصدقناه وعرفنا كالم اهلل)

 يف حديث ابن مسعود يف اهلجرة إىل احلبشة :قال عمرو بن العاص :فإنّهمخيالفونك يف عيسى بن مرمي .قال :ما تقولون يف عيسى بن مرمي وأمه؟ قالوا :نقول كما
قال عزّ وجل :هو كلمة اهلل وروحه ألقاها إىل العذراء البَتُول ,الّيت مل ميسها بَشَر ومل
( )

يفْرضْها ولد.
 فقال النجاشي جلعفر( :ما يقول صاحبك يف ابن مرمي؟) ,قال( :يقول فيه قول( )
اهلل :هو روح اهلل وكلمته أخرجه من البتول العذراء مل يقرهبا بشر)

(
(
(
(

) تقدم خترجيه ,ص ( )2
) رواه أبو نعيم يف الدالئل (ص  ,) 0وأورده الشيخ األلباين يف صحيح السرية ( ص ) 0
) تقدم خترجيه ,ص ( )
) تقدم خترجيه ,ص (

)
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 يف حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما يف اهلجرة إىل احلبشة :قال هلم( :مايقول صاحبكم يف عيسى وأمه؟) قال :يقول( :هو عبد اهلل وكلمة من اهلل ألقاها إىل مرمي
( )
وروح منه)
 -6حديث أنس الطويل يف اإلسراء واملعراج وفيه :فلم أزل أرجع بني رَبِّي تبارك
وتعاىل وبني موسى  ,حىت قال( :يا حممد ,إهننّ مخس صلوات كل يوم وليلة لكل
صالة عشر فذلك مخسون صالة ,ومن همَّ حبسنة فلم يَعمَلْهَا كُتِبَت له حسنة ,فإن عَمِلَها
كُتِبَت له عشراً ,ومن همّ بسيئة فلم َيعْمَلْها مل تُكتَب شيئاً ,فإن عَمِلَها كُتِبَت سيئة
( )
واحدة)
-0و يف رواية :فراجعت ريب فقال( :هي مخس ,وهي مخسون ,ال يُبَدَّ ُل القولُ

( )

لَدَيّ)

 -2عن جابر بن عبد اهلل قال :كان رسول اهلل  يعرض نفسه على الناس يف
( )

املوقف فقال( :أال رجل حيملين إىل قومه؟ فإن قريشا قد منعنوي أن أبلغ كالم ريب)
التعليق:
صفة الكالم ثابتة هلل بكتاب اهلل والسنة وإمجاع سلف األمة
قال اهلل تبارك وتعاىل:
وقال 
 

(
(
(
(
(

          

( )

              

()6

) تقدم خترجيه ,ص (
) تقدم خترجيه ,ص ( )

)

) تقدم خترجيه ,ص () 06
) تقدم خترجيه ,ص () 2
) سورة البقرة0 :

( )6سورة البقرة:
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وقال تعاىل:

     

وقال اهلل جلّ وعال:
 

( )

          

( )

وعن عبد اهلل بن مسعود  قال :قال رسول اهلل ( :إذا تكلم اهلل بالوحي مسع
أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فال يزالون كذلك حىت
( )
يأتيهم جربيل)
وحكى اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهلل تعاىل اتفاق السلف على إثبات
صفة الكالم هلل جلّ وعال حيث قال( :لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل
احلجاز ومكّة واملدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر) وذكر أمساءهم
فقال( :فما رأيت واحداً منهم خيتلف يف هذه األشياء) إىل أن قال رمحه اهلل...( :وأن
القرآن كالم اهلل غري خملوق)( ) واتفاقهم على أن القرآن كالم اهلل غري خملوق يستلزم
اتفافهم على إثبات صفة الكالم هلل 
وممن نقل اإلمجاع على إثبات صفة الكالم هلل  شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه
( )
اهلل فذكر أن هذه الصفة ثابتة (باإلمجاع والنقل املتواتر عن األنبياء عليهم السالم)
وقد ورد إثبات صفة الكالم هلل  يف مرويات العهد املكّي على األوجه التالية:
أوالً :بإضافة القول إىل اهلل تعاىل كما جاء يف حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما,
يف قول جربيل  للنيب  :إنّ ربك  يقرأ عليك السالم ويقول( :إن شئت أصبح
( ) سورة النساء6 :
( ) سورة األعراف:
( ) رواه أبو داود يف كتاب السنة ,باب يف القرآن (  00/رقم  ,) 0 2وصححه األلباين يف
السلسلة الصحيحة (  2 - 2 /رقم  ,) 9ورواه البخاري معلقًا وموقوفاً (صحيح البخاري
مع فتح الباري) 6 / :
( ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ( ) 96- 9 /
( ) كتاب يف الرد على الطوائف امللحدة والزنادقة واجلهمية واملعتزلة والرافضة (ضمن الفتاوى
الكربى/6 :

)
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هلم الصفا ذهباً) ,وكما جاء يف حديث اإلسراء واملعراج حيث ورد فيه قول النيب  :فلم
أزل أرجع بني رَبِّي تبارك وتعاىل وبني موسى  ,حىت قال( :يا حممد ,إهننّ مخس
صلوات كل يوم وليلة لكل صالة عشر فذلك مخسون صالة) ,ويف رواية( :هي مخس,
وهي مخسون ,ال يُبَدَّلُ القولُ لَدَيّ)
قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف تعليقه على حديث اإلسراء واملعراج( :وفيه:
..إثبات كالم اهلل  ,وأنّه يتكلّم بصوت مسموع؛ ألن اهلل مسع كالم النيب صلّى اهلل
عليه وعلى آله وسلّم وهو حياور ربه ,وكان يراجعه.. ,وفيه الرد على األشاعرة ,الّذين
يقولون :إنّ الكالم هو املعىن القائم بالنفس! وأن ما مسعه النيب عليه الصالة والسالم إمنا هو
أصوات خلقت ,تعرب عن كالم اهلل  ,ووجه الداللة :أنّ الرسول أضاف القول إىل اهلل,
( )
وإذا أضيف القول إىل قائله ,صار الصوت قائماً به ال بغريه)
فبيّن رمحه اهلل تعاىل أنّ قصة اإلسراء واملعراج من فوائدها إثبات صفة الكالم هلل
تعاىل وذكر أنّ وجه استدالل احلديث على ذلك إضافة القول إىل اهلل ,وكالمه رمحه اهلل
يقتضي أنّ كل نص فيه إضافة القول إىل اهلل فهو دليل على إثبات صفة الكالم ,وأنه 
يتكلّم بصوت مسموع.
ثانياً :بإضافة لفظ (الكالم) إىل اهلل  ,كما جاء يف قصة اهلجرة احلبشية يف قول
الصحابة( :وعرفنا كالم اهلل) ,وكما جاء يف قول النيب  وهو يعرض نفسه على الناس
يف املوقف فقال( :أال رجل حيملين إىل قومه؟ فإن قريشا قد منعنوي أن أبلغ كالم ريب)
وهذا احلديث األخري احتج به على إثبات صفة الكالم كل من :اإلمام حممد بن
إمساعيل البخاري ,وابن ماجه ,وأبو داود ,واحلافظ ابن منده ,وابن بطة ,والاللكائي,
والبيهقي ,حيث أوردوا احلديث يف األبواب اليت عقدوها من أجل البيان على الصفات
اليت يتصف هبا الرب تبارك وتعاىل ,أو من أجل البيان على أنّ اهلل متصف بصفة الكالم,
( )
كما احتج به شيخ اإلسالم ابن تيمية.
(
(

) التعليق على صحيح مسلم ( ) 2/
) انظر :خلق أفعال العباد (ص ,)00سنن ابن ماجه  -كتاب السنة  -باب فيما أنكرت اجلهمية

( /

رقم  ,) 0سنن أيب داود  -كتاب السنة  -باب يف القرآن (  62/رقم
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 ,) 0كتاب

ثالثاً :بإضافة الكلمة إىل اهلل ,كما ورد يف قصة اهلجرة إىل احلبشة يف قول الصحابة

للنجاشي يف عيسى بن مرمي ( :هو كلمة اهلل وروحه ألقاها إىل العذراء البَتُول) ,ويف
رواية( :هو روح اهلل وكلمته أخرجه من البتول العذراء مل يقرهبا بشر) ,ويف أخرى( :هو
عبد اهلل وكلمة من اهلل ألقاها إىل مرمي وروح منه)
ومعىن كونه  كلمة اهلل :أنه كان بكلمة اهلل ,يعين :أن اهلل قال له كن

( )

فكان.

وهذا فيه دليل على إثبات صفة الكالم هلل  ,قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب
رمحه اهلل عند كالمه على مسائل الباب الّذي ساق فيه حديثاً آخر جاء فيه ذكر أن عيسى
 كلمة اهلل ألقاها إىل مرمي ,وهو قول النيب ( :من شهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
شريك له ,وأن حممداً عبده ورسوله ,وأن عيسى عبد اهلل ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي
وروح منه ,واجلنة حق ,والنار حق ,أدخله اهلل اجلنة على ما كان من العمل)( )( :الثانية
عشرة :إثبات الصفات خالفاً لألشعرية)( ) ,وعلّق على قوله الشيخ حممد بن صاحل
العثيمني قائالً( :ويف بعض النُسَخ :خالفاً للمعطلة ,وهذه أحسن؛ ألنّها أعمّ ,حيث تشمل
( )

األشعرية واملعتزلة واجلهمية وغريهم؛ ففيه ...إثبات الكالم بقوله( :وكلمته ألقاها))

التوحيد للحافظ ابن منده (  ,) 69/اإلبانة الكربى (الكتاب الثالث – الرد على اجلهمية:
 ,) - 0/شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة (  ,) 0 /االعتقاد للبيهقي (ص,) 00
جمموع الفتاوى (  ,) 6 - 6 /منهاج السنة النبوية ( ) 0 - 0 /

( ) انظر :الرد على اجلهمية والزنادقة لإلمام أمحد (ص
التعليق على صحيح مسلم ( ) 0 /
( )

 ,) 6-جمموع الفتاوى (,) 2/2

رواه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء ,باب (        صحيح

البخاري مع فتح الباري ,) 6/6 :ومسلم يف كتاب اإلميان ,باب الدليل على أن من مات على
التوحيد دخل اجلنة (صحيح مسلم مع شرح النووي 0 / :رقم ) 2
( ) كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد
الوهاب – 9/6 :القسم األول:العقيدة واآلداب اإلسالمية)
(

) القول املفيد على كتاب التوحيد ( )22/
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فبيّن رمحه اهلل تعاىل أن إضافة الكلمة إىل اهلل فيه حجّة على إثبات صفة الكالم هلل

خامساً وعشر :صفة املعية
ويف ذلك قول النيب  أليب بكر ( :ال حتزن إنّ اهلل معنا)

( )

التعليق:
املعية صفة ثابتة هلل بالكتاب والسنة واإلمجاع
قال اهلل تعاىل:

              

            

وقال جلّ وعال:

( )

              

                  
                  

( )

وقال اهلل تعاىل فيما رواه عنه نبيّه ( :أنا عند ظن عبدي يب ,وأنا معه إذا
( )
ذكرين)...
وقد نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحة اهلل تعاىل – اإلمجاع على إثبات هذه
الصفة هلل فقال( :فصل :وقد دخل فيما ذكرناه من اإلميان باهلل اإلميان مبا أخرب اهلل به يف

(
(
(

) تقدم خترجيه( ,ص )2
) سورة احلديد:
) سورة اجملادلة0 :

( )

رواه البخاري يف كتاب التوحيد ,باب قول اهلل تعاىل:

    

(صحيح

البخاري مع فتح الباري رقم  ,)0 0ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ,باب
احلث على ذكر اهلل تعاىل (صحيح مسلم مع شرح النووي / 0 :رقم )60 6
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كتابه ,وتواتر عن رسوله  ,وأمجع عليه سلف األمة من أنّه سبحانه فوق مسواته على
عرشه عَلِيٌّ على خلقه ,وهو سبحانه معهم أينما كانوا ,يَعلَ ُم ما هم عاملون)
مثّ بيّن – رمحه اهلل – أنّ صفة املعيّة ال تقتضي كون اهلل خمتلطاً خبلقه – تعاىل اهلل عن ذلك
علواً كبرياً – وبيّن أنّ إثبات هذه الصفة ال يناقض إثبات صفة العلو ,فقال( :وليس معىن
قوله :    :أنّه خمتلط باخللق؛ فإنّ هذا ال توجبه اللغة ,وهو خالف ما أمجع عليه
سلف األُمّة ,وخالف ما فطر اهلل عليه اخللق ,بل القمر آية من آيات اهلل ,من أصغر
خملوقاته هو موضوع ىف السماء وهو مع املسافر وغري املسافر أينما كان ,وهو سبحانه
فوق العرش رقيب على خلقه ,مهيمن عليهمُ ,م َّطلِع إليهم إىل غري ذلك من معاىن ربوبيته.
وكل هذا الكالم الّذى ذكره اهلل سبحانه من أنّه فوق العرش ,وأنّه معنا حق على
( )
حقيقته ,ال حيتاج إىل حتريف ,ولكن يصان عن الظنون)
وقد ورد إثبات صفة املعيّة هلل تعاىل يف مرويات العهد املكّي يف قول النيب  إىل
الصدّيق ( :ال حتزن إنّ اهلل معنا) ,واملعية هنا معيّة اهلل اخلاصة ألوليائه املقرّبني ,فإنّ معية
اهلل على وجهني:
 املعية العامة جلميع اخللق ومقتضاها أنّ اهلل مطلع عليهم ,شهيد عليهم ,مهيمنعامل هبم ,وهذا معىن قول السلف :أنّ معهم بعلمه
 املعية اخلاصة للمتقني :واملقصود هبا :أنّ اهلل مع خاصة عباده باحلفظ ,والنصر,( )
والتأييد واإلعانة على عدوّهم وليس جمرد علمه وقدرته.

(
(

) العقيدة الواسطية (ضمن جمموع الفتاوى/ :

)

) انظر :منهاج السنة النبوية () 2 - 20 , 0 - 0 /2
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سادساً وعشر -:صفة النور
ورد إثبات صفة النور يف الدعاء الوارد عن النيب  عندما ذهب إىل الطائف:
(أعوذ بُِنورِ وجهك الذي أشرقت له الظلمات ,وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة ,أن تنزل
( )
خطُك ,لك العُتْبَي حىت ترضى ,وال حول وال قوة إال بك)
يب غضبك ,أو حتل علي َس َ
التعليق:
( )

النور صفة من صفات اهلل الثابتة بالكتاب والسنة
قال اهلل تعاىل:

     

( )

وقال رسول اهلل ( :إنَّ اهلل  خلق خلقه يف ظلمة ,فألقى عليهم من نوره,
( )
فمن أصابه من ذلك النور؛ اهتدى ,ومن أخطأه؛ ضلَّ)
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل( :وقد أخرب اهلل يف كتابه أنَّ األرض تشرق
بنور رهبا  ,فإذا كانت تشرق من نوره؛ كيف ال يكون هو نوراً؟! وال جيوز أن يكون هذا
( )
النور املضاف إليه إضافة خلق وملك واصطفاء)
وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل:
()6
النـور من أمسائـه أيضـاً ومن أوصافه سبحان ذي الربهان
(

) تقدم خترجيه ,ص () 2

( ) وهو من أمساء اهلل احلسىن كذلك ,لكن مل يأت يف هذا احلديث بصيغة االسم ,ولذا مل يُذكر
ضمن األمساء احلسىن الواردة يف مرويات العهد املكّي
( ) سورة الزمر69 :
( ) رواه الترمذي يف كتاب اإلميان (  6/رقم  ,) 6واإلمام أمحد يف املسند ( ,) 90 , 06/
واحلاكم يف املستدرك (  ,)2 /وصححه ووافقه الذهيب ,واأللباين يف السلسلة الصحيحة ( -6 /
 6رقم ) 006
( ) جمموع الفتاوى () 9 /6
( )6الكافية الشافية (ص) 9

297

قال الشيخ حممد خليل اهلراس( ) يف شرحه هلذا البيت( :ومن أمسائه سبحانه النور,
وهو أيضاً صفة من صفاته ,فيقال :اهلل نور ,فيكون امساً خمرباً به على تأويله باملشتق,

ويقال :ذو نور ,فيكون صفة؛ قال تعاىل ,) (       :وقال:
    



( ) ( )

)

وقد ورد إثبات هذه الصفة هلل  يف مرويات العهد املكي يف قول النيب  يف
دعاء الطائف( :أعوذ بنور وجهك)

قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل( :النص قد ورد بتسمية الرب نوراً ,وبأن له

نوراً مضافاً إليه وبأنه نور السماوات واألرض وبأن حجابه نوره فهذه أربعة أنواع:
فاالول يقال عليه سبحانه باإلطالق فإنّه النور اهلادي .والثاين :يضاف إليه كما يضاف
إليه حياته ومسعه وبصره وعزته وقدرته وعلمه ,وتارة يضاف إىل وجهه ,وتارة يضاف إىل

ذاته ,فاألول كقوله (أعوذ بنور وجهك))

( )

فقرر رمحه اهلل أنّ النور يضاف إىل اهلل إضافة الصفة ,كبقية الصفات اإلهلية ,مثل:
احلياة ,والسمع ,والبصر ,والعزة ,والقدرة ,والعلم ,وذكر أنّ هذه الصفة تارة يضاف إىل
الذات وتارة يضاف إىل الوجه واستشهد بدعاء الطائف.

(
(
(
(

) هو :حممد خليل هراس الرئيس العام جلماعة أنصار السنة مبصر سابقاً ,املتوىف عام  0هـ.
) سورة النور:
) سورة الزمر69 :
) شرح القصيدة النونية ( /

( )

)

خمتصر الصواعق املرسلة ( ) 0 2/
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وقد علّق الشيخ أمحد بن إبراهيم بن عيسى( ) رمحه اهلل على دعاء الطائف قائالً:
(فأضاف النور إىل الوجه ,والوجه إىل الذات واستعاذ بنور الوجه الكرمي ,فَ ُعلِمَ أن نُورَه
( )
صفة له ,كما أن الوجه صفة ذاتية)
فقرر ثبوت النور هلل من خالل دعاء النيب  عند رجوعه من الطائف.
سابعاً وعشر-:صفة الوجه
ورد إثبات صفة الوجه يف الدعاء الوارد عن النيب  عندما ذهب إىل الطائف:
(أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ,وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة ,أن

تنزل يب غضبك ,أو حتل علي سَخَ ُطك ,لك العُْتبَي حىت ترضى ,وال حول وال قوة إال
( )
بك)
التعليق:
الوجه صفة من صفات اهلل الثابتة بالوحيني
قال اهلل جلّ وعال:
 

                

( )

( ) هو :الشيخ العالمة أمحد بن إبراهيم بن عيسى ,تلقى العلم من كبار علماء عصره يف جند كالعالمة
الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ ,وابنه الشيخ عبد اللطيف ,وغريمها ,مث انتقل إىل احلجاز,
وسكن يف مكّة ,وكان نشيطاً يف الدعوة إىل التوحيد والسنة ,وكانت لدعوته استجابة كبرية ,وتويف
عام  9هـ .انظر :الترمجة اليت كتبها الشيخ حممد بن مانع يف مقدمة توضيح املقاصد وتصحيح
القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم
( ) توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم ( ) 0 /
( ) تقدم خترجيه ,ص () 2
(

) سورة القصص22 :
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وقال :

       

( )

وقال رسول اهلل  :إن اهلل  ال ينام وال ينبغي له أن ينام ,يَخفِض القسط
ويَرفَ ُعهُ ,يرفَع إليه عَملُ الليل قبل عَمَلِ النهار ,وعَمَ ُل النهار قَبلَ عَمَلِ الليل ,حِجَابه النور,
( )
لو كَشَفَه لَأحْرَقَت سُُبحاتُ وَ ْجهِهِ ما انتهى إليه بَصَ ُره من خَلقِهِ)
ونقل احلافظ ابن خزمية رمحه اهلل اتفاق علماء السلف على إثبات صفة الوجه فقال
رمحه اهلل بعد إيراده مجلة من اآليات تثبت صفة الوَجْه هلل تعاىل( :فنحن ومجيع علمائنا من
أهل احلجاز وهتامة واليمن والعراق والشام ومصر؛ مذهبنا :أنا نثبت هلل ما أثبته اهلل لنفسه,
نقر بذلك بألسنتنا ,ونصدق ذلك بقلوبنا؛ من غري أن نشبه وَجْه خالقنا بوَجْه أحد من
( )
املخلوقني ,عز ربنا أن يشبه املخلوقني ,وجل ربنا عن مقالة املعطلني)
وورد إثبات صفة الوجه هلل تعاىل يف مرويات العهداملكّي يف دعاء الطائف املشهور

يف قول النيب ( :أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات)

وقد احتجّ احلافظ ابن منده رمحه اهلل هبذا احلديث على إثبات صفة الوجه حيث
( )
أورده ضمن األحاديث اليت ساقها يف إثبات الوجه هلل 
كما احتج به الشيخ حممد خليل هراس رمحه اهلل فقال( :وكيف يُمكِن تأويل
الْوَجْهِ بِالذَّاتِ أو بغريها فِي مِثل قولِه  يف حديث الطائف( :أعوذ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي
أَ ْش َرَقتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ)( ) ,فأثبت الوجه هلل من خالل هذا احلديث ,حيث أورده لإلنكار
على من نفى صفة الوجه بتأويله بغريها.

(
(

) سورة الرمحن0 :
) رواه مسلم يف كتاب اإلميان ,باب يف قوله  إن اهلل ال ينام (صحيح مسلم مع شرح النووي:

)
 0/رقم
( ) كتاب التوحيد للحافظ ابن خزمية ( ) 6/
( ) الرد على اجلهمية البن منده (ص )
(

) شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص

)
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الفصل الثاني:
مرويات العهد املكّي يف موقف املشركني من توحيد األمساء والصفات
وحتته ثالثة مباحث:
املبحث األوّل :إنكار املشركني بعض أمساء اهلل تعاىل
املبحث الثاين :اشتقاق املشركني أمساء ألصنامهم من أمساء اهلل احلسىن
املبحث الثالث :نسبة املشركني إىل اهلل تعاىل ما ال يليق بعظمته وجالله
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املبحث األوّل:
إنكار املشركني بعض أمساء اهلل تعاىل
جاء يف خماصمة قريش النيب  قوهلم( :إذا مل نقبل منك ما جئتنا به فقد بلغنا أنه
إمنا يعلمك هذا الرجل باليمامة يقال له الرمحن ,وإنا واهلل ال نؤمن بالرمحن أبداً فقد أعذرنا
إليك يا حممد وإنا واهلل ال نتركك وما بلغت منا حىت هنلكك أو هتلكنا) وقال قائلهم:
( )
(حنن نعبد املالئكة وهن بنات اهلل)
التعليق:
من املعلوم أنّ املشركني كانوا ينفون اسم (الرمحن)
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل( :قد أنكر اهلل تعاىل على املشركني
نفيهم اسم (الرمحن) كما قال تعاىل:

        

 ,) (      وقوله تعاىل:

       

          

( ) ( )

)

(وكانوا يأنفون من وصف اهلل بالرمحن؛ وهلذا أنفوا يوم احلديبية)( ) أن يكتبوا:
(بسم اهلل الرمحن الرحيم) وقال قائلهم( :أما الرمحن فواهلل ما أدري ما هو ولكن اكتب:
()6
(بامسك اللهم) كما كنت تكتب)

( ) ابن إسحاق (ص  ,) 02وأشار إىل ضعفه الباحث عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسة مرويات
العهد املكي ص ()0 6
( ) سورة الفرقان60 :
(
(
(

) سورة الرعد0 :
) درء تعارض العقل ولنقل ( ) /
) تفسري ابن كثري (  ) 60/مع تصرف يسري

( )6تقدّم خترجيه ,ص ( ,) 0وأوّله( :ما خألت القصواء)..
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ومن أنكر امساً من أمساء اهلل تعاىل فقد وقع يف اإلحلاد الذي هنى اهلل عنه يف قوله:



 ,) (           فإنّ (اإلحلاد يف أمساء
اهلل :العدول هبا وحبقائقها ومعانيها عن احلق الثابت هلا)( ) أو (امليل هبا عمّا جيب فيها)( ),
وقد ذكر أهل العلم أنّ إنكار شيء من أمساء اهلل أو ما دلّت عليه من الصفات واألحكام,
( )
أحد أنواع هذا اإلحلاد املنهي عنه.
وإذا كان جحد شيء من أمساء اهلل من طريقة املشركني ,فما حال من أنكرها
مجيعاً أو مجيع معانيها؟
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل بعد أن ذكر اآليات املتقدمة يف نفي
املشركني السم (الرمحن)( :فإذا كان هذا قوله سبحانه فيمن يُنكر الرمحن ,فما الظن مبن
( )
يُنكِر مجيع معاين أمسائه وصفاته؟)
وقد ورد إنكار املشركني السم (الرمحن) يف مرويات العهد املكّي يف خماصمة
قريش النيب  فإنّه قد ورد فيها قوهلم( :قد بلغنا أنه إمنا يعلمك هذا الرجل باليمامة يقال
له الرمحن ,وإنا واهلل ال نؤمن بالرمحن أبداً)
وقد ساق ابن جرير هذه القصة عند تفيسره لقول اهلل تعاىل:
         

(
(
(

    

()6

) سورة األعراف20 :
) بدائع الفوائد ( ) 90/
)القواعد املثلى يف صفات اهلل وأمسائه احلسىن (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن

صاحل العثيمني) 02/ :
( ) انظر :بدائع الفوائد (  ,) 92/واملصدر السابق ( ) 02/
( ) درء تعارض العقل والنقل ( ) /
( )6سورة اإلسراء , 0 :وانظر :تفسري الطربي ( ) 6 /
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قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية( :يقول تعاىل    :يا حممد,
هلؤالء املشركني املنكرين صفة الرمحة هلل  ,املانعني تسميته بالرمحن
)         

    

( )

ويف إيراد الطربي رمحه اهلل للقصة يف تفسري هذه اآلية استشهاد على نفي املشركني
اسم (الرمحن) عن اهلل تعاىل ,تعاىل اهلل عما قالوه علواً كبرياً.
فتبيّن هنا أحد عناصر موقف املشركني من أمساء اهلل وصفاته وهو أنّهم أنكروا
اسم (الرمحن) وما دلّ عليه من صفة الرمحة.

(

) تفسري ابن كثري ( ) 2/
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املبحث الثاين:
اشتقاق املشركني أمساء ألصنامهم من أمساء اهلل احلسىن
قال ابن جرير الطربي رمحه اهلل تعاىل( :مسى املشركون أوثاهنم بأمساء اهلل تعاىل
( )
ذكره وتقدست أمساؤه فقالوا من اهلل الالت ومن العزيز العزى)
التعليق:
ذكر أهل التفسري أنّ املشركني اشتقوا أمساء آهلتهم الباطلة من أمساء اهلل احلسىن
فاشتقوا اسم (الالّت) من (اإلله) ,واشتقوا (ال ُعزّى) من العزيز.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل( :قال تعاىل:
   

    

( )

وهذه هي األصنام الكربى اليت كانت مبدائن احلجاز ,فإنّه كانت الالّت ألهل
املدينة ,والعُزّى ألهل مكة ,ومناة الثالثة األخرى ألهل الطائف
وهذه كلها مؤنثة كما قال يف اآلية األخرى:
    

       

( )

وهذه جعلوها شركاء له تعبد من دونه ومسوها بأمسائه مع التأنيث كما قيل :إن
الالت من (اإلله) ,والعزى من (العزيز) ومناة من مىن ميىن إذا قدّر وكانوا يسموهنا الربَّة,
وهم مسوها هبذه األمساء اليت فيها وصفها هلا باإلهلية والعزة والتقدير والربوبية ,وهي أمساء
مسّوها هم وآباؤهم ,ما أنزل اهلل هبا من سلطان ,أي :من كتاب وحجة ,فإن اهلل تعاىل مل
( )
يأمر أحداً بإن يعبد أحدا غريه ومل جيعل لغريه شركاء يف إلـهيته)
(

) مل أقف على رواية مسندة يف هذا املعىن ,وإمنا وقفتُ على ما حكاه عنهم ابن جرير الطربي يف

تفسريه ( ) 2/ 0ومل يُسنِد
( ) سورة النجم0- 9 :
( ) سورة النساء0:
(

) درء تعارض العقل والنقل () 66/0
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واشتقاق املشركني أمساء آهلتهم الباطلة من أمساء اهلل احلسىن من اإلحلاد املنهي عنه
يف قول اهلل تعاىل:

            

    

( )

قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل( :اإلحلاد يف أمسائه – تبارك وتعاىل – أنواع:
أحدها :أن يسمى األصنام هبا كتسميتهم الالّت من اإللـهية ,والعُزَّى من العزيز.
وتسميتهم الصنمَ إلـهاً ,وهذا إحلاد حقيقةً فإنّهم عدلوا بأمسائه إىل أوثاهنم وآلـهتهم
( )
الباطلة)
فعُلم العنصر الثاين من موقف املشركني من أمساء اهلل احلسىن وصفاته العلى وهو
أنّهم كانوا يُلحدون يف أمسائه  باشتقاقهم أمساء أصنامهم الكربى من أمساء اهلل احلسىن.

(
(

) سورة األعراف20 :

) بدائع الفوائد ( ) 92/
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املبحث الثالث:
نسبة املشركني إىل اهلل تعاىل ما ال يليق بعظمته وجالله
يظهر نسبة املشركني إىل اهلل تعاىل ما ال يليق بعظمته وجالله يف:
أوالً -نسبتهم البنات إىل اهلل
ورد نسبة املشركني البنات إىل اهلل يف:
 قرآءة النيب  سورة النجم على أهل مكّة( )وفيها قول اهلل تعاىل: ,) (         وقوله تعاىل:

 

     

    
( )

 قول قريش يف خماصمتهم النيب ( :حنن نعبد املالئكة وهن بنات اهلل)التعليق:

كان املشركون ينسبون البنات إىل اهلل مع أنّهم كانوا ال يرضَون هبا ألنفسهم
قال اهلل :

            

      

( )

وكانوا يزعمون أنّ املالئكة بنات اهلل

(
(
(
(
(

) انظر :ص (  ) 0-من الرسالة
) سورة النجم:
) سورة النجم0 :
) تقدم خترجيه ,ص ( ) 0
-

) سورة النحل2- 0 :
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قال اهلل تبارك ونعاىل:

        

( )

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل( :كان املشركون يقولون  :إن املالئكة
بنات اهلل كما حكى اهلل ذلك عنهم  ...وهم مع هذا جيعلون البنات نقصا وعيبا ويرون
الذكر كماال فقال هلم :كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفني وأنتم مع هذا ال ترضون
( )
هذا ألنفسكم؟)
وقد ورد نسبة املشركني البنات إىل اهلل وقوهلم إنّ املالئكة بنات اهلل يف قرآءة النيب
 سورة النجم على أهل مكّة ,فإنّ السورة تضمنت قول اهلل تعاىل:
 ,) (       وقول اهلل تعاىل:
    

   

     

( )

قال اإلمام ابن جرير الطربي رمحه اهلل يف اآلية األوىل( :يقول جلّ ثناؤه :قسمتُكم
هذه قسمة جائرة غري مستوية ناقصة غري تامة ,ألنّكم جَعَلتُم لِرَبِّ ُكم من الولد ما تكرهون
( )
ألنفسكم وآثرمت أنفسكم مبا ترضونه)
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف نفس املعىن( :بيّن سبحانه وتعاىل أنّ [املشركني]
ُيفَضِّلون أنفسهم على رهبم وجيعلون له ما يكرهون ويقولون بوصفهم الكذب :أن هلم
احلسىن وأهنم جيعلون ألنفسهم ما يشتهون ,وأنّ ما جعلوا هلل نظريه ,إذا بُشرَ به أحدهم
ظل وجهه ُمسوداً

               

      

()6

فبيّن سبحانه أنّ هذا احلكم حكم سىء ,كما قال
()0

تعاىل)            :..
(
(
(

) سورة الزخرف9 :
) درء تعارض العقل والنقل () 6 /0
) سورة النجم- :

( ) سورة النجم0 :
( ) تفسري الطربي ()60/ 0
( )6سورة النحل9 :

()0درء تعارض العقل والنقل ( ) 6 /0مع تصرّف يسري
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َفعُلِمَ أنّ يف اآلية إنكار على املشركني لنسبتهم البنات إىل اهلل تعاىل ,تعاىل اهلل عمّا
يقول الظاملون عُلُوّاً كبرياً.
وقال اإلمام ابن جرير رمحه اهلل يف قوله تعاىل:

     

( :     يقول تعاىل ذكره :إنّ الذين ال يُصَدُِّقون بالبعث يف الدار
اآلخرة ,وذلك يوم القيامة ليُسَمُّون مالئكة اهلل تسمية اإلناث ,وذلك أهنم كانوا يقولون:
( )
هم بنات اهلل)
ففي اآلية الكرمية اإلنكار على املشركني يف تسميتهم املالئكة تسمية األنثى
( )
وجعلهم هلا أهنا بنات اهلل تعاىل
ومما ورد يف مرويات العهد املكّي يف نسبة املشركني البنات إىل اهلل قول قريش يف
خماصمتهم النيب ( :حنن نعبد املالئكة وهن بنات اهلل)
وقوهلم هذا يدلّ داللة واضحة على أنّ املشركني كانوا ينسبون البنات إىل اهلل
ثانياً -:نسبة بعض املشركني النقص إىل اهلل  يف صفاته ,وتشبيههم بعض صفاته
بصفات خلقه
عن ابن مسعود  قال :اجتمع عند البيت ثالثة نفر :قرشيان وثقفي ,أو ثقفيان
وقرشي ,قليل فقه قلوهبم ,كثري شحم بطوهنم ,فقال أحدهم( :أترون اهلل يسمع ما
نقول؟) ,وقال اآلخر( :يسمع إن جهرنا ,وال يسمع إن أخفينا) ,وقال اآلخر( :إن كان
يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا) فأنزل اهلل :
     

(
(
(

      

( )

اآلية

) تفسري الطربي ()6 / 0
) انظر :تفسري ابن كثري ( ,) 2/0تيسري الكرمي الرمحن ( ) 0 /
) سورة فصلت:

 ,واحلديث رواه البخاري يف كتاب التفسري ,باب:

(      صحيح البخاري مع فتح الباري/2 :
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رقم  ,) 2 0ومسلم

التعليق:
يف هذا احلديث اإلنكار على بعض املشركني الذين شكّوا يف كمال مسع اهلل 
وكمال علمه جلّ وعال ,حيث ظنوا أن اهلل ال يسمعهم إن أخفوا ,وأنّه ال يعلم كثرياً مما
يعملون ,فاعتقدوا النقص يف هاتني الصفتني ,كما دلّ احلديث على تشبيه هؤالء اجلهلة
( )
مسع اهلل تعاىل بأمساع خلقه الّذين يسمعون اجلهر وال يسمعون السَِرّ
فاتّضح من احلديث عُنصُران من موقف املشركني من صفات اهلل جلّ وعال ,ومها:
 أنّ بعض املشركني كانوا ينسبون النقص إىل صفات اهلل  أنّهم كانوا يقيسوهنا بصفات املخلوقني ,تعاىل اهلل عمّا يصفونوتبيّن مما سبق يف هذا الفصل أنّ موقف املشركني من أمساء اهلل تعاىل يظهر يف
أربعة أمور:
 اشتقاقهم أمساء أصنامهم من أمساء اهلل احلسىن جحدهم بعض أمساء اهلل تعاىل نسبة بعضهم النقص إىل صفات اهلل تعاىل تشبيههم صفات اهلل بصفات املخلوقنييف كتاب صفات املنافقني وأحكامهم ,باب صفات املنافقني وأحكامهم (صحيح مسلم مع شرح
النووي 0/ 0:رقم )6960

(

) انظر :إغاثة اللهفان (  ,) 0- 6/فتح الباري ( ) 0 /
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وهذه األمور األربعة كلّها داخلة يف اإلحلاد املنهي عنه يف القرآن الكرمي( ) ,فمن
وقع يف واحد من هذه األمور األربعة فإنّ له نصيباً من التشبه مبشركي مكّة يف دينهم

(

) انظر :بدائع الفوائد ( ) 99- 90/
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الباب الثالث:
توحيد األلوهية يف مرويات العهد املكّي
وحتته متهيد وستة فصول:
متهيد :معىن توحيد األلوهية
الفصل األوّل :الرباهني على توحيد األلوهية يف مرويات العهد املكّي
الفصل الثاين :كلمة التوحيد (ال إله إالّ اهلل) يف مرويات العهد املكّي
الفصل الثالث :أنواع العبادات اليت ورد ذكرها يف مرويات العهد املكّي
الفصل الرابع :بيان حقيقة الشرك يف مرويات العهد املكّي
الفصل اخلامس :بيان حقيقة الكفر والطاغوت يف مرويات العهد املكّي
الفصل السادس :بيان الوالء والرباء يف مرويات العهد املكّي
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متهيد:
معىن توحيد األلوهية
وحتته مبحثان:
املطلب األوّل :معىن كلمة "إله" ومعىن العبادة
املطلب الثاين :تعريف توحيد األلوهية شرعاً
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املطلب األوّل:
معىن كلمة (إله) ومعىن العبادة
 معىن كلمة (إله)قال اجلوهري( :أله بفتح إالهة ,أي :عبد عبادة) ( ) ,ومنه قرأ ابن عباس رضي اهلل
عنهما( :ويَذَرَكَ وإلـهتك)( ) بكسر اهلمزة قال وعبادتك( ) وكان يقول :إنّ فرعون كان
يُعبد يف األرض( ) ومنه قولنا( :اهلل) وأصله( :إله) على فِعال مبعىن مفعول أي :معبود
( )
فـ(ـاإللـه) على وزن ِفعَال مبعىن مفعول ,ومعناه على ما سبق( :معبود)
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل( :اإللـه :هو الذي يألـهه القلب
()6
بكمال احلب والتعظيم ,واإلجالل واإلكرام ,واخلوف والرجاء ,وحنو ذلك)
()0
وقال يف موضع آخر( :اإللـه هو:املسَتحِق للعبادة)
وعرّف اإلمام ابن القَيِّم (اإللـه) بانّه مَن(:يؤلّه فيُعبد حمبةً وإنابةً وإجالالً
()2
وإكراماً)
وقال احلافظ ابن رجب رمحه اهلل تعاىل( :اإللـه :الّذي يُطاع فال يُعصى هيبة له
()9
وإجالالً ,وحمبة وخوفًا ورجاءً ,وتوكّالً عليه ,وسؤاالً منه ,ودعاء له)
ويُالحظ مما سبق أن معىن (اإللـه) يدور على ما يلي من املعاين:
(
(
(
(
(

) الصحاح ,مادة (أله)

) سورة األعراف0 :
) رواه الطربي يف تفسريه () /9
) رواه الطربي يف تفسريه ( ) /9بلفظ( :إنّما كان فرعون يُعبد وال يَعبد)
) انظر :هتذيب اللغة ,مادة( :اهلل)

( )6العبودية (ص) - 0
( )0الرد على الطوائف املُلحِدة (ضمن الفتاوى الكربى) 00/6:
( )2طريق اهلجرتني (ص ) 02

( )9حتقيق كلمة اإلخالص (ضمن جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبلي) / :
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أ ّوالً :العبادة
ثانياً :احملبة
ثالثاً :اإلجالل ,أي :التعظيم
فـ(ـاإللـه) هو( :املعبود) وإن شئت قلت :إنّ (اإللـه)( :هو :املعبود حمبّةً
( )
وتعظيماً)
 معىن العبادة( )

العبادة يف اللغة( :اخلضوع والتذلل)
( )
وُت َعرّف العبادة شرعاً باعتبارين :تارة باعتبار فعل العابد ,وتارة باعتبار املُتعَبّد به
فُت َعرّف باالعتبار األوّل بأنّها( :التعبد مبعىن التذلل هلل  بفعل أوامره واجتناب
( )
نواهيه؛ حمبةً وتعظيماً)
وعرّفها شيخ اإلسالم ابن تيمية باالعتبار الثاين بأنّها( :اسم جامع لكل ما حيبه اهلل
( )

ويرضاه من األقوال واالعمال الباطنة والظاهرة)

(

) القول املفيد على كتاب التوحيد ( )6 /
) انظر :مفردات ألفاظ القرآن ,ص  ,لسان العرب 0 - 0 /

(

) العبودية (ص) 9

(

( ) انظر :تقريب التدمرية (ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني:
 ,) /القول املفيد على كتاب التوحيد ( ) /
( ) القول املفيد على كتاب التوحيد ( ) /
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املطلب الثاين:
تعريف توحيد األلوهية شرعاً
يُالحظ يف كالم علماء أهل السنة واجلماعة أنّ هذا النوع من التوحيد ,يُعبّر عنه
بعدة تعبريات ,منها:
 توحيد اإللـهية توحيد األلوهية توحيد العبادة توحيد اإلرادة والقصد التوحيد العَمَليوقد استعمل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل مجيع هذه التعبريات
فقال يف موضع( :إنّ كثرياً منهم يظنون أنّ التوحيد املفروض هو اإلقرار والتصديق
بأنّ اهلل خالق كل شىء وربه ,وال مييزون بني اإلقرار بتوحيد الربوبية الّذى أقرّ به مشركوا

العرب ,وبني توحيد االلـهية الذى دعاهم إليه رسول اهلل وال جيمعون بني التوحيد
( )

القوىل والعملى)

فعبّر عنه بـ(ـتوحيد االلـهية) ,والتوحيد العَملي.

(

) جمموع الفتاوى () 6 / 0
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وقال يف موضع آخر( :التوحيد الذي ال بدّ منه ال يكون إال بـ(ـتوحيد اإلرادة
والقصد) ,وهو( :توحيد العبادة) وهو حتقيق شهادة أن ال إله إال اهلل أن يقصد اهلل
( )

بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه وهذا هو اإلسالم)
فعبّر عنه بـ(ـتوحيد اإلرادة والقصد) ,و(توحيد العبادة)
وقال رمحه اهلل( :التوحيد الذي بعث اهلل به رسله وأنزل به كتبه هو :أن يُعبَد اهلل

وحده ال شريك له ,فهو :توحيد األلوهية)

( )

( )

والتعبري األكثر استعماالً عند شيخ اإلسالم ابن تيمية هو( :توحيد اإللـهية)
ويُالحظ من النقول املتقدّمة أنّ شيخ اإلسالم عرّف هذا النوع من التوحيد بأنّه:
(حتقيق شهادة أن ال إله إال اهلل) و(أن يُقصد اهلل بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه),
وبأنّه( :أن يُعبَد اهلل وحده ال شريك له)
ومما ُعرّف به توحيد األلوهية أنّه( :إثبات اخللق أنّ اهلل مألوههم ,وحمبوهبم الّذي ال
( )
يتوجه العبد املخلوق املكلّف العابد إالّ له)
( )
وعرّفه اإلمام حممد بن عبد الوهاب بأنّه( :إفراد اهلل سبحانه بالعبادة)
وعرّفه حفيده الشيخ سليمان بن عبد اهلل بأنّه( :إخالص العبادات كلها ظاهرها
وباطنها هلل وحده ال شريك له ,ال يُجعل فيها شيئاً لغريه  ,ال مَلَكٌ ُمقَرَّب ,وال نيب
()6
مُرسَل ,فضالً عن غريمها)
(
(

) كتاب يف الرد على الطوائف املُلحدة (ضمن الفتاوى الكربى) 02- 00/6:
) االستقامة ( ) /

),
,
( ) انظر :جمموع الفتاوى ( , 29 , 2 , 02 , 6 / 0( ,) 2 , 0/
(  ,) 6 , 2 / 0( ,) 09/ ( ,) /الرد على الطوائف املُلحِدة (ضمن الفتاوى
الكربى ,) 02/6:االستقامة (  ,) , 0/بيان تلبيس اجلهمية (  ,) /فاستعمل (توحيد
اإللـهية) يف مجيع هذه املواضع ما عدا موضعني
( ) جتريد التوحيد املفيد (ص ) مع تصرف
( ) كشف الشبهات (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهّاب/6 :
العقيدة واآلداب اإلسالمية)
( )6تيسري العزيز احلميد (ص) 0
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 -القسم األول:

وقد نبّه الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهلل على أنّ (توحيد األلوهية)
يُقال له (توحيد اإللـهية) باعتبار ,ويُقال له (توحيد العبادة) باعتبار آخر ,فإن أريد به
وصف اهلل تعاىل بأنّه وحده يستحق العبادة يُقال له (توحيد اإللـهية) ,ويُقال له (توحيد
( )
العبادة) باعتبار وجوب إخالص العبادة هلل على العبد.

(

)انظر :القواعد احلسان لتفسري القرآن (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر

السعدي ,القسم األول – التفسري) 2/2 :
318

الفصل األوّل

:

الرباهني على توحيد األلوهية يف مرويات العهد املكّي
وحتته مبحثان:
املبحث األول :االستدالل على توحيد األلوهية بتوحيد الربوبية
املبحث الثاين :االستدالل على توحيد األلوهية بتوحيد األمساء
والصفات
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املبحث األوّل:
االستدالل على توحيد األلوهية بتوحيد الربوبية
ورد يف ذلك:
ما جاء يف ذكر زيد بن عمرو أنّه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول:(الشاة خلقها اهلل ,وأنزل هلا من السماء املاء ,وأنبت هلا من األرض ,مثّ تذحبوهنا على غري
( )
اسم اهلل) إنكاراً لذلك وإعظاماً له
 عن جماهد( ) قال :حدّثين موالي أنّ أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولنب إىلآهلتهم ,قال :فمنعين أن آكل الزبد ملخافتها قال :فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللنب ,مثّ
( )
بال على الصنم ,وهو إساف ونائلة.
 وعنه عن مواله أنّه حدّثه أنّه كان فيمن يبين الكعبة يف اجلاهلية ,قال( :ويلحجر أنا نَحَتُّ ُه بيدي ,أعبده من دون اهلل تبارك وتعاىل ,فأجيء باللنب اخلاثر( ) الذي أنفسه
()6
على نفسي ,فأصبه عليه ,فيجيء الكلب فيلحسه مثّ يشغر( ) فيبول).

(

) تقدم خترجيه( ,ص) 2

( ) تقدمت ترمجته( ,ص ) 0
( ) رواه الدارمي يف سننه (  ,) /والطرباين يف الكبري ( ,) 6 - 6 /0وقال اهليثمي يف اجملمع
( ( :) /ورجاله ثقات) ,وقوّى إسناده د/عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسة مرويات العهد
املكّي (ص)9
( ) اخلاثر مبعىن :الثقيل .النهاية ( ) /
( ) َشغَر الكَلب إذا رفَع إحدى ِرجْليه ليَبُولَ ( ) 2 /
( )6رواه أمحد (  ,) /واحلاكم (  ,)6 2/وحسّنه الشيخ األلباين يف خترجيه أحاديث فقه
السرية ص ()20
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 قول أبو رجاء العطاردي( )( :كنّا نعبد احلجر ,فإذا وجدْنا حجراً وهو أ ْخريُمنه ألقيناه وأخذْنا اآلخرَ ,فإذا مل جند حجراً جَ َمعْنا جُثْوَةً( ) من تراب ,مثّ جِئنا بالشاة
( )
فحلبناه عليه ,مثّ طفنا به).
 يف قصة إسالم سلمان الفارسي ... :فقال – يعين والد سلمان الفارسي:(أين كنتَ؟) قلتُ( :مررت بالنصارى ,فأعجبين صالهتم ودعاؤهم ,فجلستُ أنظر كيف
يفعلون) .قال( :أيْ بُنَيّ ,دينك ودين آبائك خريٌ من دينهم) .فقلت( :ال واهلل ,ما هو خبري

من دينهم ,هؤالء قومٌ يعبدون اهلل ,ويدعونه ويصلّون له ,وحنن نعبد ناراً نوقدها بأيدينا,
( )

إذا تركناها ماتت).

 -6يف خرب عمرو بن عبسة( )( :رغبت عن آهلة قومي يف اجلاهلية ,ورأيت أهنا
()6
آهلة باطلة  -يعبدون احلجارة  -واحلجارة ال تضر وال تنفع)
 -0قال ابن مسعود :كان نفرٌ من اإلنس يعبدون نفراً من اجلنِّ ,فأسلم النّفر من
اجلنّ ,واستمسك النّاس بعبادهتم فنزلت:
 

      

()0

 -2عن أيب هريرة ,قال :ملا أنزلت هذه اآلية ,)2(     
دعا رسول اهلل  قريشاً ,فاجتمعوا فعمّ وخصّ ,فقال( :يا بين كعب بن لؤي ,أنقذوا
( ) أبو رجاء العطاردي قيل :امسه عمران بن ملحان ,وقيل :امسه عطارد ,ولد قبل اهلجرة بـ سنة
 ,وأسلم بعد فتح مكّة ,وعاش إىل خالفة هشام بن عبد امللك  ,وتويف عام  00هـ .انظر :اإلصابة
() 2/0
( ) جُثوَة من التراب  :القطعة من التراب جتمع فتصري كوما ومجعها اجلثا .فتح الباري ()69 /0
( ) رواه البخاري يف كتاب املغازي ,باب :وفد بين حنيفة (صحيح البخاري مع فتح
الباري 69 /0:رقم ) 06
( ) تقدم خترجيه ,ص ( ,) 0وهذا اللفظ يف رواية يونس بن بكري عن ابن إسحق
( ) تقدم ترمجته( ,ص)90
( )6تقدم خترجيه ,ص ( )
( )0سورة اإلسراء , 0 :واحلديث تقدم خترجيه ,ص (
( )2سورة الشعراء:
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)

أنفسكم من النار ,يا بين مرة بن كعب ,أنقذوا أنفسكم من النار ,يا بين عبد مشس,
أنقذوا أنفسكم من النار ,يا بين عبد مناف ,أنقذوا أنفسكم من النار ,يا بين هاشم ,أنقذوا
أنفسكم من النار ,يا بين عبد املطلب ,أنقذوا أنفسكم من النار ,يا فاطمة ,أنقذي نفسك
( )
من النار ,فإين ال أملك لكم من اهلل شيئاً ,غري أن لكم رمحاً سَأَُبُّلها بِبَِاللِها)
 -9عن عائشة  ,قالت :ملا نزلت

    

قام رسول اهلل

 على الصفا ,فقال( :يا فاطمة بنت حممد ,يا صفية بنت عبد املطلب ,يا بين عبد
( )
املطلب ,ال أملك لكم من اهلل شيئاً ,سلوين من مايل ما شئتم)
 - 0قصة نزول الوحي يف الوليد بن املغرية ,وفيه نزل قول اهلل تعاىل:

  

               
          

( )

 قصة جمادلة عتبة مع رسول اهلل  ,وفيها قرآءة النيب  لسورة فصلت منأول السورة إىل السجدة فيها( ) ,ومن ضمن اآليات اليت قرأها :
قول اهلل تعاىل:

            

                 
                

( )(غري أن لكم رمحاً َسأَبُلُّها بِبَِاللِها) قال النووي رمحه اهلل يف شرح صحيح مسلم ( : )0 /
(ضبطناه بفتح الباء الثانية وكسرها ومها وجهان مشهوران ,...ومعىن احلديث سأصلها ,شبهت
قطيعة الرحم باحلرارة ووصلها بإطفاء احلرارة بربودة ,ومنه بلوا أرحامكم أي صلوها) ,واحلديث
رواه مسلم كتاب اإلميان ,باب يف قوله تعاىل

    

(صحيح مسلم مع شرح

النووي 0 / :رقم ) 00

( )

رواه مسلم يف كتاب اإلميان باب يف قوله تعاىل

    

(صحيح مسلم مع

شرح النووي 06-0 / :رقم ) 0
( ) سورة املدثر , - :وتقدم إيراد القصة بطوله مع التخريج ,انظر :ص () 9- 9
(

) انظر :ص () - 0
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وقوله تعاىل:

( )

           

         

( )

 قصة قرآءة النيب  سورة النجم على أهل مكّة ويف السورة قول اهلل نعاىل:                  


( )



( )

 -حديث وفاة أيب طالب وفيه نزل قول اهلل تعاىل:

     

التعليق:
جاء يف النصوص أدلّة وبراهني متنوعة يف تقرير توحيد األلوهية( ) ,ومن أبرز أنواع
هذه األدلّة والرباهني :االستدالل بتوحيد الربوبية على توحيد األلوهية ,وبيان هذا
االستدالل أنّ اهلل ( كما أنّه وحده هو ربّ [الناس] ومليكهم مل يشركْه يف ربوبيته وال

(
(
(
(
(

) سورة فصلت-9 :

) سورة فصلت0 :
) سورة النجم6 :
) سورة القصص ,اآلية , 6 :واحلديث تقدم خترجيه ,ص ()20
) انظر :القواعد احلسان لتفسري القرآن (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر

السعدي ,القسم األول – التفسري ,) 60- 9 , /2 :تيسري اللطيف املننان يف خالصة تفسري
القرآن (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ,القسم األول –
التفسري ,) 9 - 22/2 :فتح الرحيم امللك العالّم (ص ,)92-00التمهيد لشرح كتاب التوحيد
(ص) 92- 96
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يف ملكه هلم أحد ,فكذلك هو وحده إلـههم ومعبودهم ,فال ينبغي أن جيعلوا معه شريكاً
( )
يف إلـهيته ,كما ال شريكَ معه يف ربوبيته ومُلكِه)
وقد ورد هذا النوع من االستدالل من وجوه ,منها:
أوالً :التقرير العام
فقد جاءت أدلّة فيها ذكر على وجه العموم أنّ املنفرد بالربوبية وأفرادها
( )
وخصائصها هو الذي يستحق العبادة دون من سواه
ومن األمثلة على ذلك قول اهلل نعاىل:

      

              
               

( )

قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل( :فتأمّل ما حتت هذه األلفاظ من الربهان
الشايف يف التوحيد ,أي :إذا كان اهلل وحده هو الذي فعل هذه األفعال فكيف جيعلون له
( )
أنداداً)
ومن األمثلة على التقرير العام لتوحيد اإللـهية بتوحيد الربوبية قول اهلل تعاىل:
           



( )

(أي :هو اخلالق هلذه املخلوقات ,الرازق هلا ,املدبّر هلا؛ فكما أنّه ال شريك له يف
()6
ربوبيته إياها؛ فكذلك ال شريك له يف ألوهيته)

( ) بدائع الفوائد ( )020/
( ) انظر :القواعد احلسان لتفسري القرآن (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر
السعدي ,القسم األول – التفسري) 9/2 :
(
(
(

) سورة البقرة:
) بدائع الفوائد ( ) 0/
) سورة الصافات- :

( )6تيسري الكرمي الرمحن ( ) 6 - 6 /
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ثانياً :االستدالل على توحيد األلوهية بإلزام املشركني بإقرارهم بتوحيد الربوبية
( )
على أن يعبدوا اهلل دون من سواه
ومن األمثلة على ذلك قول اهلل تعاىل:
 

        

( )

أي :فكيف ينقلبون عن عبادة اهلل إىل عبادة غريه مع اعترافهم بتوحيد الربوبية,
فإن من اعترف بأن اهلل خالقه ,إذا توجّه بالعبادة إىل غري اهلل ,فقد صرفها إىل خملوق مثله
وهذا غاية اجلهل والضالل ,وإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم به اإلقرار بتوحيد األلوهية,
( )
وهذا من أعظم األدلّة على وجوب إخالص العبادة هلل وبطالن الشرك
ثالثاً :االستدالل على توحيد األلوهية ببيان عجز من عُبد من دون اهلل  وخلوه
( )
من صفات الربوبية
ومن األمثلة على ذلك قول اهلل تعاىل:
       

        
( )

هذه اآلية الكرمية فيها توبيخ وإنكار على املشركني بأنّهم عبدوا مع اهلل 
خملوقات خالية من خصائص الربوبية ,وإذا كانت هذه املعبودات كذلك ليس هلا ما

(
(
(
(

) انظر :فتح الرحيم امللك العالّم (ص ,)00التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص ) 9 - 9
) سورة الزخرف20 :
) انظر :فتح القدير (  ,)0 /تيسري الكرمي الرمحن ( ) 6 /
) انظر :قاعدة يف توحيد اإللـهية وإخالص العمل والوجه هلل لشيخ اإلسالم ابن تيمية (ضمن

جمموع الفتاوى ,) 0/ :تيسري العزيز احلميد (ص  ,) -القواعد احلسان لتفسري القرآن
(ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ,القسم األول – التفسري:
 ,) 60/2فتح الرحيم امللك العالّم (ص ,)00التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص ) 9

(

) سورة األعراف9 - 9 :
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تستحق به العبادة ,فعُلم بطالن اختاذ آهلة مع اهلل تعاىل ,وَوُجوب إخالص العبادة هلل دون
( )
من سواه
وقد ورد مجيع هذه الوجوه الثالثة يف مرويات العهد املكّي يف الروايات اليت
أوردت يف هذا املبحث ,فورد يف التقرير العام:
أوالً :قصة نزول الوحي يف الوليد بن املغرية ,حيث نزل فيها قول اهلل تعاىل:



               
            

أنكر اهلل يف هذه اآلية الكرمية على الوليد بن املغرية الّذي أنعم  عليه بعدد من
النعم الدنيوية ,اليت توجب (تعلق القلب باهلل خوفاً ورغبة ورهبة ,والتألّه له وحده ال
شريك له)( ) ,فلم َيقُم بشكر هذه النعم باالنقياد للحق ,والقيام بالتوحيد ,بل عاند احلق
( )
ووقف يف وجه دعوة الرسول  إىل عبادة اهلل وحده.
وهذا اإلنكار فيه االستدالل بتوحيد الربوبية على توحيد األلوهية إذ فيه اإلشارة
إىل أنّ إنعام اهلل تعاىل على اخللق هبذه الِنعَم يستلزم إخالصهم مجيع أنواع العبادة هلل وحده
ال شريك له.
ثانياً :قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل  ألن اآليات اليت قرأها 
تضمنت قول اهلل تعاىل:

           

                 
                

( ) انظر :تفسري ابن كثري (  ,) 9/فتح القدير (  ,) 9 /تيسري العزيز احلميد (ص
الكرمي الرمحن ( ) 99/

) ,تيسري

( ) القواعد احلسان لتفسري القرآن (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر
السعدي ,القسم األول – التفسري ) 9/2 :مع تصرف يسري
( ) انظر :تفسري ابن كثري ( ,) 6 /2تيسري الكرمي الرمحن (  ,) 900/يف ظالل القرآن (- 9 /0
) 9
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قال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهلل تعاىل يف تفسري هذه اآليات:
(يُنكر تعاىل ويَعجَب من كفر الكافرين به ,الّذين جعلوا معه أنداداً؛ ويُشركوهنم معه,
ويبذُلون هلم ما يشاؤون من عباداهتم ,ويسوّوهنم بالرب العظيم امللك الكرمي ,الّذي خلق
األرض الكثيفة العظيمة يف يومني )..أىل أن قال( :فَتَ ْر ُك املشركني اإلخالص هلذا الرب
العظيم الواحد القهار ,الّذي انقادت املخلوقات ألمره ,ونفذ فيها قدره من أعجب
( )
األشياء)
فبيّن رمحه اهلل تعاىل غرابة عدم قيام املشركني بإخالص العبادة هلل تعاىل مع كونه
خالق الكون والذي بيده تصرف األشياء كلها ,ومدلول هذا أنّ خالق الكون ومالكه هو
الّذي يستحق العبادة دون من سواه.
كما تضمنت اآليات اليت قرأها النيب  على عتبة بن ربيعة قول اهلل تعاىل:

 

             
     

قال الشيخ عبد الرمحن ابن سعدي رمحه اهلل تعاىل يف تفسري هذه اآلية الكرمية:

(

( )

     أي :اعبدوه وحدَه؛ ألنّه اخلالق العظيم)

( )

فخالق هذه املخلوقات العظيمة اليت تنتفع هبا العباد هو الذي يستحق العبادة
وأما االستدالل على توحيد األلوهية بإلزام املشركني بإقرارهم بتوحيد الربوبية
على القيام بعبادة اهلل وحده ,ففيه قول زيد بن عمرو بن نفيل لقريش( :الشاة خلقها اهلل,
وأنزل هلا من السماء املاء ,وأنبت هلا من األرض ,مثّ تذحبوهنا على غري اسم اهلل) إنكاراً
لذلك وإعظاماً له ,فاحت ّج زيد على بطالن تسمية املشركني غري اهلل على ذبائحهم مبا أقرّوا
(
(
(

) تيسري الكرمي الرمحن ( ) 66- 6 /
) تيسري الكرمي الرمحن ( ) 0 /
) انظر :املصدر السابق
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به من أنّ اهلل وحده هو اخلالق والرازق ,ودليل إقرارهم بذلك عدمُ اعتراضهم على قوله
إنّ خالق الشاة ورازقه هو اهلل ,ولومل يك املشركون مقرّين بأنّ اهلل هو اخلالق ملا كان
الحتجاجه فائدة ,فألزم زيد املشركني بإقرارهم بتوحيد األلوهية على القيام بتوحيد
العبادة.
وأمّا االستدالل على توحيد األلوهية ببيان عجز من عُبد من دون اهلل  وخلوه
من صفات الربوبية ففيه:
أوالً :أخبار فيها ذكر وقائع امتُهِن فيها أصنام وأوثان ويف ذلك اخلربان اللّذان جاء
فيهما ذكر تبوّل الكلب على الصنم ,وخرب أيب رجاء العطاردي أنّ املشركني إذا وجدوا
حجراً ظنّوه أحسن من احلجر الّذي عبدوه ألقوه وعبدوا احلجر اجلديد مكانه.
ويف هذه األخبار داللة واضحة على خلو األصنام من صفات الربوبية ,فإنّها مل
تقدر على دفع اإلهانة عن نفسها ,فعجزها عن دفع الضر عن غريها من باب أوىل ,فعُلم
عدم استحقاقها للعبادة وبطالن الشرك.
ثانياً :ما ورد فيها أنّ املعبودات من دون اهلل مفتقرة إىل من عبدها ويف ذلك قول
سلمان الفارسي لوالده يف قصة إسالمه يف النصارى الّذين مرّوا بقومهم( :ال واهلل ,ما هو

خبري من دينهم ,هؤالء قومٌ يعبدون اهلل ,ويدعونه ويصلّون له ,وحنن نعبد نارًا نوقدها
بأيدينا ,إذا تركناها ماتت)

ففي قول سلمان  بيان على أن النار الّذي يعبدها اجملوس ,مفتقرة يف أيقادها
وإبقائها إىل خملوق ,فهي خالية عن صفات الربوبية ,عاجزة عن القيام بشؤون نفسها
فضالً عن غريها فال تستحق العبادة ,فتبيّن هنا بطالن عبادة اجملوس لغري اهلل تعاىل.
ثالثاً :ما ورد فيها التصريح بأن من عبد من دون اهلل خالية من صفات الربوبية ,ال
تنفع وال تضر ويف ذلك قول عمرو بن عبسة يف قصة إسالمه( :رغبت عن آهلة قومي يف
اجلاهلية ,ورأيت أهنا آهلة باطلة  -يعبدون احلجارة  -واحلجارة ال تضر وال تنفع)
فعَلِم عمرو بن عبسة بطالن آهلة قومه من عجزها وعدم قدرهتا على نفع من
عبدها ودفع الضر عنهم ,وهذا العلم يقتضي صرف مجيع العبادات هلل وحده ال شريك له
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رابعاً :ما ورد فيها أنّ من عُبِد من دون اهلل حمتاج مفتقر إىل اهلل  فهي خالية من
صفات الربوبية ال تصلح عبادهتم ,ويف ذلك قول ابن مسعود :كان نفرٌ من اإلنس يعبدون
نفراً من اجلنِّ ,فأسلم النّفر من اجلنّ ,واستمسك النّاس بعبادهتم فنزلت:

  

     

قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني( :أي :هؤالء الّذين يدعوهم هؤالء هم أنفسهم
يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب؛ فكيف تدعوهنم وهم حمتاجون مفتقرون؟! فهذا سفه
يف احلقيقة ,وهذا ينطبق على كل من دعي ,وهو داع؛ كعيسى بن مرمي ,واملالئكة,
( )
واألولياء ,والصاحلني .وأمّا الشجر واحلجر فال تدخل يف اآلية)
فبيّن أنّ من عُبد من دون اهلل جلّ وعال خال من خصائص الربوبية ألنّهم أنفسهم
مفتقرون إىل رهبم ,ال يستحقون العبادة ,وإمنا يستحق العبادة من حيتاجون أليه هو ,ومن
يدبر شؤوهنم وهو اهلل 
خامساً :ما ورد فيه نفي الشفاعة عن غري اهلل تعاىل إال بإذنه ورضاه  ويف ذلك
قرآءة النيب  سورة النجم على أهل مكّة الشتمال السورة على قول اهلل تعاىل:

  

                

قال الشيخ سليمان بن عبد اهلل آل الشيخ( :يف هذه اآليات من الرد على من عبد
املالئكة والصاحلني لشفاعة أو غريها ماال خيفى ,ألهنم إذا كانوا ال يشفعون إال بإذن من
اهلل ابتداء ,فألي معىن يُدعَون ويُعبَ ُدون ,وأيضاً فإن اهلل ال يأذن إال ملن ارتضى قوله وعمله
( )
وهو املوحد ال املشرك)
وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل تعاىل( :هذه اآلية يف سياق بطالن
ألوهية الالت والعزّى) وقال( :إذا كانت املالئكة وهي يف السموات يف العلو ال تغين
شفاعتهم إالّ بعد إذنه تعاىل ورضاه؛ فكيف بالالت والعزى وهي يف األرض؟! وهلذا قال:
     

(
(

 , مع أنّ املالئكة تكون يف السموات ويف األرض ,ولكن

) القول املفيد على كتاب التوحيد ( ) 2/
) تيسري العزيز احلميد (ص

)
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أراد املالئكة اليت يف السموات العلى ,وهي عند اهلل سبحانه؛ فحىت املالئكة املقربون محلة
( )
العرش ال تغين شفاعتهم إالّ من بعد أن يأذن اهلل ملن يشاء ويرضى)
وإذا تبيّن أنه ال أحد ميلك الشفاعة إالّ اهلل ,وأن من يشفع إمنا يشفع بإذن اهلل
ورضاه ,بطل الَتعَلّق مبن يُظن أنّه يشفع عند اهلل ابتداء بدون إذن اهلل وبدون رضاه عن
املشفوع ,فهؤالء ليس عندهم شيء من خصائص الربوبية ,فيتعيّن التعلّق بالّذي ميلك
( )
الشفاعة وإخالص العبادة له وهو اهلل جلّ وعال
سادساً :ما ورد فيها نفي صفات الربوبية عن النيب  وهو أفضل اخللق وسيد ولد
آدم ,ال يستطيع أن ينفع قرابته ,فإذا نفي عنه  خصائص الربوبية ,فإن نفي ذلك عن
( )
غريه من باب أوىل
ويف ذلك قول النيب  لقريش ملا نزل قول اهلل تعاىل

   

( : ال أملك لكم من اهلل شيئاً)
قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل تعاىل( :هذا كالم النيب  ألقاربه
األقربني :عمه ,وعمته ,وابنته؛ فما بالك مبن هم أبعد؟! فعدم إغنائه عنهم شيئاً من باب
أوىل؛ فهؤالء الّذين يتعلقون بالرسول  ويلوذون به ويستجريون به املوجودون يف هذا
( )
العصر وقبله قد غرّهم الشيطان واجتاهلم عن طريق احلق)
ومن هذا الباب قصة وفاة أيب طالب الّيت نزل فيها قول اهلل تعاىل: :

  

   

قال الشيخ سليمان بن عبد اهلل آل الشيخ رمحه اهلل( :إذا عرف االنسان معىن هذه
اآلية ,ومن نزلت فيه ,تَبَيّن له بطالن قوهلم وفساد شركهم ,ألن رسول اهلل  أفضل
اخللق وأقرهبم من اهلل وأعظمهم جاهاً عنده ,ومع ذلك حَرَصَ واجتهد على هداية عمه أيب
طالب يف حياة أيب طالب وعند موته ,فلم يَتَيَسَّر ذلك ومل يقدر عليه ,مث استغفر له بعد
(
(
(
(

) القول املفيد على كتاب التوحيد ( ) 0- 6/
) انظر :التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص) 0- 6
) انظر :التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص) 2
) القول املفيد على كتاب التوحيد ( ) 96/
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موته ,فلم يغفر له حىت هناه اهلل عن ذلك ,ففي هذا أعظم البيان وأوضح الربهان على أنه
( )
 ال ميلك ضراً وال نفعاً وال عطاء وال منعاً وأن األمر كله بيد اهلل)
وإذا تبيّن أنّ النيب  ال ميلك شيئاً من أفراد الربوبية ,تبيّن بطالن صرف العبادة له
 ,ألنّ الذي يستحق العبادة هو الّذي بيده األمر وهو اهلل جلّ وعال.

(

) تيسري العزيز احلميد (ص) 62
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املبحث الثاين:
االستدالل على توحيد األلوهية بتوحيد األمساء والصفات
ويف ذلك:
 قرآءة النيب  سورة النجم على أهل مكّة( ) ,ويف السورة قول اهلل تعاىل:             

( )

 يف قصة إسالم عمر رضي اهلل عنه :فقام عمر فتوضأ ,مث أخذ الكتاب فقرأ 

حىت انتهى إىل قوله

            

قال :فقال عمر( :دلوين على حممد)

(
(

) انظر :ص ( ) -
) سورة النجم:

(

(

) سورة 2 :   

( )

        

( )

) سورة :   



( )

ومن ضمن اآليات اليت قرأها عمر قول اهلل تعاىل:
 



( ) رواه الدارقطين (  ,) /واحلاكم يف املستدرك (  ,)6 /وابن سعد يف الطبقات ( ) 60/
واللفظ له ,قال الدارقطين( :القاسم بن عثمان ليس بقوي) ,وقال اهليثمي يف اجملمع (( :)6 /9فيه
القاسم بن عثمان وهو ضعيف)
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التعليق:
قد تقدم البيان على أن الطرق يف النصوص يف تقرير توحيد األلوهية كثرية
متنوعة( ) ,ومن هذه الطرق :االستدالل بتوحيد األمساء والصفات على توحيد األلوهية,
وبيان هذا االستدالل أنّ اهلل متصف بالكمال املطلق ال يُشاركه فيه أحدٌ بوجه من الوجوه
و(كما أنّ الكمال املطلق والكربياء والعظمة ,ونعوت اجلالل واجلمال املطلق كلها هلل ال
ميكن أن يتصف هبا غريه فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعاىل اخلاص الذي
( )
ال يشاركه فيه مشارك بوجه)
وهذا االستدالل ورد على وجوه ,منها:
أوالً :التقرير العام
فقد جاء يف النصوص أدلّة فيها بيان أنّ اهلل هو الذي يستحق العبادة وحده دون
من سواه وذلك لكماله ,وألنّ األمساء احلسىن له وحده( ).
ويف ذلك قول اهلل تعاىل:

              

( )

وقول اهلل :

      

( )

( ) انظر :القواعد احلسان لتفسري القرآن (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر
السعدي ,القسم األول – التفسري ,) 60- 9 , /2 :تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري
القرآن (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ,القسم األول –
التفسري ,) 9 - 22/2 :فتح الرحيم امللك العالّم (ص ,)92-00التمهيد لشرح كتاب التوحيد
(ص) 92- 96
( ) القول السديد يف مقاصد التوحيد (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر
السعدي ,القسم الثالث – العقيدة اإلسالمية :ص )
( ) انظر :فتح القدير ( ) 9 /
( ) سورة البقرة:
(

) سورة األعراف20 :
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:وقول اهلل تعاىل

              
              
) (

              

 البيان على عدم استحقاق اآلهلة الباطلة للعبادة وذلك لنقصها وعدم اتصافها:ًثانيا
 ألن ذلك شأن, فضالً عن عدم اتصافها بصفات من يستحق العبادة,بصفات ذات شأن
.خاص باهلل وحده ال شريك له
          
) (

:ويف ذلك قول اهلل تعاىل

              

           

:  يف إبراهيم وقول اهلل
) (

    

ففي هذه اآليات عاب اهلل على املشركني الذين عبدوا من تنتفي فيه هذه

 وهذا فيه دليل على أن من انتفى فيه صفات,) ( والكالم, والبصر, السمع:الصفات
.ًالكمال ال يكون إلـها
وقد ورد االستدالل على توحيد األلوهية بتوحيد األمساء والصفات يف مرويات
 ففي الوجه األول وهو التقرير العام وردت قصة إسالم,العهد املكّي من كال الوجهني


: اليت تضمنت قول اهلل تعاىل, اليت قرأها عمر   عمر والشاهد يف اآليات يف سورة
) (

         

- :) سورة احلشر
2 :) سورة األعراف
:) سورة مرمي
)22-20/ (  جمموع الفتاوى,) 0 الرد على اجلهمية للدارمي (ص:) انظر
2 :    ) سورة
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(
(
(
(
(

ويف هذه اآلية الكرمية بيّن اهلل تعاىل اختصاص اإللـهية به سبحانه وذلك ألنّه
( )
املوصوف بصفات الكمال وألنّه هو الّذي له األمساء احلسىن
وأمّا يف الوجه الثاين ,وهو البيان على أنّ الناقص ال يكون إلـهاً ,فورد فيه قرآءة
النيب  سورة النجم على أهل مكّة اليت اشتملت قول اهلل تعاىل:
         

    

( )

ذمّ اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكرمية املشركني لعبادهتم أمساء بال مسميات ,ال حقيقة
هلا ,أمساء ليست دالة على ما تضمنت من املعاين ,فهي أمساء ليست بدالة على صفات
الكمال ,فهي أمساء جمردة ال تستحق العبادة( ) ,وهذا فيه دليل على أن الذي ال يتصف
بصفات الكمال ال يستحق العبادة.

(

) انظر :فتح القدير ( ) 9 /

( ) سورة النجم:
( ) انظر :تفسري البيضاوي (مع حاشية حمي الدين شيخ زاده ,)2 / , / :العذب النمري من
جمالس الشنقيطي يف التفسري للشيخ حممد األمني الشنقيطي (  ,) 9 - 9 /تفسري سورة احلجرات
إىل سورة احلديد للشيخ ابن عثيمني (ص ) 0- 6
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الفصل الثاني:
كلمة التوحيد (ال إله إالّ اهلل) يف مرويات العهد املكّي
وحتته ثالثة مباحث:
املبحث األول :تفسري كلمة التوحيد (ال إلـه إالّ اهلل)
املبحث الثاين :فضل كلمة التوحيد
املبحث الثالث :اإلتيان بكلمة التوحيد أول واجب على املكلّف
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املبحث األوّل:
تفسري كلمة التوحيد (ال إلـه إالّ اهلل)
ويف ذلك:
 ما جاء عن بن عباس رضي اهلل عنهما قال :مرض أبو طالب ,فأتته قريش,وأتاه رسول اهلل  يعوده ,وعند رأسه مقعد رجل ,فقام أبو جهل فقعد فيه ,فقالوا( :إن
ابن أخيك يقع يف آهلتنا) ,قال( :ما شأن قومك يشكونك؟) ,قال( :يا عم ,أريدهم على
كلمة واحدة تدين هلم هبا العرب وتؤدي العجم إليهم اجلزية) ,قال( :ما هي؟) ,قال( :ال
إله اال اهلل) ,فقاموا ,فقالوا( :أجعل اآلهلة إلـهاً واحداً؟) .قال :ونزل
 

فقرأ حىت بلغ

     

    

( )

 و يف فصة وفاة أيب طالب.. :فقال له( :أي عمِّ ,قل :ال إله إال اهلل كلم ًةأحاج لك هبا عند اهلل) ,فقاال له (أترغب عن ملّة عبد املطلب؟) ,فأعاد عليه النيب ,
( )
فأعادا ,فكان آخر ما قال( :هو على ملّة عبد املطلب) ,وأىب أن يقول( :ال إله إالّ اهلل)
 وعن ربيعة بن عباد الدِئَلي( ) ,وكان جاهلياً أسلم ,قال :رأيت رسول اهلل بصر عيين بسوق ذي اجملاز ( )يقول( :يا أيها الناس قولوا :ال إله إال اهلل ,تفلحوا) ,ويدخل

(


) سورة  , - :   واحلديث رواه الترمذي يف كتاب تفسري القرآن ,باب ومن سورة
(  66- 6 /رقم

 

) ,واإلمام أمحد يف املسند (  ,) 0/واحلاكم يف املستدرك

(  ,) 69/وحسنه الترمذي ,وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ,وصحح أسناده احلافظ ابن كثري يف
إرشاد الفقيه (  ,) /والشيخ أمحد شاكر يف حتقيق املسند (  ,) /وضعف إسناده الشيخ
األلباين يف ضعيف الترمذي
( ) تقدم خترجيه ,ص ()20
( ) هو :ربيعة بن عباد الدِئَلي كان جاهلياً فأسلم .تويف  يف خالفة الوليد .انظر :اإلصابة ( )6 9/
(

) تقدم التعريف به( ,ص ) 0
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يف فجاجها والناس منقصفون( ) عليه ,فما رأيت أحداً يقول شيئاً وهو ال يسكت ,يقول:
( )
(أيها الناس قولوا :ال إله إال اهلل ,تفلحوا)
 ويف رواية( :يا بين فالن ,إنّي رسول اهلل إليكم ,يأمركم أن تعبدوا اهلل وال( )
تشركوا به شيئاً ,وأن ختلعوا ما تعبدون من دونه من هذه األنداد)
 وعن أشعث( ) ,قال :حدثين شيخ من بىن مالك بن كنانة ,قال :رأيت رسولاهلل  بسوق ذي اجملاز يتخللها ,يقول( :يا أيها الناس ,قولوا :ال إله اال اهلل ,تفلحوا).
قال :وأبو جهل حيثي عليه التراب ,ويقول( :يا أيها الناس ,ال يغرنكم هذا عن دينكم,
( )
فإمنا يريد لتتركوا آهلتكم وتتركوا الالت والعزى) .قال :وما يلتفت إليه رسول اهلل 
التعليق:
كلمة التوحيد (ال إله إالّ اهلل) كلمة عظيمة يترتب على التلفظ هبا مع العمل
مبقتضاها فضائل عظيمة وفوائد جليلة يف الدنيا واآلخرة إالّ أنّ حصول هذه الفضائل
واآلثار مقيّد مبعرفة وفهم معناها فهماً صحيحاً
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل يف كلمة (ال إله إالّ اهلل)( :اعلم رمحك
اهلل تعاىل أن هذه الكلمة هي الفارقة بني الكفر واإلسالم ,وهي كلمة التقوى ,وهي
العروة الوثقى ,وهي اليت جعلها إبراهيم  باقية يف عقبه لعلهم يرجعون ,وليس املراد
(
(

صفُون عليه أي :مزدمحون .النهاية ( )0 /
) مُنقَ ِ
) رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ,) 9 /واحلاكم يف املستدرك (  ,)6 /وصححه الدكتور

سليمان السعود يف أحاديث اهلجرة (ص ,)60والباحث الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغين يف
دراسة مرويات العهد املكّي (ص)996
( ) رواه ابن إسحاق (سرية ابن هشام ,) 26/ :وصححه الباحث الدكتور عادل عبد الغفور عبد
الغين يف دراسة مرويات العهد املكّي (ص)996
(

(

) هو :أشعث بن أيب الشعثاء (سليم) احملاريب الكويف ثقة من الطبقة السادسة من التابعني ,تويف عام
هـ .انظر :تقريب التهذيب (ص) 9
) رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ,)6 /وقال الذهيب يف السرية النبوية ( ( :) /إسناده قوي),

وصحح الشيخ األلباين إسناده يف دفاع عن احلديث النبوي (ص )
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قوهلا باللسان مع اجلهل مبعناها ,فإنّ املنافقني يقولوهنا وهم حتت الكفار يف الدرك األسفل
( )
من النار ,مع كوهنم ُيصَلّون ويتصدّقون ,لكن املراد قوهلا مع معرفتها بالقلب)
ومما جيدر التنَبُّه إليه :أنّ واقع كثري من املسلمني اليوم الّذين يتلفظون هبذه الكلمة
– بل غالبهم  -أنّهم ال يفهموهنا فهماً صحيحاً ولرمبا يفهموهنا فهماً خاطئاً خبالف
( )
مشركي العرب الّذين عرفوا معناها ولكن أبوا أن يقولوها
وجهل املسلمني مبعىن (ال إله إال اهلل) خالف ما أمرهم اهلل  به ,فإنّه تعاىل أمر
عباده أن يعلموا معىن هذه الكلمة نفياً وإثباتاً ,علماً يُنايف اجلهل بذلك فقال تعاىل:
      



( )

وقد بوّب اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري على هذه اآلية بقوله( :بابٌ :العلم قبل
( )
القول والعمل)
وقال اهلل تعاىل:

       

( )

()6

أي :من شهد أن ال إلـه إال اهلل وعلم بقلبه ما شهد به بلسانه
وكلمة ال إله إالّ اهلل معناها( :ال معبود ِبحَقٍّ إالّ اهلل)( ,)0وتتضمن النفي واإلثبات:
نفي اإللـهية عما سوى اهلل ,وإثبات اإللـهية هلل على وجه االختصاص

(

) تفسري كلمة التوحيد (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهّاب/6 :

– القسم

األوّل :العقيدة واآلداب اإلسالمية)
( ) انظر :التوحيد أوالً يا دعاة اإلسالم للشيخ األلباين رمحه اهلل (ص ) -
( ) سورة حممد , 9 :وانظر :معارج القبول ( ) 2/
( ) صحيح البخاري مع فتح الباري ( ) 9 /
( ) سورة الزخرف26 :
( )6زاد املسري البن اجلوزي () /0
( )0ثالثة األصول (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهّاب0/6 :
العقيدة واآلداب اإلسالمية)
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– القسم األوّل:

قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل( :هذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي
اإللـهية عما سوى اهلل ,وإثباهتا له بوصف االختصاص ,فداللتها على إثبات إالهيَّتِه
( )
أعظم من داللة قولنا( :اهلل إلـه) ,وال يستريب أحد يف هذه ألْبَتَّةَ)
( )
والنفي مستفاد من قول (ال إلـه) ,ويُستفاد اإلثبات من قول (إالّ اهلل)
ويوضح كلمة (ال إله إال اهلل) قول اهلل تعاىل:

      

               
 

( )

وذكر السلف يف تفسري هذه اآلية الكرمية أنّ الكلمة اليت جعلها إبراهيم  باقية

يف عقبه هو قول( :ال إلـه إالّ اهلل)( ) ,الّذي يطابق قول خليل الرمحن
     

   

الذي يدل على خلع ما سوى اهلل من اآلهلة الباطلة ,وهو
( )

النفي ,وعبادة اهلل وحده وهو اإلثبات
وورد يف مرويات العهد املكّي من أبلغ ما يوضح معىن كلمة التوحيد وهو قصة
نزول أول سورة  ,   والشاهد من القصة يف طلب النيب  من املشركني أن يقولوا:
(ال إلـه إالّ اهلل) وردهم عليه  قائلني؟( :أجعل اآلهلة إالهاً واحداً؟) (أي :كيف ينهى
عن اختاذ الشركاء واألنداد ويأمر بإخالص العبادة هلل وحده)( ,)6وهذا يدلّ على أنّهم
فهموا أنّ كلمة (ال إله إالّ اهلل) يتضمن نفي اإللـهية عن آهلتهم وإثباهتا هلل دون من
سواه ,ولكن أبوا أن يقولوها استكباراً ,ويوضح هذا قول اهلل تعاىل:

    

( ) بدائع الفوائد ( )9 6/
( ) انظر :ثالثة األصول (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهّاب0/6 :
األوّل :العقيدة واآلداب اإلسالمية)
(
(
(

) سورة الزخرف2- 6 :
) انظر :تفسري الطربي ( )6 /
) انظر :تفسري ابن كثري ( ,) /0شرح ثالثة األصول للشيخ ابن العثيمني (ص )0

( )6تيسري الكرمي الرمحن ( ) 22/

340

– القسم

 ,) (              فعرفوا أنّ
كلمة (ال إلـه إالّ اهلل) يستلزم ترك ما يُعبد من دون اهلل ألنّ االستفهام يف قوهلم:
   للنفي

 

( )

وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل أنّ قول اهلل تعاىل حكاية عن املشركني:

 ,) (           من اآليات اليت ال تُحصى إالّ بكلفة
يف نفي األلوهية عن غري اهلل وإثباهتا له وحده( ) ,وهذا يقتضي أنّ كلمة (ال إله إالّ اهلل)
يتضمن نفي اإللـهية عن غري اهلل ,وإثباهتا هلل وحده دون من سواه ألنّ املشركني إنّما
قالوا       :بعدما طلبهم النيب  أن يقولوا( :ال إله إالّ اهلل) كما
جاء يف سبب نزول اآلية ,وكما توضحه اآلية اليت تقدم ذكرها من سورة الصافات.
وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل( :الكفار اجلهال يعلمون أن مراد النيب
 هبذه الكلمة هو إفراد اهلل تعاىل بالتعلق ,والكفر مبا يعبد من دون اهلل ,والرباءة منه ,فإنّه
ملا قال هلم :قولوا( :ال إله إال اهلل) قالوا)       :

( )

وهذا الكالم يتضمن التقرير أنّ قصة نزول أوّل سورة ُ   تفَسِّر كلمة (ال إله
إالّ اهلل) بأنّها نفي اإللـهية عما سوى اهلل وإثباهتا له وحده ال شريك له.
وعلّق حفيده الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ( )6رمحه اهلل على حديث
نزول أول سورة    قائالً( :ففي هذا من البيان والعلم( ,أن ال إله إال اهلل) تبطل عبادة
(

) سورة الصافات:

(

) سورة :   

6-

(

) انظر :تفسري سورة الصافات للشيخ ابن عثيمني (ص )09

(

) انظر :بيان تلبيس اجلهمية ( ) 20/
)كشف الشبهات (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهّاب/6 :

(

 -القسم األول:

العقيدة واآلداب اإلسالمية)
( )6هو :الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب النجدي احلنبلي القاضي العامل
العالّمة ,ولد يف بلد الدرعية ,وأخذ العلم عن جدّه الشيخ حممد بن عبد الوهاب ,وعن عمومته ,وعن
غريهم من كبار تالميذ جدّه ,كما أخذ عن مشائخ مصر ,له شرح لكتاب التوحيد املسمى( :قرة
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كل ما يعبده املشركون من دون اهلل ,وتنفي ما كان بينهم من معبوداهتم املوجودة يف
( )
اخلارج بأعياهنا)
فتبيّن من هذا العرض أنّ قصة نزول أول سورة    توضح كلمة التوحيد (ال
إله إالّ اهلل) بأنّها إخالص العبادة هلل والكفر مبا سواه من اآلهلة الباطلة
وقصة نزول سورة    تُنبِّه على أمر يف غاية األمهّية ,وهو أنّ حال كثري من
املنتسبني إىل دين اإلسالم اليوم (ش ٌر مما كان عليه عامة العرب يف اجلاهلية األوىل من حيث
سوء الفهم ملعىن هذه الكلمة الطيبة؛ ألنّ املشركني العرب كانوا يفهمون ,ولكنهم ال
يؤمنون ,أما [هؤالء املنتسبني إىل اإلسالم] ,فإنّهم يقولون ما ال يعتقدون ,يقولون (ال إله
( )
إالّ اهلل) ,وال يؤمنون حقاً مبعناها)
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف ذلك( :فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون
ذلك ,فالعجب ممن يدعي اإلسالم ,وهو ال يعرف من تفسري هذه الكلمة ماعرفه جهال
الكفار ,بل يظن أن ذلك هو التلفظ حبروفها من غري إعتقاد القلب لشيء من املعاين
واحلاذق منهم يظن أن معناها :ال خيلق وال يرزق إال اهلل واليدبر األمر إال اهلل ,فال
( )
خري يف رجل جهال الكفار أعلم منه مبعىن (الإله إال اهلل))
وهذا حال كثري (ممن يدّعي اإلسالم بل يدعي العلم ,بل يدعي اإلمامة يف الدين,
[ ,...و]هذا – ادعاؤه اإلسالم – فضالً عن العلم فضالً عن اإلمامة ,وخيفى عليه ذلك

عيون املوحدين يف حتقيق دعوة األنبياء واملرسلني) ,وتلخيص لـكتاب (تيسري العزيز احلميد) املسمى
بـ(التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد) املشهور باسم (فتح اجمليد) ,وتويف رمحه اهلل عام
 2هـ .انظر :الدرر السنية ( ,) 0 / 6تسهيل السابلة ملريد معرفة احلنابلة ( ) 00 /
( ) بيان كلمة التوحيد والرد على الكشمريي عبد احملمود (مطبوع ضمن الرسائل واملسائل النجدية:
اجلزء الرابع ,القسم األول ص )
( ) التوحيد أوالً يا دعاة اإلسالم (ص ) مع شيء من التصرف
( )كشف الشبهات (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهّاب - 6/6 :القسم األول:
العقيدة واآلداب اإلسالمية)
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الذي بان وظهر جلهال الكفار ,هذا يف احلقيقة من أعجب العجب؛ بل من أعظم اجلهل
( )
وأفحش اخلطأ)
وقال حفيده الشيخ سليمان بن عبد اهلل رمحه اهلل( :فتباً ملن كان أبو جهل ورأس
( )
الكفر من قريش وغريهم أعلم منه بـ(ال إله إال اهلل)
وقال الشيخ عبد الرمحن بن حسن( :وفيه أن املشركني عرفوا معناها الذي وضعت
له ودلت عليه من إبطال عبادة كل معبود سوى اهلل)( ).
فيستفاد من قصة نزول أول سورة    مع حال األمة اليوم أن الواجب على
الدعاة (أن يدندنوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيص ,مث بتفصيل لوازم هذه
الكلمة الطيبة)( ).
ويُستفاد تفسري التوحيد من قصة وفاة عبد املطلب ,وفيه :فقال له( :أي عمِّ ,قل:
ال إله إال اهلل كلمةً أحاج لك هبا عند اهلل) ,فقاال له (أترغب عن ملّة عبد املطلب؟) ,فأعاد
عليه النيب  ,فأعادا ,فكان آخر ما قال( :هو على ملّة عبد املطلب) ,وأىب أن يقول( :ال
إله إالّ اهلل)
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل عند عَدِّه مسائل هذا احلديث:
(الثالثة :وهي املسألة الكبرية ,تفسري قوله( :قل :ال إلـه إال اهلل)؛ خبالف ما عليه
من يدّعي العلم.
الرابعة :أنّ أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النيب  إذا قال للرجل( :قل :ال إلـه
( )
إالّ اهلل)؛ فقبّح اهلل من أبو جهل أعلم منه بأصل اإلسالم)
( ) شرح كشف الشبهات من تقريرات الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ (ص ) 2مع شيء من
التصرف
( ) تيسري العزيز احلميد (ص ) 0
( )بيان كلمة التوحيد والرد على الكشمريي عبد احملمود (مطبوع ضمن الرسائل واملسائل النجدية:
اجلزء الرابع ,القسم األول ص )
( ) التوحيد أوالً يا دعاة اإلسالم (ص )
( )كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب:
 – 0/6القسم األول :العقيدة واآلداب اإلسالمية)
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فعُلم أنّ كلمة (ال إلـه إالّ اهلل) تستلزم التربؤ من كل ما يُعبد من دون اهلل ,وعلم
( )
املشركون ذلك ,وأبو أن يقولوها تعصباً ألكابرهم
وورد يف تفسري كلمة التوحيد (ال إله إالّ اهلل) حديث عرض النيب  نفسه على
القبائل ,حيث قال ( يا أيها الناس قولوا :ال إله إال اهلل) ,ويف اللفظ اآلخر للحديث( :يا
بين فالن ,إنّي رسول اهلل إليكم ,يأمركم أن تعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئاً ,وأن ختلعوا ما
تعبدون من دونه من هذه األنداد) ,وجميئ احلديث باللفظني يدلّ على أنّ معىن (ال إلـه
( )
إالّ اهلل) ترك عبادة مجيع ما يعبد من دون اهلل ,وإخالصها هلل  دون من سواه.
ويف رواية أشعث أنّ أبا جهل ردّ على قول النيب ( :يا أيها الناس ,قولوا ال إلـه
إالّ اهلل ,تفلحوا) قائالً( :يا أيها الناس ,ال يغرنكم هذا عن دينكم ,فإمنا يريد لتتركوا
آهلتكم وتتركوا الالت والعزى) وهذا يدلّ على أنّ كلمة التوحيد تستلزم ترك كل ما عُبِد
من دون اهلل والتربؤ منه ,كما يدلّ على أنّ املشركني فهموا معىن كلمة التوحيد ومقتضياته
خبالف كثري ممن ينتسب إىل اإلسالم يف هذه األزمنة كما تقدم بيانه.

(
(

) انظر :القول املفيد على كتاب التوحيد ( ) 9 , 0/
) انظر :تيسري العزيز احلميد (ص) 00
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املبحث الثاين:
فضل كلمة التوحيد
ويف ذلك:
 قول النيب  يف قصة وفاة عمّه أيب طالب( :أي عمِّ ,قل :ال إله إال اهلل كلمةً( )
أحاج لك هبا عند اهلل)
 وعن ربيعة بن عباد الديلي ,وكان جاهلياً أسلم ,قال :رأيت رسول اهلل بصر عيين بسوق ذي اجملاز يقول( :يا أيها الناس قولوا :ال إله إال اهلل ,تفلحوا) ,ويدخل يف
فجاجها والناس متقصفون عليه ,فما رأيت أحداً يقول شيئاً وهو ال يسكت ,يقول( :أيها
( )
الناس قولوا :ال إله إال اهلل ,تفلحوا)
 وعن طارق احملاريب( ) قال :رأيت رسول اهلل  بسوق ذي اجملاز ,وأنا يفبياعة أبيعها .قال :فمرّ وعليه جبة له محراء ,وهو ينادي بأعلى صوته( :أيها الناس قولوا:
ال إله إال اهلل ,تفلحوا) ,ورجل يتبعه باحلجارة قد أدمى كعبيه وعُرقُوبَيه( ) ,وهو يقول:
أيها الناس ,ال تطيعوه فإنّه كذّاب) .قال :قلت( :من هذا؟) ,قالوا( :هذا غالم بين عبد
املطلب) ,قلت( :فمن هذا الذي يتبعه ,يرميه باحلجارة؟) ,قالوا( :عَمُّه عبد العزى) وهو
( )
أبو هلب
(

) سورة القصص ,اآلية , 6 :واحلديث تقدم خترجيه ,ص ()20

( ) تقدم خترجيه ,ص () 2
( ) هو :طارق بن عبد اهلل احملاريب وهو صحايب نزل الكوفة ,له حديثان عن رسول اهلل  ,وقيل:
ثالثة .انظر :اإلصابة ( ) /
( ) العُرقُوب :الوَتَ ُر الذي خَلْفَ ال َكعْبَني بني َم ْفصِل القَدَم والسَّاق من ذَوات ا ْألرَبع وهو من اإلنسان
فُوَيْقَ ال َعقِب .النهاية ( ) /
( ) رواه الدارقطين (  ,) /والبيهقي يف السنن الكربى (  ,)06/وابن أيب شيبة يف املصنف
( ,) /0واحلاكم يف املستدرك (  )662/وصححه ووافقه الذهيب ,وأورده الشيخ األلباين يف
صحيح السرية النبوية (ص

)
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 وعن أشعث ,قال :حدثين شيخ من بىن مالك بن كنانة ,قال :رأيت بسوق ذي اجملاز يتخللها ,يقول( :يا أيها الناس ,قولوا :ال إله اال اهلل ,تفلحوا) .قال :وأبو
جهل حيثي عليه التراب ,ويقول( :يا أيها الناس ,ال يغرنكم هذا عن دينكم ,فإمنا يريد
( )
لتتركوا آهلتكم وتتركوا الالت والعزى) .قال :وما يلتفت إليه رسول اهلل 
التعليق:
تقدّم أن كلّمة التوحيد من قاهلا وعمل هبا ,حيصل له آثار محيدة ونتائج مجيلة,
( )
وخري الدنيا واآلخرة من مثرات هذه الكلمة الطيبة
ومن أعظم فضائلها :دخول اجلنة وتكفري الذنوب ,كما قال النيب ( :من شهد
أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ,وأن حممداً عبده ورسوله ,وأن عيسى عبد اهلل
ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه ,واجلنة حق ,والنار حق ,أدخله اهلل اجلنة على
( )
ما كان من العمل)
وقال رسول اهلل ( :فإنّ اهلل قد حرّم على النار من قال( :ال إلـه إال اهلل),
( )
يبتغي بذلك وجه اهلل)
و(هلذه الكلمة إذا قيلت بإخالص وعمل مبقتضياهتا ظاهراً وباطناً آثار محيدة على
الفرد واجلماعة)( ) يف الدنيا واآلخرة إضافة إىل ما تقدم وهي كثرية متنوعة ,ال يُحصى

( ) تقدم خترجيه ,ص () 2
( ) انظر :القول السديد يف مقاصد التوحيد (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤافات الشيخ عبد الرمحن بن
ناصر السعدي ,القسم الثالث ,العقيدة اإلسالمية :ص )
( ) تقدم خترجيه ,ص ( ) 9

( ) رواه البخاري يف كتاب الصالة ,باب :املساجد يف البيوت (صحيح البخاري مع فتح الباري:
 ,)6 2/ومسلم يف كتاب املساجد ,باب الرخصة يف التخلف عن اجلماعة بعذر (صحيح مسلم مع
شرح النووي 6 / :رقم ) 9
(

) معىن ال إلـه إال اهلل ومقتضاها وآثارها يف الفرد واجملتمع لفضيلة الشيخ صاحل الفوزان (ص )
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عددها ,ومن فضائلها (أنّ أسعد الناس بشفاعة حممد  من قال :آل إلـه إالّ اهلل خالصاً
( )
من قلبه
ومن أعظم فضائلها أن مجيع األعمال واألقوال الظاهرة والباطنة متوقفة يف قبوهلا
( )
ويف كماهلا ويف ترتب الثواب عليها على [تطبيق هذه الكلمة الطيبة])
ومن فضائل كلمة( :ال إلـه إال اهلل)  :حصول الطمأنينة النفسية واإلستقرار
الذهين والتسلية عن ااملصائب ملن قاهلا وعمل مبقتضاها
ومن فوائد هذه الكلمة :اجتماع الكلمة اليت ينتج عنها حصول القوة للمسلمني
واالنتصار على عدوهم
ومنها :توفر األمن والطمأنينة يف اجملتمع املوحد الذي يدين مبقتضاها
ومنها :حصول السيادة واالستخالف يف األرض ألهل (ال إلـه إال اهلل) مع تكفل
اهلل هلم بالفتح والنصر يف الدنيا
ومنها :حصول السمو والرفعة ألهلها يف الدنيا واآلخرة
ومنها :حترير العبد من رق املخلوقني والتعلق هبم
( )

ومنها :عصمة املال والدم)
وقد جاء يف مرويات العهد املكّي ما يدلّ على عظم فضل قول (ال إلـه إال اهلل)
فقصة وفاة أيب طالب يدلّ على بعض فضائل الكلمة الطيبة وهي:
أوالً :دخول اجلنة ملن كان (ال إلـه إالّ اهلل) آخر كالمه
قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل يف شرحه حلديث وفاة أيب طالب:
(ويف هذا احلديث من فوائد أن من ختم له بال إلـه إال اهلل ,فإنّه يرجى أن يكون من أهل
( ) لقول النيب ( :أسعد الناس بشفاعيت من قال :ال إلـه إال اهلل خالصاً من قلب نفسه) رواه
البخاري يف كتاب الرقاق ,باب صفة اجلنة والنار (صحيح البخاري مع فتح الباري 6/ :رقم
)6 00
( ) القول السديد يف مقاصد التوحيد (ضمن اجملموعة الكاملة ملؤافات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر
السعدي ,القسم الثالث ,العقيدة اإلسالمية :ص ) مع تصرف
( ) انظر :املصدر السابق (ص  ,) -معىن ال إلـه إال اهلل ومقتضاها وآثارها يف الفرد واجملتمع
(ص ) 6-
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اجلنة ,وقد قال النيب عليه الصالة والسالم( :من كان آخر كالمه( :ال إلـه إال اهلل) دخل
( )
اجلنة)
ثانياً :أنّ من قال (ال إلـه إال اهلل) نفعته الشفاعة لقول النيب ( :أي عمِّ ,قل :ال
إله إال اهلل كلمةً أحاج لك هبا عند اهلل)
قال الشيخ سليمان بن عبد اهلل آل الشيخ رمحه اهلل( :فيه دليل على أن األعمال
باخلواتيم ,ألنه لو قاهلا لنفعته ,وأن من مات على التوحيد نفعته الشفاعة وإن مل يعمل شيئاً
( )
غري ذلك)
ونفي انتفاع الشفاعة عن أيب طالب هنا نفي انتفاع الشفاعة لدخول اجلنة ,وإال
فينفعه شفاعة النيب  أن خيفف عنه العذاب بالنسبة لغريه ,فإنّ النيب  ذُكر عنده أبو
طالب فقال( :لعلّه تنفعه شفاعيت يوم القيامة ,فيُجعل يف ضحضاح( ) من النار ,يبلغ
( )
كعبيه ,يغلي منه دماغه)

( ) التعليق على صحيح مسلم ( ) 6 /
( ) تيسري العزيز احلميد (ص  ) 6وقوله رمحه اهلل( :وإن مل يعمل شيئاً غري ذلك) ,يُقيَّد مبن قاهلا عند
املوت ألنّ السياق يد ّل على ذلك ,وال يُفهم منه أنّ من نطق بالشهادتني ويقر بالفرائض ,لكنه ترك
مجيع العمل الظاهر بالكلّية بدون عذر شرعي ال يعمل شيئاً البتة ,أنّه يُحكم بإسالمه وال يُحكم
بكفره ,فإنّ هذا خالف ما ذهب إليه أبناء الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل من تكفري تارك
الصالة كسالً من غري جحود (انظر :الدرر السنية  ) 0 - 00/وألنّه خالف معتقد أهل السنة
واجلماعة (انظر :شرح حديث جربيل لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص , 00 , 6مسائل يف اإلميان
لفضيلة الشيخ صاحل الفوزان ص  ,ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي للشيخ الدكتور سفر احلوايل
( )0 6-6 /
( )الضّحضاح يف األصل :ما رقّ من املاء على وجه األرض ما يبلغ الكعبني ,فاستعاره للنار .النهاية
( )0 /
( ) رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار ,باب قصة أيب طالب (صحيح البخاري مع فتح الباري:
 ,) /0ومسلم يف كتاب اإلميان ,باب شفاعة النيب  أليب طالب والتخفيف عنه بسببه (صحيح
مسلم مع شرح النووي 20/ :رقم

)
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ثالثاً :من قال كلمة (ال إلـه إال اهلل) يُحكم بإسالمه ويُجرى عليه أحكام اإلسالم
ولو قاهلا عند املوت ما مل يشرع يف النزع
ولذلك بوّب النووي على حديث وفاة أيب طالب بقوله( :باب الدليل على صحة
( )
إسالم من حضره املوت ما مل يشرع يف النزع وهو الغرغرة)
وقال الشخ سليمان بن عبد اهلل آل الشيخ رمحه اهلل يف شرحه حلديث وفاة أيب
طالب( :فيه دليل على أن األعمال باخلواتيم ,ألنه لو قاهلا لنفعته ,وأن من مات على
التوحيد نفعته الشفاعة وإن مل يعمل شيئاً غري ذلك ,وأنّ من كان كافراً جيحدها إذا قاهلا

عند املوت أجريت عليه أحكام اإلسالم ,فإن كان صادقاً نفعته عند اهلل وإال فليس لنا إال
الظاهر)

(
(

( )

) صحيح مسلم مع شرح النووي ( ) 6 /
) تيسري العزيز احلميد (ص ) 6
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املبحث الثالث:
اإلتيان بكلمة التوحيد أوّل واجب على املكلّف
ويف ذلك:
 قصة عمرو بن عبسة ,قال( :بأي شيء أرسلك؟) فقال رسول اهلل ( :بأن( )
ُيوَحَّد اهلل وال يُشرَك به شيء ,وكسر األوثان وصلة الرحم)
 عن ابن عبّاس رضي اهلل عنهما ,قال :إن قريشاً وعدوا رسول اهلل  أنيعطوه ماالً ,فيكون أغىن رجل مبكة ,ويزوجوه ما أراد من النساء ,ويطئوا عقبه ,فقالوا له:
(هذا لك عندنا يا حممد ,وكفّ عن شتم آهلتنا ,فال تذكرها بسوء ,فإن مل تفعل ,فإنا
نعرض عليك خصلة واحدة ,فهي لك ولنا فيها صالح) ,قال( :ما هي؟) ,قالوا( :تعبد
آهلتنا سنة :الالت والعزى ,ونعبد إهلك سنة) ,قال( :حىت أنظر ما يأيت من عند ريب),
فجاء الوحي من اللوح احملفوظ ) (      :السورة ,وأنزل اهلل
إىل قوله

      

     

 

( )

 -قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل  ,اليت قرأ فيها النيب  آيات من

سورة فصلت( ) ,وهذه اآليات تضمنت قول اهلل تعاىل:
      

( ) رواه اإلمام أمحد يف املسند ( /
() 0/ 2
( ) سورة الكافرون:

      

( )

) ,وصححه شعيب األرنؤوط وزمالؤه يف حتقيق املسند

( ) سورة الزمر ,66-6 :واحلديث رواه الطربي يف تفسريه ( ,) / 0والطرباين يف املعجم
الصغري (  ,) /وضعف إسناده الباحث عادل عبد الغفور يف دراسة مرويات العهد املكي ص6 9
( ) انظر :ص () - 0
(

) سورة فصلت:
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 يف حديث أيب موسى  يف اهلجرة إىل احلبشة :قال جعفر( :ال نسجد إالهلل) ,فقال له النجاشي( :وما ذاك؟) ,قال( :إن اهلل بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي
بشر به عيسى برسول يأيت من بعده امسه أمحد ,فأمرنا أن نعبد اهلل وال نشرك به شيئاً,
( )

ونقيم الصالة وتؤيت الزكاة وَأ َمرَنا باملعروف وهنانا عن املنكر)
 قول جعفر بن أيب طالب( ) يف حديث أم سلمة يف اهلجرة إىل احلبشة( :أيهاامللك ,كنا قوما أهل جاهلية نعبد األصنام ,ونأكل امليتة ,ونأيت الفواحش ,ونقطع
األرحام ,ونسيب اجلوار ,يأكل القوي منا الضعيف ,فكنا على ذلك حىت بعث اهلل إلينا
رسوالً منا ,نعرف نسبه وصدقه ,وأمانته وعفافه ,فدعانا إىل اهلل تعاىل لنوحده ونعبده,
وخنلع ما كنا نعبد حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان) وقوله (وأمرنا أن نعبد اهلل
( )
وحده ال نشرك به شيئاً)
 -6يف حديث عبد اهلل بن مسعود يف اهلجرة إىل حلبشة :قال جعفر( :إنّ اهلل بعث
( )
إلينا رسوله ,فأمرنا أال نسجد ألحد إال هلل  ,وأمرنا بالصالة والزكاة)
 -0عن بن عباس رضي اهلل عنهما قال :مرض أبو طالب ,فأتته قريش ,وأتاه
رسول اهلل  يعوده ,وعند رأسه مقعد رجل ,فقام أبو جهل فقعد فيه ,فقالوا( :إن ابن
أخيك يقع يف آهلتنا) ,قال( :ما شأن قومك يشكونك؟) ,قال( :يا عم ,أريدهم على كلمة
واحدة تدين هلم هبا العرب وتؤدي العجم إليهم اجلزية) ,قال( :ما هي؟) ,قال( :ال إله اال
اهلل) ,فقاموا ,فقالوا( :أجعل اآلهلة إلـهاً واحداً؟) .قال :ونزل
فقرأ حىت بلغ

(
(
(
(
(

     

) تقدم خترجيه ,ص (

( )

)

) تقدم ترمجته( ,ص )
) تقدم خترجيه ,ص () 9
) تقدم خترجيه ,ص ( )
) تقدم خترجيه ,ص () 0
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 -2قول النيب  يف قصة وفاة عمّه أيب طالب( :أي عمِّ ,قل :ال إله إال اهلل كلمةً
( )
أحاج لك هبا عند اهلل)
 -9وعن ربيعة بن عباد الدِئَلي ,وكان جاهلياً أسلم ,قال :رأيت رسول اهلل 
بصر عيين بسوق ذي اجملاز يقول( :يا أيها الناس قولوا :ال إله إال اهلل ,تفلحوا) ,ويدخل يف
فجاجها والناس منقصفون عليه ,فما رأيت أحداً يقول شيئاً وهو ال يسكت ,يقول( :أيها
( )
الناس قولوا :ال إله إال اهلل ,تفلحوا)
 - 0وعن طارق احملاريب قال :رأيت رسول اهلل  بسوق ذي اجملاز ,وأنا يف
بياعة أبيعها .قال :فمرّ وعليه جبة له محراء ,وهو ينادي بأعلى صوته( :أيها الناس قولوا:
ال إله إال اهلل ,تفلحوا) ,ورجل يتبعه باحلجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه ,وهو يقول( :يا
أيها الناس ,ال تطيعوه فإنّه كذّاب) .قال :قلت( :من هذا؟) ,قالوا( :هذا غالم بين عبد
املطلب) ,قلت( :فمن هذا الذي يتبعه ,يرميه باحلجارة؟) ,قالوا( :عَمُّه عبد العزى) وهو
( )
أبو هلب
 وعن أشعث ,قال :حدثين شيخ من بىن مالك بن كنانة ,قال :رأيت رسولاهلل  بسوق ذي اجملاز يتخللها ,يقول( :يا أيها الناس ,قولوا :ال إله اال اهلل ,تفلحوا).
قال :وأبو جهل حيثي عليه التراب ,ويقول( :يا أيها الناس ,ال يغرنكم هذا عن دينكم,
(
فإمنا يريد لتتركوا آهلتكم وتتركوا الالت والعزى) .قال :وما يلتفت إليه رسول اهلل 
 قول النيب  يف بيعة العقبة الثانية( :أما الذي أسألكم لرَبّي ,فتعبدوه وال( )
ُتشركوا به شيئاً ,وأما الذي أسألكم لنفسي ,فتمنعوين مما متنعون منه أنفسكم)

(
(
(
(
(

) سورة القصص , 6 :واحلديث تقدم خترجيه ,ص ()20
) تقدم خترجيه ,ص () 2
) تقدم خترجيه ,ص ( )
) تقدم خترجيه ,ص () 2
) تقدم خترجيه( ,ص) 2
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)

التعليق:
إنّ أول واجب على املكلّف هو اإلتيان بكلّمة التوحيد ,بالتربؤ من عبادة كل من
سوى اهلل ,وإخالصها له وحده ال شريك له
وهو أول ما دعت إليه الرسل عليهم السالم
كما قال اهلل تعاىل:
 

              

( )

وقال:

            

( )

قال الشيخ سليمان بن عبد اهلل آل الشيخ يف تفسري هذه اآلية( :هذه اآلية هي
معىن( :ال إله إالّ اهلل) فإنّها تضمنت النفي واإلثبات كما تضمنته (ال إلـه إالّ اهلل) ,ويف
قوله     :اإلثبات ,ويف قوله     :النفي ,فدلّت اآلية على أنّه
( )

ال بدّ يف اإلسالم من النفي واإلثبات ,فيثبت العبادة هلل وحده ,وينفي عبادة ما سواه)
فكان دعوة الرسل إىل ركين (ال إلـه إالّ اهلل) :نفي العبادة عما سوى اهلل ,وإثباهتا
هلل وحده ال شريك له.
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :ملا بعث النيب  معاذ بن جبل إىل حنو أهل
اليمن ,قال له( :إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب ,فليكن أول ما تدعوهم إىل أن
يوحدوا اهلل تعاىل (ويف رواية :إىل شهادة أن ال إلـه إالّ اهلل وأنّي رسول اهلل) فإذا عرفوا
( )
ذلك فأخربهم أن اهلل فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم)

(
(

) سورة األنبياء:
) سورة النحل6 :

( ) تيسري العزيز احلميد (ص )
( ) رواه البخاري يف كتاب التوحيد ,باب ما جاء يف دعاء النيب  أمته إىل توحيد اهلل تبارك وتعاىل
(صحيح البخاري مع فتح الباري 9/ :رقم  ,)0 0ومسلم يف كتاب اإلميان( ,صحيح مسلم
مع شرح النووي0/ :

رقم

)
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :إن أول ما أوجبه اهلل على لسان رسوله هو االقرار
بالشهادتني كما قال النيب  ملعاذ ابن جبل ملا بعثه إىل اليمن)( ) وذكر احلديث
وعلّق اإلمام ابن القيم على هذا احلديث فقال( :وهلذا كان الصحيح أن أول
واجب جيب على املكلف شهادة أن ال إله إال اهلل ال النظر وال القصد إىل النظر وال الشك
( )
كما هي أقوال ألرباب الكالم املذموم)
وقال الشيخ سليمان بن عبد اهلل آل الشيخ( :فيه دليل على أنّ التوحيد الذي هو
إخالص العبادة هلل وحده ال شريك له ,وترك عبادة ما سواه هو أول واجب ,فلهذا كان
( )
أول ما دعت إليه الرسل عليهم السالم)
وقد حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية اإلمجاع على أ ّن أول ما يدعَى إليه الكافر
الشهادتني ,فقال( :وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء املسلمني فإهنم جممعون على ما
علم باالضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إىل الشهادتني سواء كان معطالً
( )
أو مشركاً أو كتابياً وبذلك يصري الكافر مسلماً وال يصري مسلماً بدون ذلك)
وما تقدم إيراده من مرويات العهد املكّي تدلّ على أنّ أول واجب على العبد
اإلتيان بكلّمة التوحيد ,بنفي اإللـهية عن غري اهلل وإثباهتا هلل وحده ال شريك له.
أمّا حديث عمرو بن عبسة السلمي فالشاهد منه يف قول رسول اهلل ( :بأن
يُوَحَّد اهلل وال يُشرَك به شيء ,وكسر األوثان وصلة الرحم) ,جميباً على سؤال عمرو بن
عبسة( :بأي شيء أرسلك؟)
وقد علّق على هذا احلديث الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل ,فقال( :وفيه
من العرب أيضاً أنّه ملا قال( :أرسلين اهلل) ,قال( :بأي شيء أرسلك؟) ,قال( :بكذا وكذا),

(
(
(
(

) االستقامة ( ) /
) مدارج السالكني ( ) /
) تيسري العزيز احلميد (ص ) 0

) درء تعارض العقل والنقل ()0/2
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فتبيّن أن زبدة الرسالة اإللـهية والدعوة النبوية هي توحيد اهلل بعبادته وحده ال شريك له
( )
وكسر األوثان)
فعُلِم أنّ خالصة دعوة الرسل األمر بعبادة اهلل وحده والنهي عن عبادة من سواه,
فهو أوّل واجب على العبد.
وأمّا نزول سورة الكافرون فوجه داللته أنّ السورة تتضمن معىن (ال إلـه إالّ
اهلل) ,ألنّها تتضمن نفي عبادة ما سوى اهلل ,وإثباهتا له وحده ال شريك له( ) ,وقد أمر اهلل
تعاىل رسوله يف هذه السورة  مب خياطب الكفار( ) ,وإذا وَجَب على النيب  أن
خياطب الكفار بالتوحيد الذي هو إخالص العبادة هلل وحده ,والتربؤ من عبادة غريه ,الّذي
هو معىن (ال إلـه إالّ اهلل) ,دلّ ذلك على أنّ أول واجب على العبد اإلتيان بكلّمة
التوحيد.
والشاهد يف قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل  يف قرآءة النيب  لقول
اهلل تعاىل:

             
(

قال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهلل تعاىل يف تفسري هذه اآلية:

        أي :يتبع بعضهم بعضاً متوالني ,ودعوهتم
( )

مجيعاً واحدة       أي :يأمرون باإلخالص هلل ,وينهون عن الشرك به)

فاآلية تدلّ على أنّ دعوة مجيع الرسل إىل إخالص العبادة هلل وحده ال شريك له,
وترك عبادة ما سواه ,وهو أول ما دعت إليه الرسل عليهم السالم كما قال تعاىل:
              

( )

( ) املفيد املستفيد يف كفر تارك التوحيد (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهّاب:
 - 00- 99/6القسم األول :العقيدة واآلداب اإلسالمية)
(
(
(
(

) انظر :تفسري ابن كثري ( ,) 02- 00/2تيسري العزيز احلميد (ص )
) انظر :فتح القدير ( )62 -62 /
) تيسري الكرمي الرمحن ( ) 60/
) سورة األنبياء:
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وقال:

            

( )

( )

فهو أول واجب على املكلف
وأمّا حديث اهلجرة احلبشية فالشاهد يف قول جعفر للنجاشي( :إن اهلل بعث فينا

رسوله وهو الرسول الذي بشر به عيسى برسول يأيت من بعده امسه أمحد ,فأمرنا أن نعبد
اهلل وال نشرك به شيئاً) ,وقوله يف رواية( :بعث اهلل إلينا رسوالً منا ,نعرف نسبه وصدقه,
وأمانته وعفافه ,فدَعَانا إىل اهلل تعاىل لنُوَحِّدَه ونَعبُدَه ,ونَخلَعَ ما كنا نعبد حنن وآباؤنا من
دونه من احلجارة واألوثان) ,وقوله يف رواية أخرى( :إنّ اهلل بعث إلينا رسوله ,فأمرنا أال
نسجد ألحد إال هلل )
ويستفاد من هذا أنّ دعوة النيب  إىل قومه كانت الدعاء إىل إخالص العبادة هلل
وحده ,وخلع كل ما يُعبد من دون اهلل  ,وهذا معىن (ال إلـه إالّ اهلل) ,وهذا يدلّ
على أنّ أول واجب على املكلّف اإلتيان بكلمة التوحيد
وأمّا حديث نزول سورة  ,   فالشاهد منه يف قول النيب ( يا عم ,أريدهم
على كلمة واحدة تدين هلم هبا العرب وتؤدي العجم إليهم اجلزية) ,قال( :ما هي؟) ,قال:
(ال إله اال اهلل).
هذا يدلّ على أنّ دعوة النيب  هي الدعوة إىل اإلتيان بكلمة (ال إلـه إالّ اهلل)
وهو أوّل ما كان يدعوا إليه  ,فهو أول واجب على املكلف
وقصة وفاة أيب طالب كذلك تدلّ على أنّ اإلتيان بكلمة التوحيد أول واجب على
العبد ,والشاهد يف قول النيب ( :أي عمِّ ,قل :ال إله إال اهلل كلمةً أحاج لك هبا عند
اهلل) ,حيث دعاه إىل كلمة التوحيد ,ومل يَ ْدعُهُ إىل النظر أو القصد إىل النظر أو غريه من
األمور اليت زعم املتكلّمون أنّها أول واجب على املكلّف.
وهكذا طواف النيب  على القبائل قائالً( :قولوا :ال إلـه إالّ اهلل) ,مل يدعُهم إىل
النظر أو القصد إىل النظر أو الشك وإنّما دعاهم إىل اإلتيان بكلمة التوحيد مما يدل على
أن اإلتيان بكلمة التوحيد أول واجب على املكلّف.
(
(

) سورة النحل6 :

) انظر :تيسري العزيز احلميد (ص ) 0
356

الفصل الثالث:
أنواع العبادات اليت ورد ذكرها يف مرويات العهد املكّي
وحتته ثالثة مباحث:

املبحث األول :العبادات القلبية
املبحث الثاين :العبادات القولية
املبحث الثالث :العبادات العملية
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املبحث األوّل:
العبادات القلبية
أوالً-:التوكل
( )

فيه قول النيب  يف قصة إسالم ضماد( ) يف رواية( :ونؤمن به ونتوكل عليه)
التعليق:

(التوكل فريضة جيب إخالصه هلل تعاىل ألنّه من أفضل العبادات ,وأعلى مقامات
( )
التوحيد ,بل ال يقوم به على وجه الكمال إالّ خواص املؤمنني)
وهو اعتماد العبد بقلبه على اهلل تعاىل وثقته به ,واعتقاده أنّه كافيه مع األخذ
( )
باألسباب
قال اهلل :

       

وقال  لنبينا حممد :

(
(
(

( )

         

()6

) تقدم ترمجته( ,ص)26
) دالئل البيهقي (  ,) /وأصله يف صحيح مسلم كما تقدم .انظر :ص ()26
) تيسري العزيز احلميد (ص ) 0

( ) انظر :تيسري العزيز احلميد (ص ,) 0معارج القبول ( /
للشيخ ابن باز (ص) 00
( ) سورة املائدة:
( )6سورة النمل09 :
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-

) ,شرح كتاب التوحيد

وقد ورد ذكر هذه العبادة يف قول النيب  يف قصة إسالم ضماد( :ونؤمن به
ونتوكل عليه) ,وقد عطف النيب  التوكل على اإلميان عطف اخلاص على العام فالتوكل
من اإلميان ,فهو نوع من أنواع العبادة( ).
ثانياً -:احلب والرجاء اخلوف واخلشية
ويف ذلك:
 قول ابن مسعود  :كان نفرٌ من اإلنس يعبدون نفراً من اجلنِّ ,فأسلم النّفرمن اجلنّ ,واستمسك النّاس بعبادهتم فنزلت:
 

      

( )

 قول رسول اهلل ( :ليلة أسري يب مررت على جربيل يف املأل األعلى( )
كاحلِ ْلسِ البايل( ) من خشية اهلل )

(

) كثري ما تُعطف أنواع العبادات على اسم العبادة يف القرآن ليقصدها املتعبد خبصوصها .انظر:

العبودية لشيخ اإلسالم ابن تيمية (ص ) 0-
( ) سورة اإلسراء , 0 :واحلديث تقدم خترجيه ,ص (
( ) تقدم شرحه( ,ص ) 2
(

) تقدم خترجيه ,ص ( ) 2
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)

:التعليق
احلب والرجاء واخلوف واخلشية من العبادات القلبية
          
) (

          

:قال اهلل تعاىل يف احملبة
       

:وقال سبحانه يف الرجاء
) (

) (

       
) (
) (

)6(

:وقال اهلل يف اخلوف

      

    

        

   

: وقال

:وقال جلّ وعال يف اخلشية

:وقال سبحانه يف مدح عباده املؤمنني

 (اخلوف املبين على العلم بعظمة من خيشاه:واخلشية أخص من اخلوف فهي
)0(
)وكمال سلطانه
, واخلوف, احلب:وقد ورد مجع العبادات القلبية الثالث اليت عليها مدار العبودية
 املتقدم الّذي كانت القضية والرجاء يف مرويات العهد املكّي يف خرب ابن مسعود
       

:الواردة فيه سبباً لنزول قول اهلل تعاىل

      

6 :) سورة البقرة
0 :) سورة الكهف
0 :) سورة آل عمران

(
(
(

6 :( ) سورة الرمحن
2 :( ) سورة البقرة
0 :) سورة املؤمنون6(

)60 ) شرح ثالثة األصول للشيخ ابن عثيمني (ص0(
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قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف تفسري هذه اآلية( :أخرب تعاىل عن خواص
عباده الذين كان املشركون يزعمون أهنم يتقربون هبم إىل اهلل تعاىل  :أهنم كانوا راجني له
خائفني منه فقال تعاىل:

           

            
         

( )

يقول تعاىل :هؤالء الذين تدعوهنم من دوين :هم عبادي ,يتقربون إيل بطاعيت,
ويرجون رمحيت ,وخيافون عذايب؛ فلماذا تدعوهنم من دوين؟ فأثىن عليهم بأفضل أحواهلم
( )

ومقاماهتم  :من احلب واخلوف والرجاء)
وقال رمحه اهلل( :فابتغاء الوسيلة إليه :طلب القرب منه بالعبودية واحملبة ,فذكر
( )
مقامات اإلميان الثالثة اليت عليها بناؤه :احلب ,واخلوف ,والرجاء)
فبيّن رمحه اهلل أنّ اهلل مجع بني أنواع العبادة الثالثة اليت عليها مدار اإلميان والعبودية
( )
يف هذه اآلية.
كما جاء ذكر اخلشية مفرداً يف حديث اإلسراء واملعراج يف قول النيب ( :ليلة
أسري يب مررت على جربيل يف املأل األعلى كاحلِ ْلسِ البايل من خشية اهلل  )فذكر 
أنّ اخلشية من صفات املالئكة املقربني ,ومن عباداهتم.
ثالثاً -الصرب
( )

وفيه قول النيب ( :صرباً يا آل ياسر فإن موعدكم اجلنة)

(
(
(
(
(

) سورة اإلسراء0- 6 :

) مدارج السالكني ( ) 6/
) املصدر السابق ( ) 6/
) انظر كذلك :املصدر السابق ( , 0/
) املستدرك ( /

)6

) ,قال األلباين يف حاشية فقه السرية( :حسن صحيح)
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التعليق:
الصرب من أنواع العبادة اليت أمر اهلل عباده هبا
قال جلّ وعال:
  

          

( )

وقال اهلل تعاىل:

           

     

( )

قال الشيخ سليمان بن عبد اهلل آل الشيخ – رمحه اهلل – يف بيان فضل الصرب,
ومكانته ,ومشروعيته ,واحلكمة يف األمر به( :قضى [اهلل] أن يبتلي النوع االنساين باألوامر
والنواهي واملصائب اليت قدرها عليهم ,أمرهم بالصرب على ذلك ,وافترضه عليهم تسلية هلم
وتقوية على ذلك ,وَوَعَدَهم عليه الثواب بغري حساب كما قال:

   

 ) (    فعلى هذا يكون الصرب ثالثة أنواع :صرب على املأمور ,وصرب على
احملظور ,وصرب على املقدور ,ويشملها قوله تعاىل,) (        :
وقوله تعاىل ,) (         :وملا كان الصرب ال حيصل إال
باهلل؛ كما قال ,)6(        :ارشد تبارك وتعاىل إىل اجلمع بينهما,
وقال تعاىل

(
(
(
(

      

()2( )0

) سورة غافر:
) سورة العصر- :
) سورة الزمر0 :
) سورة الرعد:

( ) سورة النحل:
( )6سورة النحل0 :
( )0سورة الطور2 :

( )2تيسري العزيز احلميد (ص

-

)
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)

وورد ذكر هذه العبادة اليت هي (حبس النفس على طاعة اهلل ,وحبسها عن معصية
اهلل ,وحبسها عن التسخط من أقدار اهلل)( ) يف قول النيب ( :صرباً يا آل ياسر فإن
موعدكم اجلنة) ,فقد أمر  آل ياسر يف هذا احلديث بالصرب على األذى الشديد الّذي
لقوه من املشركني ,وبيّن ثواب هذا الصرب الذي هو اجلنة ,فأمر النيب  بالصرب ,وذكره
 أنّه مثاب عليه يدلّ على أنّ الصرب نوع من أنواع العبادة.

(

) شرح ثالثة األصول للشيخ ابن عثيمني (ص

)
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املبحث الثاين:
العبادات القولية
أوالً -االستعاذة
ويف ذلك:
 قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل من سورة فصّلت ,ومن تلك اآليات قول اهلل تعاىل:
       

( )

اليت قرأ فيها النيب  آيات

     

( )

 قول الرسول  يف قصة إسالم ضماد(:ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن( )
سيئات أعمالنا)

(
(
(

) انظر :ص ( ) - 0من الرسالة
) سورة فصلت6 :
) تقدم خترجيه ,ص () 2
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التعليق:

( )

من أنواع العبادة :االستعاذة وهي :طلب اإلعاذة من مكروه
( )
وهلذا أمر اهلل باالستعاذة به يف غري آية من القرآن
قال اهلل تعاىل:
 

            

( )

وقال تعاىل:

        

وقال اهلل :

     

وقال جلّ وعال:

( )

( )

           

()6

وقد ورد األمر باالستعاذة يف مرويات العهد املكّي يف قصة جمادلة عتبة بن ربيعة
مع رسول اهلل  ,لقرآءة النيب  ,سورة فصلت من أول السورة إىل السجدة فيها,
وتضمنت اآليات اليت تالها  قول اهلل تعاىل:

       

     

كما ورد ذكر هذه العبادة يف قصة إسالم ضماد يف قول النيب ( :ونعوذ باهلل من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا)

(
(
(
(
(

) انظر :شرح ثالثة األصول للشيخ ابن عثيمني (ص )6 -6
) انظر :تيسري العزيز احلميد ص ( ) 0

) سورة املؤمنون92-90 :
) سورة غافر6 :
) سورة الفلق:

( )6سورة الناس- :
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ثانياً -االستعانة
ويف ذلك قول النيب  يف قصة إسالم ضماد( :إن احلمد هلل حنمده
( )
ونستعينه)...
التعليق:
(من أنواع العبادة االستعانة ,وهي طلب العون من اهلل  ,قال اهلل تعاىل:
    

( )

أي :ال نعبد إالّ إيّاك والنستعني إال بك)
وقال تعاىل عن نبيّنا حممد :
  



( )

         

( )
( )

وقال رسول اهلل ( :إذا سألت فاسأل اهلل وإذا استعنت فاستعن باهلل)
وقد ورد تقرير هذه العبادة يف مرويات العهد املكّي يف قول النيب  يف قصة
إسالم ضماد( :إن احلمد هلل حنمده ونستعينه).

(
(
(

) تقدم خترجيه ,ص ()26
) سورة الفاحتة:
) معارج القبول ( ) 6 /

( ) سورة األنبياء:
( ) رواه الترمذي يف كتاب صفة القيامة (  660/رقم  ,) 6واإلمام أمحد يف املسند ( ,) 9 /
واحلاكم يف املستدرك (  ,)6 /وقال الترمذي( :حديث حسن صحيح) ,وصححه الشيخ األلباين
يف ظالل اجلنة ( 2/ -

رقم ) 6
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 االستغفار-ًثالثا
 آيات  اليت قرأ فيها النيب ويف ذلك قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل
        

: من ضمنها قول اهلل تعاىل,) (من سورة فصلت
) (

      

:التعليق
 اليت أمر اهلل هبا,االستغفار طلب املغفرة من اهلل( ) وهو نوع من أنواع العبادة
) (

        

         

: قال اهلل

:وقال تبارك وتعاىل
) (

 

وورد األمر هبذه العبادة يف مرويات العهد املكّي يف قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع
 آيات من سورة فصلت اليت تضمنت قول اهلل  حيث قرأ فيها النيب, رسول اهلل
               

:تعاىل

 ) من هذه الرسالة- 0 ( :) انظر

6 :) سورة فصلت
) 20- 09/ (  فتح الباري:) انظر
99 :) سورة البقرة
9 :) سورة حممد
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(
(
(
(
(

رابعاً -:التسبيح
ويف ذلك:
 قرآة النيب  آيات من سورة فصلت على عتبة بن ربيعة( ) ,اليت تضمنتقول اهلل تعاىل:

           

( )

 حديث مقدم النيب  وأصحابه املدينة ,وفيه قول الرباء بن عازب – رضياهلل عنهما.. :قَ ِدمَ النيب  ,فما رأيتُ أهل املدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول اهلل ,
حىت جعل اإلماء َيقُلنَ( :قَ ِدمَ رسول اهلل  ,)فما قَ ِدمَ حىت َقرَأتُ:
 

(
(
(

( )

) انظر( :ص ) - 0من هذه الرسالة
) سورة فصلت:

) سورة األعلى , :واحلديث تقدم خترجيه( ,ص) 2
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التعليق:
من العبادات القولية اليت شرعها لعباده تسبيحه  الذي يتضمن تعظيمه ,
( )
وتنزيهه عن العيوب والنقائص
وقد أمر اهلل عباده بتسبيحه (أول النهار وآخره ويف أوقات الليل وأدبار

الصلوات)( ) فقال:

           

       

( )

وقد ورد ذكر هذه العبادة يف مرويات العهد املكي يف قرآة النيب  آيات من
سورة فصلت على عتبة بن ربيعة ,اليت تضمنت قول اهلل تعاىل:

    

       حيث وصف اهلل املالئكة املقربني هبذه العبادة
كما ورد ذكر التسبيح واألمر به يف حديث وصول رسول اهلل  مع أصحابه إىل
املدينة ,لورود قرآءة الرباء بن عازب  لقول اهلل تعاىل:

     

خامساً -:التكبري
ويف ذلك نزول أول سورة املدثر( ) ,وضمن اآليات اليت نزلت قول اهلل تعاىل:
  

( )

(

) انظر :جمموع الفتاوى (/ 0
) تيسري الكرمي الرمحن ( ) 00 /

(

) تقدم خترجيه( ,ص

(
(

(

)

) سورة 0- 9 :   
) سورة املدثر:

)
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التعليق:
التكبري الّذي هو (وصف اهلل سبحانه بالكربياء والعظمة ,وبأنّه أكرب من أن يكون
له شريك كما يعتقده الكفار)( ) عبادة من العبادات القولية اليت أمر اهلل هبا يف كتابه
العزيز.
قال اهلل تعاىل:

              

        

( )

وقد ورد األمر هبذه العبادة يف مرويات العهد املكّي يف نزول أول سورة املدثر
لورود قول اهلل تعاىل:

   

يف اآليات اليت نزلت ,وذكر املفسرون أنّ معىن



( :   اختَص سَيِّدَك ,ومالكك ,ومصلح أمورك بالتكبري ,وهو :وصفه سبحانه
بالكربياء والعظمة ,وأنه أكرب من أن يكون له شريك كما يعتقده الكفار ,وأَعظِم من أن
( )
يكون له صاحبة أو ولد)

سادساً -:احلمد والشكر
ويف ذلك:
( )

 -قول النيب  يف قصة إسالم ضماد( :إن احلمد هلل حنمده)..

(
(
(
(

) فتح القدير (  ) 9/مع تصرف يسري
) سورة اإلسراء:
) فتح القدير ( ) 9/
) تقدم خترجيه ,ص ()26
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 عن ابن عبّاس رضي اهلل عنهما ,قال :إن قريشًا وعدوا رسول اهلل  أنيعطوه ماالً ,فيكون أغىن رجل مبكة ,ويزوجوه ما أراد من النساء ,ويطئوا عقبه ,فقالوا له:
(هذا لك عندنا يا حممد ,وكفّ عن شتم آهلتنا ,فال تذكرها بسوء ,فإن مل تفعل ,فإنا
نعرض عليك خصلة واحدة ,فهي لك ولنا فيها صالح) ,قال( :ما هي؟) ,قالوا( :تعبد
آهلتنا سنة :الالت والعزى ,ونعبد إهلك سنة) ,قال( :حىت أنظر ما يأيت من عند ريب),
فجاء الوحي من اللوح احملفوظ ) (      :السورة ,وأنزل
      

إىل

قوله      

اهلل  

( )

التعليق:
احلمد والشكر من أنواع العبادة اليت أمر اهلل هبا
( )
(احلمد هو :اإلخبار مبحاسن احملمود مع احملبة له)
والشكر حقيقته يف العبودية( :ظهور أثر نعمة اهلل على لسان عبده :ثناء واعترافاً,
( )
وعلى قلبه :شهوداً وحمبة ,وعلى جوارحه :انقيادًا وطاعة)
(والفرق بينهما :أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه ,وأخص من جهة
متعلقاته ,واحلمد أعم من جهة املتعلقات وأخص من جهة األسباب
ومعىن هذا :أن الشكر يكون بالقلب خضوعاً واستكانة ,وباللسان ثناء واعترافاً
وباجلوارح طاعة وانقياداً ,ومتعلقه :النعم ,دون األوصاف الذاتية ,فال يقال :شكرنا اهلل
على حياته ومسعه وبصره وعلمه ,وهو احملمود عليها ,كما هو حممود على إحسانه وعدله,
والشكر يكون على اإلحسان والنعم

(
(
(
(

) سورة الكافرون:
) سورة الزمر ,66-6 :واحلديث تقدم خترجيه ,ص () 0
) جامع الرسائل لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( ) 0/
) مدارج السالكني ( ) 0 /
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فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به احلمد من غري عكس ,وكل ما يقع به احلمد
( )
يقع به الشكر من غري عكس ,فإن الشكر يقع باجلوارح واحلمد يقع بالقلب واللسان)
وقد أمر اهلل عباده أن حيمدوه وأن يشكروه
قال اهلل تعاىل:

     

قال املفسرون إن هذه اآلية خرب مبعىن أمر
وقال :

( )

( )

       

وقال اهلل :

     

وقال جلّ وعال:

( )

( )

        

()6

وورد تقرير هذه العبادة يف مرويات العهد املكّي يف قول النيب  يف قصة إسالم
ضماد( :إنّ احلمد هلل حنمده )..
كما ورد األمر بالشكر يف احلديث املتضمن سبب نزول سورة الكافرون وقول اهلل تعاىل:
       

(
(
(
(
(

) املصدر السابق ( ) 20- 09/
) سورة الفاحتة:

) تفسري الطربي (  ,)6 /تفسري ابن كثري ( ) 2/
) سورة النمل9 :
) سورة البقرة:

( )6سورة النحل:
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سابعاً -:الدعاء
ويف ذلك:
 -قصة إسالم سلمان الفارسي  :فقلت :ال واهلل ما هو خبري من دينهم,

هؤالء قومٌ يعبدون اهلل ,ويدعونه ويصلّون له ,وحنن نعبد ناراً نوقدها بأيدينا ,إذا تركناها
ماتت

( )

 قول ابن مسعود :كان نفرٌ من اإلنس يعبدون نفراً من اجلنِّ ,فأسلم النّفر مناجلنّ ,واستمسك النّاس بعبادهتم فنزلت:
 

      

( )

 مجيع األحاديث الواردة يف إجابة اهلل دعوات النيب  كدعائه  هلداية عمر( )
بن اخلطاب  ودعائه على املستهزئني.

(
(
(

) تقدم خترجيه ,ص ( ,) 0واللفظ ليونس بن بكري يف روايته عن ابن إسحاق
) سورة اإلسراء , 0:واحلديث تقدم خترجيه ,ص( )
) انظر :ص (  )2وما بعدها من هذه الرسالة
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التعليق:
الدعاء من أجلّ العبادات وهو أعلى مقامات العبودية وهو لب العبادة ,والعبودية
تظهر يف الدعاء أكثر مما تظهر يف غريه من العبادات ,وجيتمع فيه من أنواع التعبد ما ال
( )
جيتمع يف غريه ,وهلذا أُطلق لفظ الدعاء على العبادة نفسها يف القرآن
والدعاء نوعان :دعاء مسألة ,ودعاء عبادة
فدعاء املسألة طلب الداعي ما ينفعه ,وطلب كشف ما يضرّه
وأما دعاء العبادة فهو أن يتعبد به هلل طلباً لثوابه وخوفاً من عقابه
ويراد بالدعاء يف القرآن دعاء املسألة تارة ودعاء العبادة تارة ويراد به جمموعهما,
( )
ومها متالزمان فدعاء العبادة يستلزم دعاء املسألة ,ودعاء املسألة يتضمن دعاء العبادة
وقد أمر اهلل تعاىل بالدعاء يف كتابه فقال:

       

       

( )

( )

وقال النيب ( :الدعاء هو العبادة)
وقد ورد تقرير هذه العبادة يف مرويات العهد املكّي يف قصة إسالم سلمان  يف

قول سلمان ( :ال واهلل ما هو خبري من دينهم ,هؤالء قومٌ يعبدون اهلل ,ويدعونه
ويصلّون له ,وحنن نعبد ناراً نوقدها بأيدينا ,إذا تركناها ماتت)
(
(

) انظر :تصحيح الدعاء ص ( ) 0لفضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد اهلل أبو زيد شفاه اهلل
) انظر :جمموع الفتاوى (  ,) - 0/بدائع الفوائد (  ,)2 6-2 /تيسري العزيز احلميد ص

( ,) 2 - 20شرح ثالثة األصول للشيخ ابن عثيمني (ص ,) 6تصحيح الدعاء ص () 2- 0
(
(

) سورة غافر60 :
) رواه أبو داود يف كتاب الصالة ,باب الدعاء (  09/رقم  ,) 09والترمذي يف كتاب

رقم  ,) 0وابن ماجه يف كتاب الدعاء ,باب
التفسري ,باب ومن سورة املؤمن ( - 0 /
فضل الدعاء (  6 /رقم  ,) 2 2واإلمام أمحد يف املسند (  ,) 0 /واحلاكم يف املستدرك
(  ,)660/وقال الترمذي( :حديث حسن صحيح) ,وصححه احلاكم ,وقال الشيخ األلباين يف
صحيح اجلامع (  6 /رقم ( :) 00صحيح)
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وقد استدلّ سلمان  على أنّ دين النصارى الّذين مرّوا هبم خري من دين اجملوس
بأنّهم يعبدون اهلل ويوجهون الدعاء إليه خبالف اجملوس الذين عبدوا النار ,والعطف يف قوله
(ويدعونه) على قوله (هؤالء قوم يعبدون اهلل) عطف اخلاص على العام ,فالدعاء نوع من
أنواع العبادة
وأمّا قصة إسالم اجلن فالشاهد فيه يف نزول قول اهلل تعاىل:

  

     

من معاين  :   يطلبون( ) ,ومن معاين  :   احلاجة ,وتقدمي
اجلار واجملرور على لفظ

  

يف قول اهلل تعاىل:

     

يفيد احلصر والقصر أو االختصاص ,ففي اآلية الكرمية الثناء على خاصة عباد اهلل وذلك
أنّهم طلبوا حوائجهم من اهلل وحده دون من سواه( ) ,وذلك يدلّ على أنّ الدعاء عبادة ال
جيوز صرفها لغري اهلل تعاىل
ويف األخبار الواردة يف إجابة دعوات النيب  حتقيق لقول اهلل تعاىل:
    

(
(

) انظر :القول املفيد على كتاب التوحيد ( ) 9/

) انظر :التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص()20-09
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املبحث الثالث:
العبادات العملية
أوالً -:الذبح
ويف ذلك:
 أنّ النّيب  لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلْدَح( ) قبل أن ينْزل على النيبُدمَت إىل النيب  سفرة ,فأىب أن يأكل منها ,مث قال زيد( :إين لستُ آكل
 الوحيُ ,فق ِّ
مما تذحبون على أنصابكم والآكل إالّ ما ُذكِر اسمُ اهلل عليه) .وأ ّن زيد بن عمرو كان
يعيب على قريش ذبائحهم ويقول( :الشاة خلقها اهلل ,وأنزل هلا من السماء املاء ,وأنبت
( )
هلا من األرض ,مثّ تذحبوهنا على غري اسم اهلل!) إنكاراً لذلك وإعظاماً له
 حديث زيد بن حارثة يف حبث زيد بن عمرو بن نفيل عن الدين ,وحواره معالنيب  ,وفيه.. :فأناخ رسول اهلل  البعري الذي حتته ,مث قدمنا إليه السفرة اليت كان فيها
الشواء ,فقال( :ما هذا؟) فقلنا( :هذه شاة ذحبناها لنصب كذا وكذا) ,فقال( :إين ال أكل
( )
شيئاً ذُبِح لغري اهلل) ,مثّ تفرّقا
 حديث زيد بن عمرو من نفيل وورقة بن نوفل والتماسهما لدين وفيه قول( )
زيد بن عمرو للنيب ( :يا بن أخي إنا ال نأكل مما ذبح على النصب)

(
(
(
(

) تقدم التعريف به( ,ص )9
) تقدم خترجيه ,ص () 2
) تقدم خترجيه ,ص ( )9
) تقدم خترجيه ,ص ( )9
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التعليق:
الذبح يف الشرع إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه خمصوص وإذا قُصد به تعظيم
( )
املذبوح له والتذلل له والتقرب إليه فهو عبادة ال جيوز صرفها لغري اهلل 
قال اهلل تعاىل:

          

( )

( )

و(النسك) :الذبح
وقال تعاىل:

    

( )

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل( :أمره اهلل أن جيمع بني هاتني العبادتني
العظيمتني ,ومها :الصالة والنسك الدالتان على القرب والتواضع واإلفتقار وحسن الظن
وقوة اليقني وطمأنينة القلب إىل اهلل وإىل عدته وأمره وفضله وخلفه ,عكس حال أهل
الكرب والنفرة وأهل الغىن عن اهلل الذين ال حاجة ىف صالهتم إىل رهبم يسألونه إياها ,والذين
ال ينحرون له خوفاً من الفقر وتركاً إلعانة الفقراء وإعطائهم وسوء الظن منهم برهبم وهلذا
مجع اهلل بينهما يف قوله تعاىل:

          

والنسك هي الذبيحة إبتغاء و جهه ,واملقصود أن الصالة و النسك مها أجل ما يتقرب به
إىل اهلل فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب ألن فعل ذلك وهو الصالة والنحر سبب
للقيام بشكر ما أعطاه اهلل إياه من الكوثر واخلري الكثري ,فشُكر املنعم عليه وعبادتُه أعظمها
هاتان العبادتان بل الصالة هناية العبادات وغاية الغايات ,كأنه يقول:
 

  

اخلري الكثري وأنعمنا عليك بذلك ألجل قيامك لنا هباتني العبادتني شكراً إلنعامنا

عليك) ,ومها السبب إلنعامنا عليك بذلك فقم لنا هبما فإن الصالة والنحر حمفوفان بإنعام
قبلهما وإنعام بعدمها ,وأجل العبادات املالية النحر ,وأجل العبادات البدنية الصالة ,وما
جيتمع للعبد ىف الصالة ال جيتمع له ىف غريها من سائر العبادات كما عرفه أرباب القلوب
(
(
(
(

) انظر :شرح ثالثة األصول للشيخ ابن عثيمني (ص)66
) سورة األنعام6 :
) انظر :تفسري الطربي ( ) 0/
) سورة الكوثر:
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احلية وأصحاب اهلمم العالية ,وما جيتمع له ىف حنره من إيثار اهلل وحسن الظن به وقوة
اليقني والوثوق مبا ىف يد اهلل أمر عجيب ,إذا قارن ذلك اإلميان واإلخالص ,وقد إمتثل
( )
النىب  أمر ربه ,فكان كثري الصالة لربه كثري النحر)
فبيّن رمحه اهلل عظم مكانة الذبح من بني سائر العبادات ,كما بيّن أنّه أجل
العبادات املالية ملا جيتمع فيه من أنواع العبادة كاخلضوع هلل تعاىل ,والشكر له ,
وحسن الظن به ,والتوكل عليه.
وقد ورد اإلنكار على الذبح لغري اهلل ,وعلى الذبح باسم غري اهلل يف قصة زيد بن
عمرو بن نفيل وحبثه عن الدين احلنيف ,حيث ورد فيه إنكاره على مشركي مكة
ذبائحهم ,وذلك ألنّهم كانوا يذحبون الشاة على غري اسم اهلل ,وحيث ورد فيه امتناع النيب
 عن أكل ما ذُبح لغري اهلل ,وما ذُبح على النصب ,مما يدلّ على أنّ الذبح إذا وقع على
جهة التقرب والتذلل والتعظيم عبادة جيب أن تكون هلل وحده ال شريك له ,كما جيب أن
يسمى اهلل على الذبيحة.
ويُستفاد من هذا أن الذبح ينظر فيه إىل أمرين:
األمر األول :التسمية ,فال جيوز الذبح على غري اسم اهلل تعاىل ,وال جيوز أكل ما
ذبح على غري اسم اهلل كما قال تعاىل:
    

        

( )

( :       ما ذُبح على غري امسه تعاىل من األنصاب واألنداد
( )

واألزالم ,وحنو ذلك مما كانت اجلاهلية ينحرون له)
و(التسمية على الذبيحة من جهة املعىن :استعانة ,فإذا مسى اهلل :فإنّه استعان يف هذا
الذبح باهلل جلّ وعال ,ألنّ الباء يف قولك :بسم اهلل ,يعين :أذبح متربكاً ,مستعيناً بكل اسم
( )
اهلل جلّ وعال ,أو باهلل جلّ وعال الّذي له األمساء احلسىن)
(
(
(
(

) جمموع الفتاوى (/ 6
) سورة البقرة0 :
) تفسري ابن كثري ( ) 2 - 2 /
-

)

) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ,ص () 2
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فمن ذبح بسم غري اهلل فقد صرف العبادة لغري اهلل ,ووقع يف الشرك األكرب ,ألنّه
( )
قد استعان بغري اهلل ,وإن جعل الذبيحة هلل
أمّا ترك تسمية اهلل على الذبيحة فالراجح من أقوال أهل العلم أنه حرام ولو على
( )
الناسي
األمر الثاين :القصد من الذبيحة ,فمن نوى بذبيحته التقرب ,جيب عليه أن يقصد
هبا وجه اهلل تعاىل ,وال جيوز له الذبح تقرباً وتذلالً لغري اهلل فإنّه شرك ,أما من ذبح من
أجل اللحم وإكراماً للضيوف جاز له ذلك إذا مسّى اهلل على ذبيحته ألنّه استعان باهلل يف
( )
ذبيحته ومل يذبح تقرّباً وتذلالً لغري اهلل
ثانياً -السجود
ويف ذلك:
 -قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل  ,اليت قرأ فيها رسول اهلل 

آيات من سورة فصلت( ) ,من ضمنها قول اهلل تعاىل:

     

              
              

( ),

وسجد النيب  بعد قرآءة هذه اآلية

(

) انظر :املصدر السابق ,ص (- 9
) جمموع الفتاوى ( ) 9/

(

) سورة فصلت0 :

(

)

( ) انظر :شرح ثالثة األصول للشيخ ابن عثيمني ( ,)60-66والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ,ص
() 0- 9
( ) انظر :ص ( ) - 0من هذه الرسالة
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 حديث عبد اهلل بن مسعود يف اهلجرة إىل حلبشة :قال :قال جعفر( :أناخطيبكم اليوم) .فاتبعوه فسلَّم ومل يسجد ,فقالوا له( :ما لك ال تسجد للمَلِك؟) قال( :إنّا
ال نسجد إال هلل  .)قال( :وما ذاك؟) قال :إنّ اهلل بعث إلينا رسوله ,فأمرنا أال نسجد
( )
ألحد إال هلل  ,وأمرنا بالصالة والزكاة)

هلل)

( )

 يف حديث أيب موسى  يف اهلجرة إىل احلبشة :قال جعفر( :ال نسجد إال -سجود أهل مكّة إنسهم وجنّهم ,مؤمنهم وكافرهم عندما قرأ عليهم رسول

اهلل  سورة النجم( ) وانتهت هذه السورة بقول اهلل تعاىل:

     

 نزول آخر سورة العلق( ) ,وضمن اآليات اليت نزلت قول اهلل تعاىل:   

( )

  

()6

التعليق:
السجود نوع من أنواع العبادة ,وقد وصف اهلل املالئكة املقربني بالسجود له تعاىل
يف سياق املدح مما يدل على أنّه حيبه ,فهو عبادة
قال اهلل تعاىل:
  

(
(
(

          

()0

) تقدم خترجيه (
) تقدم خترجيه ,ص ( )
) انظر :ص (  ) -من الرسالة
)

( ) سورة النجم6 :
( ) انظر( :ص) 2
( )6سورة العلق9 :
()0

سورة األعراف06 :
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وقد ذم اهلل من امتنع عن هذه العبادة ,فقد وصف الكفار باالمتناع عن السجود
فقال:

        

( )

وقد أمر اهلل تبارك وتعاىل بالسجود فقال :
 

      

( )

وقال جلّ وعال لنبيه :

    

( )

وقد ورد األمر بالسجود هلل وحده والنهي عن السجود لغريه يف مرويات العهد
املكي يف قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع النيب  ,حيث قرأ رسول اهلل  يف هذه القصة
من أول سورة فصلت إىل السجدة فيها فسجد ,وانتهت اآليات اليت تالها  بقول اهلل
تعاىل:

              

             
      

ويف هذا األمر بالسجود هلل والنهي عن السجود لغريه تعاىل مما يدلّ على أنّ
السجود نوع من أنواع العبادة ال جيوز صرفه لغري اهلل 
كما ورد هذا األمر والنهي يف حديث اهلجرة احلبشية حيث جاء فيه قول جعفر:
(ال نسجد إال هلل) ,وقوله( :إنّ اهلل بعث إلينا رسوله ,فأمرنا أال نسجد ألحد إال هلل )
وورد األمر بالسجود يف قصة سجود أهل مكّة مع رسول اهلل  ,حيث سجدوا
مع رسول اهلل  بعد قرآءته سورة النجم عليهم ,وانتهت هذه السورة باألمر بالسجود
هلل يف قوله تعاىل:

(
(
(

     

) سورة االنشقاق:
) سورة اإلنسان6 :
) سورة العلق9 :
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و(العطف يف قوله     على قوله    :من باب عطف العام على
( )

اخلاص)

كما ورد األمر هبذه العبادة العظيمة يف نزول آخر سورة العلق لورود قول اهلل

تعاىل        :ضمن اآليات اليت نزلت.
ثالثاً -:الصالة ,والزكاة ,والصيام
ويف ذلك:
 قول سلمان الفارسي  يف قصة إسالمه :فقلت( :ال واهلل ما هو خبري مندينهم ,هؤالء قومٌ يعبدون اهلل ,ويدعونه ويصلّون له ,وحنن نعبد ناراً نوقدها بأيدينا ,إذا
( )
تركناها ماتت)
 -حديث جمادلة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل  ,فيه قرآءة النيب  آليات من

سورة فصلت( ) ,من ضمنها قول اهلل :
    

       

( )

 قول جعفر يف حديث أم سلمة يف اهلجرة إىل احلبشة( :وأمرنا أن نعبد اهلل( )
وحده ال نشرك به شيئاً وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام)

(
(
(
(
(

) تفسري سورة احلجرات إىل سورة احلديد للشيخ ابن عثيمني (ص) 9

) تقدم خترجيه ص ( ,) 0واللفظ ليونس بن بكري يف روايته عن ابن إسحاق
) انظر :ص ( ) - 0من الرسالة
) سورة فصلت0-6 :
) تقدم خترجيه ,ص () 9
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 يف حديث عبد اهلل بن مسعود يف اهلجرة إىل حلبشة :قال جعفر( :إنّ اهلل بعث( )
إلينا رسوله ,فأمرنا أال نسجد ألحد إال هلل عزّ وجل ,وأمرنا بالصالة والزكاة)
 يف حديث أيب موسى  يف اهلجرة إىل احلبشة :قال جعفر( :ال نسجد إالهلل) ,فقال له النجاشي( :وما ذاك؟) ,قال( :إن اهلل بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي
بشر به عيسى برسول يأيت من بعده امسه أمحد ,فأمرنا أن نعبد اهلل وال نشرك به شيئاً,
( )
ونقيم الصالة ونؤيت الزكاة وَأ َمرَنا باملعروف وهنانا عن املنكر)
 -6حديث اإلسراء واملعراج الذي تلقى فيه النيب  فرض الصلوات اخلمس

( )

التعليق:
أمر اهلل عباده بالصالة ,والزكاة ,والصيام
وقد مجع تعاىل بني األمر بالصالة وبني األمر بالزكاة يف قوله:
          

وقال جلّ وعال يف الصيام:
     

(
(
(
(
(

( )

         
( )

وهذه العبادات الثالث من أركان اإلسالم اخلمسة
) تقدم خترجيه ,ص (

   

)

) تقدم خترجيه ,ص ( )
) انظر :ص (  ) 0وما بعدها
) سورة البينة:
) سورة البقرة2 :
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قال رسول اهلل ( :بين اإلسالم على مخس :شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممداً
( )
عبده ورسوله ,وإقام الصالة ,وإيتاء الزكاة ,وحج البيت ,وصوم رمضان)
وجاء ذكر مشروعية الصالة يف مرويات العهد املكّي مفردةً يف قصة إسالم سلمان

الفارسي ( :ال واهلل ما هو خبري من دينهم ,هؤالء قومٌ يعبدون اهلل ,ويدعونه ويصلّون
له ,وحنن نعبد ناراً نوقدها بأيدينا ,إذا تركناها ماتت)
وقد استدلّ سلمان  على أنّ دين النصارى الّذين مرّوا هبم خري من دين اجملوس
بأنّهم يعبدون اهلل ويصلّون له خبالف اجملوس الذين عبدوا النار ,والعطف يف قوله (ويصلون
له) على قوله (هؤالء قوم يعبدون اهلل) عطف اخلاص على العام ,فالصالة نوع من أنواع
العبادة
كما جاء ذكر فرضية الصالة مفردة يف حديث اإلسراء واملعراج حيث فرض اهلل
على رسوله  الصلوات اخلمس بعد عروجه  إىل السماء السابعة
وجاء تقرير وجوب الزكاة مفردة يف حديث جمادلة عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل
 ,لَِتضَمُّن اآليات اليت قرأها  يف هذا احلديث على قول اهلل تعاىل:

  

         

اختلف املفسرون يف املراد بالزكاة يف هذه اآلية الكرمية ,فقال بعضهم إنّه طهارة
( )
النفس من الشرك واألخالق الرذيلة ,وقال آخرون إنّه زكاة األموال
قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل عقب ذكره للقول األخري( :وهذا هو الظاهر عند
كثري من املفسرين ,واختاره ابن جرير ,وفيه نظر ألنّ إجياب الزكاة إنّما كان يف السنة
الثانية من اهلجرة إىل املدينة على ما ذكره غري واحد ,وهذه اآلية مكّية ,اللهم إال أن يقال:
ال يَبعُد أن يكون أصل الصدقة والزكاة وكان مأموراً به يف ابتداء البعثة ,كقوله تبارك
( ) رواه مسلم يف كتاب اإلميان ,باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام (صحيح مسلم مع شرح
)
النووي 0/ :رقم
(

) انظر :تفسري ابن كثري () 6 /0
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وتعاىل ,) (       :فأما الزكاة ذات النصب واملقادير فإمنا بني
أمرها باملدينة ,ويكون هذا مجعاً بني القولني ,كما أن أصل الصالة كان واجباً قبل طلوع
الشمس وقبل غروهبا يف ابتداء البعثة ,فلما كان ليلة اإلسراء قبل اهلجرة بسنة ونصف
فرض اهلل تعاىل على رسوله  الصلوات اخلمس ,وفصّل شروطها وأركاهنا وما يتعلق هبا
( )
بعد ذلك شيئاً فشيئاً واهلل أعلم)
ويُمكن أن يقال إنّ األمر بالزكاة يف مكّة من اخلطاب الّذي أُخِّر بيانه من وقت
اخلطاب إىل وقت احلاجة ,مبعىن أنّ املسلمني عُرِّفوا بوجوب إيتاء الزكاة يف مكّة على وجه
اإلمجال ,مثّ جاء تفصيل ذلك متراخياً عنه ,ألنّ الراجح من أقوال علماء أصول الفقه جواز
( )
تأخري البيان عن وقت اخلطاب إىل وقت احلاجة
وجاء تقرير وجوب الصالة ,والزكاة ,والصيام معاً يف حديث اهلجرة احلبشية يف
قول جعفر للنجاشي( :وأمرنا أن نعبد اهلل وحده ال نشرك به شيئاً وأمرنا بالصالة والزكاة
والصيام)
ولكن َيرِد على ذكر الصيام ما رواه معاذ بن جبل  أن رسول اهلل  قدم
املدينة ,فجعل يصوم من كل شهر ثالثة أيام ,وصام يوم عاشوراء ,مثّ إنّ اهلل  فرض
عليه الصيام فأنزل اهلل 

          

 ,) (   فإ ّن ظاهر هذا احلديث أنّ الصيام مل يشرع إالّ بعد اهلجرة ,ويُمكن أن
يُزال هذا اإلشكال مبا تقدّم من الكالم يف جواز تأخري البيان عن وقت اخلطاب إىل وقت
(

) سورة األنعام:

( )تفسري ابن كثري () 6 /0
( ) انظر :املستصفى من علم األصول أليب حامد الغزايل (  ,) 0- 0/روضة الناظر وجنة املناظر
ملوفق الدين ابن قدامة (  ,) 9 - 2 /مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ حممد األمني
الشنقيطي ص ( ) 9 - 9
( ) سورة البقرة , 2 :واحلديث رواه أبو داود يف كتاب الصالة ,باب كيف األذان ( - 0/
 2رقم  ,) 00واإلمام أمحد يف املسند (  ,) 6/واحلاكم يف املستدرك (  ) 0 /وصححه
ووافقه الذهيب ,وقال الشيخ األلباين يف صحيح أيب داود ( ( :) 0 /صحيح) ,وصححه يف الثمر
املستطاب ص (

) ,وأشار إىل صحته يف إرواء الغليل ( ) - 0/
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احلاجة ,ويُقال إنّ املسلمني ُعرّفوا بوجوب الصيام يف مكّة بإمجال ليستعدّوا له ,مثّ جاء
بيانه وتفصيله متراخياً يف املدينة واهلل أعلم
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الفصل الرابع

:

بيان حقيقة الشرك يف مرويات العهد املكّي
وحتته متهيد وأربعة مباحث:

متهيد :معىن الشرك وحكمه
املبحث األول :أنواع الشرك الواردة يف مرويات العهد املكّي
املبحث الثاين :النهي عن الشرك
املبحث الثالث :أسباب الوقوع يف الشرك
املبحث الرابع :مرويات العهد املكي يف إبطال شبهات املشركني
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متهيد:
معىن الشرك وحكمه
الشرك يف اللغة مادته تدل على الشركة الذي هو خالف االنفراد( ) فهو أن يُجعل
واحدٌ شريكاً لآلخر
والشرك يف الشرع :تشبيه اخلالق باملخلوق ,وتشبيه املخلوق باخلالق يف خصائص
اإللـهية كالتفرد مبُلك الضر والنفع ,والعطاء واملنع ,والتفرد بالكمال املطلق الذي ال
( )
يشارك اهلل فيه أحد بوجه من الوجوه ,والتفرد باستحقاق العبادة
وهذا التعريف يشمل مجيع أقسام التوحيد الثالثة ,وهلذا قيل إنّ الشرك( :هو :اختاذ
( )
الشريك مع اهلل جلّ وعال يف الربوبية ,أو يف العبادة ,أو يف األمساء والصفات)
والكالم يف هذا الفصل على الشرك يف األلوهية وهو :صرف نوع من أنواع
( )
العبادة لغري اهلل تعاىل
والشرك أعظم ما هنى اهلل عنه ,وكثرياً ما يأيت النهي عنه يف القرآن مقروناً باألمر
بالتوحيد الذي هو أعظم ما أمر اهلل به
قال اهلل تعاىل:

       

( )

والنهي عن الشرك أول النهي يف القرآن ,قال اهلل تعاىل:

(
(
(
(

     

()6

) انظر :معجم مقاييس اللغة ,مادة (شرك)
) انظر :جتريد التوحيد املفيد (ص  ,)6 -6تيسري العزيز احلميد (ص )9
) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص )9
) انظر :األصل اجلامع لعبادة اهلل وحده (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب:

– القسم األول :العقيدة واآلداب اإلسالمية)
/6
( ) سورة النساء , 6 :وانظر :ثالثة األصول (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب:
– القسم األول :العقيدة واآلداب اإلسالمية)
/6
( )6سورة البقرة:
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والشرك ال يغفره اهلل إالّ بالتوبة ,قال اهلل جلّ وعال:

       

              

( )

ومن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغري اهلل يُحرم من دخول اجلنة وخيلد يف نار
جهنم قال اهلل تعاىل:
   

             
( )

والشرك حيبط األعمال الصاحلة ,قال تعاىل:
 

      

( )

وجاء حكم الشرك يف السنة النبوية ,فعن عبد اهلل بن مسعود  ,قال :قال النيب
( )
( :من مات وهو يدعو من دون اهلل نداً دخل النار)
وعن جابر بن عبداهلل  ,قال :مسعت رسول اهلل  يقول( :من لقي اهلل ال
( )
يشرك به شيئا دخل اجلنة ,ومن لقيه يشرك به دخل النار)
فاتضح مما سبق أنّ الشرك أعظم الذنوب ,وعواقبه وخيمة ,ألنّه حيبط األعمال,
وصاحبه يُحرم من دخول اجلنة ,وخيلد يف النار إالّ إن تاب ,ولذلك جيب على كلّ مسلم
أن يعلم حقيقة الشرك ,وأنواعه ,واألسباب اليت توقع املرء يف الشرك ,وأن يعلم زيف
شبهات من حاول أن يربر الشرك ,ليكون على حذر منه ,وكي يتجنبه ,ويبتعد عنه أعظم
البعد.

(

) سورة النساء6 :
) سورة املائدة0 :

(

) رواه البخاري يف كتاب التفسري ,باب قوله (        صحيح البخاري مع

(
(

) سورة األنعام22 :

الفتح /2 :رقم ) 90
( ) رواه مسلم يف كتاب اإلميان ,باب من مات ال يشرك باهلل شيئًا دخل اجلنة ومن مات مشركاً
دخل النار (صحيح مسلم مع شرح النووي 09/ :رقم ) 66
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املبحث األوّل:
أنواع الشرك الواردة يف مرويات العهد املكّي
ويف ذلك:
أوالً :ما ورد يف شرك الدعاء ,ويف ذلك قول ابن مسعود  :كان نفرٌ من اإلنس
يعبدون نفراً من اجلنِّ ,فأسلم النّفر من اجلنّ ,واستمسك النّاس بعبادهتم فنزلت:
      

 

( )

ثانياً :ما جاء يف شرك الطاعة ,يف ذلك قول ابن عباس رضي اهلل عنهما( :إذا سرَّكَ
أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثالثني ومائة من سورة األنعام:
  إىل قوله

      

ويف اآلية قوله تعاىل:

    

( )

        

التعليق:
ذكر الشيح حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة أنّ الشرك األكرب املخرج من امللة
أربعة أنواع( ):

(

) سورة اإلسراء , 0 :واحلديث تقدم خترجيه ص(

)

( ) سورة األنعام , 0 :واحلديث رواه البخاري يف كتاب املناقب ,باب قصة زمزم وجهل العرب
)
(صحيح البخاري مع فتح الباري 6 6/6 :رقم
( ) انظر :جمموعة التوحيد (ص ) ,الضياء الشارق يف رد شبهات املاذق املارق للشيخ سليمان بن
سحمان (ص

-

)
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 شرك الدعاء:النوع األول
          

:والدليل عليه قول اهلل تعاىل
) (

      

 شرك النية وإلرادة والقصد:النوع الثاين
             

:قال تعاىل

                 
) (

 

 شرك الطاعة:النوع الثالث
) (

        

:قال اهلل تعاىل

 عبادهتم األحبار والرهبان باتباعهم إيّاهم يف حترميهم ما أحلّه اهلل وفسّر النيب
) (
 وحتليلهم ما حرّمه اهلل

6 :) سورة العنكبوت

:) سورة هود
:) سورة التوبة
 وحسنه الشيخ,) 09  رقم02/ (  باب ومن سورة التوبة,) رواه الترمذي يف كتاب التفسري
6-

(
(
(
(

) 0األلباين يف غاية املرام (ص
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النوع الرابع :شرك احملبة
قال تعاىل:

            

( )

واألخبار املتقدمة من مرويات العهد املكّي يف النوع األول والثالث
أمّا شرك الدعاء فقد ورد ذكره يف خرب ابن مسعود يف إسالم اجلن لنزول قول اهلل
تعاىل:

        

ذكر الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل إنّ الدعاء املذكور يف اآلية دعاء املسألة( ),
فكانت عبادهتم اجلنّ أهنم كانوا يتوجهون إليهم بالدعاء وهذا شرك يف الدعاء
وأمّا الشرك يف الطاعة فقد ورد ذكره يف أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما( :إذا
سرَّكَ أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثالثني ومائة من سورة األنعام:
   إىل قوله

   

      

ويف اآلية قوله تعاىل:

        

قال الشيخ عبد احلميد بن باديس( ) رمحه اهلل تعاىل( :ومن توحيده تعاىل :توحيده
( )

يف شرعه ,فال حاكم وال مُحَلِّل وال مُحَرِّم سواه)

مثّ استدلّ على قوله بعدد من اآليات القرآنية ,من ضمنها قول اهلل تعاىل:

 

                 
  

(

) سورة البقرة6 :
) القول املفيد على كتاب التوحيد ( ) 2/

(

) العقائد اإلسالمية من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية (ص)62

(

( ) هو :الشيخ عبد احلميد بن باديس أحد علماء اجلزائر ورئيس مجعية العلماء اجلزائريني ,كان رمحه
اهلل نشيطاً يف الدعوة إىل اهلل ,وحريصاً على تعليم عقيدة السلف الصاحل .تويف عام  9 0م .انظر:
الترمجة اليت كتبها تلميذه يف مقدمة كتاب الشيخ( :العقائد اإلسالمية)
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ومفهوم كالم الشيخ رمحه اهلل أنّ الشرك باهلل منه ما هو شرك يف شرعه ,ووجه
داللة اآلية على شرك الطاعة ,أنّ املشركني حرموا ما أحلّه اهلل تعاىل ,فجعلوا أنداداً هلل يف
حكمه وشرعه وطاعته ,ومن أطاعهم يف ذلك أشرك ,وهذا شرك يف الطاعة
فتبيّن أنّ شرك الطاعة ورد ذكره وبيان قبحه يف مرويات العهد املكّي
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املبحث الثاين:
النهي عن الشرك
ويف ذلك:
 نزول أول سورة املدثر( ) ,وورد يف اآليات اليت نزلت يف أول هذه السورةقول اهلل تعاىل:

   

( )

 قرآءة رسول اهلل  آليات من سورة فصلت على عتبة بن ربيعة( ) ,منضمنها قول اهلل تعاىل:

   

( )

 عن ابن عبّاس رضي اهلل عنهما ,قال :إن قريشاً وعدوا رسول اهلل  أنيعطوه ماالً ,فيكون أغىن رجل مبكة ,ويزوجوه ما أراد من النساء ,ويطئوا عقبه ,فقالوا له:
(هذا لك عندنا يا حممد ,وكفّ عن شتم آهلتنا ,فال تذكرها بسوء ,فإن مل تفعل ,فإنا
نعرض عليك خصلة واحدة ,فهي لك ولنا فيها صالح) ,قال( :ما هي؟) ,قالوا( :تعبد
آهلتنا سنة :الالت والعزى ,ونعبد إهلك سنة) ,قال( :حىت أنظر ما يأيت من عند ريب),
فجاء الوحي من اللوح احملفوظ ) (      :السورة ,وأنزل اهلل

      

إىل قوله

     

ومن ضمن هذه اآليات قول اهلل تعاىل:
      

(
(
(

)

( ) سورة فصلت6 :
( ) سورة الكافرون:
( )6سورة الزمر ,66-6 :واحلديث تقدم خترجيه( ,ص) 0
( )0سورة الزمر6 :
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()6

        

()0

) تقدم خترجيه( ,ص
) سورة املدثر:
) انظر( :ص ) - 0من الرسالة

 

 -عن ابن عباس  أن أحد املشركني قال للنيب ( :يا حممد ,تزعم أن اهلل

أنزل عليك  ) (             ؟
قال( :نعم) قال( :فقد عبد الشمس والقمر واملالئكة وعيسى وعزير ,فكل هؤالء يف النار
مع آهلتنا؟) فنزلت

          

( )

 حديث بيعة العقبة األوىل ,وفيه قول النيب ( :بايعوين على أن ال تشركواباهلل شيئاً ,وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم وال تأتوا ببهتان تفترونه بني أيديكم
وأرجلكم وال تعصوا يف معروف ,فمن وىف منكم فأجره على اهلل ومن أصاب من ذلك
شيئا فعوقب يف الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً مث ستره اهلل فهو إىل اهلل إن
( )
شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)
 -6عن سعد بن أيب وقاص  :أنه نزلت فيه آيات من القرآن ,قال :حلفت أ ّم
سعد أن ال تُكَلِّمَه أبداً ,حىت يكفر بدينه ,وال تأكل ,وال تشرب ,قالت( :زَعَمتَ أن اهلل
وَصَّاك بوالديك ,وأنا أُمُّك وأنا آمرك هبذا)
قال :مَكَثَت ثالثاً حىت غشي عليها من اجلَهدِ ,فقام ابن هلا ,يقال له عُمارة
فسقاها ,فجعلت تدعو على سعد ,فأنزل اهلل  يف القرآن هذه اآلية
    

وفيها

        

  

( )

( ) سورة األنبياء92 :
( ) سورة األنبياء , 0 :واحلديث رواه الطرباين يف الكبري (  ,) /وأبو بكر ابن مردويه كما
ذكره احلافظ ابن كثري يف تفسريه (  ) 09/وذَكَر اإلسناد واللفظ له ,وحسنه احلافظ ابن حجر يف
)

موافقة اخلرب اخلرب (  ,) 0 /وصححه الوادعي يف الصحيح املسند من أسباب النزول (
( ) تقدم خترجيه( ,ص)00
 ,واحلديث رواه مسلم يف كتاب الفضائل ,باب يف فضل سعد بن أيب وقاص 
( ) سورة لقمان:
(صحيح مسلم مع شرح النووي:

 20/رقم )6 22
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 -0مجيع األخبار الواردة يف بيان أنّ اإلتيان بكلمة التوحيد أول واجب على
املكلف كقول النيب  وهو يطوف على القبائل( :إنّي رسول اهلل إليكم ,يأمركم أن
( )
تعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئاً)
التعليق
تقدم الكالم على حكم الشرك ,وأنه أعظم ما هنى اهلل عنه ,وأنّ عواقبه وخيمة,
واألخبار املتقدمة من مرويات العهد املكي تدلّ على النهي عن الشرك وحكمه وبعض
نتائجه.
أمّا اآليات اليت نزلت يف يف أول سورة املدثر فإنّها تضمنت قول اهلل تعاىل:



 ,  وورد عن مجاعة من املفسرين إن الرُجز :األصنام واألوثان ,فيكون يف
( )

اآلية األمر بترك عبادهتا والتربؤ منها ,فيكون يف اآلية النهي عن الشرك
وأمّا اآليات من سورة فصلت اليت قرأها النيب  على عتبة بن ربيعة فإنّها
تضمنت قول اهلل تعاىل:

   
( )

و(الويل)( :اهلالك والدمار)
قال الشيخ ابن سعدي رمحه اهلل تعاىل( :توعد [اهلل] من ترك االستقامة فقال:
        ؛ أي :الذين عبدوا من دونه من ال ميلك نفعاً
وال ضراً وال حياة وال نشوراً ,ودَسُّوا أنفسهم فلم يزكُّوها بتوحيد رهبم واإلخالص له,
ومل يصلوا ومل يُزكّوا؛ فال إخالص للخالق بالتوحيد والصالة ,وال نفع للخلق بالزكاة
( )
وغريها)
والتوعد على أهل الشرك باهلالك والدمار يدلّ أعظم الداللة على خطورة الشرك
وأنّه منهي عنه أعظم النهي
(
(
(
(

) انظر :املبحث الثالث من الفصل الثاين يف هذا الباب
) انظر :تفسري الطربي () 0/ 9
) تفسري ابن كثري ( ) /
) تيسري الكرمي الرمحن (  ) 6 /مع تصرف يسري
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وحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما الذي كان سبباً لنزول سورة الكافرون وآيات
من سورة الزمر من ضمنها قول اهلل تعاىل:

        

       يدلّ على أنّ الشرك عواقبه وخيمة ,وذلك
أنّ اهلل رتّب على الشرك يف نبوة مجيع األنبياء إبطال مجيع األعمال الصاحلة  ,ومن أعظم
ما يتشوق إليه العبد قبول أعماله ,فإذا كان الشرك حيرم املرء من ذلك دلّ على خطورته
ووجوب البعد عنه.
وكذلك حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما الذي ورد فيه قول اهلل تعاىل:
             يدل على خطورة
الشرك ,ووجه داللته ظاهرة يف أنّ اهلل توعد من عَبَدَ من دونه شريكاً جبهنّم ,فدلّ ذلك
على أنّ الشرك منهي عنه أعظم النهي
أمّا حديث بيعة العقبة األوىل فوجه داللته على النهي عن الشرك أنّ رسول اهلل 
اشترط على أصحاب هذه البيعة اجتناب عدد من األمور احملرمة وأوهلا الشرك باهلل 
فدلّ ذلك على حترمي الشرك ,ووجوب االبتعاد عنه
وأمّا حديث سعد بن أيب وقاص  ,فالشاهد فيه يف نزول قول اهلل تعاىل:

 

                 

فنهى اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكرمية عن طاعة الوالدين يف أمرمها بالشرك
أما األحاديث الدالة على أنّ اإلتيان بكلمة التوحيد أول واجب على العبد ,فإنّها
تضمنت إمّا التصريح بالنهي عن الشرك مقروناً بالتصريح باألمر بالتوحيد الذي هو أعظم
ما أمر اهلل به ,وإمّا تضمنت األمر بقول (ال إلـه إالّ اهلل) الذي ركناه نفي األلوهية عن
غري اهلل وإثباهتا له وحده دون من سواه ,فدلّ ذلك على أنّ الشرك منهي عنه والعبد ال يتم
أول ما وجب عليه حىت جيتنب الشرك أعظم االجتناب ,دون هتاون أو تفريط ,ملا لذلك
من خطر عظيم.

(

) تيسري الكرمي الرمحن ( 9/

)
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املبحث الثالث:
أسباب الوقوع يف الشرك
أوالً -:الغلو يف الصاحلني
ويف ذلك:
 قول ابن عبّاس – رضي اهلل عنهما( :كان الالتُ رجالً يَلتُّ سَويقَ احلاجَّ) -ويف لفظ( :كان يلت السويق على احلجر فال يشرب منه أحد إال مسن,

( )

( )

فعبدوه)

 ويف لفظ آخر( :كان رجل يف اجلاهلية على صخرة بالطائف وعليها له غنم,فكان يسلو من رسلها( ) ويأخذ من زبيب الطائف واألقط فيجعل منه حيساً ويطعم من
( )
مير به من الناس ,فلمّا مات عبدوه)
()6
 -وعن جماهد( ) رمحه اهلل( :كان يلت السويق للحاج فعُكِف على قربه)

(

) رواه البخاري يف كتاب التفسري ,باب:

    

(صحيح البخاري مع فتح الباري:

 02/2رقم ) 2 9
( ) رواه ابن أيب حامت كما ذكر احلافظ يف فتح الباري ( ) 02/2ومل أجده يف املطبوع ,وأصله يف
صحيح البخاري كما تقدم.
( ) أي :يستخرج اللنب من لبنها .انظر :معجم مقاييس اللغة :مادة (رسل) ,لسان العرب :مادة
(سال)
( ) رواه الفاكهي يف أخبار مكة (  ) 6 /من طريق جماهد وأصله يف صحيح البخاري كما تقدم.
انظر :الفتح () 02/2
( ) تقدمت ترمجته( ,ص ) 0
( )6رواه الطربي يف تفسريه ( ) 2/ 0وصحح إسناده الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسة
مرويات العهد املكي (ص) 0
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 عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها باحلبشة فيها تصاويرفذكرتا للنيب  فقال( :إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل فمات ,بنوا على قربه
( )
مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ,فأولئك شرار اخللق عند اهلل يوم القيامة)
التعليق:
للوقوع يف الشرك وانتشاره أسباب ,أعظمها بل أوّل ما أدّى إىل الوقوع فيه :الغلو
يف الصاحلني ,فأوّل شرك يف تأريخ البشر شرك قوم نوح
قال ابن عباس – رضي اهلل عنهما( :كان بني نوح وآدم عشرة قرون كلهم على
( )
شريعة من احلق فاختلفوا فبعث اهلل النبيني مبشرين ومنذرين)
وسبب وقوعهم يف الشرك الغلو يف الصاحلني ,فقال ابن عبّاس – رضي اهلل عنهما,
يف قول اهلل جلّ وعال :

            

( :) ( أمساءُ رجالٍ صاحلني من قَوم نوح ,فلمّا هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن
اْنصِبُوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون أنّصاباً ومسّوها بأمسائهم َففَعلوا ,فلم تُعبَد ,حىت إذا
( )
هلك أولئك وَتَنسَّخ العلم عُبِدَت)

( ) رواه البخاري يف كتاب الصالة ,باب هل تنبش قبور مشركي اجلاهلية ويتخذ مكاهنا مساجد؟
(صحيح البخاري مع فتح الباري 6 / :رقم  ,) 0ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة
(صحيح مسلم مع شرح النووي / :رقم ) 2
( ) رواه الطربي يف تفسريه (  ,) /واحلاكم يف املستدرك (  ) 20/وصححه ووافقه الذهيب,
وأشار إىل صحته احلافظ ابن كثري يف تفسريه (  ,) 69/والشيخ األلباين يف حتذير الساجد
(ص  ,) 0 - 0وصححه الشيخ مقبل الوادعي يف خترجيه أحاديث تفسري ابن كثري ( ,) 6 /
وأمّا قوله( :وال يُقبل مثل هذا إال من كتاب أو سنة) ,فال يضرّ كونه موقوفاً على ابن عباس رضي
اهلل عنهما أل ّن الصحايب ال يتكلم عن الغيب برأيه فله حكم الرفع ,فيُقبل.
( ) سورة نوح:
(

) رواه البخاري يف كتاب التفسري ,باب:

فتح الباري/2 :

       

رقم ) 9 0
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(صحيح البخاري مع

وورد عن بعض السلف أنّهم (كانوا قوما صاحلني من بين آدم وكان هلم أتباع
يقتدون هبم ,فلما ماتوا قال أصحاهبم الذين كانوا يقتدون هبم( :لو صَوّرنَاهم كان أشوق
لنا إىل العبادة إذا ذكرناهم ,فصَوَّ ُروهم) ,فلمّا ماتوا وجاء آخرون ,دب إليهم إبليس
( )
فقال( :إنّما كانوا يعبدوهنم وهبم يسقون املطر) ,فعبدوهم)
وهذا كلّه يدلّ على خطورة الغلو يف الصاحلني وأنّه أوّل سبب للوقوع الشرك يف
بين آدم ,ولذلك هنى اهلل  عنه يف كتابه أعظم النهي فقال:

     

               
     

( )

قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل تعاىل( :ينهى تعاىل أهل الكتاب عن الغلو واإلطراء,
وهذا كثري يف النصارى ,فإنّهم جتَاوزُوا احلدَّ يف عيسى ,حىت رفعوه فوق املنزلة اليت أعطاه
اهلل إياها ,فنقلوه من حَيِّز النبوة إىل أن اتَّخَ ُذوه إلـهاً من دون اهلل ,يعبدونه كما يعبدونه,
بل قد غلوا يف أتباعه وأشياعه ممن زعم أنّه على دينه ,فادَّعَوا فيهم العصمة ,واتبعوهم يف
( )
كل ما قالوه ,سواءً كان حقاً أو باطالً أو ضالالً أو رشاداً أو صحيحاً أو كذباً)
كما هنى عنه النيب  فقال( :ال تطروين كما أطرتِ النصارى عيسى بن مرمي,
( )
فإنّما أنا عبد ,فقولوا :عبد اهلل ورسوله)
ومن أسباب الغلو املُفضية أىل الشرك اخلطرية التصوير الذي لعن رسول اهلل 
فاعله( ) ,وذكر أهل العلم أنّ أحد علل النهي عن التصوير كونه من (وسائل اإلشراك؛

(

) تفسري الطربي ( /
) سورة النساء0 :

(

) رواه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء ,باب قول اهلل:

(
(

)

) تفسري ابن كثري ( ) 00/

( صحيح البخاري مع فتح الباري/6 :

(

رقم

)

        

) رواه البخاري يف كتاب الطالق ,باب مهر البغي والنكاح الفاسد (صحيح البخاري مع فتح

الباري 0 /9 :رقم 0

)
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فإنّ شرك كثري من املشركني كان من جهة الصور ,فكان من حتقيق التوحيد أال ُت َقرّ
( )
الصور ألجلّ أنّ الصورة وسيلة من وسائل املشركني يف عباداهتم)
ويتضح من الكالم املتقدم عن ظهور الشرك يف قوم نوح :أنّ التصوير كان له دور
َشطَهم يف عبادهتم ,وملّا جاء
يف انتشار الشرك فيهم حيث صوّروا صاحليهم بعد موهتم ليُن ِّ
اجليل املُقبِل ,عبدوا تلك الصُوَر ,ولذلك قال فيهم اإلمام ابن القيم رمحه اهلل( :فهؤالء
( )
مجعوا بني الفتنتني :فتنة القبور ,وفتنة التماثيل)
ومن أسباب الشرك ووسائله :الغلو يف قبور الصاحلني إمّا بالبناء عليها وإمّا
بالعكوف عليها ,ولذلك (هنى رسول اهلل  أن يُجصَّص القرب وأن يُقعد عليه وأن يبىن
( )
عليه)
وهذه النواهي اليت جاءت يف أحكام القبور( ,إنّما ألجل سد الطرق اليت توصل إىل
الغلو يف قبور الصاحلني.
فمجاوزة احلد يف قبور الصاحلني هي جماوزة ملا أمر الشارع أن تكون عليه القبور,
ألنّ قبور الصاحلني ال ختتلف عن قبور غري الصاحلني ,فالغلو فيها يكون بالكتابة عليها ,أو
برفعها ,أو بالبناء عليها ,أو باختاذها مساجد ,وكل هذا من الوسائل املؤدية إىل الشرك
( )
األكرب)
واألخبار املقدمة من مرويات العهد املكّي شواهد على هذه الوسائل الثالث
للشرك.
فيُستفاد من قول ابن عبّاس رضي اهلل عنهما ,وقول جماهد يف الالت أنّ الغلو يف
الصاحلني ,والغلو يف قبورهم بالعكوف عليها ,من أسباب الوقوع يف الشرك وذلك أنّ

(

) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص) 0

(

) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص ,) 00وانظر :اقتضاء الصراط املستقيم ( ) 00- 2 /

( ) إغاثة اللهفان ( ) 20/
( ) رواه مسلم يف كتاب اجلنائز ,باب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه (صحيح مسلم مع شرح
)
النووي /0 :رقم
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الالتّ كان رجالً صاحلاً يُحسن إىل احلجّاج ,فلمّا مات عظّمه الناس ,مثّ بالغوا يف
( )
تعظيمه ,حىت عكفوا على قربه ,مثّ جعلوه إلـهاً
وقد بوّب الشيخ حممد بن عبد الوهّاب رمحه اهلل على قول جماهد بقوله( :باب :ما
جاء أنّ الغلو يف قبور الصاحلني يصَيِّرها أوثاناً تُعبَد من دون اهلل)( ) ,يشري إىل داللة قول
جماهد املتقدم على أنّ الغلو يف قرب رجل صاحل بالعكوف عليها من وسائل الشرك
وأمّا حديث عائشة يف ذكر أم حبيبة وأم سلمة ما رأتاه يف كنيسة يف احلبشية
بعدما هاجرتا إليها ففيه حتذير النيب  من التصوير والبناء على قبور الصاحلني
( )
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل( :فجمع بني التماثيل والقبور)
وذكر حنوه تلميذه ابن القيم رمحه اهلل مثّ أومأ إىل أنّ سبب هذا النهي أنّهما من
وسائل الشرك فقال ( :فجمع يف هذا احلديث بني التماثيل والقبور ,وهذا كان سبب
( )
عبادة الالتّ)
مثّ نقل كالم شيخه رمحه اهلل اآليت يف بيان علّة النهي( :وهذه العلة اليت ألجلها هنى
الشارع ,هي أوقعت كثرياً من األمم ,إمّا يف الشرك األكرب ,أو فيما دونه من الشرك ,فإنّ
النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصاحلني ,وبتماثيل يزعمون أهنا طالسم للكواكب
وحنو ذلك ,فإن يشرك بقرب الرجل الذي يعتقد نبوته أو صالحه ,أعظم من أن يشرك
خبشبة أو حجر على متثاله ,وهلذا جتد أقواما كثريين يتضرعون عندها وخيشعون ويعبدون
( )
بقلوهبم عبادة ال يفعلوهنا يف املسجد)

( ) انظر :اقتضاء الصراط املستقيم (  ,) 9 /إغاثة اللهفان (  ,) 22/القول املفيد على كتاب
التوحيد ( ) /
( ) كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب:
 – /6القسم األول :العقيدة واآلداب اإلسالمية)
( ) اقتضاء الصراط املستقيم ( ) 90/
( ) إغاثة اللهفان ( ) 22/
(

) اقتضاء الصراط املستقيم (  ,) 9 /إغاثة اللهفان ( ) 22/
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فبيّنا رمحهما اهلل مجع نصارى احلبشة بني الفتنتني :فتنة الصور ,وفتنة القبور ,كما
بيّنا أنّ سبب زجر النيب  عليهم يف فعلهم ,أنّ الصور والغلو يف قبور الصاحلني بالبناء
عليها من وسائل الشرك.
ثانياً -:البدعة ودعاة السوء
ويف ذلك:
 قول النيبّ ( :رأيت عمرو بن عامر اخلُزاعي جيرُّ ُقصْبَه يف النّار ,كان أوّل( )
من سََّيبَ السوائب)
 وقوله ( :رأيت جهنم حيطم بعضها بعضاً حني رأيتموين تأخرتُ ,ورأيتُ( )
فيها ابن حلي وهو الذي سيَّب السوائب)
 قول النّيب  يف عمرو بن حليّ( :إنّه أوّل من غري دين إمساعيل ,فنصب( )

األوثان ,وحبر البحرية ,وسيَّب السائبة ووصل الوصيلة ,ومحى احلامي)

( ) السوائب مجع السائبة .كان الرجُل يف اجلاهلية إذا خرج ف ُقضِيَت حاجته ,سيّب من ماله ناقة أو
غريها ,فجعلها لألوثان ,فما ولدت من شيء كان هلا .انظر :النهاية (  ,) /تفسري ابن كثري
(  ,) 0/واحلديث رواه البخاري يف كتاب التفسري ,باب:
   

(صحيح البخاري مع فتح الباري/2 :

        

رقم

 ,) 6ويف كتاب املناقب ,باب

) ,ومسلم يف كتاب اجلنّة وصفة
قصة اجلزاعة (صحيح البخاري مع فتح الباري 6 /6:رقم
)0
نعيمها وأهلها ,باب :النار يدخلها اجلبّارون ,واجلنّة يدخلها الضعفاء ( 20- 26/ 0رقم
( ) رواه البخاري يف كتاب الكسوف ,باب اجلهر بالقرآءة يف الكسوف ,ومسلم يف كتاب
رقم ) 022
الكسوف ,باب صالة الكسوف (صحيح مسلم مع شرح النووي/6 :
( ) الوصيلة هي :الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى ,وقيل :هي الشاة كانت إذا ولدت أنثى فهي هلم,
وإن ولدت ذكراً فهو آلهلتهم ,وإن ولدت ذكرًا وأنثى قالوا :وصلت أخاها فلم يذحبوا الذكر
آلهلتهم ,وقيل غري ذلك ,واحلام :الفحل من اإلبل ,إذا وُلد لولده قالوا :محى هذا ظهره ,فال حيملون

عليها شيئاً ,وال جيزون له وبراً ,وال مينعون من محى رعى ,ومن حوض يشرب منه ,وإن كان احلوض
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 عن عبد اهلل بن مسعود عن النيب  قال ( :إن أول من سَيَّب السوائب,( )
وعبد األصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وأين رأيته جير أمعاءه يف النار)
 قول النّيب  يف عمرو بن حليّ( :وهو أوّل من حَ َملَ العرب على عبادة( )
األصنام)
التعليق:
من أسباب الشرك وانتشاره :البدعة ,قال اهلل جلّ وعال:
         

   

( )

قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل تعاىل( :وقوله

      

أي :عن أمر رسول اهلل  ,وهو سَبِيلُه ومِنهَاجه وطريقته ,وسنته ,وشريعته ,فتوزن
األقوال واألعمال بأقواله وأعماله ,فما وافق ذلك قُبِل ,وما خالفه فهو مردود ,على قائله
وفاعله ,كائناً من كان ,كما ثبت يف الصحيحني وغريمها أن رسول اهلل  قال( :من
( )
عَمِلَ عَمَالً ليس عليه أمرُنا ,فهو رد)

لغري صاحبه .انظر :تفسري ابن كثري ( - 0/

) ,فتح القدير (  ) 0/واحلديث رواه ابن

إسحاق (سرية ابن هشام ,)90/ :والطربي يف تفسريه ( ,)26/0واحلاكم يف املستدرك ( )60 /
وصححه ووافقه الذهيب ,وحسّن إسناده األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ( ) /
( ) رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ,) 6/وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة ( /
رقم  ,) 600وقال يف الصحيح اجلامع (  0 /رقم ( :) 20صحيح)
( ) رواه أمحد (  ) 2/واحلاكم وصححه ,ووافقه الذهيب (  ,)60 -60 /وحسّن إسناده
الشيخ األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ( ) /
( ) سورة النور6 :

( ) تفسري ابن كثري ( ,)90-29/6واحلديث رواه البخاري يف كتاب الصلح ,باب إذا اصطلحوا
رقم  ,) 690ومسلم –
على صلح جور فالصلح مردود (صحيح البخاري مع فتح الباري/ :
واللفظ له  -يف كتاب األقضية ,باب نقض األحكام الباطلة ,ورد حمدثات األمور (صحيح مسلم مع
شرح النووي:

/

رقم ) 62
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وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل( :وما الفتنة؟ الشرك ,لَعَلّه إذا رَدَّ بعض قوله أن
( )
يقع يف قلبه شئ من الزيغ فيُهلكه)
فمخالفة أمر النيب  بإحداث يف دينه ما ليس منه يؤدي إىل الشرك
ومن أسباب الشرك وانتشاره :ظهور دعاة السوء يدعون إىل ترك التوحيد وعبادة
غري اهلل ,فعن عبد اهلل ابن مسعود  قال :خط رسول اهلل  خطاً بيده ,مثّ قال( :هذا
سبيل اهلل مستقيماً) قال :مثّ خَطّ عن ميينه ومشاله ,مث قال( :هذه السُُبل ,ليس منها سبيل
إال عليه شيطان يدعو إليه ,مث قرأ:
إليه

          

ومن السبل املخالفة لسبيل اهلل تعاىل املستقيم :سبيل الشرك ,عليه شيطان يدعو

وقد جاء يف مرويات العهد املكّي ما يدلّ على أنّ البدعة وظهور دعاة السوء من
أسباب الشرك يف قصة عمرو بن حلي فإنّه أحدث يف دين إبراهيم بدعة شركية كفرية
وهي :عبادة األصنام ,ودعا العرب إليها فحملهم على عبادهتم وهذا يدلّ على أنّ تغري
األديان وظهور دعاة السوء من أعظم أسباب ظهور الشرك

(

) رواه عنه الفضل بن زياد كما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الصارم املسلول (  ,) 6/وقال

احملقق يف احلاشية( :لإلمام أمحد كتاب بعنوان( :طاعة الرسول) ,ولعل هذه الرواية تكون منه) مثّ
تكلّم مبا يُقنع القارئ بذلك ,فلرياجَع
 ,واحلديث رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ,) 6 /وحسن إسناده شعيب
( ) سورة األنعام:
األرنؤوط وزمالؤه يف حتقيق املسند) 6/0( :
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ثالثاً -:التعصب لآلباء واالجداد ,وموافقة أقران السوء
ويف ذلك:
 ما جاء عن عمرو بن العاص أنّه سُئل( :ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا منرسول اهلل ؟) قال :مر  هبم ذات يوم ,فقالوا له( :أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا
؟) فقال( :أنا ذاك) ,فقاموا إليه فأخذوا مبجامع ثيابه ,فرأيت أبا بكر  حمتضنه من ورائه
وهو يصيح بأعلى صوته وإن عينيه لتسيالن وهو يقول  :يا قوم
       

    

( )

 -وعن أيب هريرة  ,قال رسول اهلل ِ لعَمِّهِ عند املوت( :قل ال إله إالّ اهلل

أشهد لك هبا يوم القيامة) ,قال( :لوال أن تعريين قريش ,يقولون إمنا محله على ذلك
اجلزع ألقررت هبا عينك)

( )

 ملّا حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النيب  وعنده أبو جهل – فقال:(أي عمِّ ,قل ال إله إال اهلل كلمةً أحاج لك هبا عند اهلل) .فقال أبو جهل وعبداهلل بن أيب

أمية( :يا أبا طالب ,ترغب عن ملة عبداملطلب؟) فلم يزاال يكلمانه حىت قال آخر شيء
( )

كلمهم به( :على ملّة عبد املطلب)

( ) سورة غافر , 2 :واحلديث رواه النسائي يف السنن الكربى ( ,) 9/6ورواه البيهقي يف الدالئل
(  ,) 00/وصحح إسناده الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسة مرويات العهد املكّي
ص( )66
( ) رواه مسلم يف كتاب اإلميان ,باب الدليل على صحة إسالم من حضره املوت ما مل يشرع يف
النزع وهو الغرغرة ,ونسخ جواز االستغفار للمشركني ,والدليل على أن من مات على الشرك فهو
من أصحاب اجلحيم وال ينقذه شيء من الوسائل (صحيح مسلم مع شرح النووي 6 / :رقم
)

(

) تقدم خترجيه ,ص ()20
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التعليق:
من أسباب الشرك وانتشاره ,التعصب لآلباء وموافقة أقران السوء
قال اهلل تعاىل:

             

        

وقال اهلل تعاىل:

( )

           

               

( )

واألخبار املتقدمة من مرويات العهد املكّي تدلّ على ذلك
أمّا حديث عمرو بن العاص  فالشاهد فيه يف قول املشركني للنيب ( :أنت
تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟) ,ووجه الداللة أنّ اعتراضهم على دعوة النيب  بسبب
خمالفتها عمّا كان عليه آباؤهم وأجدادهم
وأمّا حديث وفاة أيب طالب فالشاهد فيه يف قول أيب جهل وعبد اهلل بن أيب أمية:
(يا أبا طالب ,ترغب عن ملة عبداملطلب؟) حيث صرفوا أبا طالب عن الدخول يف
اإلسالم ملخالفته مللة عبد املطلب ,ويف قول أيب طالب( :لوال أن تعريين قريش ,يقولون

إمنا محله على ذلك اجلزع ألقررت هبا عينك) ,حيث اعترف أبو طالب بأنّ سبب عدم
إقراره بالتوحيد موافقته لعشريته.
قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل عند كالمه على أسباب َتخَلُّف عَمل بعض
الناس عن علمهم مبصاحلهم ( :السبب الثامن :من تَخَيَّل أنّ يف اإلسالم ومتابعة الرسول
إزراءً وطعناً منه على آبائه وأجداده وذمّاً هلم ,وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن
االسالم ,استَ ْعظَ ُموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضالل ,وأن خيتاروا
خالف ما اختار أولئك النفسهم ,ورأوا أنّهم إن أسلموا سفهوا أحالم أولئك ,وضََّلُلوا
عقوهلم ,ورموهم بأقبح القبائح ,وهو الكفر والشرك ,وهلذا قال اعداء اهلل أليب طالب عند
املوت( :ترغب عن ملة عبد املطلب؟) ,فكان آخر ما كََّلمَهم به( :هو على ملة عبد
املطلب) ,فلم يَدَ ْع ُه أعداءُ اهلل إالّ من هذا الباب لِعِلمِهم بتعظيمه أباه عبد املطلب ,وأنّه
(
(

) سورة الزخرف:

) سورة الفرقان9- 0 :
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إنّما حاز الفخر والشرف به ,فكيف يأيت أمراً يلزم منه غاية تنقيصه وذَمِّه ,وهلذا قال:
( )
(لوال أن تكون مَسَبَّةً على بين عبد املطلب ألقررت هبا عينك) ,أو كما قال)
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل يف عدّه ملسائل هذا احلديث( :فيه
ضرّة أصحاب السوء على اإلنسان ,التاسعة :مضرة تعظيم
مسائل) إىل أن قال( :الثامنة :م َ
( )
األسالف واألكابر ,العاشرة :استدالل اجلاهلية بذلك)
فأشار رمحه اهلل إىل أ ّن تعظيم األسالف واألكابر ,ومرافقة أصحاب السوء من
املشركني من أسباب بقاء أبو طالب على الشرك.

(
(

) مفتاح دار السعادة ( ) 2/
) كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد

الوهاب – 2- 0/6 :القسم األول :العقيدة واآلداب اإلسالمية)
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املبحث الرابع:
مرويات العهد املكّي يف إبطال شبهات املشركني
 إبطال تربير املشركني دعاء غري اهلل بزعمهم أنّهم إنّما يقصدون شفاعتهمويف ذلك قصة سجود أهل مكّة مع رسول اهلل  عندما قرأ عليهم  سورة

النجم( ) اليت تضمت على قول اهلل تعاىل:
         

         
( )

التعليق:
من الشبهات اليت حاول املشركون – قدمياً وحديثاً – أن يُربِّروا هبا دعاءهم لغري
( )

اهلل قوهلم إنّهم يقصدون شفاعتهم دون االعتقاد أنّهم ينفعوهنم أو يضرّوهنم
قال اهلل تعاىل:

          

    

وقال جلّ وعال:
  
(
(
(

( )

          

( )

) انظر( :ص  ) -من هذه الرسالة
) سورة النجم6 :
) أمّا املتأخرون من املشركني من املنتسيبني إىل اإلسالم فقد ضمّوا هذا إىل قوهلم إنّ املشركني كانوا

يعتقدون النفع والضر يف أصنامهم ,وير ّد على ذلك ما تقدمّ يف بيان إقرار املشركني بتوحيد الربوبية
يف الفصل الثاين من الباب األول من هذه الرسالة
( ) سورة يونس2 :
(

) سورة الزمر:
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وقد رد اهلل عليهم يف كتابه بتقرير أنّ الشفاعة ملك له وحده ال شريك له ,وأنّه ال
تنفع شفاعة أحد إال بشرطني:
الشرط األول :إذن اهلل  للشافع أن يشفع
الشرط الثاين :رضاه  عن الشافع واملشفوع له
قال اهلل تعاىل:

     

وقال جلّ وعال:
وقال تعاىل:

( )

        

      

( )

( )

قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل( :من جهل املشرك  :اعتقاده أن من اختذه
ولياً أو شفيعاً :أنه يشفع له ,وينفعه عند اهلل ,كما يكون خواص امللوك والوالة تنفع
شفاعتهم من واالهم ,ومل يعلموا أن اهلل ال يشفع عنده أحد إال بإذنه ,وال يأذن يف
الشفاعة إال ملن رضي قوله وعمله كما قال تعاىل يف الفصل األول:

    

    ويف الفصل الثاين        :وبقي فصل ثالث:
وهو أنه ال يرضى من القول والعمل إال التوحيد واتباع الرسول  ...فهذه ثالثة أصول
تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها :ال شفاعة إال بإذنه ,وال يأذن إال ملن
( )
رضي قوله وعمله ,وال يرضى من القول والعمل إال توحيده واتباع رسوله)
وإذا تبيّن أنّ الشفاعة ال تنفع إال بإذن اهلل ورضاه تبيّن أنّها ملك هلل وحده ال
شريك له ,فتعيّن طلبها من اهلل وحده ,وإخالص العبادة له تعاىل وحده دون من سواه
وقد جاء رد هذه الشبهة اليت تعلّق هبا املشركون يف مرويات العهد املكّي يف قرآءة
النيب  سورة النجم على أهل مكة وهذه السورة تضمنت قول اهلل تعاىل:
               

(
(
(
(

) سورة الزمر:
) سورة البقرة:
) سورة األنبياء2 :

) مدارج السالكني ( ) 92- 90/
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قال الشيخ سليمان بن عبد اهلل آل الشيخ –رمحه اهلل( :يف هذه اآليات من الرد
على من عبد املالئكة والصاحلني لشفاعة أو غريها ماال خيفى ,ألهنم إذا كانوا ال يشفعون
إال بإذن من اهلل ابتداء ,فألي معىن يُدعَون ويُعبَ ُدون ,وأيضاً فإن اهلل ال يأذن إال ملن ارتضى
( )
قوله وعمله وهو املوحد ال املشرك)
وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل تعاىل( :هذه اآلية يف سياق بطالن
ألوهية الالت والعزّى) وقال( :إذا كانت املالئكة وهي يف السموات يف العلو ال تغين
شفاعتهم إالّ بعد إذنه تعاىل ورضاه؛ فكيف بالالت والعزى وهي يف األرض؟! وهلذا قال:
     

 , مع أنّ املالئكة تكون يف السموات ويف األرض ,ولكن

أراد املالئكة اليت يف السموات العلى ,وهي عند اهلل سبحانه؛ فحىت املالئكة املقربون محلة
( )
العرش ال تغين شفاعتهم إالّ من بعد أن يأذن اهلل ملن يشاء ويرضى)
وإذا تبيّن أنه ال أحد ميلك الشفاعة إالّ اهلل ,وأن من يشفع إمنا يشفع بإذن اهلل
ورضاه ,بطل الَتعَلّق مبن يُظن أنّه يشفع عند اهلل ابتداء بدون إذن اهلل وبدون رضاه عن
( )
املشفوع ,فيتعيّن التعلّق بالّذي ميلك الشفاعة وإخالص العبادة له وهو اهلل جلّ وعال
 إبطال دعوى خصوصية الشرك بعبادة األصنامويف ذلك:
 -مجيع ما ورد يف مرويات العهد املكي يف النهي عن عبادة غري اهلل بصيغة

العموم كنزول قول اهلل تعاىل ,) (          :وقد تقدّم
إيراد هذه املرويات عند الكالم على أن اإلتيان بكلمة التوحيد أول واجب على املكلّف
(
(
(
(

) تيسري العزيز احلميد (ص )
) القول املفيد على كتاب التوحيد ( ) 0- 6/
) انظر :التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص) 0- 6
) سورة الزمر6 :

411

 مجيع ما ورد يف بيان تنوع املعبودات الّيت عّبد من دون اهلل يف العهد املكّي,كقول املشركني للنيب ( :فقد عُبِد الشمس والقمر واملالئكة وعيسى وعزير)( ) ,وسيأيت
إيراد هذه املرويات يف مبحث مستقل عند الكالم على الطاغوت وأنواعه الورادة يف
مرويات العهد املكّي إن شاء اهلل.
التعليق:
من الشبهات اليت تعلّق هبا متأخرو املشركني – ال سيما املنتسبني إىل اإلسالم
منهم :دعوى خصوصية الشرك بعبادة األصنام ,فزعموا أنّ اآليات اليت نزلت يف زجر
( )
املشركني إمنا نزلت يف من عبد األصنام
ويردّ على ذلك أنّ اهلل هنى عن الشرك جبميع أنواعه وصُوَرِه مع َتفَرُّق الناس يف
( )
عبادهتم ,يعبدون أصنافاً شىت من املعبودات ,ومل ُيخَصِّص نوعاً دون آخر
وقد ورد هذا املعىن يف مرويات العهد املكّي ,أمّا األخبار اليت جاء فيها األمر بعبادة
اهلل وحده ,والنهي عن الشرك ,فقد وردت بصيغة العموم ومل يأتِ ما خصص هذا النهي
باألصنام ,ومن تلك النصوص ,نزول قول اهلل تعاىل:

      

 ,) (  الّذي قال فيه الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل( :فيه مسائل :األوىل:

(
(

) تقدم خترجيه( ,ص ) 9
) كشف الشبهات (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب, 9/6 :

– القسم

األول :العقيدة واآلداب اإلسالمية)
( ) انظر :املصدر السابق ,القواعد األربع (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب:
– القسم األول :العقيدة واآلداب اإلسالمية)
/6
(

) سورة الزمر6 :
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اجلواب عن قول املشركني( :هذا يف األصنام ,أمّا الصاحلون ,فال؛ قوله:
( )

    

عام فيما سوى اهلل)
وهكذا مجيع النصوص الواردة يف النهي عن الشرك يف مرويات العهد املكّي ,فإنّها
عامة يف مجيع ما عُبد من دون اهلل.
وأمّا البيان أنّ الناس الّذين بعث اهلل إليهم رسول اهلل  ,وهناهم عن صرف
العبادة لغريه ,كانوا متفرّقني يف عبادهتم ,منهم من يعبد املالئكة ,ومنهم من يعبد األنبياء
والصاحلني ,ومنهم من يعبد األصنام واألوثان ,ومنهم من يعبد األحجار واألشجار,
ومنهم من يعبد الشمس والقمر ,فسيأيت تفصيله يف مبحث مستقل يف الطاغوت وأنواعه
الواردة يف مرويات العهد املكّي إن شاء اهلل.

(

) الدرر السنية ( ) 2 /
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الفصل اخلامس:
بيان حقيقة الكفر والطاغوت يف مرويات العهد املكّي
فيه مبحثان:

املبحث األوّل :معىن الكفر وأنواعه
املبحث الثاين :معىن الطاغوت وأنواعه
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املبحث األوّل:
معىن الكفر وأنواعه
الكفر نقيض اإلميان ,ويُطلق على جحود النعمة الّذي هو نقيض الشكر ,وأصله
( )
يف اللغة السَتر والتغطية ,قيل :ألنّ الكافر ُمغَطًّى على قلبه
وعرّفه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل بأنّه( :عدم االميان باتفاق املسلمني
( )
سواء اعتقد نقيضه وتكلم به او مل يعتقد شيئا ومل يتكلم)
وقال رمحه اهلل تعاىل( :الكفر :عدم االميان باهلل ورسله ,سواءً كان معه تكذيب أو
مل يكن معه تكذيب ,بل شك وريب ,أو إعراض عن هذا كله حسداً أو كرباً ,أو اتباعاً
( )
لبعض األهواء الصارفة عن اتباع الرسالة)
والكفر باعتبار خلود مُرتِكِبِه يف النار وعدمه نوعان :كفر أكرب ,وكفر أصغر
قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل( :أمّا الكفر فنوعان :كفر أكرب ,وكفر أصغر.
فالكفر األكرب  :هو املوجب للخلود يف النار ,واألصغر  :موجب الستحقاق
( )
الوعيد دون اخللود)
والكالم يف هذا املبحث عن الكفر األكرب املخرج عن امللّة وذكر اإلمام ابن القيم
رمحه اهلل تعاىل أنّه مخسة أنواع( :كفر تكذيب ,وكفر استكبار وإباء مع التصديق ,وكفر
( )
إعراض ,وكفر شك ,وكفر نفاق)
وقد ورد ذكر بعض هذه األنواع يف مروايت العهد املكي ,وبياهنا ما يلي:

(
(
(
(
(

) انظر :لسان العرب ,مادة( :كفر)
) جمموع الفتاوى ()26/ 0
) املصدر السابق ( ) /
) مدارج السالكني ( ) 20/
) املصدر السابق ( ) 9 /
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أوالً-كفر اإلباء واالستكبار
ويف ذلك:
 قصة وفاة أيب طالب ,فلمّا حضرته الوفاة دخل عليه النيب  وعنده أبو جهل– فقال( :أي عمِّ ,قل ال إله إال اهلل كلمةً أحاج لك هبا عند اهلل .فقال أبو جهل وعبداهلل
بن أيب أمية :يا أبا طالب ,ترغب عن ملة عبداملطلب؟ فلم يزاال يكلمانه حىت قال آخر
( )
شيء كلمهم به( :على ملّة عبد املطلب)
 -قال رسول اهلل ِ لعَمِّهِ عند املوت( :قل ال إله إالّ اهلل أشهد لك هبا يوم

القيامة) ,قال( :لوال أن تعريين قريش ,يقولون إمنا محله على ذلك اجلزع ألقررت هبا
( )

عينك)

التعليق:
من أنواع الكفر األكرب :كفر اإلبا واالستكبار مع التصديق وهو كفر من مل
يُكذِّب الرسالة ,ولكن مل يقبلها إباء واستكباراً
قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل( :أما كفر اإلباء واالستكبار :فنحو كفر
إبليس ,فإنّه مل جيحد أمر اهلل ,وال قابله باإلنكار ,وإمنا تلقاه باإلباء واالستكبار ,ومن هذا
كفر من عرف صدق الرسول ,وأنه جاء باحلق من عند اهلل ,ومل ينقد له إباء واستكباراً,
وهو الغالب على كفر أعداء الرسل ,كما حكى اهلل تعاىل عن فرعون وقومه

 

 ,) (      وقول األمم لرسلهم,) (        :
(
(
(
(

) تقدم خترجيه( ,ص)20
) تقدم خترجيه( ,ص) 06
) سورة املؤمنون0 :
) سورة إبراهيم0 :
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وقوله كذبت  ,) (     وهو كفر اليهود كما قال تعاىل:

 

 ,) (      وقال ,) (       :وهو كفر
شكّ يف صدقه ,ولكن أخذته احلمية وتعظيم آبائه ,أن
أيب طالب أيضاً ,فإنه صدّقه ,ومل يَ ُ
( )
يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر)
فعرّف رمحه اهلل بكفر اإلباء واالستكبار وبيّن أنّ كفر أيب طالب املذكور يف
األخبار املتقدمة من مرويات العهد املكي من هذا النوع
ثانياً -كفر اإلعراض
ويف ذلك قرآءة النيب  آيات من سورة فصلت على عتبة بن ربيعة( ) ,وتضمنت
هذه اآليات قول اهلل تعاىل:

          

             

()6

التعليق:
كفر اإلعراض :اإلعراض بالسمع والقلب عن رسالة نبينا حممد  ,بال تصديق
وال تكذيب ,بال مواالة له وال معاداة

(
(
(
(
(

) سورة الشمس:
) سورة البقرة29 :

) سورة البقرة6 :
) مدارج السالكني ( ) 9 - 9 /
) تقدم إيراد القصة مع التخريج ,ص () - 0

( )6سورة فصلت- :

417

قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل( :أما كفر اإلعراض  :فأن يعرض بسمعه وقلبه
عن الرسول ,ال يُصَدُِّقه وال يُكَذُِّبه ,وال يُواليه وال يُعاديه ,وال يصغي إىل ما جاء به
( )
ألبتة)
ضه,
وقال( :كفر إعراضٍ حمضٍ ,ال ينظر فيما جاء به الرسول ,وال يُحِبُّه وال يُبغِ ُ
( )
وال يُوَاليه وال يعاديه ,بل هو معرض عن متابعته ومعاداته)
وقد ورد ذكر هذا النوع من الكفر يف مرويات العهد املكي يف قرآءة النيب 
آيات من سورة فصلت على عتبة بن ربيعة ,اليت تضمنت قول اهلل تعاىل:

 

                
     

قال الطربي رمحه اهلل تعاىل يف تفسري هذه اآليات( :وقوله:

   

استكرب عن اإلصغاء له وتدبر ما فيه من حجج اهلل ,وأعرض عنه أكثر هؤالء القوم الذين
أنزل هذا القرآن بشرياً هلم ونذيراً ,وهم قوم رسول اهلل       يقول :فهم
( )

ال يصغون له فيسمعوه إعراضاً عنه واستكباراً)

وقال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل تعاىل( :أي :اعمل أنت على طريقتك ,وحنن على
طريقتنا ,ال نتابعك)( ) وهذا هو كفر اإلعراض.

(
(
(
(

) مدارج السالكني ( ) 9 /
) مفتاح دار السعادة ( ) /
) تفسري الطربي ( )9 /
) تفسري ابن كثري () 6 /0
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املبحث الثاين:
معىن الطاغوت وأنواعه
( )

الطاغوت يف اللغة مشتق من الطغيان وهو جماوزة احل ّد
وأمجع ما قيل يف تعريفه ما قاله اإلمام ابن القيم ,فقال رمحه اهلل تعاىل( :الطاغوت
( )
كل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع)
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل( :الطاغوت ما عُبد من دون اهلل ,وهو
راض ,أما ما عُبِد من دون اهلل وهو ال يرضى بذلك ,كالرسل واألنبياء ,فليسوا بطواغيت
( )
ألنّهم مل يأمروا بذلك)
وعلّق الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل على تعريف اإلمام ابن القَيِّم
املتقدم ,فقال( :ومراده من كان راضياً بذلك ,أو يُقال :هو طاغوت باعتبار عابده,
وتابعه ,ومطيعه؛ ألنّه جتاوز به حدّه حيث نزّله فوق منزلته اليت جعلها اهلل له ,فتكون
عبادته هلذا املعبود ,واتباعه ملتبوعه ,وطاعته ملُطاعه طغياناً جملاوزته احلدّ بذلك)( ) ,وقال يف
موضع آخر( :ومراده باملعبود واملتبوع واملطاع غري الصاحلني ,أما الصاحلون فليسوا
طواغيت وإن عبدوا ,أو اتبعوا ,أو أطيعوا فاألصنام اليت تعبد من دون اهلل طواغيت وعلماء
السوء الذين يدعون إىل الضالل والكفر ,أو يدعون إىل البدع ,وإىل حتليل ما حرم اهلل ,أو
حترمي ما أحل اهلل طواغيت ,والّذين ُيزَيِّنون لوالة األمر اخلروج عن شريعة اإلسالم بُنظُم
( )
يستوردوهنا خمالفةً لنظام الدين اإلسالمي طواغيت ,ألنّ هؤالء جتاوزوا حدّهم)

(
(
(
(
(

) انظر :مفردات القرآن الكرمي (ص) 0

) إعالم املوقعني ( )9 /
) شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد العزيز بن باز (ص )
) القول املفيد على كتاب التوحيد ( ) 9- 2/

) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ( ) 92/
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فتبيّن أنّ الرسل ,واألنبياء ,والصاحلني ,الّذين عَبَدَهم الضالل بعد موهتم ال يصلح
اطالق كلمة (الطاغوت) عليهم ألنّهم مل يأمروا بعبادهتم ,وهكذا املالئكة ال يصلح اطالق
كلمة (الطاغوت) عليهم ألنّهم مل يأمروا بعبادهتم
وتبيّن كذلك مما سبق وجه اطالق كلمة (الطاغوت) على األصنام ,والّذين حيلّلون
ما حرّم اهلل ,ويُحرّمون ما أحلّه ودعوا إىل طاعتهم يف ذلك.
والطواغيت باعتبار تعريف اإلمام ابن القيم السابق كثرية متنوعة ,ويظهر بالتتبع
واالستقراء أنّها تتفرع عن مخسة رؤوس( ) ,ولذلك قال الشيخ حممد بن عبد الوهّاب
رمحه اهلل تعاىل( :والطواغيت كثريون ,ورؤوسهم مخسة :إبليس لعنه اهلل ,ومن عُبِد وهو
راض ,ومن دعا الناس إىل عبادة نفسه ,ومن ادّعى شيئاً من علم الغيب ,ومن حكم بغري
( )
ما أنزل اهلل)
واملقصود يف هذا املبحث بيان أنواع الطواغيت الواردة يف مرويات العهد املكّي,
وكذلك عرض أنواع املعبودات األخرى اليت عُبِدَت من دون اهلل ,ولكن ال يصلح إطالق
كلمة (الطاغوت) عليهم ,وسبب هذا العرض أمهّية معرفة تفرّق الناس الّذين بعث اهلل
فيهم رسوله  يف عبادهتم ,ولتجاوز عابديهم حدّهم وطغياهنم حيث نزّلوهم فوق
منزلتهم اليت جعل اهلل هلم.

(
(

) انظر :حصول املأمول بشرح ثالثة األصول للشيخ عبد اهلل بن صاحل الفوزان (ص ) 0
– القسم األول:
)ثالثة األصول (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب/6 :

العقيدة واآلداب اإلسالمية)
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ومن أنواع وأصناف الطواغيت الواردة يف مرويات العهد املكّي:
أوالً -:األحجار ,واألشجار ,واألصنام ,واألوثان
ويف ذلك:
 قول عمر ( :حنن أناس من العرب ,كنا يف شقاء شديد ,منصُّ اجللد( )

شعَر ,ونَعبُ ُد الشَجَر واحلَجَر).
والنوى من اجلوع ,ونلبس الوََبرَ وال َ

 قول أبو رجاء العطاردي( :كنّا نَعبُد احلَجَر ,فإذا وجدْنا حجراً وهو أخْريُ منهألقيناه وأخذْنا اآلخرَ ,فإذا مل جند حجراً جَ َمعْنا جُثْوَةً من تراب ,مثّ جِئنا بالشاة فحلبناه
( )
عليه ,مثّ طفنا به).
-وعن جماهد عن مواله أنّه حدّثه أنّه كان فيمن يبين الكعبة يف اجلاهلية ,قال:

(ويل حَجَر أنا حنته بيدي ,أَعبُ ُده من دون اهلل تبارك وتعاىل ,فأجيء باللنب اخلاثر( ) الذي
( )

أنفسه على نفسي ,فأصبه عليه ,فيجيء الكلب فيلحسه مثّ يشغر( ) فيبول).
عن جماهد قال( :حدّثين موالي أنّ أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولنب إىلآهلتهم) ,قال( :فمنعين أن آكل الزبد ملخافتها) قال( :فجاء كلب فأكل الزبد وشرب
()6
اللنب ,مثّ بال على الصنم ,وهو إساف ونائلة)

( ) رواه البخاري يف كتاب اجلزية واملوادعة ,باب اجلزية واملوادعة مع أهل الذمة واحلرب
(الفتح 92/6:رقم ) 9
( ) تقدم خترجيه ,ص ( )
(
(
(

) تقدم شرحه( ,ص) 0
) تقدم شرحه( ,ص) 0
) تقدم خترجيه ,ص () 0

( )6تقدم خترجيه ,ص () 0
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قول زيد بن حارثة يف قصة زيد بن عمرو بن نفيل( :وكان صنمان من حناس( )

يقال له إساف ونائلة - ,يتمسح به املشركون إذا طافوا)

 -6يف حديث عمرو بن عبسةُ ( :كنتُ ,وأنا يف اجلاهلية ,أَ ُظنُّ أنّ الناس على
( )
ضاللة ,وأهنم ليسوا على شيء ,وهم يعبدون األوثان)

 -0ويف رواية( :رغبت عن آهلة قومي يف اجلاهلية ورأيت أهنا آهلة باطلة ,يَعبُ ُدون
( )

احلجارة ,واحلجارة ال تضر وال تنفع)

 -2عن سلمة بن سالمة بن وقش( ) ,قال :كان لنا جار من يهود يف بين عبد

األشهل ,قال :فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث النيب  بيسري ,فوقف على جملس
عبد األشهل .قال سلمة :وأنا يومئذ أحدث من فيه سِنّاً على بُردِة مضطجعاً فيها بفناء

أهلي ,فذكر البعث والقيامة واحلساب وامليزان واجلنة والنار ,فقال ذلك لقوم أهل شرك,
( )

أصحاب أوثان ,ال يرون أن بعثاً كائن بعد املوت

 -9وعن عاصم بن عمر بن قتادة( ,)6عن رجل من قومه ,قال( :إن مما دعانا إىل
اإلسالم مع رمحة اهلل تعاىل وهداه لنا ملا كنا نسمع من رجال اليهود ,وكنا أهل شرك
()0
أصحاب أوثان ,وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا)
 - 0قول ابن عبّاس رضي اهلل عنهما يف الالتّ( :كان يلت السويق على احلجر
()2
فال يشرب منه أحد إال مسن ,فعبدوه)

(
(
(
(

) تقدم خترجيه ,ص ( )9
) تقدم خترجيه( ,ص)90
) تقدم ترجيه( ,ص )
) تقدمت ترمجته( ,ص )

( ) تقدم خترجيه( ,ص
( )6تقدمت ترمجته( ,ص )
( )0تقدم خترجيه( ,ص )
)

() 2

تقدم خترجيه ,ص () 92
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 ويف لفظ آخر( :كان رجل يف اجلاهلية على صخرة بالطائف وعليها لهغنم ,فكان يسلو من رسلها ويأخذ من زبيب الطائف واألقط فيجعل منه حيساً ويطعم
( )
من مير به من الناس ,فلمّا مات عبدوه)
 وعنه رضي اهلل عنهما ,قال  :إن املأل من قريش اجتمعوا يف احلِجر ,فتعاقدوابالالت والعزى ,ومنات الثالثة األخرى ,ونائلة ,وإساف( :لو قد رأينا حممداً ,لقد قُمنَا
( )
إليه قيام رجل واحد ,فلم نُفَارِ ْقه حىت نَ ْقُت ْل ُه)
 قول جعفر بن أيب طالب يف حديث أم سلمة يف اهلجرة إىل احلبشة( :أيهاامللك ,كنا قوما أهل جاهلية نَعبُد األصنام ,ونأكل امليتة ,ونأيت الفواحش ,ونقطع

األرحام ,ونسيب اجلوار ,يأكل القوي منا الضعيف ,فكنا على ذلك حىت بعث اهلل إلينا
رسوالً منا ,نعرف نسبه وصدقه ,وأمانته وعفافه ,فدعانا إىل اهلل تعاىل لنُوَحِّدَه ونَعبُدَه,
( )

وخنلع ما كنا نعبد حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان)
ثانياً -:اجلن

ويف ذلك قول ابن مسعود :كان نفرٌ من اإلنس يعبدون نفراً من اجلنِّ ,فأسلم النّفر
من اجلنّ ,واستمسك النّاس بعبادهتم فنزلت :

      

( )
 

(
(

تقدم خترجيه ,ص () 92
تقدم خترجيه ,ص ( ) 0
) تقدم خترجيه ,ص () 9

) سورة اإلسراء , 0:واحلديث تقدم خترجيه( ,ص
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)

ثالثاً -:الكهان
 -قول غالم أيب بكر له – رضي اهلل عنه( :كنت تَكَهَّنتُ إلنسان يف

( )

اجلاهلية)

 قصة جتديد عبد املطلب بئر زمزم ,وفيه :فقاموا إليه فقالوا( :يا عبداملطلب,إهنا بئر أبينا إمساعيل ,وإن لنا فيها حقاً ,فأشركنا معك فيها .قال( :ما أنا بفاعل ,إن هذا
األمر قد خصصت به دونكم ,وأعطيته من بينكم ,فقالوا له( :فأنصِ ْفنا فإنا غري تاركيك

حىت خناصمك فيها) قال( :فاجعلوا بيين وبينكم من شئتم أُحَاكِمُكُم إليه) قالوا( :كاهنة
()1

بين سعد بن هذمي)

رابعاً-:الشمس والقمر والنجوم

 عن أيب مالك األشعري( ) ,أنّ النيب  قال( :أربع يف أمّيت من أمر اجلاهلية,ال يتركوهنن :الفخر يف األحساب ,والطعن يف األنساب ,واالستسقاء بالنجوم,
( )
والنياحة)
 عن ابن عباس  أن أحد املشركني قال للنيب ( :يا حممد ,تزعم أن اهللأنزل

عليك             

( )

( ) رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار ,باب أيام اجلاهلية (صحيح البخاري مع فتح الباري:
 2 /0رقم ) 2
( ) تقدم خترجيه( ,ص  ,)6وانظر :كذلك تعليق احلافظ على سعد بن هذمي (ص )6
( ) هو :أبو مالك األشعري الصحايب اجلليل ,اشتهر بكنيته ,قيل :امسه عبيد ,وقيل :عبد اهلل ,وقيل:
عمرو ,تويف  2 هـ .انظر :اإلصابة ( ,) 6/0تقريب التهذيب (ص) 99
( ) رواه مسلم يف كتاب اجلنائز ,باب التشديد يف النياحة (صحيح مسلم مع شرح النووي0 /6 :
رقم ) 0
(

) سورة األنبياء92 :
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قال( :نعم) قال( :فقد عبد الشمس والقمر واملالئكة وعيسى وعزير ,فكل هؤالء
يف النار مع آهلتنا؟)

فنزلت           

( )

خامساً-:النار
يف قصة إسالم سلمان الفارسي  :واجتهدتُ يف اجملوسية حىت كنت َقطِن النار
الّذي يُوقدها ,فال أتركها ختبوا ساعة ...وفيها ...فقال – يعين والد سلمان الفارسي :أين
كنتَ؟ قلتُ :مررت بالنصارى ,فأعجبين صالهتم ودعاؤهم ,فجلستُ أنظر كيف
يفعلون .قال :أيْ بُنَيّ دينك ودين آبائك خريٌ من دينهم .فقلت :ال واهلل ما هو خبري من
دينهم ,هؤالء قومٌ يعبدون اهلل ,ويدعونه ويصلّون له ,وحنن نعبد ناراً نوقدها بأيدينا ,إذا
( )

تركناها ماتت.

سادساً -:من عُبد من دون اهلل وال يطلق عليهم كلمة (الطاغوت) وهم األنبياء
واملالئكة
ويف ذلك:
( )

 قول قريش يف خماصمتهم النيب ( :حنن نعبد املالئكة و هن بنات اهلل) ما قد تقدم عن ابن عباس  أن أحد املشركني قال للنيب ( :يا حممد,تزعم أن اهلل أنزل
 

(
(
(

عليك           

؟ قال( :نعم) قال( :فقد عُبِد الشمس والقمر واملالئكة وعيسى وعزير ,فكل

) سورة األنبياء , 0 :واحلديث تقدم خترجيه ,ص ( ) 9
) تقدم خترجيه ,ص ( ,) 0واللفظ ليونس بن بكري يف روايته عن ابن إسحاق
) تقدم خترجيه ,ص ( ) 0
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هؤالء يف النار مع آهلتنا؟) ,فنزلت:

        

 

 قال ابن عباس :إن رسول اهلل  قال لقريش( :يا معشر قريش ,إنه ليس أحدُيعبد من دون اهلل فيه خري) وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى بن مرمي وما تقول
يف حممد فقالوا( :يا حممد ,ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد اهلل صاحلاً,
فَلَئِن كُنتَ صادقاً فإنّ آهلتهم لَكَمَا تقولون) .قال :فأنزل اهلل :
     

    

( )

التعليق:
الناس الّذين بعث اهلل فيهم رسول اهلل  كانوا متفرّقني يف عبادهتم ,فتنوعت
الطواغيت الذين عبدوهم من دون اهلل ,فمنهم من عبد األحجار ,واألشجار ,واألصنام
واألوثان ,ومنهم من عَبَد اجلن ,ومنهم من عبد الشمس ,والقمر ,والنجوم ,ومنهم من
عبد النار ,وكانوا يتحاكمون إىل الكهنة الّذين ادعوا علم الغيب.
ومع ذلك عُبد األنبياء ,واملالئكة ,والصاحلون الّذين ال يُطلق عليهم كلمة
(الطاغوت).
وقد جاء فيما تقدم عرضه من مرويات العهد التصريح بعبادة الناس لألحجار,
واألشجار ,واألصنام واألوثان؛ كالالتّ ,والعزّة ,ومناة ,وإساف ,ونائلة ,وعبادهتم للجنّ
والشمس والقمر ,ووجه كوهنا من الطواغيت أنّها عُبِدَت من دون اهلل فتجواز الناس هبا
احلد.
وأما النجوم فقد جاء ذكرها يف حديث أيب مالك األشعري ,أنّ النيب  قال:
(أربع يف أمّيت من أمر اجلاهلية ,ال يتركوهنن :الفخر يف األحساب ,والطعن يف األنساب,
واالستسقاء بالنجوم ,والنياحة) ,ألنّ االستسقاء بالنجوم هو( :نسبة السقيا إىل النجوم,
(

) سورة الزخرف , 0 :واحلديث رواه اإلمام أمحد يف املسند (  ,) 2- 0/وصححه أمحد

شاكر يف حتقيق املسند (  ,) 9- 2/واأللباين يف السلسلة الصحيحة ( 6 /0رقم ) 02
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ويشمل ما هو أعظم من ذلك ,وهو أن تطلب السقيا من النجم)( ) ,فتبيّن أنّ اجلاهليني
كانوا ُيجَاوِزون احلد بالنجوم حيث نسبوا السقيا إليها ,ومن الناس من طلب السقيا منها
فعبدها من دون اهلل.
وأما الكهنة وهم الّذين كانوا يتعاطون اخلرب عن الكائنات يف مستقبل الزمان,
ويَدَّعون معرفة األسرار عن غري دليل شرعي( ) ,فجاء ذكرهم يف حديث أيب بكر الصدّيق
 حيث ذكر غالمه أنّه تَكهَّن لإلنسان يف اجلاهلية ,والتَكَهُّن عمل الكِهانة ممن ليس
بكاهن( ) ,ولكن يُستفاد من احلديث وجود الكهنة يف اجلاهلية ,ألنّ الكهنة لوال انتشارهم
يف اجلاهلية ملا متكّن غالم أيب بكر من التَكَهُّن ,كما جاء ذكر الكهان يف قصة جتديد عبد
املطلب لبئر زمزم ,حيث أرادت قريش التحاكم إىل كاهنة.
فالكهنة ادعوا الغيب ,وحتاكم إليهم الناس فحكموا بأهوائهم ,بغري ما أنزل اهلل,
وتقدم أنّ الذين يَدَّعون علم الغيب ,والذين حيكمون بغري ما أنزل اهلل من رؤوس
الطواغيت اخلمسة.
وأما عبادة اجملوس للنار فقد جاء ذكرها يف قصة سلمان الفارسي  ,كما جاء
ذكر عبادة اليهود لعزير ,وعبادة النصارى لعيسى بن مرمي ,وعبادة املشركني للمالئكة يف
األخبار األخرية.
فاتضح مما سبق أنّ الناس الذين أُرسل إليهم النيب  كانوا متنوعني يف معبوداهتم,
ومل يكونوا مقتصرين على عبادة نوع دون آخر ,فضالً عن أن يكونوا مقتصرين على
األصنام يف عبادهتم ,والعلم هبذا األمر يف غاية األمهّية ملعرفة حقيقة الشرك لدى الناس
الّذين بعث فيهم النيب  ,وال سيما يف الرد على من زعم خصوصية الشرك يف األصنام.

(
(
(

) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص )
) انظر :النهاية (  ,) /فتح الباري () 90/0
) انظر :غريب احلديث للحريب ( ) 9 /
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الفصل السادس:
بيان الوالء والرباء يف مرويات العهد املكّي
وحتته متهيد وثالثة مباحث:
متهيد :معىن الوالء والرباء
املبحث االوّل :عالقة الوالء والرباء بتوحيد األلوهية
املبحث الثاين :مظاهر الوالء والرباء يف مرويات العهد املكّي
املبحث الثالث :أنواع من التعامل مع الكفار اليت ال تنايف
الوالء والرباء
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متهيد:
معىن الوالء والرباء
الوالء واملواالة أصلهما يف اللغة الويلّ الّذي هو القرب والدنو ومن معانيهما احلب
واملناصرة( ) ,وأما الرباء فمعناه الَتخَلُّص( ) ,وقد ُيعَبِّر أهل العلم عن الوالء والرباء باملُواالة
واملعاداة ,أو بالوالء والعداء ,فهذه التعبريات الثالثة وأمثاهلا املقصود منها يف كالم العلماء
واحد
أما تعريف املواالة واملعاداة شرعاً ,فقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن
حسن( ) – رمحهم اهلل( :أصل املواالة :احلب ,وأصل املعاداة :البغض ,وينشأ عنهما من
أعمال القلوب ,واجلوارح ,ما يدخل يف حقيقة املواالة ,واملعاداة ,كالنصرة ,واألُنس,
( )
واملعاونة ,وكاجلهاد ,واهلجرة ,وحنو ذلك من األعمال ,والويل ضد العدو)

( ) انظر :معجم مقاييس اللغة :مادة (و ل ي) ,الصحاح :مادة (وىل)
( ) انظر :لسان العرب :مادة (برأ)
( ) هو :الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ ,اإلمام العامل العامل ,ولد يف الدرعية
هـ ,وانتقل مع والده إىل مصر ,وأخذ عن والده وعميه ,وعن مشائخ مصر ,ورجع إىل
سنة
جند وأخذ عنه الشيخ محد العتيق ,والشيخ سليمان السحمان وغريمها من علماء جند ,وكان له عدد
من التصانيف النافعة منها (مصباح الظالم) و(منهاج التأسيس) ,وتويف سنة (  9هـ) .انظر:
الدرر السنية ( ) ,تسهيل السابلة ملريد معرفة احلنابلة ( ) 0 /

(

) الدرر السنية ( /

)
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وذكر الشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز العنقري( ) – رمحه اهلل – أنّ املواالة عند أئمة
الدعوة يف جند هي( :املوافقة والنصرة واملعاونة ,والرضا بأفعال من يواليهم) ,وذكر أنّهم
كفّروا من فعل ذلك ممن يدّعي اإلسالم ,مثّ علّق على كالمهم بقوله( :أمّا جمرد االجتماع
( )
مع الكفار ,بدون إظهار تام للدين ,مع كراهية كفرهم ,فمعصية ال توجب الكفر)
ومفهوم قوله (بدون إظهار تام للدين) أنّ من اجتمع مع كافر مع إظهار تام
إلسالمه واالعتزاز به وكراهة لكفره ,فال ُيعَدّ عاص بذلك
وذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن  -رمحهم اهلل – إنّ املوالة
املنهي عنه قسمان:
القسم األول :املواالة املطلقة العامة ,وهو الّذي ُيعَبَّر عنه بالتولّي ,وهو كفر خمرج
عن امللّة ,وهو الرضا بأفعال الكفار والدفاع عنهم ,وإعانتهم ونصرهتم باملال والبدن
والرأي.
القسم الثاين :وهو مواالة الكفار لغرض دنيوي ,مع سالمة املعتقد وبغري الرغبة عن
( )
دين اإلسالم ,وهي كبرية من كبائر الذنوب

(

) هو :الشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد الرمحن العنقري النجدي احلنبلي العالمة احملقق املدقق,

ولد عام  90هـ ,وأخذ العلم عن كبار علماء عصره منهم الشيخ عبد اهلل بن عبد الليف آل
الشيخ ,والشيخ سليمان بن سحمان ,ومن تالميذه الشيخ عبد الرمحن بن قاسم ,ومن أشهر ما ألّف:
(حاشية شرح زاد املستقنع) ,وتويف رمحه اهلل عام  0هـ .انظر :تسهيل السابلة ملريد معرفة
احلنابلة ( ) 2 /

( ) انظر :املصدر نفسه ( ,) 9- 2/9املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية حملماس اجللعود
( ) 2/
( ) انظر :الدرر السنية (  ,) 2/9 , /2 , 0 - 00/وهذا ال مينع أن يعامل املسلم الكافر
بالعدل ,وأن يتعامل معه يف األمور الدنيوية مثل البيع والشراء وحنو ذلك كما سيأيت بيانه.
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املبحث األول
عالقة الوالء والرباء بتوحيد األلوهية
ويف ذلك:
 حديث عمرو بن عبسة السلمي ,قال( :بأي شيء أرسلك؟) فقال رسول اهلل( )
( :بأن يُوَحَّد اهلل وال يُشرَك به شيء ,وكسر األوثان)
 ما جاء عن ابن عبّاس رضي اهلل عنهما ,قال :إن قريشاً وعدوا رسول اهلل أن يعطوه ماالً ,فيكون أغىن رجل مبكة ,ويزوجوه ما أراد من النساء ,ويطئوا عقبه ,فقالوا
له( :هذا لك عندنا يا حممد ,وكفّ عن شتم آهلتنا ,فال تذكرها بسوء ,فإن مل تفعل ,فإنا
نعرض عليك خصلة واحدة ,فهي لك ولنا فيها صالح) ,قال( :ما هي؟) ,قالوا( :تعبد
آهلتنا سنة :الالت والعزى ,ونعبد إهلك سنة) ,قال( :حىت أنظر ما يأيت من عند ريب),
فجاء الوحي من اللوح احملفوظ ) (      :السورة ,وأنزل

      

إىل

قوله      

اهلل  

( )

التعليق:
اختلفت أقوال العلماء يف عالقة الوالء والرباء بشهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممداً
رسول اهلل ,فمنهم من قال إنّ الوالء والرباء من معاين كلمة التوحيد ,ومنهم من قال إنّ
الوالء والرباء من لوازم كلمة التوحيد.

(
(
(

) تقدم خترجيه ,ص () 0
) سورة الكافرون:

) سورة الزمر ,66-6 :واحلديث تقدم خترجيه( ,ص) 0
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وممن قال إنّ الوالء والرباء داخل يف معىن كلمة التوحيد الشيخ عبد اهلل بن عبد
الرمحن أبا بطني( ) ,فقال – رمحه اهلل تعاىل( :إنّ مواالة اهلل بعبادته ,والرباءة من كل معبود
( )
سواه ,هو معىن ال إله إال اهلل)
ووافقه على ذلك الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ – رمحه اهلل – حيث
قال( :اعلم  -رمحك اهلل – أنّ كلمة اإلخالص:ال إله إال اهلل ,ال تنفع قائلها ,إال مبعرفة
معناها ,وهو نفي اإلهلية عما سوى اهلل ,والرباءة من الشرك يف العبادة ,وإفراد اهلل تعاىل
جبميع أنواع العبادة) وقال( :قال اخلليل :

        

 ,) (         فهذا هو حقيقة معىن ال إلـه إال اهلل,
( )

وهو الربآءة من كل ما يعبد من دون اهلل ,وإخالص العبادة هلل وحده)
ويُفهم من كالم للشيخ سليمان بن عبد اهلل آل الشيخ أنّ يف املسألة قول آخر,
فقال – رمحه اهلل – عندما سئل عن املواالة واملعاداة :هل هي من معىن ال إلـه أو من
لوازمها؟ فقال( :اجلواب أنَّ يقال :اهلل أعلم ,حسب املسلم أنْ يعلم أنَّ اهلل افترض عليه
عداوة املشركني ,وعدم مواالهتم ,وأوجب عليه حمبة املؤمنني ومواالهتم000 ,و أمَّا كون
ذلك من معىن ال إله إال اهلل أو لوازمها ,فلم يكلفنا اهلل بالبحث عن ذلك ,وإمنا كلفنا
مبعرفة أنَّ اهلل فرض ذلك وأوجبه ,وأوجب العمل به ,فهذا هو الفرض واحلتم الذي ال
شك فيه ,فمن عرف أنَّ ذلك من معناها ,أو من لوازمها ,فهو حسن وزيادة خري ,ومن مل
يعرفه ,فلم يُكلف مبعرفته ,السيما إذا كان اجلدل واملنازعة فيه ,مما يفضي إىل شرٍ

( ) هو :الشيخ العالّمة :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد العزيز أبا بطني العائذي ,ولد عام
 9هـ ,وأخذ العلم عن الشيخ محد بن ناصر بن معمر ,واجتهد حىت صار من علماء عصره,
وويل القضاء يف الطائف ,ومن تالميذه الشيح حممد بن مانع ,تتويف رمحه الل بشقراء سنة
(  2هـ) .انظر :الدرر السنية ( ,) 0/ 6و تسهيل السابلة ملريد معرفة احلنابلة ( ) 00 /
( ) الدرر السنية ( ) 92/
( ) سورة الزخرف2- 6 :
(

) الدرر السنية ( /

-

)
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واختالفٍ ,ووقوع فرقة بني املؤمنني الذين قاموا بواجبات اإلميان ,وجاهدوا يف اهلل وعادوا
( )
املشركني ووالوا املسلمني ,فالسكوت عن ذلك متعني)
ويظهر من كالم الشيخ  -رمحه اهلل – أنّ هذه املسألة سبّبت خالفاً بني أهل السنة
يف زمانه ,والشيخ تَوَقَّف يف املسألة وبيّن أنّ الواجب مواالة املؤمنني ,وعداوة املشركني.
والّذي يظهر والعلم عند اهلل تعاىل أنّ املسألة فيها تفصيل ,فالّذين قالوا إنّ الوالء
والرباء من معىن ال إله إال اهلل نظروا إىل عمل املشركني وإىل طواغيتهم ,فيجب على املسلم
أن يتربأ من الشرك ومما عبده املشركون من دون اهلل ,وأن خيلص العبادة هلل وحده دون
من سواه ,فمن هذا االعتبار يصح أن يقال إنّ الوالء والرباء هو معىن كلمة ال إله إال اهلل
وأن من فقد الوالء والرباء هبذا املعىن فقد اإلسالم
والّذين قالوا إنّ الوالء والرباء من لوازم كلمة التوحيد نظروا إىل أعيان املشركني,
فقالوا إنّ من وحّد اهلل وأتى بكلمة التوحيد َل ِزمَه أن يوايل أولياءه ,وأن يُعادي أعداءه,
ومن هذا االعتبار يصح أن يقال إنّ الوالء والرباء من لوازم كلمة التوحيد
فاملسألة فيها تفصيل ,فإذا كان املقصود بالرباء عمل املشركني وطواغيتهم ,يقال:
إن الوالء والرباء يطابق معىن ال إله إال هلل ومن َفقَدَه َفقَدَ اإلسالم ,وإذا كان املقصود
بالرباء أعيان الكفار ,يقال :إنّ الوالء والرباء من لوازم كلمة التوحيد ,وأنّ من واىل
الكفارَ ,فقَدْ يُحكم عليه بأنّه كافر ,وقد يُقال أنّه فعل كبرية من كبائر الذنوب( ) ,وقد
تقدم تفصيل ذلك يف متهيد هذا الفصل
ومما ميكن االستشهاد به على أنّ الوالء والرباء مطابق لكلمة التوحيد ,إذا كان
املقصود بالوالء والرباء مواالة اهلل بعبادته وحده ,والربآة من الشرك ومعبودات املشركني,
حديث عمرو بن عبسة السلمي ألنّ النيب  عندما سئل عما جاء به قال( :بأن يُوَحَّد اهلل

( ) فتيا يف حكم السفر إىل بالد الشرك (ضمن جمموع الرسائل للعالمة الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن
حممد بن عبد الوهاب ,ص) 02- 06
( ) انظر :األهم فاألهم – حماضرة ألقاها معايل الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ (الوجه الثاين من
الشريط) ,اجلهل مبسائل االعتقاد وحكمه للباحث د/عبد الرزاق معاش (ص) 6
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وال يُشرَك به شيء ,وكسر األوثان) ,فمما بعث به رسول اهلل  وهو توحيد األلوهية:
إظهار العداوة ملا عُبد من دون اهلل من األصنام والطواغيت
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب – رمحه اهلل تعاىل( :وفيه من العرب أيضاً أنّه ملا
قال( :أرسلين اهلل) ,قال( :بأي شيء أرسلك؟) ,قال( :بكذا وكذا) ,فتبيّن أن زبدة
الرسالة اإللـهية والدعوة النبوية هي توحيد اهلل بعبادته وحده ال شريك له وكسر
األوثان ,ومعلوم أن كسرها ال يستقيم إال بشدة العداوة وجتريد السيف ,فتأمل زبدة
( )
الرسالة)
أما سورة الكافرون وقصة نزوهلا فهي مما استشهد به الشيخ عبد الرمحن بن حسن
عند كالمه على أن الرباءة من معبودات املشركني من معىن ال إله إال اهلل ,فقال رمحه اهلل

تعاىل( :اعلم أنّ (ال إله إال اهلل) هلا معىن عظيم ,يستضيء به قلوب أهل اإلسالم ,واإلميان,

وهو الّذي بعث اهلل به مجيع الرسل ,من أوهلم إىل آخرهم ,وخلقهم ألجله ,والقرآن من
أوله إىل أخره :يبني معىن هذه الكلمة
ونذكر بعض ما دلّ عليه القرآن من معناها ,وما ذكره العلماء ,من أئمة اإلسالم,
فدونك كالم العماد ابن كثري – رمحه اهلل ,يف تفسري سورة

    

ذكر أن هذه السورة ,سورة الربآءة من العمل ,الذي يعمله املشركون ,وهي آمرة
باإلخالص ,وأن قريشاً دعوا رسول اهلل  إىل عبادة أوثاهنم سنة ,ويعبدون إلـهه سنه,
فأنزل اهلل هذه السورة ,وأمره فيها أن يتربأ من دينهم بالكلية ,فقال:

    

 يعين من األصنام واألنداد        وهو اهلل وحده ,وهلذا كانت
( )

كلمة اإلسالم ال إله إال اهلل ,حممد رسول اهلل ,واملشركون يعبدون غري اهلل

قُلتُ :فدلّت هذه السورة الكرمية ,على الربآءة من عبادة أصنام املشركني,
وأصنامهم اليت كانت موجودة يف اخلارج...
( ) املفيد املستفيد يف كفر تارك التوحيد (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهّاب:
 - 00- 99/6القسم األول :العقيدة واآلداب اإلسالمية)
(

) انظر :تفسري ابن كثري () 00/2
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...وأخرب [اهلل تعاىل عن إبراهيم  ]أنّه قال لقومه

     

            وهي( :ال إله إال

اهلل)

بإمجاع أهل احلق ,فعرب عنها بالربآءة من معبوداهتم ,اليت كانوا يعبدوهنا يف اخلارج)

(

) الدرر السنية ( ) 60- 9/
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( )

املبحث الثاين:
مظاهر الوالء والرباء يف مرويات العهد املكّي
وهي كاآليت:
أوالً -:إظهار البغض والعداوة ملا عبد من دون اهلل من األصنام والطواغيت
وإعالن الرباء منها
ويف ذلك:
 يف قصة رحلة النيبّ  إىل الشام مع عمّه أيب طلب :قام إليه الراهب فقال :ياغالم! أسألك حبق الالت والعزى اال أخربتين عما أسألك ,فقال :رسول اهلل  ال
( )
تسألين بالالت والعزى فواهلل ما أبغضت شيئاً بغضهما.
حديث عمرو بن عبسة ,قال( :وبأي شيء أرسلك؟) ,قال( :أرسلين بصلة( )
األرحام ,وَكَسرِ األوثان ,وأن يوحد اهلل ,ال يُشرَك به شيئاً)
 يف قصة إسالم سلمان الفارسي ... :فقال – يعين والد سلمان الفارسي:(أين كنتَ؟) قلتُ( :مررت بالنصارى ,فأعجبين صالهتم ودعاؤهم ,فجلستُ أنظر كيف
يفعلون) .قال( :أيْ بُنَيّ ,دينك ودين آبائك خريٌ من دينهم) .فقلت( :ال واهلل ,ما هو

خبري من دينهم ,هؤالء قومٌ يعبدون اهلل ,ويدعونه ويصلّون له ,وحنن نعبد ناراً نوقدها
( )

بأيدينا ,إذا تركناها ماتت)

(
(

) تقدم خترجيه( ,ص) 0
) تقدم خترجيه ,ص ()90

( )

تقدم خترجيه ,ص ( ,) 0واللفظ ليونس بن بكري يف روايته عن ابن إسحاق
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 قصة املستهزئني اليت فيها نزول قول اهلل تعاىل: 

     

( )

 ما جاء عن ابن عبّاس رضي اهلل عنهما ,قال :إن قريشاً وعدوا رسول اهلل أن يعطوه ماالً ,فيكون أغىن رجل مبكة ,ويزوجوه ما أراد من النساء ,ويطئوا عقبه ,فقالوا
له( :هذا لك عندنا يا حممد ,وكفّ عن شتم آهلتنا ,فال تذكرها بسوء ,فإن مل تفعل ,فإنا
نعرض عليك خصلة واحدة ,فهي لك ولنا فيها صالح) ,قال( :ما هي؟) ,قالوا( :تعبد
آهلتنا سنة :الالت والعزى ,ونعبد إهلك سنة) ,قال( :حىت أنظر ما يأيت من عند ريب),

فجاء الوحي من اللوح احملفوظ ) (      :السورة ,وأنزل اهلل
      

إىل

قوله      

 

( )

-6يف حديث عبد اهلل بن مسعود يف اهلجرة إىل حلبشة :قال :قال جعفر( :أنا
خطيبكم اليوم) .فاتبعوه فسلَّم ومل يسجد ,فقالوا له( :ما لك ال تسجد للمَلِك؟) قال( :إنّا
ال نسجد إال هلل  .)قال( :وما ذاك؟) قال :إنّ اهلل بعث إلينا رسوله ,فأمرنا أال نسجد
( )
ألحد إال هلل  ,وأمرنا بالصالة والزكاة).
 -0قال ابن عباس :إن رسول اهلل  قال لقريش( :يا معشر قريش ,إنه ليس أحد
( )
ُيعبد من دون اهلل فيه خري)

(
(
(
(
(

) سورة احلجر ,9 :واحلديث تقدم خترجيه ,ص ( )0

) سورة الكافرون:
) سورة الزمر ,66-6 :واحلديث تقدم خترجيه( ,ص) 0
) تقدم خترجيه ,ص ( )
) تقدم خترجيه ,ص () 6
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التعليق:
تقدم البيان على أنّ الوالء والرباء من معانيه مواالة اهلل بعبادته وحده ,مع التربؤ من
الشرك ,وما عَبَدَه املشركون من األصنام والطواغيت ,وإذا كان األمر كذلك فأعظم
مظاهر الوالء والرباء ,إظهار العداوة والبغض للشرك والطواغيت ,والتربؤ منها ,وبالتصريح
( )
الكامل ألعداء اهلل أنّ دينهم باطل ,وأن دين اهلل حق
واألخبار املتقدمة من مرويات العهد املكّي ُتصَوِّر لنا هذا املظهر من مظاهر الوالء
والرباء
َرحَ فيها رسول اهلل
أمّا قصة رحلة النيب  إىل الشام مع عمّه أيب طاب ,فقد ص َّ
 -قبل املبعث – ببغضه لالّت والعُزَّة
وبيّن رسول اهلل  لعمرو بن عبسة السلمي  أنّ زبدة رسالته  :التوحيد
وإظهار العداوة لألصنام بكسرها
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل يف تعليقه على حديث عمرو بن
عبسة السلمي ( :وفيه من العرب أيضاً أنّه ملا قال( :أرسلين اهلل) ,قال( :بأي شيء
أرسلك؟) ,قال( :بكذا وكذا) ,فتبيّن أن زبدة الرسالة اإللـهية والدعوة النبوية هي
توحيد اهلل بعبادته وحده ال شريك له وكسر األوثان ,ومعلوم أن كسرها ال يستقيم إال
( )
بشدة العداوة وجتريد السيف ,فتأمل زبدة الرسالة)
وسلمان الفارسي  ,أول ما أقدم على حبثه للدين الصحيح ,صرّح لوالده
ببطالن دين اجملوس ,تربأ من عبادهتم ,فقال ( :ال واهلل ,ما هو خبري من دينهم ,هؤالء
قومٌ يعبدون اهلل ,ويدعونه ويصلّون له ,وحنن نعبد ناراً نوقدها بأيدينا ,إذا تركناها ماتت)
وأمر اهلل نبيه  بإظهار ما أمر به ,وهو الدعوة إىل التوحيد ,على رؤوس
األشهاد ,وأن ُيفَرِّق بني احلق والباطل فقال تعاىل:

     

 

(
(

) انظر :الوالء والرباء يف اإلسالم (ص) 02
) املفيد املستفيد يف كفر تارك التوحيد (ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهّاب:

 - 00- 99/6القسم األول :العقيدة واآلداب اإلسالمية)
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والصدع يأيت مبعىن اإلظهار ,ومبعىن التفريق ,فعلى املعىن األول يكون معىن اآلية:
(أَظهِر ما تؤمر به علناً على رؤوس األشهاد) ,وعلى املعىن الثاين يكون معىن اآلية( :فرق
( )
بني احلق والباطل مبا أمرك اهلل بتبليغه)
ومدلول كال التفسريين ,األمر بإعالن بطالن الشرك
كما أمر اهلل نبيه  أن يُعلن برآءته من الشرك يف سورة الكافرون اليت هي :سورة
الربآءة من العمل ,الذي يعمله املشركون ,كما ذكره احلافظ ابن كثري( ) ,وأن ُيصَرِّح
بإنكاره على عبادة غري اهلل يف قوله تعاىل:

        

وقد أظهر الصحابة املهاجرون إىل احلبشة برآءهتم من الشرك ,عندما امتنعوا عن
السجود للنجاشي ,وأعلنوا أنّهم ال يسجدون إالّ هلل ,وأنّ ذلك ما بعث به رسول اهلل 
وأظهر النيب  برآءته مما عليه أهل اجلاهلية من الشرك عندما قال لقريش( :يا
معشر قريش ,إنه ليس أحد يُعبد من دون اهلل فيه خري)

(
(

) انظر :أضواء البيان ( /

) تفسري ابن كثري () 00/2

-

)
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تعاىل.

ثانياً -:االمتناع عن ترك التوحيد والدعوة إليه إذا طُلب وترك املداهنة يف دين اهلل
ويف ذلك:

 عن عقيل بن أيب طالب( ) ,قال :جاءت قريش إىل أيب طالب فقالوا( :إن ابنأخيك هذا قد آذانا يف نادينا ومسجدنا فاهنه عنا) ,فقال( :يا عقيل ,انطلق فأتين مبحمد)
فانطلقتُ إليه ,فاستخرجته من حنش( ) ـ يقول :من بيت صغري ـ فجاء به يف الظهرية
يف شدة احلر فجعل يطلب الفيء ,ميشي فيه من شدة احلر الرحض( ) ,فلما أتاهم قال أبو
طالب( :إن بين عمك هؤالء قد زعموا أنك تؤذيهم يف ناديهم ومسجدهم ,فانته عن
أذاهم) ,فحلق رسول اهلل  ببصره إىل السماء فقال( :أترون هذه الشمس؟) قالوا( :نعم)
قال( :فما أنا أقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة) فقال أبو
( )
طالب( :واهلل ما كذبنا ابن أخي قط فارجعوا)
 ما روي أن قريشاً حني قالت أليب طالب هذه املقالة بعث إىل رسول اهلل فقال له( :يا ابن أخي إن القوم جاؤوين فقالوا كذا وكذا)  -للذي قالوا له  -وآذنوين
قبل احلرب ,فأبق علي وعلى نفسك ,وال حتملين من األمر ما ال أطيق أنا ,وال أنت,
واكفف عن قومك ما يكرهون من قولك هذا ,الذي فَرَّقَ بيننا و بينهم ,فظن رسول اهلل
 أنه قد بدا لعَمِّه بداء ,وأنه خَاذِلُه و ُمسَلِّ ُمه وضَ ُعفَ عن نصرته والقيام معه ,فقال
رسول اهلل ( :يا عم ,لو وُضِعَت الشمس يف مييين ,والقمر يف يساري ,ما تركت األمر
حىت يُظهِرَه اهلل أو أَهلِك يف طلبه) ,مثّ استعرب رسول اهلل  فبكى ,فلمّا ولّى ,قال له حني

(
(
(
(

) تقدم خترجيه( ,ص) 60
) راجع :التعليق عليه يف (ص) 60
) تقدم شرحه( ,ص) 60
) تقدم خترجيه( ,ص) 60
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رأى ما بلغ األمر برسول اهلل ( :أقبل يا ابن أخي) ,فأقبل عليه ,فقال( :امض على أمرك
( )
وافعل ما أحببت ,فواهلل ال نُسَلِّ ُمك بشيء أبدا)
 قصة جمادلة عتبة بن ربيعة مع النيب  ,وفيه..( :أيها الرجل إن كان إمنا بكالباءة ,فاختر أي نساء قريش ,ونُزَوِّ ُجك عشراً ,وإن كان إمنا بك احلاجة ,مجعنا لك حىت
تكون أغىن قريش رجالً واحداً ,فقال رسول اهلل ( :أفرغت؟) ,قال( :نعم) ,فقرأ
رسول اهلل 

       

( )

حىت بلغ

   
( )

 ) (       فقال عتبة حسبك حسبك

 ويف رواية...( :يابن أخي إن جئت ,إمنا تريد مبا جئتَ من هذا القول ما ًالمجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرَنا ماالً ,وإن كُنتَ إمنا تريد شَرَفاً شرفناك علينا حىت
ال نقطع أمراً دونك ,وإن كُنتَ تريد مُلكاً مََّلكنَاكَ ,وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه
وال تستطيع أن ترده عن نفسك ,طلبنا لك الطب ,وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك منه ,فإنه
رمبا غلب التابع على الرجل حىت يداوى منه ,ولعلّ هذا الذي يأيت به شعر جاش به
صدرك ,فإنّكم لعمري ,يا بين عبد املطلب ,تقدرون منه على ما ال يقدر عليه أحد) ,حىت
إذا فرغ عتبة ورسول اهلل  يستمع منه ,قال رسول اهلل ( :أفرغت يا أبا الوليد؟) ,قال
( :نعم) قال( :فاستمع مين) ,قال( :أَ ْفعَل) ,فقال رسول اهلل :
        

عليه

( )

فمضى رسول اهلل  يقرؤها

()6

( ) ابن إسحاق (ص ) ,ضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة ( 0/
أل ّن معىن احلديث املتقدم اشتهر بلفظ هذا احلديث
( ) سورة فصلت ,اآليات- :
(
(
(

    

) سورة فصلت ,اآلية:
) احلديث تقدم إيراده( ,ص) 0
) سورة فصلت ,اآليات- :

( )6تقدم خترجيه( ,ص )
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رقم  ,)909وإنّما ذكرته

 ما جاء عن ابن عبّاس رضي اهلل عنهما ,قال :إن قريشاً وعدوا رسول اهلل أن يعطوه ماالً ,فيكون أغىن رجل مبكة ,ويزوجوه ما أراد من النساء ,ويطئوا عقبه ,فقالوا
له( :هذا لك عندنا يا حممد ,وكفّ عن شتم آهلتنا ,فال تذكرها بسوء ,فإن مل تفعل ,فإنا
نعرض عليك خصلة واحدة ,فهي لك ولنا فيها صالح) ,قال( :ما هي؟) ,قالوا( :تعبد
آهلتنا سنة :الالت والعزى ,ونعبد إهلك سنة) ,قال( :حىت أنظر ما يأيت من عند ريب),
فجاء الوحي من اللوح احملفوظ ) (      :السورة ,وأنزل

      

إىل

اهلل  

( )
قوله      

التعليق:
من مظاهر الوالء والرباء :ترك املداهنة يف دين اهلل تعاىل ,قال اهلل :

  

 ,) (       واملشركون يف مكّة ملا رأو (صالبة املسلمني
واستعالءهم بدينهم ,ورفعة نفوسهم فوق كلّ باطل وملا بدأت خطوط اليأس يف نفوسهم
من أن املسلمني يستحيل رجوعهم عن دينهم سلكوا مهزلة أخرى من مهازهلم الدالة على
( )
طيش أحالمهم ورعونتهم احلمقاء)
فقد دعوا رسول اهلل  إىل ترك دعوته ورفض هذه الدعوة قائالً :أترون هذه
الشمس؟) قالوا( :نعم) قال( :فما أنا أقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا
منها شعلة) ,ويف رواية :قال  مقولته املشهورة فيما روي عنه ( يا عم ,لو وُضِعَت
الشمس يف مييين ,والقمر يف يساري ,ما تركت األمر حىت يُظهِرَه اهلل أو أَهلِك يف طلبه)
وعرضوا له  أنواعاً خمتلفة من متاع احلياة الدنيا يف مقابل ترك دعوته كما فعله
عتبة بن ربيعة ,ولكن بقي  على دعوته ومل يلتفت إىل ما عرضوه.

(
(
(
(

) سورة الكافرون:
) سورة الزمر ,66-6 :واحلديث تقدم خترجيه( ,ص) 0
) سورة القلم9-2 :
) الوالء والرباء يف اإلسالم (ص) 09
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(وقد دعوا رسول اهلل  إىل عبادة أوثاهنم سنة ,ويعبدون معبوده سنة ,فأنزل اهلل

سورة الكافرون)( ) ,وأنزل قوله:

        

ثالثاً -:التربؤ من دين اآلباء واألقارب املشركني واالمتناع عن طاعتهم يف خمالفة
التوحيد واالعتراف بضالهلم وكفرهم
ويف ذلك:
 عن سعد بن أيب وقاص  :أنه نزلت فيه آيات من القرآن ,قال :حلفت أ ّمسعد أن ال تُكَلِّمَه أبداً ,حىت يكفر بدينه ,وال تأكل ,وال تشرب ,قالت( :زَعَمتَ أن اهلل
وَصَّاك بوالديك ,وأنا أُمُّك وأنا آمرك هبذا)
قال :مَكَثَت ثالثاً حىت غشي عليها من اجلَهدِ ,فقام ابن هلا ,يقال له عُمارة
فسقاها ,فجعلت تدعو على سعد ,فأنزل اهلل  يف القرآن هذه

اآلية   

     وفيها         

قد مات)

(

( )

 -قول علي بن أيب طالب للنيب  يف وفاة أيب طالب( :إن عمك الشيخ الضال

( )

) الوالء والرباء يف اإلسالم (ص) 09

( ) سورة لقمان , :واحلديث تقدم خترجيه( ,ص ) 9
),
رقم
( ) رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز ,باب :الرجل ميوت له قرابة مشرك ( /
واإلمام أمحد يف املسند (  ,) /وحسّنه الذهيب يف السرية النبوية (  ,) 9 /وصححه الشيخ
األلباين يف إرواء الغليل (  00/رقم )0 0
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ويف رواية :أنه أتى النيب  فقال( :إن أبا طالب مات) ,فقال( :اذهب فواره),قال( :إنه مات مُشرِكاً) ,قال( :اذهب فواره) ,فلمّا وَاريته رَجَعتُ إليه فقال يل:
( )
(اغتسل)
التعليق:
من مظاهر الوالء والرباء :االعتراف بضالل اآلباء واألقارب إذا كانوا مشركني
وعدم التردد يف وصفهم بالضالل والشرك
وقد حقق الصحابة هذا املظهر من مظاهر الوالء والرباء يف مكّة كما هو ظاهر يف
حديث سعد بن أيب وقاص  حيث امتنع عن طاعة أمّه يف أمرها بترك دينه ,مع تعذيبها
لنفسها طمعاً يف ترك ابنها لدينه( ,وكان معروفاً أنّه من أبرّ األبناء بأمهاهتم ,لكنه وقف
من أجل دينه ذلك املوقف احلازم الشديد)( ) ,وكما هو ظاهر يف قول علي يف وفاة والده
أيب طالب حيث وصفه بـ(ـالشيخ الضال) وحترّج من مواراته لكونه مشركاً ,ومل يتردد
يف االعتراف بأنه مشرك ويف ذلك رد صريح على من زعم إسالم أيب طالب.
رابعاً -:صالبة املسلمني يف دينهم وحتمّلهم يف دين اهلل تعاىل أنواعاً من الظلم
واألذى من قبل أعدائهم
ويف ذلك:
 ما جاء عن عبد اهلل بن مسعود  ,قال :أول من أظهر إسالمه سبعة :رسولاهلل  ,وأبو بكر ,وعمار ,وأمه مسية ,وصهيب ,وبالل ,واملقداد  .فأما رسول اهلل 
فمََنعَهُ اهلل ِبعَمِّه أيب طالب ,وأما أبو بكر فمنعه اهلل بقومه ,وأما سائرهم فأخذهم املشركون
( ) رواه النسائي يف كتاب الطهارة ,باب الغسل من مواراة املشرك (  ,)9 /واإلمام أمحد يف املسند
(  ,)90/وحسّنه الذهيب يف السرية النبوية (  ,) 9 /وصححه الشيخ األلباين يف إرواء الغليل
(  00/رقم )0 0
(

) املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية ( ) 0 /
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( )

وألبسوهم أدراع احلديد ,وصهروهم( ) يف الشمس ,فما منهم من أحد إال وقد واتاهم
على ما أرادوا إالّ بالل ,فإنّه هانت عليه نفسه يف اهلل وهان على قومه ,فأخذوه فأعطوه
( )
الولدان ,فجعلوا يطوفون به يف شعاب مكة وهو يقول( :أحدٌ ,أحدٌ)
وعن جماهد( ) ,قال :أول من أظهر اإلسالم سبعة :رسول اهلل  وأبو بكر,وبالل ,وخباب( ) ,وصهيب ,وعمار ,ومسية أم عمار ,فأما رسول اهلل  فَمََنعَهُ عَمُّه,
وأما أبو بكر فمنعه قومه ,وأُخِذ اآلخرون ,فأُلبِسوا أدراع احلديد ,وصهروهم يف الشمس
حىت بلغ اجلهد منهم كل مبلغ ,فأعطوهم ما سألوا ,فجاء إىل كل رجل منهم قومه
بأنطاع األدم فيها املاء ,فألقوهم فيها ,مث حُمِلوا جبوانبه إال بالالً ,فلما كان العشي جاء
أبو جهل فجعل يشتم مسية ويرفث ,مث طعنها فقتلها فهي أول شهيد استشهد يف اإلسالم,
إال بالالً فإنه هانت عليه نفسه يف اهلل حىت ملوه ,فجعلوا يف عُُنقِه حبالً ,مث أمروا صبياهنم
()6
فيشتدوا به بني أخشيب مكة وجعل يقول( :أحدٌ ,أحدٌ)
 عن عبدالرمحن بن عوف ,قال  :قال يل أمية بن خلف ,وأنا بينه وبني ابنهآخذ بأيديهما( :يا عبد اإلله ,مَن الرجل منكم املعلم بريشة نعامة يف صدره؟) قال :قلت:
(ذاك محزة بن عبداملطلب) ,قال( :ذاك الذي فعل بنا األفاعيل؟)
قال عبدالرمحن :فواهلل ,إين ألقودمها إذ رآه بالل معي  -وكان هو الذي ُيعَذِّبُ بالالً مبكة
على ترك اإلسالم ,فيُخرِجُه إىل رمضاء مكة( )0إذا محيت ,فيضجعه على ظهره ,مث يأمر
بالصخرة العظيمة ,فتوضع على صدره ,مث يقول( :ال تزال هكذا أو تفارق دين حممد),
()2
فيقول بالل( :أحدٌ ,أحدٌ)
(
(
(
(

) تقدم شرحه( ,ص )
) تقدم شرحه( ,ص )
) تقدم خترجيه( ,ص )
) تقدمت ترمجته( ,ص ) 0

( ) تقدمت ترمجته( ,ص)00
( )6تقدم خترجيه ,ص ( )
( )0تقدم التعريف به( ,ص )
( )2تقدم خترجيه ,ص (

)
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 وعن أنس  ,قال :قال رسول اهلل ( :لقد أَخَفتُ يف اهلل ,وما خيافأحدٌ ,ولقد أوذيت يف اهلل ,وما يؤذى أحد ,ولقد أتت عليّ ثالثون من بني يوم وليلة ,وما
( )
يل ولبالل طعامٌ يأكله ذوكَبِدٍ إال شيء يواريه إبط بالل)
 عن جابر  أن رسول اهلل  مرّ بعمار وأهله و هم يُعَ َّذُبون ,فقال:( )
(أبشروا آل عمار ,وآل ياسر فإن موعدكم اجلنة)
( )
 -6ويف رواية( :صرباً يا آل ياسر فإن موعدكم اجلنة)
 -0وعن جماهد قال( :أول شهيد استشهد يف اإلسالم أم عمار طعنها أبو جهل
( )
حبربة يف قبلها)
 -2جاء خباب إىل عمر فقال( :أدن ,فما أح ٌد أحق هبذا اجمللس منك ,إال عمار)
( )
فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه املشركون

( ) رواه الترمذي يف كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (  6 /رقم  ,) 0وابن ماجه يف
) ,وإلمام أمحد يف املسند
كتاب السنة ,باب يف فضائل أصحاب رسول اهلل  00/ ( رقم
(  ,) 20/وابن أيب شيبة يف املصنف ( .) /0قال الترمذي( :حديث حسن غريب) ,وصححه
األلباين يف خمتصر الشمائل (ص )2
( ) رواه حلاكم املستدرك (  ,) 2/والطرباين يف األوسط (  ,) /وصححه احلاكم ووافقه
الذهيب ,وقال اهليثمي يف اجملمع (( :) 20/9رجاله رجال الصحيح غري إبراهيم بن عبد العزيز املقوم
)

وهو ثقة) ,ووافق احلاكم والذهيب الشيخ األلباين يف صحيح السرية النبوية (ص
( ) تقدم خترجيه ,ص ( ) 6
( ) رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ( ,) 0/0وابن سعد يف الطبقات الكربى (,) 6 - 6 /2
والفاكهي يف أخبار مكة (  ,) /والبيهقي يف الدالئل (  .) 2 /قال احلافظ يف إلصابة
( ( :) 0/مرسل صحيح السند)
),
( ) رواه ابن ماجه يف كتاب السنة ,باب :يف فضائل أصحاب رسول اهلل  0 / ( رقم
وابن أيب شيبة يف املصنف( ,) 2 /0وصحح إسناده البوصريي ,وأورده األلباين يف صحيح السرية
النبوية (ص ,) 0وقال يف صحيح ابن ماجه ( ( :) /صحيح)
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 -9سأل عمر خباباً عمّا لقي من املشركني ,فقال( :يا أمري املؤمنني انظر إىل
ظهري) ,فنَظَرَ ,فقال( :ما رأيت كاليوم) ,قال خباب( :لقد أُوقِدَت يل نارٌ وسُحِبتُ
( )
عليها ,فما أطفأها ,إال وَدَك( ) ظهري
- 0قال سعيد بن زيد بن عمرو( ) بن نفيل( :واهلل لقد رأيتُين ,وإن عمر ملوثقي
( )
على اإلسالم قبل أن يُسلم عمر)
( )
ويف لفظ( :رأيتين موثقي عمر على اإلسالم أنا وأخته) عن خباب  ,قال :كنت رجالً قَْيناً( )6فعملت للعاص بن وائل( ,)0فاجتمعيل عنده ,فأتيته أتقاضاه فقال( :ال واهلل ,ال أقضيك حىت تكفر مبحمد) ,فقُلتُ( :أما واهلل,
()2

حىت متوت مث تبعث فال).
 حديث ابن عباس – رضي اهلل عنهما – يف إسالم أيب ذر( , )9وفيه.. :فقال( :والذي نفسي بيدهُ ,ألصَرِّخَنّ هبا بني ظهرانيهم) ,فخرج حىت أتى املسجد فنادى
بأعلى صوته( :أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل) وثار القوم ,فضربوه حىت
( ) هو :دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه .النهاية ( ) 69/
( ) حلية األولياء (  ,) - /االستيعاب (  ,) 9/قال الدكتور عادل عبد الغفور يف دراسة
مرويات العهد املكّي (ص( :)009رجاله ثقات)
( ) هو :سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ,أحد العشرة املشهود هلم باجلنة ,أسلم قبل دخول
رسول اهلل  دار األرقم وهاجر وشهد أحدا واملشاهد بعدها ومل يكن باملدينة زمان بدر فلذلك مل
يشهدها ,وتويف  عام  0هـ .انظر :اإلصابة ( ) 0 /
( ) رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار ,باب إسالم سعيد بن زيد (صحيح البخاري مع فتح
رقم ) 26
الباري/0:
( ) رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار ,باب إسالم عمر (صحيح البخاري مع فتح
الباري 6/0:رقم) 260
( )6تقدم شرحه( ,ص)00
( )0تقدمت ترمجته (ص )
( )2تقدم خترجيه ,ص () 2

( )9تقدمت ترمجته( ,ص) 0
447

أضجعوه ,فأتى العباس فأكب عليه ,فقال( :ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار ,وأن طريق
جتارتكم إىل الشام عليهم؟) ,فأنقذه منهم ,مث عاد من الغد مبثلها ,وثاروا إليه فضربوه,
( )
فأكب عليه العباس فأنقذه
التعليق:
من مظاهر والء املؤمنني هلل  ولدينه :صالبتهم على دين اهلل تعاىل وصربهم
وحتمّلهم يف اهلل أنواعاً من الظلم واالضطهاد والتعذيب على أيدي املشركني ,فإنّ قريشاً
ظلموا السابقني األولني ,وصَبّوا عليهم أنواعاً شىت من العذاب ,طمعاً يف رجوعهم عن
دين اهلل تعاىل ,ولكن مل يصرف هذا الظلمُ املؤمنني عن دين اهلل تعاىل ,ومل يهتموا بقوة
( )
العدو
ومواجهة املؤمنني لالبتالء واألذى على أيدي أعدائهم قبل التمكني من السنن اليت
أجراها اهلل يف خلقه( ) ,قد أمرهم اهلل  بالصرب على ذلك األذى
قال اهلل تعاىل:

        

               
 

( )

وقال اهلل تعاىل:

(
(
(
(
(

            

) تقدم خترجيه( ,ص) 0

) انظر :الوالء والرباء يف اإلسالم (ص ) 0 , 66- 6
) انظر :الفوائد البن القيم (ص) 9
) سورة آل عمران26 :
) سورة الروم60 :

448

( )

قال اإلمام الشوكاين( ) – رمحه اهلل تعاىل( :أمر اهلل سبحانه نبيه  بالصربُ ,معَلّالً
لذلك حبقية وعد اهلل وعدم اخللف فيه ,فقال:

  

على ما تَسمَ ُعه منهم من األذى,

وتنظره من األفعال الكفرية ,فإن اهلل قد وعدك بالنصر عليهم وإعالء حجتك ,وإظهار
دعوتك ,ووعده حق ال خلف فيه

      

أي :ال يَحمِلَنَّك

على اخلِ َّفة ويستفزنك عن دينك ,وما أنت عليه الذين ال يوقنون باهلل ,وال يصدقون
( )
أنبياءه ,وال يؤمنون بكتبه)
ومن صور موالة املؤمنني هلل بتحمّل األذى يف دينه  ما واجهه بالل الذي
سُحب إىل رمضاء مكة وألقيت عليه األثقال ,مل يصرفه ذلك عن دينه ,وإنّما حتمّل ذلك
يف اهلل وقال( :أحدٌ أحدٌ)
ومن ذلك ما لقيه آل ياسر الّذين تعرضوا ألعظم بالء تشهده أسرة مضطهدة
( )
ومن ذلك ما واجه أبو ذر حني صاح( :ال إلـه إال اهلل حممد رسول اهلل)
ومن ذلك ما واجه خباب  الذي جلده املشركون على ظهره ,وبقيت آثار
التعذيب يف جسده ,والّذي منعه حقه العاص بن وائل ,وحلف أال يقضيه حىت يرجع عن
دينه ,ولكن مل يصرفه هذا عن دينه وقال( :أما واهلل ,حىت متوت مث تبعث فال)
وهكذا لقي كثري من املسلمني أصنافاً من العنت واإليذاء على أيدي أعدائهم,
فصربوا وصابروا ,واحتسبوا ذلك عند اهلل وكان لوقفتهم الصلبة هذه األثر البالغ على رفعة
املسلمني وعزة اإلسالم ,وانتشاره.

(

) هو :حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين ,العالّمة اجملتهد ,الفقيه املفسر ,ألّف (نيل

األوطار) ,و(فتح القدير) وغريمها من التصانيف النافعة ,وتويف رمحه اهلل عام 0
األعالم () 92/6
( ) فتح القدير ( ) 06- 0 /
(

) ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي (  ) - /مع تصرف
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هـ .انظر:

خامساً -:دفاع املؤمنني عن النيب  ونصرهتم له  ونصرهتم بعضهم بعضاً
ويف ذلك:
 ما جاء عن ابن مسعود  ,قال :بينما رسول اهلل  قائم يُصَلِّي عندالكعبة ,ومجع قريش يف جمالسهم ,إذ قال قائل منهم( :أال تنظرون إىل هذا املرائي ,أَيّكم
يقوم إىل جزور آل فالن ,فيعمد إىل فرثها ودمها وسالها( ) ,فيجيء به مث ميهله حىت إذا
سجد وضعه بني كتفيه؟) ,فانبعث أشقاهم فلمّا سجد رسول اهلل  ,وَضَعَه بني كتفيه,
وثبت النيب ساجداً فَضَحِ ُكوا ,حىت مال بعضهم إىل بعض من الضحك ,فانطلق منطلق إىل
فاطمة  -عليها السالم  -وهي جويرية ,فأقبلت تسعى ,وثبت النيب  ساجداً حىت
( )

سبُّهم
ألقته عنه ,وأقبلت عليهم تَ ُ

 وقيل لعبد اهلل بن عمرو بن العاص( )( :أخربين بأشد شيء صنعه املشركون( )
بالنيب  .)قال :بينا رسول اهلل  ,يصلي بفناء الكعبة ,إذ أقبل عقبة بن أيب معيط
فأخذ مبنكب رسول اهلل  ولوى ثوبه يف عنقه فخنقه خنقاً شديداً ,فأقبل أبو بكر فأخذ

(

)السَّلى  :اجللد الرَّقيق الذي َيخْرُج فيه الوَلدُ من بطن أمه مَلْفوفا فيه .النهاية ( ) 96/

( ) رواه البخاري يف كتاب الصالة ,باب املرأة تطرح عن املصلي شيئاً من األذى (صحيح البخاري
مع فتح الباري 000/ :رقم  ) 0ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري ,باب ما لقي النيب صلى اهلل عليه
وسلم من أذى املشركني واملنافقني (مع شرح النووي 6 / :رقم ) 6
( ) هو :عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي ,أسلم قبل أبيه ,وكان يكتب احلديث
عن رسول اهلل  بإذنه ,يف صحيفة مسّاها :الصادقة ,وكان من علماء الصحابة وعبادهم ,وشهد فتح
الشام مع أبيه ,وشهد صفني بأمر من أبيه وهو كاره ,وكان يقول بعد ذلك :ما يل ولصفني؟ ,والّه
معاوية الكوفة ,وتوىف مبصر – وقيل :بالشام – سنة ( 6هـ) .انظر :البداية والنهاية (- 6 /2
 ,) 6اإلصابة ( ) 9 /
( ) هو :عقبة بن أيب معيط بن أيب عمرو بن أمية بن عبد مشس ,قتله عاصم بن ثابت بن أيب األقلح
أخو بين عمرو بن عوف صرباً ,وذلك يوم بدر سنة ( هـ) كافراً ,ويقال  :قتله علي بن أيب طالب.
انظر :سرية ابن هشام ( )6 /
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مبنكبه ودفع عن رسول اهلل  وقال:
   

        

( )

وقال :مر  هبم ذات يوم ,فقالوا له( :أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟)فقال( :أنا ذاك) ,فقاموا إليه فأخذوا مبجامع ثيابه ,فرأيت أبا بكر  حمتضنه من ورائه
وهو يصيح بأعلى صوته وإن عينيه لتسيالن وهو يقول  :يا

قوم     

( )
       

 عن عمرو بن العاص  ,قال :ما رأيت قريشاً أرادوا قتل رسول اهلل  إ ّاليوماً رأيتهم وهم جلوس يف ظل الكعبة ,ورسول اهلل ُ يصَلِّي عند املقام ,فقام إليه عقبة
بن أيب معيط ,فجعل رداءه يف عنقه ,مث جذبه حىت وجب لركبتيه  ,وتصايح الناس
فظنوا أنه مقتول .قال :وأقبل أبو بكر  يَشتَدّ حىت أخذ بضبعي( ) رسول اهلل  من
ورائه وهو يقول:

       

مث انصرفوا عن النيب  فقام

رسول اهلل  فلمّا قضى صالته ,مرّ هبم وهم جلوس يف ظل الكعبة فقال ( :يا معشر
قريش أما والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إال بالذبح) وأشار بيده إىل حلقه فقال له
( )

أبو جهل( :يا حممد! ما كنت جهوالً!) فقال رسول اهلل  ( :أنت منهم!)

( ) سورة غافر ,اآلية  , 2واحلديث رواه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة ,باب فضل أيب بكر
بعد النيب ( صحيح البخاري مع فتح الباري 6/0 :رقم  ,) 602وكتاب مناقب األنصار ,باب
ما لقي النيب  وأصحابه من املشركني مبكة (الفتح 0 /0 :رقم  ,) 2 6وكتاب التفسري ,سورة
املؤمن (صحيح البخاري مع فتح الباري 6/2 :رقم ) 2
( ) سورة غافر ,اآلية  , 2واحلديث تقدم خترجيه( ,ص) 06
( )الضَبْع بسكون الباء  :و َسطُ العَضُد  .وقيل هو ما تَحْت اإلبْط .النهاية ( )0 /
( ) رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ( ,) /0وابن حبان يف صحيحه (  ,) 9/وأبو يعلى يف
املسند (  ,)6 0/وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (( :) 0/6رواه أبو يعلى والطرباين وفيه حممد بن
عمرو بن علقمة وحديثه حسن وبقية رجال الطرباين رجال الصحيح) ,وأورده األلباين يف صحيح
السرية النبوية (ص) 9
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 عن أمساء بنت أيب بكر( ) أهنم قالوا هلا ما أشد ما رأيت املشركني بلغوا منرسول اهلل  فقالت :كان املشركون قعدوا يف املسجد يتذاكرون رسول اهلل  ,وما
يقول يف آهلتهم ,فبينما هم كذلك ,إذ دخل رسول اهلل  ,فقاموا إليه وكانوا إذا سألوا
عن شيء صدّقهم ,فقالوا( :ألست تقول كذا وكذا؟) ,فقال( :بلى) ,فتشبثوا به بأمجعهم
فأتى الصريخ إىل أيب بكر ,فقيل له( :أدرك صاحبك) فخرج من عندنا وإن له غداير,
فدخل املسجد وهو يقول( :ويلكم!

        

 )   قال :فلهوا عن رسول اهلل  ,وأقبلوا على أيب بكر ,فرجع إلينا أبو
بكر فجعل ال ميس شيئاً من غدايره ,إالّ جاء معه وهو يقول( :تباركت ,يا ذا اجلالل
( )
واإلكرام)
 -6وعن أنس  ,قال :لقد ضربوا رسول اهلل  حىت غشي عليه ,فقام أبو بكر
 فجعل ينادي ويقول( :ويلكم!  )       قالوا( :من
( )

هذا؟) ,قالوا( :هذا ابن أيب قحافة اجملنون)
 -0اشترى أبو بكر – يعين :بالالً  -خبمسة أواقي ,وهو مدفون باحلجارة ,قالوا:
( )
(لو أبيت إال أوقية لبعنا له) ,فقال( :لو أبيتم إال مائة أوقية ألخذته)

(
(
(

) تقدمت ترمجتها( ,ص)69
) تقدم خترجيه( ,ص) 60
) مسند أيب يعلى ( ,) 6 /6املستدرك (  ,)00/وقد صححه احلاكم ووافقه الذهيب ,وقال

اهليثمي يف جممع الزوائد (( :) 0/6رجاله رجال الصحيح) ,وصحح احلافظ إسناده يف فتح الباري
() 00/0
( ) مصنف ابن أيب شيبة ( ,) 0/0الطبقات الكربى (  .) /قال الذهيب يف سري أعالم النبالء
( /

)( :إسناده قوي)
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( )

-2وكان عمر يقول( :أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا) ,يعين بالالً

 -9عن عبد اهلل بن مسعود  قال( :ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ,لقد رأيتنا وما
( )
نستطيع أن نصلي بالبيت حىت أسلم عمر ,فلما أسلم عمر قاتلهم حىت تركونا نصلي)
 - 0يف بيعة العقبة الثانية...( :أبايعكم على أن متنعوين مما متنعون منه نساءكم

وأبناءكم) .. .فأخذ الرباء بن معرور بيده مث قال( :نعم ,والذي بعثك باحلق ,لنَمنَعَنَّك مما
مننع منه أزرنا( )) ,فبايعنا رسول اهلل  فنحن أهل احلروب وأهل احلَلقة( ) ,وَرَثناها كابراً
عن كابر .قال :فأعترض القول ,والرباء يكلم رسول اهلل  أبو اهليثم بن التيهان( )6حليف
بين عبد األشهل ,فقال :يا رسول اهلل( :إن بيننا وبني الرجال حباالً( ,)0وإنا قاطعوها –
يعين :اليهود  -فهل عسيت أن حنن فعلنا ذلك ,مث أظهرك اهلل أن ترجع إىل قومك,
وتدعنا؟)
( ) رواه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة ,باب مناقب بالل بن رباح موىل أيب بكر رضي اهلل
رقم ) 0
عنهما (/0
( ) اجلملة األوىل رواها البخاري يف كتاب فضائل الصحابة ,باب مناقب عمر بن اخلطاب (صحيح
البخاري مع فتح الباري /0 :رقم  ,) 62واجلملة الثانية زيادة رواها ابن سعد يف الطبقات
الكربى (  ) 00/صححها الباحث عادل عبد الغفور عبد الغين يف دراسة مرويات العهد املكّي ص
( )26
( ) هو :الرباء بن معرور بن صخر أبو بشر األنصاري اخلزرجي السلمي ,كان من النفر الذين بايعوا
البيعة األوىل بالعقبة ,وهو أول من بايع ,وأول من استقبل القبلة ,وأول من أوصى بثلث ماله ,ومات
قبل قدوم النيب  بشهر .انظر :اإلصابة ( ) 2 /
( ) أي :نساءنا وأهلنا كىن عنه ّن باألزرِ .وقيل :أراد أنفسنا  .وقد يُكىن عن النفْس باإلزار .النهاية
( ) /
( ) احلَلْقة بسكون الالم  :السالحُ عامًّا .وقيل  :هي الدُّروع خاصة .النهاية ( ) 0/
( )6هو :أبو اهليثم بن التيهان بن مالك األنصاري األوسي ,كان فيمن شهد العقبة ,وبدراً ,واملشاهد
كلها  ,وقتل بصفني عام  0هـ .اإلصابة () 9/0
( )0احلبال :أي :عهود ومواثيق .النهاية ( /

)
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قال :فَتَبَسَّم رسول اهلل  مث قال( :بل الدَّمَ الدَّم اهلَ ْدمَ اهلَ ْدمَ( ) ,أنا منكم ,وأنتم
( )
مين ,أحارب من حاربتم ,وأسامل من ساملتم)
 ويف رواية( :تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط والكسل ,والنفقة يفالعسر واليسر ,وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر ,وأن تقولوا يف اهلل ال ختافون يف
اهلل لومة الئم ,وعلى أن تنصروين فتمنعوين إذا قدمت عليكم مما متنعون منه أنفسكم
وأزواجكم وأبناءكم ,ولكم اجلنة) ..فقال أهل العقبة(.. :واهلل ,ال ندع هذه البيعة أبداً,
( )
وال نسلبها أبداً)
 ويف رواية أخرى( :أما الذي أسألكم لرَبّي ,فتعبدوه وال تشركوا به شيئاً,وأما الذي أسألكم لنفسي فتمنعوين مما متنعون منه أنفسكم)

(

()4

) (بَ ِل الدَّمَ الدَّ َم واهلَ ْدمَ اهلَ ْدمَ ) يروَى بسكون الدال ,وفتحِها ,فاهلدَم بالتَّحريك :القرب يعين إنّي أُقْبَر

حيث ُتقْبَرُون .وقيل  :هو املَنْزِل ,أي :منزِلكم مَنْزِيل كحَديثه اآلخر (ا َملحْيَا َمحْياكُم واملَمات
مَمَاتُكُم) ,أي :ال أُفارِقُكُم واهلَ ْدمُ بالسكون وبالفتح أيضاً ,هو :إهْدَارُ دَم القَتيل ,يقالِ :دمَاؤُهمْ بَيْنَهُمْ
ب َدمِي وإنْ أُهْدِر َدمُكُم فَقد أُهْ ِدرَ دَمِي الستحكام
ب َدمُكُم فَقد طُلِ َ
هَ ْدمٌ :أي مُهْدَ َرةٌ .واملعىن إنْ طُلِ َ
ا ُألْلفَة بَيننا وهو قول مَعروف لِلعرب يقولونَ ( :دمِي َدمُك وهَ ْدمِي هَ ْدمُك) وذلك عِنْد املُعاهَدة
والنصْرة .النهاية ( ) /
ُّ
( ) تقدم خترجيه( ,ص) 9
( ) تقدم خترجيه( ,ص)00
(

) تقدم خترجيه( ,ص) 2
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التعليق:
لبعض

ومن صور املواالة يف اهلل دفاع الصحابة عن رسول اهلل  ونصرة املؤمنني بعضهم

( )

وقد أمر اهلل تعاىل عباده بنصرة نبيه  مقترناً بأمره  باإلميان به 
قال اهلل تعاىل:

  

         

( )

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه اهلل تعاىل( :التعزير اسم جامع لنصره,
( )
وتأييده ,ومنعه من كل ما يؤذيه)
كما أمر اهلل تعاىل املؤمنني بالتناصر فيما بينهم ,قال اهلل تعاىل:
    

 

( )

قال احلافظ ابن كثري – رمحه اهلل تعاىل( :أي :يتناصرون ,ويتعاضدون كما جاء يف
( )
الصحيح( :املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) ,وشبك بني أصابعه)
وتظهر هذه الصورة من صور الوالء هلل جلية يف املوقف الذي أخذته فاطمة –
رضي اهلل عنها – عندما جاءت لنصرة النيب  ملّا أهانه  املشركون وهو يصلّي ,ويف
موقف الصديق  عندما دافع عن النيب  ملا خنقه عقبة بن أيب معيط
وتظهر نصرة املؤمنني بعضهم لبعض يف عِتق الصديق لبالل  ليُنجيه  -بإذن اهلل
 -من عذاب املشركني

(
(
(

) انظر :املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية ( /
) سورة الفتح9-2 :
) الصارم املسلول على شامت الرسول ( )20 /

)

( ) سورة التوبة0 :
( ) تفسري ابن كثري (  ,) 0 /واحلديث رواه البخاري يف كتاب املظامل ,باب نصر املظلوم (صحيح
البخاري مع فتح الباري 9/ :رقم  ,) 6ومسلم يف كتاب الرب والصلة ,باب تراحم املؤمنني
وتعاطفهم ونعاضدهم (صحيح مسلم مع شرح النووي/ 6:
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رقم )6 2

الكعبة.

كما تظهر يف دفاع عمر بن اخلطاب  عن املؤمنني حىت متكنوا من الصالة عند

ويدلّ على مواالة املؤمنني للنيب  ونصرهتم له  قول أهل العقبة الثانية( :نعم,
والذي بعثك باحلق ,لنَمنَعَنَّك مما مننع منه أزرنا).
سادساً -:اهلجرة

 قول جعفر للنجاشي يف حديث أم سلمة يف اهلجرة( :فصدّقناه وآمنا بهواتبعناه على ما جاء به فعبدنا اهلل وحده فلم نشرك به شيئاً ,وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا
ما أحل لنا ,فعدا علينا قومنا فعذبونا ,ففتنونا عن ديننا لريدونا إىل عبادة األوثان من عبادة
اهلل ,وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث ,وملا قهرونا وظلمونا وشقوا علينا ,وحالوا
( )
بيننا وبني ديننا ,خرجنا إىل بلدك)
 وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما ,قال( :بعث رسول اهلل  ألربعني سنة,( )
فمكث مبكّة ثالث عشرة سنة يوحى إليه ,مث أُمِر باهلجرة)
التعليق:
من مظاهر الرباء من الكفار يف العهد املكّي :األمر باهلجرة من مكّة إىل املدينة ,فإ ّن
املسلمني عاشوا يف حالة ضعف وذلة (وملا كان اإلسالم هو دين العزة ودين القوة :فإنه قد
أىب على معتنقيه أن يستذلوا للكفار ,وبذلك جاء املنع من اإلقامة بني ظهراين غري
املسلمني ,ألن إقامته بينهم تشعره بالوحدة والضعف وتريب فيه روح االستخذاء
واالستكانة ,وقد تدعوه إىل احملاسنة مث املتابعة ,واإلسالم يريد للمسلم أن ميتلئ قوة وعزة
(
(

) تقدم خترجيه ,ص () 9
) رواه البخاري يف كتب مناقب األنصار ,باب هجرة النيب  وأصحابه إىل املدينة (صحيح

البخاري مع فتح الباري 60/0:رقم ) 90
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وأن يكون متبوعاً ال تابعاً ,وأن يكون ذا سلطان ليس فوقه إال سلطان اهلل لذلك حرم
اإلسالم على املسلم أن يقيم يف بلد ال سلطان لإلسالم فيه إال إذا استطاع أن يظهر إسالمه
ويعمل طبقاً لعقيدته دون أن خيشى الفتنة على نفسه ,وإال فعليه أن يهجر هذا البلد إىل
بلد يعلو فيه سلطان اإلسالم فإن مل يفعل فاإلسالم بريء منه ما دام قادراً على اهلجرة.
ويف ذلك كله يقول املوىل سبحانه:

        

                 
            

)      

( )

وقد عدّ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن – رمحهم اهلل -اهلجرة من
األعمال الداخلة يف حقيقة املوالة واملعاداة فقال( :أصل املواالة :احلب ,وأصل املعاداة:
البغض ,وينشأ عنهما من أعمال القلوب ,واجلوارح ,ما يدخل يف حقيقة املواالة,
واملواداة ,كالنصرة ,واألُنس ,واملعاونة ,وكاجلهاد ,واهلجرة ,وحنو ذلك من األعمال,
( )
والويل ضد العدو)
سابعاً -:النهي عن االستغفار للمشركني
ويف ذلك قصة وفاة أيب طالب ,فلمّا حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النيب 
وعنده أبو جهل – فقال( :أي عمِّ ,قل ال إله إال اهلل كلمةً أحاج لك هبا عند اهلل .فقال
أبو جهل وعبداهلل بن أيب أمية :يا أبا طالب ,ترغب عن ملة عبداملطلب؟ فلم يزاال يكلمانه
حىت قال آخر شيء كلمهم به( :على ملّة عبد املطلب) .فقال النيب ( :ألستغفرن لك,
ما مل أنه عنه) فنزلت :

(
(

         

) سورة النساء ,92-90 :الوالء والرباء يف اإلسالم (ص ) 0
) الدرر السنية ( /

)
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( )

ونزلت:

  

( )

التعليق:
من مظاهر الرباء من الكفار يف العهد املكّي :هني اهلل تعاىل نبيه  عن االستغفار
لعمّه أيب طالب ,وهنيه  أتباع رسوله  عن االستغفار للمشركني ,حيث أنزل على
النيب  قوله:

           

          عقب قوله  لعمّه بعد امتناعه عن
االتيان بكلمة التوحيد( :ألستغفرن لك ,ما مل أنه عنه)
وترك االستغفار للمشركني فعل إبراهيم  عندما ترك االستغفار ألبيه ,وقد
مدحه اهلل يف ذلك:

            

           

( )

واالستغفار للمشركني منهي عنه ال سيما يف حق األموات منهم ,ألن اهلل قد قضي
بأنّه ال يغفر للمشرك أبداً إذا مات على شركه ,كما قال تعاىل:
       

      

( )
( )

فاالستغفار للمشركني من مظاهر الود املنهي عنه هلم ومن صور مواالهتم.

(
(
(
(
(

) سورة التوبة ,اآلية:
) سورة القصص ,اآلية , 6 :واحلديث تقدم خترجيه ,ص ()20

) سورة التوبة:
) سورة النساء6 , 2 :
) انظر :الوالء والعداء يف عالقة املسلم بغري املسلم للدكتور عبد اهلل بن إبراهيم الطريقي (ص -6

)66
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املبحث الثالث:
أنواع من التعامل مع الكفار اليت ال تنايف الوالء والرباء
وهي كاآليت:
أوالً -:الدعاء هلدايتهم ودعوهتم إىل احلق
ويف ذلك:
 دعاء النيب  هلداية عمر بن اخلطّاب  ,وإعزاز اإلسالم به ,فعن ابن عمر,أن رسول اهلل  قال( :اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلني إليك :بأيب جهل أو بعمر
بن اخلطاب) قال :وكان أحبهما إليه عمر.
 ويف رواية ابن مسعود( :اللهمّ أعزّ اإلسالم بعمر بن اخلطاب أو بأيب جهلبن هشام) فجعل اهلل دعوة رسوله لعمر بن اخلطاب فبىن عليه اإلسالم وهدم به األوثان.
 وعن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال  :اللهم أيد اإلسالمبأيب جهل بن هشام أو بعمر بن اخلطاب فأصبح عمر فغدا على رسول اهلل صلى اهلل عليه
و سلم و أسلم مث خرج فصلى يف املسجد ظاهراً.
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 وقال سعيد بن املسيب( ) :كان رسول اهلل  إذا رأى عمر بن اخلطاب أو أوأبا جهل بن هشام قال( :اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك) فشدد دينه بعمر بن اخلطاب
عن ابن عمر قال  :ملا طعن عمر قال له ابن عباس( :يا أمري املؤمنني ,جزاك اهلل
خريا ابشر قد دعا لك رسول اهلل  أن يعز اهلل بك الدين والناس خمتلفون ,فلما أسلمت
كان إسالمك عزا وأظهر اهلل بك االسالم ورسول اهلل واصحابه وهاجرت إىل املدينة
( )
فكانت هجرته فتحاً مث قبض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو عنك راض)
 ما رواه أبو هريرة قال :قدم الطفيل بن عمرو الدوسي( ) وأصحابه على النيب فقالوا( :يا رسول اهلل إن دوساً قد عصت وأبت فادع اهلل عليها) فقيل( :هلكت
( )
دوس) قال( :اللهم اهد دوساً وائت هبم)
 -6مجيع ما ورد يف دعوة النيب  إىل التوحيد ,كقوله( :يا أيها الناس قولو( :ال
إلـه إال اهلل) تفلحوا)( ) ,وتقدمت األخبار يف ذلك عند الكالم على أن االتيان بكلمة
التوحيد أول واجب على املكلف
التعليق:
من األمور اليت ال تنايف املواالة واملعاداة :الدعاء هلداية كافر ودعوة الكفار إىل
احلق ,بل هذان األمران ,من كمال مواالة اهلل ,ألنّ من أحب اهلل فإنّه يغار على حقه جلّ
(

) تقدمت ترمجته( ,ص )2

( ) انظر ختريج هذه الروايات ,ص ( )2 -2
( ) هو :الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسي ,أسلم مبكة ورجع إىل قومه ,مث واىف النيب  يف عمرة
القضية وشهد الفتح مبكة ,قيل استشهد باليمامة ,وقيل بالريموك ,وقيل بأجنادين .انظر :اإلصابة
( ) /

( ) رواه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري ,باب الدعاء للمشركني باهلدى لتأليفهم (صحيح البخاري
مع فتح الباري 6/6:رقم  ,) 9 0ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة ,باب من فضائل غفار
وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة ومتيم ودوس وطيئ ( 9 / 6رقم )6 90
(

) تقدم خترجيه( ,ص) 2
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وعال فوق كل حمبوب من أن يكون توجه اخللق إىل غريه بنوع من أنواع التوجهات,
وحتمله هذه الغرية إىل متنّي هداية اخللق فيدعوهم إىل التوحيد ,وقد حتمله إىل أن يدعو اهلل
( )
هبداية من يتمىن هدايتهم
فهذا رسول اهلل  سيد من حقق املوالة واملعاداة يف اهلل :كان أحرص اخللق على
هداية الناس ,كما قال اهلل تعاىل:

         

     

( )

فكان حريصاً على ما أمر اهلل به من تبليغ احلق ,وحرصه على هداية اخللق محله
 على الدعاء هلداية بعض الكفار إىل اإلسالم ال سيما من كان يف هدايته مصلحة
وتعدّي النفع كعمر بن اخلطاب  ,والطفيل بن عمرو الدوسي وقومه.
وكون النيب  دعا الكفار إىل اإلسالم ,وكونه دعا هلدايتهم ,وهو سيد من حقق
التوحيد ,وسيد من أحب اهلل وواىل فيه وعادى فيه  يدلّ على أنّ هذين األمرين ال
( )
تنايف الوالء والرباء ,بل مها من كمال املواالة واملعاداة يف اهلل.
ثانياً -متين نصر فئة من الكفار على فئة أخرى أشدّ كفراً منهم
ويف ذلك:
 -ما جاء عن ابن عباس  :يف قول اهلل تعاىل

       

 ) (  قال غلبت ,وغلبت .كان املشركون حيبون أن يظهر أهل فارس على الروم ؛
ألهنم وإياهم أهل أوثان ,وكان املسلمون حيبون أن يظهر الروم على فارس ؛ ألهنم أهل
(

) انظر :التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص)66

(

) سورة الروم- :

( ) سورة التوبة2 :
( ) انظر :شرح ثالثة األصول للشيخ ابن عثيمني (ص ,) 6الوالء والعداء يف عالقة املسلم بغري املسلم
(ص)66
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كتاب ,فذكروه أليب بكر ,فذكره أبو بكر لرسول اهلل  ,فقال رسول اهلل ( :أما إهنم
سيغلبون) .قال :فذكره أبو بكر هلم ,فقالوا( :اجعل بيننا وبينك أجالً ؛ فإن ظهرنا كان
لنا كذا وكذا ,وإن ظهرمت كان لكم كذا وكذا ؛ فجعل أجالً مخس سنني  ,فلم يظهروا,
فذكر ذلك للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم ,فقال( :أال جعلته إىل دون؟) قال( :أراه) قال:
(العشر) قال سعيد بن جبري :والبضع ما دون العشر ,قال مث ظهرت الروم بعد ,قال فذلك
قوله تعاىل:
 

     

إىل قوله

        

( )

 -ويف رواية :ملا نزلت

           

 ,) (       فكانت فارس يوم نزلت هذه اآلية قاهرين
للروم ,وكان املسلمون حيبون ظهور الروم عليهم ؛ ألهنم وإياهم أهل كتاب ,ويف ذلك
قول اهلل تعاىل

              

 ) ( فكانت قريش حتب ظهور فارس ؛ ألهنم وإياهم ليسوا بأهل كتاب وال إميان ببعث ,
فلما أنزل اهلل تعاىل هذه اآلية خرج أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه يصيح يف نواحي مكة
                

 .  قال ناس من قريش أليب بكر( :فذلك بيننا وبينكم ,زعم صاحبكم أن الروم
ستغلب فارسا يف بضع سنني ,أفال نراهنك على ذلك؟) قال( :بلى) وذلك قبل حترمي
الرهان ,فارهتن أبو بكر واملشركون ,وتواضعوا الرهان ,وقالوا أليب بكر( :كم جتعل البضع
ثالث سنني إىل تسع سنني؟ فسمِّ بيننا وبينك وسطًا تنتهي إليه) ,قال( :فسموا بينهم ست
سنني) قال :فمضت الست سنني قبل أن يظهروا ,فأخذ املشركون رهن أيب بكر ,فلما

(
(
(

) سورة الروم , - :واحلديث تقدم (ص )
) سورة الروم- :
) سورة الروم- :
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دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب املسلمون على أيب بكر تسمية ست
سنني ؛ ألن اهلل تعاىل قال:

    

قال :وأسلم عند ذلك ناس كثري

( )

التعليق:
من األمور اليت ال تنايف الوالء والرباء :متين نصر فئة من الكفار على فئة أخرى أشدّ
كفراً منهم ,والدليل على ذلك حديث نزول أول سورة الروم ,والشاهد من احلديث يف
قول ابن عباس – رضي اهلل عنهما( :كان املشركون حيبون أن يظهر أهل فارس على الروم
؛ ألهنم وإياهم أهل أوثان ,وكان املسلمون حيبون أن يظهر الروم على فارس ؛ ألهنم أهل
كتاب ,فذكروه أليب بكر ,فذكره أبو بكر لرسول اهلل  ,فقال رسول اهلل ( :أما إهنم
سيغلبون)
وقوله ويف رواية( :ملا نزلت

           

 ,      فكانت فارس يوم نزلت هذه اآلية قاهرين
للروم ,وكان املسلمون حيبون ظهور الروم عليهم ؛ ألهنم وإياهم أهل كتاب ,ويف ذلك
قول اهلل تعاىل


              

فكانت قريش حتب ظهور فارس ؛ ألهنم وإياهم ليسوا بأهل كتاب وال إميان ببعث)

ووجه داللة احلديث على جواز حب نصر فئة من الكفار على فئة أشد كفراً منهم
أنّ أبا بكر  ذكر حب املسلمني ظهور الروم على أهل فارس ,ومل يُنكر النيب  على
ذلك مما يدلّ على جوازه وكونه غري منافٍ للوالء والرباء ,وهو يف احلقيقة من العدل
املأمور به
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه اهلل تعاىل( :العدل وضع كل شئ يف موضعه
كما أن الظلم وضع الشئ يف غري موضعه
وهلذا ملا اقتتلت فارس اجملوس والروم النصارى ,وكان النيب  مبكة إذ ذاك وهو
يف طائفة قليلة ممن آمن به ,كان هو وأصحابه حيبون أن تغلب الروم ,ألهنم أهل كتاب,
وكان املشركون حيبون أن تغلب فارس ألهنم من جنسهم ,ليسوا أهل كتاب فأنزل اهلل يف
(

) احلديث تقدم (ص )
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ذلك

         

والقصة مشهورة يف كتب احلديث

( )

والتفسري واملغازي)
فبيّن  -رمحه اهلل – أنّ متين املسلمني ظهور الروم النصارى على فارس اجملوس من
العدل الّذي هو وضع الشيء يف موضعه ,فال ينايف الوالء والرباء
ثالثاً -احلب الطبيعي للكفار
ويف ذلك قصة وفاة أيب طالب ,الّيت فيها نزل قول اهلل تعاىل:
 

    

( )

التعليق:
من األمور اليت ال تنايف الوالء والرباء :حمبة الكفار حمبة طبيعية ,غري حمبة الدين,
كمحبة املسلم ألقاربه الكفار ,وكمحبة املسلم لزوجته الكتابية ,وقد دلّت قصة وفاة أيب
طالب على جواز احملبة الطبيعية لكافر حيث أنزل اهلل تعاىل على رسوله  قوله:

  

 ,    فأثبت اهلل تعاىل أنّ النيب  أحبّ عمّه املشرك ,ومل يُنكر عليه يف
ذلك

قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – رمحه اهلل تعاىل( :ومن فوائد هذه اآلية
الكرمية :جواز حمبة الكافر؛ إلحسانه إليك ,أو قرابته ,أو ما أشبه ذلك ,ال لدينه ,وهلذا
حبّ اإلنسان من وجه ,ويُكره من وجه آخر ,فمحبة اإلنسان ألبيه الكافر ,قد ال يُالم
ُي َ

( )

عليها؛ إلحسانه عليه ,لكن إذا أحب للدين ,كان ذلك خالف ما كان عليه املؤمنون)
ووجه كون احملبة الطبيعية غري منافٍ للوالء والرباء( :إنّ وجود احلب الطبعي أو
التواد والتناصر الدنيوي ال يعين بالضرورة وجود احلب الشرعي وانعقاد الوالية الشرعية,
(
(
(

) االستقامة ( ) 6 /
) سورة القصص ,اآلية , 6 :واحلديث تقدم خترجيه ,ص ()20
) التعليق على صحيح مسلم للشيخ ابن عثيمني ( ) 6 /
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فقد حيب الرجل مبقتضى الطبع زوجه أو ولده أو عشريته وإن كانوا على غري دينه ,وال
( )
يقدح ذلك يف أصل الدين إال إذا محل على فعلٍ هو يف ذاته من أعمال الكفر األكرب)
رابعاً -إظهار املواالة للكفار عند اإلكراه مع اشتراط كون القلب مطمئناً باإلميان
ويف ذلك ما جاء يف تفسري قول اهلل تعاىل:

        

             
  

( )

عن عمّار بن ياسر – رضي اهلل عنهما  -أن املشركني أخذوه,

فَعَ َّذبوه ,حىت باراهم يف بعض ما أرادوا ,فشكا ذلك إىل النيب  فقال النيب ( :كيف
( )
جتد قلبك؟) قال( :مطمئناً باإلميان) .قال النيب ( :فإن عادوا فعد)
التعليق:
من األمور اليت ال تنايف حقيقة الوالء والرباء :إظهار املواالة العامة املطلقة للكفار
عند اإلكراه يف الظاهر دون الباطن
قال اهلل تعاىل:

           

             

وهذه اآلية الكرمية نزلت يف عمار بن ياسر باالتفاق( ) ,عندما أعطى للكفار ما
أرادوا بلسانه مكرهاً مع كون قلبه مطمئناً باإلميان ,فاملرء إذا أُكرِه على إظهار املوافقة
للكفار ,فإنّه يُعذر بذلك اإلكراه ,وال يُحكم بكفره إذا كان غري موافق هلم يف الباطن,
(

) اجلهل مبسائل االعتقاد وحكمه (ص) 2
) سورة النحل06 :

(

) حكى هذا االتفاق احلافظ ابن حجر يف اإلصابة ( ) 06/

(

( ) تفسري الطربي ( ,)6 0/0املستدرك (  ,) 29/وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ,وحكى احلافظ
االتفاق على نزول اآلية يف عمّار يف اإلصابة (  ,) 06/وقال األلباين يف حاشية فقه السرية
(ص( :) 02إمنا يصح منه نزول اآلية يف عمّار جمليئ ذلك من طرق ساقها ابن جرير)
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واإلكراه ال يكون إال على القول أو الفعل ,أما عقيدة القلب فال يتصور فيها اإلكراه ,فإذا
وافق اإلنسان الكفار يف الباطن ولو مكرهاً كَفَر ,واألفضل للمُكرَه عدم املوافقة وأن يصرب
( )
على القتل ,إن مل يكن يف بقائه مصلحة راجحة
خامساً -معاملة الكفار بالعقود املباحة كالبيع والشراء واألجرة والعمل عندهم

وائل

( )

ويف ذلك ما جاء عن خباب  ,قال :كنت رجالً قَْيناً فعملت للعاص بن

التعليق:
من األمور اليت ال تنايف الوالء والرباء ,معاملتهم بالعقود املباحة كالبيع والشراء
واألجرة والعمل عندهم
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه اهلل تعاىل( :األصل:..أنه الحيرم على الناس من
املعامالت الىت حيتاجون اليها إالّ ما دل الكتاب والسنة على حترميه ,كما اليشرع هلم من
العبادات الىت يتقربون هبا إىل اهلل ,إالّ ما دلّ الكتاب والسنة على شرعه إذ الدين ما شرعه
اهلل واحلرام ما حرمه اهلل ,خبالف الذين ذمّهم اهلل حيث حرّموا من دين اهلل مامل حيرمه اهلل,
( )
وأشركوا به مامل ينزل به سلطانا ,وشرعوا هلم من الدين مامل يأذن به اهلل)
وبناء على هذه القاعدة ,وسرية النيب  ,والنصوص الشرعية ,جاز التعامل مع
( )
الكفار بالعقود املباحة ,ويدخل يف مسمى املواالة
( ) انظر :شرح كشف الشبهات من تقريرات الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ (ص ,) -
شرح كشف الشبهات للشيخ ابن عثيمني (ص ,) 0- 6التوضيحات الكاشفات على كشف
الشبهات (ص) 00- 66
(
(
(
(

) تقدم شرحه( ,ص)00
) تقدم خترجيه ,ص () 2
) السياسة الشرعية (ضمن جمموع الفتاوي) 26/ 2 :
) انظر :الوالء والرباء يف اإلسالم (ص) 6
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وحديث خباب املتقدم يدلّ على جواز املرء أجرة نفسه للكفار ,ويف هذا احلديث
ذكر (خباب  -وهو إذ ذاك مسلم  -يف عمله للعاص بن وائل وهو مشرك ,وكان ذلك
( )
مبكّة...واطلع النيب  على ذلك وأَقَرّه)
فهذا احلديث دلّ على جواز األجرة للكفار والعمل عندهم ,وهكذا البيع والشراء
واهلبة وغريها من املعامالت املالية فإنّها عقود مباحة فجازت املعاملة هبا مع الكفار
( )
كاألجرة
سادساً -الثناء على بعض الكفار واالعتراف مبا عندهم من اخلري إذا كانت فيه
مصلحة
ويف ذلك قول النيب  يف حديث أم سلمة يف اهلجرة إىل احلبشة( :إن بأرض
خرَجاً مما
احلبشة مَلِكاً ال يُظلَم أحدٌ عنده ,فاحلقوا ببالده حىت جيعل اهلل لكم َفرَجاً و َم ْ
( )

أنتم فيه)

التعليق:
من األمور اليت ال تنايف الوالء والرباء :الثناء على الكفار واالعتراف مبا عندهم من
اخلري إذا كانت فيه مصلحة.
ألنّ الثناء على الكفار ال سيما إذا كان مبُسَوِّع شرعي ال يدخل يف مسمى املواالة,
بل هو من العدل الذي أمر اهلل به – حىت مع العدو – يف قوله:

   

               
  

(
(
(
(

( )

) فتح الباري ( ) 2/
) انظر :الوالء والعداء يف عالقة املسلم بغري املسلم (ص )0
) تقدم خترجيه ,ص ()60
) سورة املائدة2 :
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(والنيب  كان يعرف للناس أقدارهم ,وال يبخسهم أشياءهم ,وكان يثين على
اإلنسان مبا فيه من خالل اخلري – إذا كان مثّ مصلحة – ولو كان كافراً
ولذلك أثىن على النجاشي ,ووصفه بأنّه (ملك ال يُظلم أحدٌ عنده) مع أنّه حينها
( )
كان كافراً مل يسلم بعد)
سابعاً -الدخول يف محاية الكفار إذا دعت احلاجة إليه
ويف ذلك:
 قول رسول اهلل  يف حديث أم سلمة يف اهلجرة إىل احلبشة( :إن بأرضخرَجاً مما أنتم
احلبشة مَلِكاً ال يُظلَم أحدٌ عنده ,فاحلقوا ببالده حىت جيعل اهلل لكم َفرَجاً و َم ْ
( )
فيه)
قول جعفر للنجاشي يف حديث أم سلمة يف اهلجرة( :فصدّقناه وآمنا به واتبعناهعلى ما جاء به فعبدنا اهلل وحده فلم نشرك به شيئاً ,وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل
لنا ,فعدا علينا قومنا فعذبونا ,ففتنونا عن ديننا لريدونا إىل عبادة األوثان من عبادة اهلل ,وأن
نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث ,وملا قهرونا وظلمونا وشقوا علينا ,وحالوا بيننا وبني
ديننا ,خرجنا إىل بلدك ,واخترناك على من سواك ورغبنا يف جوارك ورجونا أن ال نظلم
( )
عندك أيها امللك)
 عن العباس بن عبداملطلب ,أنّه قال( :يا رسول اهلل ,هل نفعتَ أبا طالب( )
بشيء ,فإنّه كان حيوطك ويغضب لك؟)
(
(

) من أخالق الداعية للشيخ د/سلمان بن فهد العودة (ص ) -
) تقدم خترجيه ()60

( ) تقدم خترجيه () 9
( ) رواه البخاري يف كتاب مناقب األنصار ,باب قصة أيب طالب (صحيح البخاري مع فتح الباري:
 /0رقم  ,) 22ومسلم يف كتاب اإلميان ,باب شفاعة النيب  أليب طالب والتخفيف عنه
بسببه (صحيح مسلم مع شرح النووي 09/ :رقم ) 09
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 -عن عبد اهلل بن مسعود  ,قال :أول من أظهر إسالمه سبعة :رسول اهلل

 ,وأبو بكر ,وعمار ,وأمه مسية ,وصهيب ,وبالل ,واملقداد  .فأما رسول اهلل  فمََن َعهُ
اهلل ِبعَمِّه أيب طالب ,وأما أبو بكر فمنعه اهلل بقومه ,وأما سائرهم فأخذهم املشركون
( )

وألبسوهم أدراع احلديد ,وصهروهم يف الشمس
التعليق:

من األمور اليت ال تنايف الوالء والرباء :الدخول يف محاية الكفار إذا دعت احلاجة
إليه ,كحاجة املسلم إىل السالمة من الكافر احملارب ,فهذه احلاجة قد تدعوه إىل الدخول
يف محاية الكافر احملايد أو الكافر املعاهد
وهذا األمر قد دلّ عليه اهلجرة احلبشية ,ومحاية أيب طالب للنيب  ,ومحاية قوم
أيب بكر له  ,فكل هذا دلّ على أنّه (جيوز للمسلمني أن يدخلوا يف محاية الكفار إذا
دعت احلاجة إىل ذلك ,سواء أكان اجملري من أهل الكتاب كالنجاشي النصراين.. ,أو كان
مشركاً كأولـك الذين عاد املسلمون إىل مكّة يف محايتهم ,كأيب طالب الّذي محى
( )
الرسول )

(
(

) تقدم خترجيه( ,ص

)

) السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية (ص) 0
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اخلامتة
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اخلامتة
يف ختام هذا البحث ,أمحد اهلل الذي وفّقين إلمتامه وإجنازه على الوجه الذي هو
عليه ,وأذكر هنا أهم النتائج اليت توصّلت إليها ,كما أذكر بعض التوصيات وهي
كاآليت-:
 مشول مرويات العهد املكّي ملسائل اإلميان باهلل مما يدلّ على أمهّية التوحيد,وعظم عناية النيب  به.
 ورد يف مرويات العهد املكّي كثري من خصائص اهلل املتعلقة بربوبيته ,وهي:تفرّده باخللق ,وتفرّده بامللك ,وتفرّده باألمر على وجه العموم ,وتفرده باإلحياء واإلماتة,
وتفرّده بالرزق ,وتفرّده بإجابة الدعاء إىل غري ذلك من اخلصائص املتعلّقة بتدبري الكون
وشؤون حياة بين آدم.
 األدلّة على توحيد الربوبية كثرية متنوعة من أمهّها كون اإلقرار به أمر فطري,ولذلك أقر به املشركون ومل خياصموا فيه ,وقد ورد البيان على إقرار املشركني بتوحيد
الربوبية يف مرويات العهد املكّي بأوجه خمتلفة ومتنوعة من الداللة ,تارة ببيان أهنم أطلقوا
لفظ (الرب) على اهلل ,وتارة ببيان إقرارهم ببعض أفراد الربوبية هلل؛ كإقرارهم بأن اهلل هو
اخلالق ,وإقرارهم باّن امللك له وحده ,وأن الرزق بيده تعاىل ,وأنّ الشفاء بيده ,وتارة
ببيان توجيههم بعض أنواع العبادة إىل اهلل الذي يتضمن إقرارهم بربوبيته تعاىل ,وإذا
كثرت وتنوعت األدلة على أمر ,دلّ ذلك على وضوحه وظهوره ,فال ميكن أن يُنكر إقرار
املشركني بتوحيد الربوبية إال مكابر.
 لقد أيّد اهلل نبيّه  ومن قبله من األنبياء والرسل بآيات تدلّ على صدقهم,وهذه اآليات كلّها تدلّ على توحيد الربوبية إمّا بنفسها وإمّا بداللة اللزوم.
 ورد يف مرويات العهد املكّي إثبات األمساء اآلتية من أمساء اهلل احلسىن:(األحد) ,و(األعلى) ,و(األكرم) ,و(اإللـه) ,و(اخلالّق) ,و(الرب) ,و(الرمحن),
و(الرحيم) ,و(السميع) ,و(الصمد) ,و(العزيز) ,و(الغفور) ,و(الواسع) ,و(أرحم
الرامحني) ,و(ذو اجلالل واإلكرام) ,كما ورد إثبات الصفات اآلتية :اإلرادة ,واملشيئة,
واحلب ,ورؤية اهلل خللقه ,والرمحة ,والرضى ,والسمع ,والعَتْب ,والعلم ,والعفو ,واملغفرة,
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والعلو ,واالستواء ,والغضب ,والسخط ,والقدرة والقوة ,والكالم ,واملعية ,والنور,
والوجه.
 -6املشركون كانوا ينكرون اسم اهلل (الرمحن) ,واشتقوا أمساء ألصنامهم من
أمساء اهلل ,ونسبوا إليه ما ال يليق بعظمته وجالله ,فمن أنكر امساً من أمساء اهلل احلسىن ,أو
أنكر صفة له ,أو مساه مبا ال يليق به ,أو نسب النقص إىل صفة من صفاته  -ممن ينتسب
إىل اإلسالم فله حظ من التشبه باملشركني.
 -0كلمة التوحيد (ال إلـه إال اهلل) تتضمن نفي اإللـهية عن غري اهلل ,وإثباهتا له
وحده ال شريك له ,واملشركون أدركوا ذلك ,خبالف كثري من املنتسبني إىل اإلسالم
الذين يتلفظون هبذه الكلمة العظيمة ,ولكن ال يعملون مبقتضياهتا ,وهذه الكلمة الطيبة هلا
فضل عظيم ,ولكن ال ينال هذا الفضل إال مبعرفة معناها والعمل مبقتضاها ,واإلتيان هبذه
الكلمة والعمل هبا أول واجب على العبد.
 -2ورد يف مرويات العهد املكّي عدد من أنواع العبادات املختلفة ,القلبية؛
كاخلوف والرجاء واحلب والتوكل ,والقولية؛ كالشكر والدعاء والتكبري ,والعملية؛
كالصالة ,والذبح.
 -9اهتمّ النيب  غاية االهتمام ,ببيان قبح الشرك والنهي عنه ,وجاء يف مرويات
العهد املكّي ذكر الشرك يف الدعاء ,والشرك يف الطاعة.
 - 0لظهور الشرك وانتشاره أسباب جيب احلذر منها ,وجاء يف مرويات العهد
املكّي ذكر بعض هذه األسباب ,وهي الغلو يف الصاحلني ,والبدع ,والتعصب.
 بُعث الرسول  إىل أناس متفرقني يف عباداهتم ,منهم من عبد األصنام,ومنهم من عبد الشمس ,ومنهم من عبد املالئكة ,ومنهم من عبد األنبياء ,وقد هنى 
اجلميع عن الشرك ,ومل يُفرّق بينهم وهذا يدلّ على بطالن دعوى خصوصية الشرك يف
عبادة األصنام.
 الكفر أنواع ,وجاء يف مرويات العهد املكي ذكر كفر اإلباء واالستكبار,مما يدل على بطالن حصر الكفر يف اجلحود والتكذيب كما فعله املرجئة ومن حنا حنوهم.
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 الوالء والرباء إذا كان املقصود هبما الوالء هلل بعبادته ,والرباء مما عُبد مندونه من األصنام والطواغيت بترك العبادة هلل فهو داخل يف معىن كلمة التوحيد ومن
فقدها فقد اإلسالم ,أما إذا كان املقصود بالوالء والرباء ,والوالء ألولياء اهلل ,والتربؤ من
املشركني فهو من لوازم كلمة التوحيد ويف حكم من خالف الوالء والرباء هبذا االعتبار
تفصيل.
 ورد يف مرويات العهد املكّي بعض مظاهر الوالء والرباء ,كإظهار التربؤ منالشرك واألصنام ,وترك املداهنة يف دين اهلل ,والصرب على األذي يف الدعوة إىل التوحيد,
والنهي عن االستغفار للمشركني ,واهلجرة ,وغري ذلك.
 هناك أنواع من التعامل مع الكفار اليت ال تنايف الوال والرباء ,كمعاملتهمبالعدل ,واحملبة الطبيعية للكفار غري احملبة الدينية ,والدخول يف محايتهم عند احلاجة,
ومعاملتهم بالعقود املباحة ,وقد ورد ذكر هذه األمور يف مرويات العهد املكّي.
ومن التوصيات اليت أرى ذكرها:
 أنّ املهتمّ بتدريس السرية النبوية ,ال ينبغي أن يفوته ما اشتملت عليه من فوائدعقدية يف تدريسه ,ألنّ الوقوف على هذه الفوائد من أهمّ أهداف سرية النيب .
 تدريس السرية النبوية من أيسر طرق تعليم التوحيد. ظهر يل من خالل كتابة هذا البحث أنّه ميكن إفراد بعض جوانبه وجزيئاتهبالدراسة ,وأنّ هناك مواضيع أخرى متعلّقة به ميكن الكتابة فيها ,ومن أمثال ذلك:
املباحث العقدية املتعلّقة بآيات األنبياء ,واملباحث التربوية والدعوية يف مرويات العهد
املكّي ,واملباحث العقدية املتعلّقة بأيب طالب يف حياته وعند مماته.
وختاماً ,أسأل اهلل أن جيعل هذا العمل يف ميزان حسنايت ,وأن يرزقين اإلخالص
يف القول والعمل.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ,وصلّى اهلل وسلّم وبارك على نبينا حممد,
وعلى آله وصحبه أمجعني.
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فهرس األحاديث
الصفحة

طرف احلديث
أبشروا آل عمار ,وآل ياسر فإن موعدكم اجلنة
أتاه جربيل  فشكاهم إليه رسول اهلل
أُتِيتُ بطست من ذهب مُمتَلِئ حِكمَةً وإمياناً
ش ِرحَ عن صدري
أُتِيتُ فانطلقوا يب إىل زمزم ,ف ُ

446
73
212
212

49
أخرجوا نَبِيَّهم ,إنّا هلل وأنا إليه راجعون
287, 67
أخرجوا نبيهم ,ليُهلَ َكنّ
81
ادع لنا ربك أن جيعل لنا الصفا ذهباً
292
إذا تكلم اهلل بالوحي مسع أهل السماء
إذا سرَّكَ أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثالثني ومائة من سورة األنعام 392, 390
278
إذا همّ أحدكم باألمر فلريكع ركعتني
200
آذنت هبم شجرة
444
اذهب فواره
97
أَرسَلَنِي بصلة األرحام ,وكسر األوثان
183
أسري بالنيب  إىل املسجد األقصى ,أصبح يََتحَدَّثُ الناس بذلك
180
أُسري بالنيب  إىل بيت املقدس
96
أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد
288
أعوذ بعِزِّة اهلل وقُدرَته من شر ما أجد وأحاذر
441 , 135, 42
أفرغت يا أبا الوليد؟
441, 134, 40
أفرغت؟
243
أال أعلمك دعاء تدعو به
282
أال تأمنوين وأنا أمني من يف السماء؟
أال رجل حيملين إىل قومه؟ فإن قريشا قد منعوي أن أبلغ كالم ريب

238

اللّهم أرين اليوم آية ,ال أبايل من كَذَّبَين بعدها من قومي

201

495

460 , 267 ,82
اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك
459 , 268 ,266 ,82
اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلني إليك
459, 82
اللهمّ أعزّ اإلسالم بعمر بن اخلطاب أو بأيب جهل بن هشام
71
اللهم أعم بصره وأثكله ولده
271
اللهم أعوذ برضاك من سخطك
275
اللهم اغفر له ,وارمحه
258
اللهم إليك أشكو ضعف قويت ,وقلة حيليت
248, 226
اللهم إين أسألك أين أشهد أنك أنت اهلل ال إله إال أنت
261
اللهم إين أسألك بأن لك احلمد
460
اللهم اهد دوساً وائت هبم
82
اللهم أيد اإلسالم بأيب جهل بن هشام ,أو بعمر بن اخلطاب
240
اللهم رب جربائيلَ ,وميكائيلَ ,ورَبَّ إسرافيلَ
240
أما الركوع فعظموا فيه الرب
395
أن أحد املشركني قال للنيب(  :يا حممد ,تزعم أن اهلل أنزل عليك
190
إنّ القمر انشق على زمان رسول اهلل
166 , 59 ,57
إنّ اهلل حبس عن مكّة الفيل
225
أن املشركني قالوا لرسول اهلل ( :انسب لنا ربك)
44
أن النيب  سجد بالنجم
92
أنّ النّيب  لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلْدَح
169
أنّ الّنيبّ ملا ولد وقع على كفيه وركبتيه
189
أن أهل مكة سألوا رسول اهلل  أن يريهم آية
404
إن أول من سَيَّب السوائب ,وعبد األصنام أبو خزاعة
468 , 467, 67
إن بأرض احلبشة مَلِكاً ال يُظلَم أحدٌ عنده
153
أن تصل األرحام وحتقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر األوثان
234
أنّ جربيل أَبطَأَ على رسول اهلل  فقال املشركون( :قد وُدِّعَ حممد)

496

أنّ رسول اهلل  أتاه جربيل  وهو يلعب مع الغلمان ,فأخذه فصرعه
إن رسول اهلل  دعا قريشاً إىل اإلسالم ,فأبطؤوا عليه
أنّ رسول اهلل  قالُ :ف ِرجَ عن َسقْفِ بييت وأنا مبكَّة
أن رسول اهلل  قدم املدينة ,فجعل يصوم من كل شهر ثالثة أيام
أنّ رسول اهلل  ملّا ولدته أمّه وضعته حتت بُرمَة
إن شاء عَذَّب ,وإن شاء َغفَر
أنّ ضماداً قدم مكة ,وكان من أزد شنوءة
إن عمك الشيخ الضال قد مات
إن قريشاً وعدوا رسول اهلل  أن يعطوه ماالً ,فيكون أغىن رجل مبكة
أنا اهلل وأنا الرمحن خلقت الرحم
أنا دعوة أيب إبراهيم ,وبُشرى أخي عيسى
أنا عند ظن عبدي يب
انشق القمر على عهد النيب  حىت صار فرقتني

170
81
175
385
169
276,275
86, 161
443
350
243
170
295
190

189
انشق القمر على عهد رسول اهلل  فلقتني
188
انطلق رسول اهلل  يف طائفة من أصحابه عامدين إىل سوق عكاظ
190
انفلق القمر عى عهد رسول اهلل
273
إنكم ال تدعون أصمَّ وال غائباً
70, 69
إهنا لن تراين
99
إنّي خلقتُ عبادي حنفاء كلّهم
344,338
إنّي رسول اهلل إليكم ,يأمركم أن تعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئاً
200
إين ألعرف حجراً مبكة كان يسلم عليّ
132 , 44
أول سورة أنزلت فيها سجدة
469, 444,224
أول من أظهر إسالمه سبعة
445,224
أول من أظهر اإلسالم سبعة
399
أولئك شرار اخللق عند اهلل يوم القيامة

497

457, 416, 406,87
أي عمِّ ,قل ال إله إال اهلل كلمةً أحاج لك هبا عند اهلل
282
أين اهلل؟
395,77
بايعوين على أن ال تشركوا باهلل شيئاً
بعث رسول اهلل  ألربعني سنة ,فمكث مبكّة ثالث عشرة سنة يوحى إليه ,مث ُأمِر
456
باهلجرة
154
بعثنا رسول اهلل  إىل النّجاشي وحنن حنوٌ من مثانني رجالً
384
بين اإلسالم على مخس
450
بينا رسول اهلل  ,يصلي بفناء الكعبة ,إذ أقبل عقبة بن أيب معيط
237 ,182
بينما أنا أسري يف اجلنة إذا أنا بنهر
130
بينما رسول اهلل  بفناء بيته مبكة جالس
450
بينما رسول اهلل  قائم ُيصَلِّي عند الكعبة ,ومجع قريش يف جمالسهم
454, 79, 77
تبايعوين على السمع والطاعة
55, 45
ثُمَّ َذ َهبَ يب إىل السدرة املنتهى
جاء أبو سفيان إىل النيب  فقال يا حممد أنشدك اهلل والرحم
جاء أعرايب إىل رسول اهلل  فقال( :عَلِّمين كالماً أقوله)
جاء به رجل من أنفسنا ,قد عرفنا وجهه ونسبه
جاء جربيل  إىل رسول اهلل  ذات يوم ,وهو جالس حزين
جاء مشركو قريش خياصمون رسول اهلل  يف القدر
حججت يف اجلاهلية فإذا أنا برجل يطوف بالبيت
خرج أبو طالب إىل الشام وخرج معه النيب
خرج رسول اهلل  حىت صعد الصفا ,فهتف
خرج رسول اهلل  حىت صعد الصفا ,فهتف( :يا صباحاه)
رأيت جهنم حيطم بعضها بعضاً
رأيت رسول اهلل  سجد يف النجم
رأيت عمرو بن عامر اخلُزاعي جيرُّ ُقصْبَه يف النّار

498

75
250
290
201
43
104, 80
143
131
159
403
44
403

240
رَبِّ أعِنِّي وال تُعنْ عَلَيَّ
271
رضى اهلل يف رضى الوالد
228
سبحان ربّي األعلى
83
سراقة بن مالك بن جعشم
163
مسعت رسول اهلل  يقول  :ما مهمت بشيء مما كان أهل اجلاهلية يهمون به
203, 201
شاهت الوجوه
184
شكونا إىل رسول اهلل  وهو متوس ٌد بردةً له يف ظل الكعبة
185
خطَبَنا
صلّى بنا رسول اهلل  الفجر ,مث صعد املنرب ف َ
452
ضربوا رسول اهلل  حىت غشي عليه
86
ضماد بن ثعلبة األزدي
271
عثمان بن سعيد بن خالد
346
فإنّ اهلل قد حرّم على النار من قال( :ال إلـه إال اهلل) ,يبتغي بذلك وجه اهلل
105
فبينا النيب  حيمل حجارة من أجياد
234
فبينا أنا أمشي سَمِعتُ صوتاً من السماءَ ,ف َرفَعتُ َبصَري
264
فريسل اهلل طرياً كأعناق الُبخْت
465
قال النيب ( :كيف جتد قلبك؟)
181
قال رسول اهلل  :انتهيت إىل السدرة
قال رسول اهلل  :مث َع َرجَ يب حتّى ظَ َهرْتُ لِمُستَوًى ,أمسع فيه صريف األقالم 176
178
قال رسول اهلل  :حني أُسرِيَ يب َلقِيتُ موسى
179
قال رسول اهلل  :لقد رأيتين يف احلجر ,وقريش تسألين عن مسراي
176
قال نيب اهلل  :بينا أنا عند البيت بني النائم والَي ْقظَانِ ,إذ سَ ِم ْعتُ قائالً يقول
قال( :بأي شيء أرسلك؟) فقال رسول اهلل(: بأن يُوَحَّد اهلل وال يُشرَك به شيء) 350
277
قالت قريش للنيب ( : لو طردت هؤالء عنك)
235, 52
قالت قريش ليهود( :أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل)
185
قام فينا رسول اهلل  مقاماً ,ما ترك شيئاً يكون من مقامه ذلك
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43
قرأ النيب  النجم مبكة
132, 45
قرأ النجم فسجد وسجد الناس معه
44
قرأ رسول اهلل  مبكة سورة النجم
416, 406
قل ال إله إالّ اهلل أشهد لك هبا يوم القيامة
243
قُل :اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً كثرياً
352, 346, 345 , 338, 337
قولوا :ال إله إال اهلل ,تفلحوا
121, 96
كاد أن يسلم يف شِعره
463, 461, 135, 53
كان املشركون حيبون أن يظهر أهل فارس على الروم
261
كان رسول اهلل  إذا انصرف من صالته استغفر ثالثاً
253, 246
كان رسول اهلل  إذا قام من الليل كَبَّر
255
كان ُيعَدُّ لرسول اهلل  يف اجمللس الواحد مائة مرة
168 , 157, 114
كانت حاضنيت من بين سعد بن بكر
54
كانت فارس يوم نزلت هذه اآلية قاهرين للروم
كال واهلل ,ما يُخزيك اهلل أبداً ,إنك لتصل الرحم
كنّا مع النيب  ستة نفر
كيف كان أول شأنك يا رسول اهلل
ال إله إال اهلل العظيم احلليم
ال حتزن إن اهلل معنا
ال تطروين كما أطرتِ النصارى عيسى بن مرمي
ألُعطِيَنَّ الرايةَ غداً رجالً يفتح اهلل على يديه
لقد أَخَفتُ يف اهلل ,وما خياف أحدٌ
لقد رأيتين يف غلمان قريش ننقل حجارة
ملا أسري برسول اهلل  انْتُهِيَ به إىل سِدْرَةِ املُنْتَهَى
ملا أُسري يب انتهيت إىل سدرة املنتهى ,فإذا نبقها أمثال القالل
ملا انتهينا إىل بيت املقدس قال جربيل بإصبعه
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164
235
168 , 157, 114
239
296, 295, 83
400
268
446
162
181
181
178

ملا بنيت الكعبة ذهب النيب  وعباس ينقالن احلجارة
ملّا حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النيب  وعنده أبو جهل
ملا خرج أبو طالب إىل الشام وخرج معه رسول اهلل يف املرة األوىل
ملا خلق اهلل اخللق ,كتب يف كتاب  ,فهو عنده فوق العرش
ملا عرج يب ريب َ مرَرتُ بقوم هلم أظفار من حناس
ملا كان ليلة أُسري يب وأصبحت مبكةَ ,فظِعتُ بأمري
ملا كذبتين قريش ,قُمتُ يف احلجر ,فجلى اهلل يل بيت املقدس
ملّا ولدته ,خرج منّي نور أضاء له قصور شام
لو دنا مِنِّي الخَْت َطفَتْه املالئكة عُضواً عُضواً
لو فعله ألخذته املالئكة
ليلة أُسري يب على موسى بن عِمران
ما اإلحسان؟
ما أنا بقارئ

162
87
144
270
182
183
182
169
238
209, 208
177
269
276, 38

302, 166, 59, 57
ما خألت القصواء
451
ما رأيت قريشاً أرادوا قتل رسول اهلل  إالّ يوماً
74, 73
ما ظنك يا أبا بكر باثنني اهلل ثالثهما؟
95
ما فعل قس بن ساعدة
138
ما من األنبياء نيب إال أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر
99
ما من مولود إال يولد على الفطرة
406
مر  هبم ذات يوم ,فقالوا له( :أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟)
278
مفاتيح الغيب مخس ,ال يعلمها إال اهلل
253
من قال (بسم اهلل الذي ال يضر مع امسه شىء يف األرض)
264
من يرد اهلل به خرياً يفقهه يف الدين
119
نذر عبد املطلب أن ينحر ابنه
232,48 ,43
نعم ,يبعث اهلل هذا ,مث مييتك
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405
هذا سبيل اهلل مستقيماً
163 ,117
هذا واهلل من احلُمْس فما شأنه هاهنا؟
294, 291, 213
هو عبد اهلل وكلمة من اهلل ألقاها إىل مرمي وروح منه
267
واهلل ,إنكِ خلري أرض اهلل
404
وهو أوّل من حَ َملَ العرب على عبادة األصنام
376, 95
يا بن أخي إنا ال نأكل مما ذبح على النصب
322
يا بين عبد املطلب ,ال أملك لكم من اهلل شيئاً
322
يا بين كعب بن لؤي ,أنقذوا أنفسكم من النار
468
يا رسول اهلل ,هل نفعتَ أبا طالب بشيء ,فإنّه كان حيوطك ويغضب لك؟)
يا عم ,أريدهم على كلمة واحدة تدين هلم هبا العرب وتؤدي العجم إليهم اجلزية , 337
,351
356
205
يا عم ,أَ َعطَشتَ؟
ضعَت الشمس يف مييين ,والقمر يف يساري ,ما تركت األمر 442,440
يا عم ,لو وُ ِ
437, 439, 426
يا معشر قريش ,إنه ليس أحد يُعبد من دون اهلل فيه خري
259
يقول اهلل ( : شفعت املالئكة ,وشفع النبيون)
ميجد الرب نفسه :أنا اجلبار ,أنا املتكرب ,أنا امللك ,أنا العزيز ,أنا الكرمي

251

يوشك إن طالت بك مُدَّة
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فهرس اآلثار
الصفحة

طرف األثر

453
أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا
132, 39
اجتمع إليه نفر من قريش
446
أدن ,فما أحدٌ أحق هبذا اجمللس منك
399
أمساءُ رجالٍ صاحلني من قَوم نوح
452
اشترى أبو بكر – يعين :بالالً  -خبمسة أواقي ,وهو مدفون باحلجارة
166,57
أقبل أصحاب الفيل حىت إذا دنوا من مكة
111, 106, 48
إال شريك هو لك ,متلكه وما ملك
191
أال وإن الساعة قد اقتربت ,أال وإن القمر قد انشق
, 106, 92, 62,38
الشاة خلقها اهلل ,وأنزل هلا من السماء املاء
110
376 327,320
91
اللهمّ إنّي لو أعلم أحبّ الوجوه إليك عبدتك به ,ولكنّي ال أعلمه
أما الرمحن فواهلل ما أدري ما هو ولكن اكتب( :بامسك اللهم) كما كنت تكتب 302
إن اهلل بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي بشر به عيسى , 351,154 ,113
356
422,152
إن مما دعانا إىل اإلسالم مع رمحة اهلل تعاىل وهداه لنا
421,320
حدّثين موالي أنّ أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولنب
443,395
حلفت أمّ سعد أن ال تُكَلِّمَه أبداً ,حىت يكفر بدينه
159, 150
خرجتُ أبتغي الدِّين
150
خرجتُ إىل الشام يف طلب العلم
447
رأيتين موثقي عمر على اإلسالم أنا وأخته
230
رب اغفر وارحم إنّك أنت األعز األكرم
91
زيدَ بن عمرِو بن نفيل خرج إىل الشام يسأل عن الدين ويتبعه
305
مسى املشركون أوثاهنم بأمساء اهلل تعاىل ذكره
503

قال أبو جهل :لئن رأيت حممداً ألفعلن وألفعلن
قال عبد املطلب :إين لنائم يف احلجر إذ أتاين آت
قام عمر فتوضأ ,مث أخذ الكتاب فقرأ :

70
60
332

398
كان الالتُ رجالً يَلتُّ سَويقَ احلاجَّ
399
كان بني نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من احلق
423,398
كان رجل يف اجلاهلية على صخرة بالطائف
422,151
كان لنا جار من يهود يف بين عبد األشهل
كان نفرٌ من اإلنس يعبدون نفراً من اجلنِّ 390 , 373, 359, 329, 321,235
422,398
كان يلت السويق على احلجر فال يشرب منه أحد إال مسن ,فعبدوه
398
كان يلت السويق للحاج فعُكِف على قربه
104
كانت الكعبة يف اجلاهلية مبنية بالرَّضْم
421,321
كنّا نعبد احلجر ,فإذا وجدْنا حجراً وهو أ ْخريُ منه ألقيناه
424
كنت تَكَهَّنتُ إلنسان يف اجلاهلية
147
كنت رجالً فارسياً من أهل أصبهان
466, 447, 242, 118,77
كنت رجال قَيْناً
437, 383, 381, 380, 351, 154,113
ال نسجد إال هلل
438, 436, 328,321
ال واهلل ,ما هو خبري من دينهم ,هؤالء قومٌ يعبدون اهلل
453
ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر
421
حنن أناس من العرب ,كنا يف شقاء شديد ,منصُّ اجللد
309, 307,302
حنن نعبد املالئكة وهن بنات اهلل
151
هل تدري عمّ كان إسالم ثعلبة بن سعية
447
واهلل لقد رأيتُين ,وإن عمر ملوثقي على اإلسالم قبل أن يُسلم عمر
320
ويل حجر أنا َنحَتُّهُ بيدي
447
يا أمري املؤمنني انظر إىل ظهري
460,82
يا أمري املؤمنني ,جزاك اهلل خريا ابشر
504

يا معاشر قريش! واهلل ,ما منكم على دين إبراهيم غريي!
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أنس بن مالك بن النضر 45 ..............................................................
جبري بن مُطعِم بن عدي 117 ............................................................
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محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب 128 ................................................
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ربيعة بن عباد الدِئَلي 337 ...............................................................
زيد بن حارثة بن شراحيل 92 ............................................................
سعد بن زيد بن ليث 61 .................................................................
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فهرس املصادر واملراجع
( )2القرآن الكرمي
( )1آيات األنبياء وأثرها يف اجملتمع – الشيخ حممد بن صاحل العثيمني (ت

هـ) –

ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – مجع وترتيب :فهد
هـ 99 /م
بن ناصر السليمان – دار الثريا للنشر – الرياض – الطبعة الثانية

( )3ابن عثيمني :اإلمام الزاهد (2412-2341هـ) – الدكتور ناصر بن مسفر
الزهراين – دار ابن اجلوزي – اململكة العربية السعودية – الطبعة األوىل
هـ 00 /م

( )4اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة – الكتاب الثالث :الرد
على اجلهمية – شيخ اإلسالم اإلمام أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن بطة العكربي
احلنبلي (ت 20هـ) – حتقيق :د/يوسف الوابل – دار الراية – الرياض – الطبعة الثانية
 2هـ
( )5اإلتقان يف علوم القرآن – جالل الدين السيوطي – دار املعرفة  -بريوت

( )6أحاديث اهلجرة :مجع وحتقيق ودراسة – الدكتور سليمان بن علي السعود – مركز
الدراسات اإلسالمية – برمنجهام – الطبعة األوىل

هـ 990/م

( )1أحكام من القرآن الكرمي – فضيلة الشيخ العالّمة حممد بن صاحل العثيمني – مدار
الوطن للنشر – الرياض

هـ

( )8أخبار مكّة – أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق بن العباس بن الفاكهي (  0هـ) –

حتقيق :عبد امللك عبد اهلل دهيش – دار خضر – بريوت – الطبعة الثانية

هـ

( )9األدلة القواطع والرباهني يف إبطال أصول امللحدين – الشيخ عبد الرمحن بن ناصر

السعدي  -ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ السعدي  -القسم اخلامس :الثقافة
هـ 990/م
اإلسالمية  -مركز صاحل بن صاحل الثقايف – عنيزة –

( )21أدلة معتقد أيب حنيفة اإلمام يف أبوي الرسول  - مالّ علي القارئ – ضمن:
عقيدة املوحدين والرد على الضالل واملبتدعني – مجع وترتيب :الشيخ عبد اهلل بن سعدي
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الغامدي العبديل – دار الطرفني – اململكة العربية السعودية – الطبعة األوىل
 9هـ 999/م

( )22إرشاد الفقيه إىل معرفة أدلة التنبيه  -احلافظ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري
القرشي الدمشقي ( 00هـ) – مؤسسة الرسالة – بريوت – الطبعة األوىل 6

( )21إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل – حممد ناصر الدين األلباين –

هـ

املكتب اإلسالمي – بريوت – الطبعة الثالثة –  0هـ 92 /م
( )23االستقامة – أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية (0 2هـ) –

حتقيق :د/حممد رشاد سامل – دار الفضيلة للنشر والتوزيع – الرياض – الطبعة األوىل
 0هـ 000/م

( )24االستيعاب – يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب (ت  6هـ) – حتقيق:

علي حممد البجاوي – دار اجليل – بريوت – الطبعة األوىل

هـ

( )25اإلسراء واملعراج وذكر أحاديثها وخترجيها وبيا صحيحها من سقيمها – فضيلة
الشيخ حممد نصر الدين األلباين (ت0
هـ 000/م
اخلامسة

هـ) – املكتبة اإلسالمية – عمّان – الطبعة

( )26اإلصابة يف متييز الصحابة – أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت 2هـ) –
حتقيق :علي حممد البجاوي – دار اجليل – بريوت – الطبعة األوىل

هـ

( )21أضواء البيان يف أيضاح القرآن بالقرآن – الشيخ العالّمة حممد األمني بن حممد

املختار اجلكين الشنقيطي (ت  9هـ) – دار عامل الفوائد – مكّة املكرّمة – الطبعة
األوىل  6هـ
( )28االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلديث -
أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ( 2هـ)  -حتقيق  :أمحد عصام الكاتب  -دار
اآلفاق اجلديدة – بريوت – الطبعة األوىل  0هـ

( )29األعالم – الزركلي (  9هـ) – دار العلم للماليني – بريوت – الطبعة
السابعة  926م
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( )11إعالم املوقعني عن رب العاملني – أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف
بابن قيم اجلوزية (ت 0هـ) – حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان – دار
هـ
ابن اجلوزي – اململكة العربية السعودية – الطبعة األوىل

( )12إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان – اإلمام احلافظ ناصر السنة وقامع البدع حممد

بن أيب بكر الشهري بابن قيم اجلوزية ( 0هـ) – حتقيق :حممد عفيفي – املكتب
اإلسالمي – بريوت – الطبعة الثانية  09هـ 999/م
( )11اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم  -شيخ اإلسالم أمحد بن عبد

احلليم بن عبد السالم ابن تيمية النمريي احلراين (ت0 2هـ) – حتقيق :د/ناصر بن عبد
الكرمي العقل – دار العاصمة – الرياض – الطبعة السادسة  9هـ 992/م
( )13بدائع الفوائد – اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية

(ت 0هـ) – حتقيق :علي بن حممد العمران بإشراف :الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد
هـ
– دار عامل الفوائد – مكّة املكرمة – الطبعة األوىل
( )14األهم فاألهم – حماضرة ألقاها معايل الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ –
مكتبة اإلبانة السمعية – جدّة – رقم الشريك مبوجب فهرس املكتبة :م9 /

( )15البداية والنهاية – إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي (ت 00هـ) –

مكتب املعارف  -بريوت

( )16بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث (  2هـ) – اإلمام احلافظ نور الدين
علي بن سليمان بن أيب بكر اهليثمي الشافعي (200هـ) – حتقيق :د/حسني الباكري –
هـ 99 /م
اجلامعة اإلسالمية – املدينة النبوية – الطبعة األوىل
( )11هبجة قلوب األبرار  -الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي  -ضمن اجملموعة
الكاملة ملؤلفات الشيخ  -القسم الثاين :احلديث – مركز صاحل بن صاحل الثقايف – عنيزة
هـ 990/م
–

( )18بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية أو نقض تأسيس اجلهمية – أبو

العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية – حتقيق :حممد بن عبد الرمحن بن قاسم – دار القاسم –
هـ
الرياض – الطبعة الثانية
513

( )19بيان كلمة التوحيد والرد على الكشمريي عبد احملمود  -عبد الرمحن بن حسن
بن حممد بن عبد الوهاب  -ضمن الرسائل واملسائل النجدية ,اجلزء الرابع ,القسم األول
هـ
 -دار العاصمة ,الرياض – النشرة الثالثة

( )31التبيان يف أقسام القرآن  -اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم
اجلوزية (ت 0هـ) – دار الفكر

( )32جتريد التوحيد املفيد – اإلمام العالّمة أمحد بن علي املقريزي املصري الشافعي
(ت 2هـ) – حتقيق :علي العمران – دار عامل الفوائد – مكّة املكرّمة – الطبعة الثانية
هـ
( )31حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد – حممد ناصر الدين األلباين – الطكتب
اإلسالمي – بريوت – الطبعة الرابعة  0هـ 92 /م

( )33حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي – اإلمام احافظ أبو العال حممد بن عبد
الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري – حتقيق :علي حممد معوض ,وعادل أمحد عبد
املوجود  -دار إحياء التراث العريب  -بريوت – الطبعة

( )34حتقيق كلمة اإلخالص – احلافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن
رجب احلنبلي ( 09هـ)  -ضمن جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبلي  -اجمللد
الثالث – حتقيق :طلعت احللواين – الفاروق احلديثية – القاهرة – الطبعة األوىل
هـ 00 /م
( )35حتقيق مسند اإلمام أمحد بن حنبل – شعيب األرنؤوط وزمالؤه – مؤسسة
الرسالة – بريوت – الطبعة الثانية  0هـ 999/م
( )36ختريج أحاديث تفسري القرآن العظيم – الشيخ مقبل بن هادي الوادعي – دار
الراية – الرياض – الطبعة األوىل

هـ 99 /م (مطبوع مع تفسري القرآن العظيم)

( )31تسهيل السابلة ملريد معرفة احلنابلة – صاحل بن عبد العزيز بن علي آل عثيمني
احلنبلي النجدي القصيمي الربدي ( 0هـ) – حتقيق :بكر بن عبد اهلل أبو زيد –
هـ 000/م
مؤسسة الرسالة – بريوت – الطبعة األوىل
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( )38تصحيح الدعاء – بكر بن عبد اهلل أبو زيد – دار العاصمة – الرياض – الطبعة
األوىل 9

هـ 999/م

( )39التعريفات – علي اجلرجاين (ت2 6هـ) – حتقيق :إبراهيم األبياري – دار

الكتب العريب – الطبعة األوىل  0هـ

( )41التعليق على صحيح مسلم – فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – مكتبة

الرشد – الرياض – الطبعة األوىل 0

هـ 006/م

( )42تفسري ابن أيب حامت – عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي (ت 0هـ) –

حتقيق :أسعد حممد الطيب – املكتبة العصرية  -صيدا

( )41تفسري القرآن العظيم – احلافظ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي

الدمشقي ( 00هـ) – حتقيق :سامي بن حممد السالمة – دار الطيبة – الرياض –
الطبعة األوىل  2هـ 990/م

( )43تفسري القرآن الكرمي :الفاحتة – البقرة – فضيلة الشيخ العالّمة حممد بن صاحل

العثيمني – دار ابن اجلوزي – اململكة العربية السعودية – الطبعة األوىل

هـ

العثيمني – دار ابن اجلوزي – اململكة العربية السعودية – الطبعة األوىل

هـ

العثيمني – دار ابن اجلوزي – اململكة العربية السعودية – الطبعة األوىل 6

هـ

( )44تفسري القرآن الكرمي :سورة آل عمران – فضيلة الشيخ العالّمة حممد بن صاحل
( )45تفسري القرآن الكرمي :سورة الكهف – فضيلة الشيخ العالّمة حممد بن صاحل
( )46تفسري القرآن الكرمي :سورة يس  -فضيلة الشيخ العالّمة حممد بن صاحل العثيمني
– دار الثريا للنشر – الرياض – الطبعة األوىل

هـ 00 /م

( )41تفسري القرآن الكرمي :سورة الصافات  -فضيلة الشيخ العالّمة حممد بن صاحل
العثيمني – دار الثريا للنشر – الرياض – الطبعة األوىل

هـ 00 /م

( )48تفسري القرآن الكرمي – احلجرات ,ق ,الذاريات ,الطور ,النجم ,القمر,
الرمحن ,الواقعة ,احلديد  -دار الثريا للنشر – الرياض – الطبعة األوىل
هـ 00 /م
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( )49تفسري القرآن الكرمي :جزء عمّ  -فضيلة الشيخ العالّمة حممد بن صاحل العثيمني –
هـ 00 /م

دار الثريا للنشر – الرياض – الطبعة الثانية

( )51تقريب التدمرية – الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – ضمن جمموع فتاوى ورسائل
فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – مجع وترتيب :فهد بن ناصر السليمان – دار
هـ 99 /م
الثريا للنشر – الرياض – الطبعة الثانية

( )52تقريب التهذيب – احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت 2هـ) –

حتقيق :أبو األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين – دار العاصمة – الرياض – الطبعة
هـ
الثانية
( )51التمهيد لشرح كتاب التوحيد – صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل
الشيخ – دار التوحيد – الرياض – الطبعة األوىل

هـ 00 /م

( )53التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية – فضيلة الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد
هـ 99 /م

– دار الرشد – الطبعة الثانية 6

( )54التهذيب اللغة – حممد بن أمحد األزهري (ت 00هـ)  -دار القومية العربية
للطباعة –  2هـ

( )55التوحيد أوّالً يا دعاة اإلسالم – العالّمة حممد ناصر الدين األلباين – دار الفضيلة
– الرياض – الطبعة األوىل 0

هـ 999/م

( )56التوسل أنواعه وأحكامه – حممد ناصر الدين األلباين – املكتب اإلسالمي –
بريوت – الطبعة اخلامسة  06هـ 926/م

( )51توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم – أمحد بن
إبراهيم بن عيسى – املكتب اإلسالمي – بريوت – الطبعة الثالثة  06هـ 926/م

( )58التوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات – حممد بن عبد اهلل بن صاحل

اهلبدان – دار طيبة – الرياض – الطبعة الثانية

هـ 00 /م

( )59تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد – الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن

حممد بن عبد الوهاب (

هـ)

516

( )61تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان – الشيخ العالّمة عبد الرمحن بن ناصر
السعدي (ت 06هـ) – حتقيق :سعد بن فواز الصميل – دار ابن اجلوزي – اململكة
هـ
العربية السعودية – الطبعة األوىل
( )62تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن – الشيخ عبد الرمحن بن ناصر

السعدي  -ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي – القسم
األول :التفسري  -مركز صاحل بن صاحل الثقايف – عنيزة –  02هـ 922/م
( )61ثالثة األصول – الشيخ حممد بن عبد الوهاب ( 06هـ)  -ضمن جمموع

مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب – اجمللد السادس  -القسم األول :العقيدة واآلداب
هـ 000/م
اإلسالمية – دار القاسم – الرياض  -الطبعة األوىل
( )63الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب – حممد ناصر الدين األلباين – غراس –

الطبعة األوىل

( )64جامع البيان عن تأويل آي القرآن – أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي
(ت 0هـ) – دار الفكر – بريوت –  0هـ

( )65اجلامع ألحكام القرآن  -حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب
(ت 60هـ) – دار الشعب – القاهرة ,الطبعة الثانية  0هـ

( )66اجلامع حلياة العالّمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل العلمية والعملية وما قيل
فيه من املراثي – وليد بن أمحد احلسني – جملة احلكمة – لِيدز – الطبعة األوىل
هـ 00 /م

( )61جامع الرسائل – شيخ اإلسالم أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن
تيمية (ت0 2هـ) – حتقيق :حممد رشاد سامل – دار العطاء – الرياض – الطبعة األوىل
هـ 00 /م

( )68اجلامع الصحيح وهو سنن الترمذي – أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة

(ت 90هـ) – حتقيق :أمحد شاكر ,وحممد فؤاد عبد الباقي ,وإبراهيم عطوة عوض –
دار إحياء التراث العريب  -بريوت
( )69اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني  -مقبل بن هادي الوادعي
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اجلهل مبسائل االعتقاد وحكمه – عبد الرزاق بن طاهر بن أمحد معاش – دار الوطن –
الرياض – الطبعة األوىل 0

هـ 996/م

( )11اجلواب الصحيح ملن بدّل دين املسيح  -شيخ اإلسالم أبو العباس تقي الدين أمحد
بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية النمريي احلراين (ت0 2هـ) – حتقيق:مجع من
هـ 00 /م
احملققني – دار الفضيلة – الرياض – الطبعة األوىل
( )12اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر – مشس الدين حممد بن عبد

الرمحن السخاوي (ت 90هـ) – حتقيق :إبراهيم باجس عبد اجمليد – دار ابن حزم –
بريوت – الطبعة األوىل  9هـ 999/م
( )11حاشية حميي الدين شيخ زادة على تفسري القاضي البيضاوي – دار إحياء التراث
العريب  -بريوت

( )13احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة – اإلمام احلافظ قوّام السنة أبو
القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل التيمي األصبهاين (ت هـ) – حتقيق :حممد بن
ربيع بن هادي عمري املدخلي وحممد بن حممود أبو رُحَيِّم – دار الراية – الرياض – الطبعة
الثانية  9هـ 999/م

( )14حَجَّة النيب  كما رواها عنه جابر  - املكتب اإلسالمي – بريوت  -الطبعة
السابعة  0هـ 92 /م

( )15حصول املأمول بشرح ثالثة األصول – عبد اهلل بن صاحل الفوزان – مكتبة الرشد
– الرياض – الطبعة األوىل 0

هـ 999/م

( )16خلق أفعال العباد  -حممد بن إبراهيم بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي –
حتقيق :د/عبدالرمحن عمرية – دار املعارف – الرياض –  92هـ 902/م
( )11دراسة مرويات العهد املكّي من سرية النيب  - عادل عبد الغفور عبد الغين –
رسالة ماجستري – مطبوعة على اآللة الكاتبة ,اجلامعة اإلسالمية ,شعبة السنة  02هـ
( )18درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول  -شيخ
اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين الدمشقي (ت0 2هـ) –
حتقيق :حممد رشاد سامل
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( )19الدرر السنية يف األجوبة النجدية :جمموعة رسائل ومسائل علماء جند األعالم من
عصر الشيخ حممد بن عبد الوهّاب إىل عصرنا هذا – مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم
العاصمي النجدي احلنبلي (ت  9هـ)
هـ 00 /م
اجلزء الثاين – الطبعة السابعةهـ
اجلزء السادس عشر – الطبعة الثانية إالّ التراجم فهي الطبعة الثالثة 00 /م
( )81الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون – أمحد بن يوسف املعروف بالسمني

احلليب (0 6هـ) – حتقيق :أمحد محد اخلراط – دار القلم – الدمشق – الطبعة األوىل
 06هـ 926/م

( )82الدعاء  -أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ( 60هـ) – حتقيق:
د/حممد سعيد خباري – دار البشائر اإلسالمية – بريوت – الطبعة األوىل  00هـ

( )81دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة – أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي

( 2هـ) – حتقيق :عبد املعطى قلعجي – دار الكتب العلمية – بريوت – الطبعة
األوىل  0هـ 92 /م
( )83الذيل على طبقات احلنابلة – اإلمام احلافظ عبد الرمحن بن أمحد بن رجب (ت
09هـ) – حتقيق :الدكتور عبد الرمحن بن سليمان بن العثيمني – مكتبة العبيكان –
هـ 00 /م
الرياض – الطبعة األوىل
( )84الرحيق املختوم :حبث يف السرية النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم –
فضيلة الشيخ صفي لرمحن املباركفوري – دار الغد اجلديد – الطبعة السابعة عشر
 6هـ 00 /م

( )85الرد على اجلهمية  -اإلمام احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي
بن منده (  9هـ) – حتقيق :د/علي بن حممد بن ناصر الفقيهي – املكتبة األثرية -
باكستان
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( )86الرد على اجلهمية – اإلمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (ت 20هـ) –
حتقيق :بدر بن عبد اهلل البدر – دار ابن األثري – الكويت – الطبعة الثانية
 6هـ 99 /م

( )81الرد على اجلهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأويله على غري

تأويله – أمام أهل السنة واجلماعة أمحد بن حببل (ت
سالمة شاهني – دار الثبات – الطبعة األوىل

هـ) – حتقيق :صربي بن

هـ 00 /م

( )88الرسالة التدمرية – شيخ اإلسالم ابن تيمية – ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم
أمحد بن تيمية – مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي وابنه حممد

( )89روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقة على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل –

موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي (ت6 0هـ) – حتقيق :د/عبد
الكرمي النملة – دار العاصمة – الرياض – الطبعة السادسة  9هـ 992/م
( )91الرياض الناضرة واحلدائق الزاهرة يف العقائد والفنون املتنوعة الفاخرة – الشيخ
عبد الرمحن بن ناصر السعدي  -ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن
ناصر السعدي – القسم اخلامس :ثقافة إسالمية  -مركز صاحل بن صاحل الثقايف – عنيزة
هـ 990/م
–

( )92زاد املسري يف علم التفسري  -عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي  -املكتب
اإلسالمي – بريوت – الطبعة الثالثة  0هـ

( )91سؤال وجواب يف أهم املهمات  -الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي  -ضمن

اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ,القسم الثالث :العقيدة
هـ 990/م
اإلسالمية – مركز صاحل بن صاحل الثقايف – عنيزة –
( )93سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها – حممد ناصر الدين
األلباين – مكتبة املعارف – الرياض
هـ 99 /م
اجمللد األول إىل اجمللد اخلامس – الطبعة اجلديدةهـ 00 /م
 -اجمللد السابع – الطبعة األوىل
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( )94سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة  -حممد ناصر
الدين األلباين – مكتبة املعارف – الرياض
هـ 99 /م
 اجمللد األول – طبعة جديدةهـ 000/م
-اجمللد السابع – الطبعة األوىل

( )95سنن ابن ماجه بشرح اإلمام أيب احلسن احلنفي املعروف بالسندي (ت2

هـ)

وحباشيته تعليقات مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه لإلمام البوصريي (ت2 0هـ) –
حتقيق :الشيخ خليل مأمون شيخا – دار املعرفة – بريوت – الطبعة الثالثة
 0هـ 000/م
( )96سنن أيب داود – اإلمام احلافظ املصنف املتقن أبو داود سليمان بت األشعث

السجستاين األزدي (ت  0هـ) – حتقيق :عزت عبيدْ الدعّاس ,وعادل السيد – ومعه
معامل السنن للخطايب ( 22هـ) – دار ابن حزم – بريوت – الطبعة األوىل
 2هـ 990/م
( )91سنن الدارقطين – أبو احلسن الدارقطين البغدادي  -حتقيق :السيد عبد اهلل هاشم

مياين املدين  -دار املعرفة  -بريوت –  26هـ 966/م
( )98سنن الدارمي – أبو حممد عبداهلل بن عبدالرمحن الدارمي  -حتقيق :فواز أمحد
زمريل ,خالد السبع العلمي  -دار الكتاب العريب – بريوت – الطبعة األوىل  00هـ
( )99سنن النسائي (اجملتىب) – احلافظ أبو عبد الرمحن بن شعيب النسائي (  0هـ) –
مكتبة ومطبعة مصطفى بايب احلليب وأالده – مصر – الطبعة األوىل  2هـ 96 /م

( )211السنن الكربى  -أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي

( 2هـ) – حتقيق :محد عبد القادر عطا  -مكتبة دار الباز  -مكة املكرمة –
هـ 99 /م

( )212السنن الكربى  -احلافظ أبو عبد الرمحن بن شعيب النسائي (  0هـ) -
حتقيق  :د/عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن  -دار الكتب العلمية -
بريوت
هـ  99 /م
الطبعة األوىل
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( )211السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية – شيخ اإلسالم ابن تيمية –
ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية – مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن
قاسم العاصمي وابنه حممد

( )213سري أعالم النبالء – اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب

(ت0 2هـ) – حتقيق:جمموعة من احملققني حتت إشراف شعيب األرنؤوط – مؤسسة
الرسالة – بريوت – الطبعة احلادية عشرة  9هـ 992/م
( )214السرية النبوية – ابن هشام – حتقيق :مصطفى السقا ,وإبراهيم األبياري ,وعبد
احلفيظ شليب – دار املعرفة – بريوت – الطبعة الرابعة

هـ 00 /م

( )215السرية النبوية – مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (0 2هـ) –
مطبوع يف آخر سري األعالم النبالء  -حتقيق :د/بشار عواد معروف – مؤسسة الرسالة –
بريوت – الطبعة الثانية  9هـ 992/م

( )216السرية النبوية يف الصحيحني وعند ابن إسحاق (دراسة مقارنة يف العهد
املكّي) – الدكتور سليمان بن محد العودة – دار الطيبة – الرياض – الطبعة األوىل
هـ 00 /م

( )211السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية – د /مهدي رزق اهلل أمحد – مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية – الطبعة األوىل

هـ 99 /م

( )218شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة – اإلمام أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن
بن املنصور الطربي الاللكائي (ت 2هـ) – حتقيق :د/أمحد بن سعد بن محدان
الغامدي – دار طيبة – الرياض – الطبعة التاسعة  6هـ 00 /م

( )219شرح ثالثة األصول – فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – دار الثريا –
الرياض – الطبعة الرابعة 2

هـ 992/م

( )221شرح حديث جربيل يف اإلسالم واإلميان واإلحسان املعروف باسم كتاب
اإلميان األوسط – شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية – حتقيق :د/علي بن خبيت
الزهراين – دار ابن اجلوزي – اململكة العربية السعودية – الطبعة الثانية
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هـ

( )222شرح الطحاوية يف العقيدة السلفية – العالّمة صدر الدين علي بن علي بن
حممد بن أيب العز احلنفي ( 09هـ) – حتقيق :أمحد شاكر – الرئاسة العامة إلدارات
هـ
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد – الرياض –

( )221شرح العقيدة الواسطية – العالّمة حممد خليل هراس – حتقيق :علوي السقاف
– دار اهلجرة – الطبعة الثالثة

هـ 99 /م

( )223شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية – مساحة الشيخ حممد بن
صاحل العثيمني – حتقيق :سعد بن فواز الصميل – دار ابن اجلوزي – اململكة العربية
السعودية – الطبعة الرابعة  0هـ
( )224شرح القصيدة النونية – د /حممد خليل هراس – مكتبة ابن تيمية – القاهرة –
 00هـ 926/م

( )225شرح كتاب التوحيد – الشيخ العالّمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز – حتقيق:
حممد العالّوي – دار الضياء – طنطا – الطبعة األوىل

هـ 00 /م

( )226شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري – عبد اهلل الغنيمان – دار لينة –

دمنمورت – الطبعة الثالثة 9

هـ 992/م

( )221شرح كتاب كشف الشبهات من تقريرات الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ
– مجع وترتيب :حممد بن عبد الرمحن بن قاسم – الرياض – الطبعة األوىل 9

هـ

( )228شرح كشف الشبهات – فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – دار الثريا –
الرياض – الطبعة الثانية 0

هـ 996/م

( )229شرح ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد – الشيخ حممد بن صاحل العثيمني –
ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – مجع وترتيب :فهد
هـ 99 /م
بن ناصر السليمان – دار الثريا للنشر – الرياض – الطبعة الثانية

( )211الصارم املسلول على شامت الرسول  - شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية النمريي احلراين (ت0 2هـ) – حتقيق:
حممد بن عبد اهلل بن عمر احللواين وحممد كبري أمحد شودري – رمادي – الدمام –
الطبعة األوىل  0هـ 990/م
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( )212الصحاح تاج اللغة – إمساعيل بن محّاد اجلوهري (ت  9هـ) – دار العلم
للماليني – بريوت  -الطبعة الثانية  99هـ

( )211صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  -أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي

البسيت  -حتقيق :شعيب األرنؤوط  -مؤسسة الرسالة – بريوت  -الطبعة الثانية
هـ  99 /م

( )213صحيح الترغيب والترهيب  -حممد ناصر الدين األلباين  -مكتبة املعارف –
الرياض – الطبعة اخلامسة

( )214صحيح اجلامع الصغري وزيادة – حممد ناصر الدين األلباين – املكتب اإلسالمي
– بريوت – الطبعة الثالثة  02هـ 922/م
( )215صحيح سنن الترمذي  -حممد ناصر الدين األلباين  -مكتب التربية العريب لدول
اخلليج – الطبعة األوىل  09هـ

( )216صحيح سنن النسائي  -حممد ناصر الدين األلباين  -مكتب التربية العريب لدول
اخلليج – الطبعة األوىل 0

هـ

( )211صحيح السرية النبوية – حممد ناصر الدين األلباين – املكتبة اإلسالمية – عمّان
– الطبعة األوىل

هـ

( )218صحيح مسلم بشرح اإلمام حمي الدين النووي املتوفّى سنة 606هـ املسمّى
املنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج – حتقيق وترقيم :الشيخ خليل مأمون شِيخا – دار
املعرفة – بريوت – الطبعة الرابعة  2هـ 990/م

( )219الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني  -مقبل بن هادي الوادعي  -مكتبة
دار القدس  -الطبعة األوىل

هـ

( )231الصحيح املسند من أسباب النزول – مقبل بن هادي الوادعي  -دار ابن حزم
 -بريوت – الطبعة الثانية

هـ

( )232صفوة اآلثار واملفاهيم من تفسري القرآن الكرمي – فضيلة الشيخ عبد الرمحن بن
حممد الدوسري (ت 99هـ) – دار املغين للنشر والتوزيع – الرياض – الطبعة األوىل
هـ 00 /م
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( )231الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة  -اإلمام مشس الدين أبو عبد اهلل حممد
بن أيب بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم اجلوزية (ت 0هـ)  -حتقيق :د/علي بن حممد
الدخيل اهلل – دار العاصمة – الرياض – الطبعة الثالثة  2هـ 992/م

( )233الضياء الشارق يف رد شبهات املاذق املارق – سليمان بن سحمان  -حتقيق:

عبد السالم بن برجس العبد الكرمي  -رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء – الرياض –
هـ 99 /م
الطبعة اخلامسة
( )234الطبقات الكربى  -أبو عبداهلل حممد بن سعد بن منيع البصري الزهري  -دار
صادر  -بريوت

( )235طريق اهلجرتني وباب السعادتني – اإلمام مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب
بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم اجلوزية (ت 0هـ) – حتقيق :يوسف البدوي – دار ابن
 00 /م
كثري – بريوت – الطبعة الرابعة
( )236ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي – د/سفر بن عبد الرمحن احلوايل – مكتب

الطَّيِّب – القاهرة – الطبعة األوىل 0

هـ

( )231ظالل اجلنة يف ختريج السنة – انظر :كتاب السنة
( )238العبودية – شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين

الدمشقي (0 2هـ) – حتقيق :علي حسن عبد احلميد – دار األصالة – اإلمساعيلية –
الطبعة الثالثة  9هـ 999/م

( )239العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري – الشيخ العالّمة حممد األمني بن
حممد املختار الشنقيطي (ت  9هـ) – حتقيق :خالد السبت – دا عامل الفوائد – مكّة
املكرّمة – الطبعة الثانية  6هـ

( )241العقائد اإلسالمية من اآليات القرآنية وألحاديث النبوية – األستاذ العالّمة عبد
احلميد بن باديس رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ( 9 0- 229م) – دار
الفتح – الشارقة الطبعة األوىل  6هـ 99 /هـ
( )242عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي –

د/صاحل بن عبد اهلل العبود – اجلامعة اإلسالمية – الطبعة الثالثة
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هـ 00 /م

( )241العقيدة الصحيحة وما يضادها – الشيخ عبد العزيز بن باز – مكتب الدعوة -
بريطانيا

( )243العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية – اإلمام احلافظ ا ُملحَقِّق أيب
عبد اهلل حممد بن أمحد بن عبد اهلادي – حتقيق حممد حامد الفقي – مكتبة املؤيد –
الرياض

( )244العقيدة الواسطية  -شيخ اإلسالم ابن تيمية – ضمن جمموع فتاوى شيخ

اإلسالم أمحد بن تيمية – مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي وابنه حممد

( )245عالقة اإلثبات والتفويض بصفات رب العاملني – د/رضا بن نعسان معطي –
هـ 99 /م

دار اهلجرة – الرياض – الطبعة السادسة 6

( )246عون املعبود شرح سنن أيب داود – العالّمة أبو الطيب مشس احلق العظيم آبادي
– حتقيق :عصام الصبّابطي – دار احلديث – القاهرة –

هـ 00 /م

( )241غريب احلديث – أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البسيت
(ت 22هـ) – حتقيق :عبد الكرمي إبراهيم العزباوي  -جامعة أم القرى  -مكة املكرمة
 0هـ
( )248غريب احلديث – أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري  -حتقيق :د/
عبد اهلل اجلبوري  -مطبعة العاين – بغداد  -الطبعة األوىل  90هـ

( )249الفتاوى الكربى – اإلمام ابن تيمية – حتقيق :عبد احلكيم حممد عبد احلكيم –
املكتبة التوفيقية  -القاهرة

( )251فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري –
اإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت 2هـ) -حتقيق :عبد العزيز بن
عبد اهلل بن باز وحمب الدين اخلطيب – ترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي – املكتبة السلفية –
القاهرة – الطبعة الثالثة  00هـ
( )252فتح رب الربية بتلخيص احلموية – الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – ضمن
جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – مجع وترتيب :فهد بن
هـ 99 /م
ناصر السليمان – دار الثريا للنشر – الرياض – الطبعة الثانية
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( )251فتح الرحيم امللك العالّم يف علم العقائد والتوحيد واألخالق واألحكام
املستنبطة من القرآن – الشيخ العالّمة عبد الرمحن بن ناصر السعدي ( 06هـ) –
حتقيق :عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر – دار ابن اجلوزي – اململكة العربية السعودية –
هـ
الطبعة األوىل
( )253فتح القدير اجلامع بني فنّي الرواية والدراية يف التفسري – حممد بن علي بن

حممد الشوكاين (ت  0هـ) – حتقيق:د/عبد الرمحن عمرية – دار الوفاء – املنصورة
– الطبعة الثانية  2هـ 990/م

( )254الفتوى احلموية الكربى – شيخ اإلسالم ابن تيمية – ضمن جمموع فتاوى شيخ

اإلسالم أمحد بن تيمية – مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي وابنه حممد
( )255فتيا يف حكم السفر إىل بالد الشرك  -ضمن جمموع الرسائل للعالمة الشيخ
هـ) – حتقيق :د/الوليد بن عبد
سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب (ت
هـ
الرمحن آل الفريان – دار عامل الفوائد – مكّة املكرّمة – الطبعة األوىل
( )256الفرقان بني احلق والباطل – شيخ اإلسالم ابن تيمية – ضمن جمموع فتاوى

شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية – مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي وابنه
حممد

( )251فقه السرية – حممد الغزايل – حتقيق :العالمة احملدث حممد ناصر الدين األلباين -

دار القلم – دمشق – الطبعة السابعة  992م

( )258الفوائد – اإلمام مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم
اجلوزية – حتقيق :عامر بن علي ياسني – دار ابن خزمية – الرياض  -الطبعة األوىل
 2هـ 992/م
( )259القاموس احمليط – جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي (ت2 0هـ) –
هـ 00 /م
دار إحياء التراث العريب – بريوت الطبعة الثانية
( )261القواعد األربعة – الشيخ حممد بن عبد الوهاب ( 06هـ)  -ضمن جمموع

مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب – اجمللد السادس  -القسم األول :العقيدة واآلداب
هـ 000/م
اإلسالمية – دار القاسم – الرياض  -الطبعة األوىل
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( )262القواعد احلسان لتفسري القرآن  – -الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي -
ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي – القسم األول:
التفسري  -مركز صاحل بن صاحل الثقايف – عنيزة –  02هـ 922/م

( )261القواعد املثلى يف صفات اهلل وأمسائه احلسىن – الشيخ حممد بن صاحل العثيمني
– ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – مجع وترتيب:
فهد بن ناصر السليمان – دار الثريا للنشر – الرياض – الطبعة الثانية
هـ 99 /م

( )263القول السديد يف مقاصد التوحيد  -الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي -
ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ,القسم الثالث:
هـ 990/م
العقيدة اإلسالمية – مركز صاحل بن صاحل الثقايف – عنيزة –

( )264القول املفيد على كتاب التوحيد – فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – دار

ابن اجلوزي – اململكة العربية السعودية – الطبعة الثالثة 9

هـ 999/م

( )265الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة النجية – اإلمام ابن قيم اجلوزية

(ت 0هـ) – حتقيق :عبد اهلل بن حممد العمري – دار ابن خزمية – الرياض -الطبعة
األوىل  6هـ 996/م

( )266الكامل يف ضعفاء الرجال – ابن عدي – حتقيق :سهيل زكار – دار الفكر –
بريوت – الطبعة الثالثة  09هـ

( )261كتاب التوحيد الّذي هو حق اهلل على العبيد – الشيخ حممد بن عبد الوهاب
( 06هـ)  -ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب – اجمللد السادس -
القسم األول :العقيدة واآلداب اإلسالمية – دار القاسم – الرياض  -الطبعة األوىل
هـ 000/م
( )268كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب  - اإلمام أبو بكر بن إسحاق ابن
خزمية ( هـ) – حتقيق :د /عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان – مكتبة الرشد –
الرياض – الطبعة السادسة  2هـ 990/م
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( )269كتاب التوحيد ومعرفة أمساء اهلل  وصفاته على االتفاق والتفرد – اإلمام
احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن منده (  9هـ) – حتقيق:
د/علي بن حممد بن ناصر الفقيهي – مكتبة الغرباء األثرية – املدينة النبوية – الطبعة الثانية
هـ 99 /م
( )211كتاب الرد على املنطقيني أو نصيحة أهل اإلميان يف الرد على منطق اليونان –

شيخ اإلسالم ابن تيمية – حتقيق :الشيخ عبد الصمد شرف الدين الكتيب – مؤسسة الريان
– بريوت – الطبعة األوىل  6هـ 00 /م

( )212كتاب السنة – احلافظ أبو بكر عمرو بن أيب عاصم الضحاك بن خملد الشيباين
( 20هـ) ومعه ظالل اجلنة يف ختريج السنة – حممد ناصر الدين األلباين – املكتب
هـ 99 /م
اإلسالمي – بريوت – الطبعة الثالثة
( )211كتاب الشريعة – اإلمام احملدث أبو بكر حممد بن احلسني اآلجرّي

(ت 60هـ) – حتقيق :د /عبد اهلل الدميحي – دار الوطن – الرياض الطبعة الثانية
 0هـ 999/م

( )213كتاب يف الرد على الطوائف امللحدة والزنادقة واجلهمية واملعتزلة والرافضة –
شيخ اإلسالم ابن تيمية – ضمن الفتاوى الكربى – اإلمام ابن تيمية – حتقيق :عبد
احلكيم حممد عبد احلكيم – املكتبة التوفيقية  -القاهرة
( )214كتاب النبوات – اإلمام العالمة شيخ اإلسالم علم األعالم تقي الدين أبو العبس
أمحد ابن تيمية (ت0 2هـ) – حتقيق:د/عبد العزيز بن صاحل الطويان – أضواء السلف
– الرياض – الطبعة األوىل  0هـ 000/م

( )215كشف الشبهات – الشيخ حممد بن عبد الوهاب ( 06هـ)  -ضمن جمموع

مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب – اجمللد السادس  -القسم األول :العقيدة واآلداب
هـ 000/م
اإلسالمية – دار القاسم – الرياض  -الطبعة األوىل

( )216كشف الظنون – مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيين الرومي احلنفي ( 060هـ)
– دار الكتب العلمية – بريوت –

هـ 99 /م
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( )211الكلم الطيب – شيخ اإلسالم ابن تيمية – حتقيق:حممد ناصر الدين األلباين –
املكتب اإلسالمي – بريوت – الطبعة اخلامسة  0هـ 92 /م

( )218لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية شرح الدرة املضية يف عقيدة
الفرقة املرضية – العالّمة الشيخ حممد السفاريين احلنبلي – املكتب اإلسالمي – بريوت –
الطبعة الثالثة

هـ 99 /هـ

( )219املبتدأ واملبعث واملغازي – حممد بن اسحاق بن يسار املطليب
( )281جممع الزوائد – علي بن أيب بكر اهليثمي (ت200هـ) – دار الريان للتراث –

القاهرة

( )282جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية – مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد
بن قاسم العاصمي وابنه حممد

( )281جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – مجع وترتيب:
فهد بن ناصر السليمان – دار الثريا للنشر – الرياض – الطبعة الثانية
هـ 99 /م
( )283جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة – عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن باز
– مجع وإشراف حممد بن سعد الشويعر – مكتبة املعارف – الرياض
هـ 99 /م
( )284جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب – دار القاسم – الرياض -
الطبعة األوىل

هـ 000/م

( )285خمتصر الشمائل احملمدية – حممد ناصر الدين األلباين  -مكتبة املعارف –
الرياض – الطبعة الرابعة

هـ

( )286خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية املعطلة – ابن قيم اجلوزية (ت 0هـ)
– اختصار :حممد بن املوصلي ( 00هـ) – حتقيق :احلسن بن عبد الرمحن العلوي –
هـ 00 /م
أضواء السلف – رياض – الطبعة األواى
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( )281مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني – مشس الدين أبو عبد اهلل
حممد بن قيم اجلوزية – حتقيق :عبد العزيز بن ناصر اجلُلَيِّل – دار طيبة – الرياض –
هـ 00 /م
الطبعة الثانية

( )288مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر – الشيخ العالّمة حممد األمني بن حممد

املختار اجلكين الشنقيطي (ت  9هـ) – دار عامل الفوائد – مكّة املكرّمة – الطبعة
األوىل  6هـ
( )289مسائل يف اإلميان – فضيلة الشيخ العالّمة صاحل بن فوزان الفوزان – إخراج:
عبد الرمحن اهلريف – دار عامل الفوائد – مكّة املكرّمة – الطبعة اإلوىل

هـ

( )291املستدرك على الصحيحني  -حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري
(  0هـ)  -حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا  -دار الكتب العلمية – بريوت  -الطبعة
هـ  990/م
األوىل
( )292املسند – أبو داود سليمان بن داود البصري الطيالسي (ت  0هـ) – دار
املعرفة  -بريوت

( )291املسند  -أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين (ت

هـ)  -مؤسسة قرطبة -

القاهرة

( )293املسند  -أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي (ت 00هـ) -

حتقيق :حسني سليم أسد  -دار املأمون للتراث – دمشق  -الطبعة األوىل
 0هـ 92 /م

( )294املسند  -أبو بكر عبداهلل بن الزبري احلميدي ( 9هـ) – حتقيق :حبيب

الرمحن األعظمي – مكتبة املتنيب  -القاهرة
( )295مشكاة املصابيح  -حممد بن عبد اهلل اخلطيب التربيزي – حتقيق :حممد ناصر
الدين األلباين  -املكتب اإلسالمي – بريوت – الطبعة الثالثة  0هـ  92 /م
( )296املصنف – احلافظ الكبري أبو بكر عبد الرزاق بن مهّام الصنعاين (ت
حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي – املكتب اإلسالمي – بريوت – الطبعة الثانية
 0هـ 92 /هـ
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هـ) –

( )291املصنف يف األحاديث واآلثار  -أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف
(ت هـ)  -حتقيق :كمال يوسف احلوت  -مكتبة الرشد – الرياض  -الطبعة األوىل
 09هـ
( )298املستصفى من علم أصول الفقه – اإلمام أبو حامد حممد بن حممد بن حممد
الغزايل الطوسي (ت  0هـ)

( )299معارج القبول بشرح سلّم الوصول إىل علم األصول يف التوحيد – الشيخ
العالّمة حافظ بن أمحد احلكمي (ت 00هـ) – حتقيق :حممد صبحي حالّق – دار ابن
اجلوزي – اململكة العربية السعودية – الطبعة األوىل  0هـ 999 /هـ
( )111معتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهلل احلسىن – د/حممد خليفة التميمي –
أضواء السلف – الرياض – الطبعة األوىل 9

هـ 999/م

( )112معجم األدباء أو إرشاد األريب إىل معرفة األديب  -ياقوت بن عبد اهلل
احلموي (ت6 6هـ) ,دار املستشرق

 9 0- 9م

( )111املعجم األوسط  -أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ( 60هـ) –
حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ,وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين  -دار احلرمني –
هـ
القاهرة
( )113معجم البلدان – ياقوت بن عبد اهلل احلموي (ت6 6هـ) – دار الفكر -
بريوت

( )114املعجم الصغري  -أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين – حتقيق :حممد
شكور حممود احلاج أمرير – املكتب اإلسالمي – بريوت – الطبعة األوىل
 0هـ 92 /م
( )115املعجم الكبري  -أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين – حتقيق :محدي
بن عبداجمليد السلفي  -مكتبة العلوم واحلكم – املوصل  -الطبعة الثانية
 0هـ 92 /م
( )116معجم مقاييس اللغة – أمحد بن فارس (ت  9هـ) – حتقيق :عبد السالم
هارون – دار الفكر
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( )111املعجم الوسيط – إبراهيم مصطفى وآخرون – املكتبة اإلسالمية – استنبول –
الطبعة الثانية

( )118معىن ال إلـه إال اهلل ومقتضاها وآثارها يف الفرد واجملتمع – د/صاحل بن فوزان
بن عبد اهلل الفوزان – اجلامعة اإلسالمية – املدينة النبوية – الطعة الثالثة

هـ

( )119مفتاح دار السعادة – العالّمة اإلمام شيخ اإلسالم مشس الدين أبو عبد اهلل حممد
بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية (ت 0هـ) – حتقيق :علي بن حسن بن علي بن عبد
هـ 00 /م
احلميد احلليب األثري – دار ابن القيم  -الرياض – الطبهة األوىل

( )121منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية – شيخ اإلسالم تقي الدين
أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين الدمشقي (ت0 2هـ) – حتقيق :حممد رشاد سامل
– الطبعة األوىل  06هـ 926/م

( )122مفردات ألفاظ القرآن الكرمي – العالّمة الراغب األصفهاين – حتقيق :صفوان
عدنان داوودي – دار القلم – دمشق – الطبعة الثالثة

هـ 00 /م

( )121املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم – اإلمام احلافظ أبو العباس أمحد بن

عمر بن إبراهيم القرطيب (ت6 6هـ) – حتقيق :مجع من احملققني – دار ابن كثري –
دمشق – الطبعة الثالثة  6هـ 00 /م
( )123املفيد الستفيد يف كفر تارك التوحيد – الشيخ حممد بن عبد الوهاب

( 06هـ)  -ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب – اجمللد السادس -
القسم األول :العقيدة واآلداب اإلسالمية – دار القاسم – الرياض  -الطبعة األوىل
هـ 000/م
( )124املقدمات األساسية يف علوم القرآن  -عبد اهلل بن يوسف اجلديع – مؤسسة
الريَّان – بريوت – الطبعة األوىل

هـ 00 /م

( )125من أخالق الداعية – سلمان بن فهد العودة – مكتب الدعوة – بريطانيا –
الطبعة األوىل

هـ
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( )126منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد اهلل تعاىل – د /خالد بن
عبد اللطيف بن حممد نور – مكتبة الغرباء األثرية – املدينة النبوية – الطبعة األوىل
 6هـ 99 /م

( )121موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املختصر – احلافظ ابن حجر العسقالين –
مكتبة الرشد – الطبعة الثالثة 9

هـ

( )128املواالة وملعاداة يف الشريعة اإلسالمية – حمماس بن عبد اهلل بن حممد اجللعود –
دار اليقني للنشر والتوزيع – املنصورة – الطبعة األوىل  00هـ 920/م

( )129نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر – مجال الدين أبو الفرج عبد
الرمحن بن اجلوزي (ت 90هـ) – حتقيق :حممد عبد الكرمي الراضي – مؤسسة الرسالة
– بريوت – الطبعة الثالثة  00هـ 920/م

( )111نقض عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افترا على اهلل يف
التوحيد – اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي (ت 20هـ) – حتقيق :منصور السماري –
أضواء السلف – الرياض – الطبعة األوىل 9

هـ 999/م

( )112النهاية يف غريب احلديث واألثر – اإلمام جمد الدينأنو السعادات املبارك بن
حممد اجلزري ابن األثري (606هـ) – حتقيق :حممود حممد الطناحي – املكتب اإلسالمي

( )111النهج األمسى يف شرح أمساء اهلل احلسىن – حممد احلمود النجدي – مكتبة
اإلملم الذهيب – الكويت
اجمللد األول والثاين :الطبعة الثانية  0هـ 990/م-اجمللد الثالث :الطبعة األويل  0هـ 990/م

( )113الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب – اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر ابن
قيم جلوزية – حتقيق :عبد الرمحن بن حسن بن قائد – إشراف :بكر بن عبد اهلل أبو زيد
هـ
– دار عامل الفوائد – مكّة املكرّمة – الطبعة األوىل
( )114الوالء والرباء يف اإلسالم – حممد سعيد القحطاين – دار طيبة – الرياض –
الطبعة التاسعة – 0

هـ
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( )115الوالء والعداء يف عالقة املسلم بغري املسلم – د/عبد اهلل بن إبراهيم الطريقي –
هـ

مكتب الدعوة – بريطانيا – الطبعة األوىل
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الصفحة

املوضوع

املقدمة..................................................................................
خطة البحث 2 ...........................................................................
منهجي يف البحث ....................................................................
الدراسات السابقة يف املوضوع .......................................................

التمهيد 2 ...............................................................................

املبحث األوّل :املراد بالعهد املكّي وأمهّيته 9 .............................................
املبحث الثاين :املراد بـ(ـاملرويات) .................................................
املبحث الثالث :معىن اإلميان باهلل وأقسام التوحيد .....................................
الباب األوّل:توحيد الربوبية يف مرويات العهد املكّي 2 .................................
متهيد:معىن توحيد الربوبية 9 ............................................................
املطلب األوّل :معىن كلمة التوحيد 0 ....................................................
املطلب الثاين :معىن (الرب) ...........................................................
الفصل األوّل :بيان خصائص الرّب يف مرويات العهد املكّي 0 ........................

املبحث األوّل :بيان تفرّد اهلل تعاىل باخللق 2 .............................................
املبحث الثاين :بيان تفرّد اهلل بامللك 2 ...................................................
املبحث الثالث:بيان تفرد اهلل بتصريف األمور وتدبري شؤون العباد ....................
 بيان تفرّد اهلل تعاىل باألمر على وجه العموم ...................................... بيان يف اختصاص اهلل بالتصرف يف خملوقاته ,كتصرفه يف احليوان ,وتصرفه يف الكونكتصريف الرياح والسحاب 0 ..........................................................
 بيان تفرّد اهلل بالرزق 60 ............................................................. بيان اختصاص اهلل باإلحياء واإلماتة 6 .............................................. بيان اختصاص اهلل باإلسعاد واإلشقاء 66 ............................................ -6بيان اختصاص اهلل بنصر من يشاء من عباده 60 ......................................
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 -0بيان اختصاص اهلل بكفايته وحفظه أولياءه 69 ........................................
 -2بيان اختصاص اهلل بإنزال العذاب على الظاملني يف الدنيا 0 ..........................
- 2بيان اختصاص اهلل بإنزال العذاب على الظاملني يف الدنيا وإهالكهم 0 ...............
 -9بيان اختصاص اهلل مبجازاة احملسنني باملثوبة واملسيئني بالعقوبة يف الدارين 06 ..........
 - 0بيان اختصاص اهلل بإجابة الدعاء20 ................................................
 بيان أنّ اهلل متفرّد هبداية القلوب 26 ................................................ بيان أن اهلل هو الذي يشفي 22 ....................................................الفصل الثاين :دالئل توحيد الربوبية يف مرويات العهد املكّي 90 ........................

املبحث األوّل:داللة الفطرة على توحيد الربوبية 9 ....................................
إطالق املشركني لفظ (الرب) على اهلل 0 .......................................... إقرار املشركني ببعض خصائص الربوببية هلل مفردةً 06 .............................أ -إقرار املشركني بأنّ اهلل هو اخلالق 06 ................................................
ب -إقرار املشركني هلل بامللك 06 ......................................................
جـ  -إقرار املشركني بأن اهلل هو الرازق 00 ..........................................
د  -إقرار املشركني بأنّ اهلل هو الذي يشفي 00 ........................................
هـ -إقرار املشركني بأنّ اهلل هو الّذي جيعل الربكة فيما يشاء 00 ......................
و -إقرار املشركني بأنّ اهلل يدبر شؤون العباد 0 .......................................
 توجيه املشركني بعض أنواع العبادة إىل اهلل ................................ أ -توجه املشركني إىل اهلل بالدعاء ..................................................
ب -استعاذة املشركني باهلل .........................................................
جـ  -حلف املشركني باهلل ........................................................
د  -نذر املشركني هلل 9 ...............................................................
املبحث الثالث:داللة اآليات الكونية على توحيد الربوبية ............................
املبحث الرابع:داللة بعثة األنبياء وآياهتم على توحيد الربوبية 2 ........................
 -إعجاز القرآن وتأثريه يف سامعيه ودالته على توحيد الربوبية 0 ...................
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شهادة الكتب املتقدمة لنبوة نبينا حممد .......................................... 
 شهادة الكتب املتقدمة لنبوة نبينا حممد داللتها على التوحيد ................  اآليات اليت أيّد اهلل هبا رسول اهلل  يف نفسه وداللتها على صدقه وصدق ما دعا إليه0 ....................................................................................
 آيات النيب  اليت كانت قبل زمن النبوة وداللتها على توحيد الربوبية 66 ........ إخبار النيب  بالغيوب املاضية واحلاضرة واملستقبلة وداللته على توحيد الربوبية 0 -6اآليات املتعلقة بالقدرة والفعل والتأثري وداللتها على توحيد الربوبية 22 ............
النوع األول :اآليات األفقية 22 ........................................................
النوع الثاين :آيات اجلو 90 .............................................................
النوع الثالث :آثاره يف األشجار واخلشب واألحجار 99 ................................
النوع الرابع :تكثري املاء والطعام 0 ....................................................
النوع اخلامس :كفاية اهلل له أعداءه وعصمته من الناس 06 .............................
السادس :تأييد اهلل له باملالئكة 02 ......................................................
النوع الثامن :حتمله ما ال يطيقه البشر عادة .........................................
 -0آيات األنبياء قبل نبينا حممد  وداللتها على توحيد الربوبية ...................

الباب الثاين:توحيد األمساء والصفات يف مرويات العهد املكّي 6 ......................

التمهيد:معىن توحيد األمساء والصفات 0 .............................................
املطلب األوّل:معىن االسم والصفة 2 ..................................................
املطلب الثاين:تعريف توحيد األمساء والصفات شرعاً 0 ................................
الفصل األوّل:بيان إثبات األمساء احلسىن والصفات العلى هلل سبحانه يف مرويات العهد

املكّي ...............................................................................
املبحث األول:أمساء اهلل احلسىن .....................................................
 األحد .......................................................................... األعلى 2 ......................................................................... -األكرم 9 .........................................................................
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 اإللـه ......................................................................... اخلالق ......................................................................... -6الرب...........................................................................
( - 2 ,0الرمحن) ,و(الرحيم) ......................................................
 -9السميع 6 .........................................................................
 - 0الصمد 2 .......................................................................
 العزيز 9 ........................................................................ العليم ........................................................................ الغفور ........................................................................ الواسع 6 ....................................................................... أرحم الرامحني 2 ................................................................ - 6ذو اجلالل واإلكرام 60 ..........................................................
املبحث الثاين الصفات اإلهلية 6 .......................................................
 صفة اإلرادة ,وصفة املشيئة6 ..................................................... صفة احلب 66 ..................................................................... رؤية اهلل خللقه 62 ................................................................. صفة الرمحة 69 .................................................................... صفة الرضى00 .................................................................... -6صفة السمع 0 ....................................................................
 -0صفة العَتْب 0 ....................................................................
 -2صفتا العفو واملغفرة 0 ............................................................
 - 9صفة العلم06...............................................................
 - 0صفتا العلو واالستواء 2 .........................................................
 صفة الغضب ,والسخط 26 ...................................................... -صفة القدرة 20 ..................................................................
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 صفة القوة29 .................................................................... صفة الكالم 90 .................................................................. صفة املعية 9 .................................................................... - 0صفة الوجه 99 ...................................................................

الفصل الثاين :مرويات العهد املكي يف موقف املشركني من توحيد األمساء والصفات

0 ....................................................................................

املبحث األوّل:إنكار املشركني بعض أمساء اهلل تعاىل 0 ...............................
املبحث الثاين:اشتقاق املشركني أمساء ألصنامهم من أمساء اهلل احلسىن 0 ................
املبحث الثالث:نسبة املشركني إىل اهلل تعاىل ما ال يليق بعظمته وجالله 00 ............
الباب الثالث :توحيد األلوهية يف مرويات العهد املكي .............................
متهيد :معىن توحيد األلوهية .........................................................
املطلب األوّل :معىن كلمة (إله) ومعىن العبادة ....................................
املطلب الثاين :تعريف توحيد األلوهية شرعاً 6 .......................................
الفصل األوّل:الرباهني على توحيد األلوهية يف مرويات العهد املكّي 9 ................
املبحث األوّل :االستدالل على توحيد األلوهية بتوحيد الربوبية 0 .....................
املبحث الثاين:االستدالل على توحيد األلوهية بتوحيد األمساء والصفات .............
الفصل الثاين :كلمة (ال إله إال اهلل) يف مرويات العهد املكّي 6 ........................

املبحث األوّل :تفسري كلمة التوحيد (ال إلـه إال اهلل) 0 ............................
املبحث الثاين :فضل كلمة التوحيد .................................................
املبحث الثالث :اإلتيان بكلمة التوحيد أول واجب على املكلف 0 ....................
الفصل الثالث:أنواع العبادات الواردة يف مرويات العهد املكي 0 .....................

املبحث األوّل:العبادات القلبية 2 ......................................................
 التوكل 2 ......................................................................... احلب والرجاء اخلوف واخلشية 9 ................................................. الصرب 6 ..........................................................................540

املبحث الثاين :العبادات القولية 6 .....................................................
 االستعاذة 6 ...................................................................... االستعانة 66 ....................................................................... االستغفار 60 ...................................................................... التسبيح 62 ........................................................................ التكبري 69 ......................................................................... -6احلمد والشكر 00 .................................................................
 -0الدعاء 0 ..........................................................................
املبحث الثالث :العبادات العملية 06 ..................................................
املبحث الثالث :العبادات العملية 06 ..................................................
 الذبح 06 .......................................................................... السجود 09 ........................................................................ -الصالة ,والزكاة ,والصيام 2 ......................................................

الفصل الرابع:بيان حقيقة الشرك يف مرويات العهد املكّي 20 ..........................
متهيد:معىن الشرك وحكمه22 .........................................................
املبحث األوّل:أنواع الشرك الواردة يف مرويات العهد املكّي 90 ........................
املبحث الثاين :النهي عن الشرك 9 ...................................................

املبحث الثالث :أسباب الوقوع يف الشرك 92 ...........................................
 الغلو يف الصاحلني 92 .............................................................. البدعة ودعاة السوء 0 ............................................................ التعصب لآلباء واالجداد ,وموافقة أقران السوء 06 ................................املبحث الرابع :مرويات العهد املكّي يف إبطال شبهات املشركني09 ..................
الفصل اخلامس :بيان حقيقة الكفر والطاغوت يف مرويات العهد املكي.............

املبحث األوّل:معىن الكفر وأنواعه.................................................
املبحث الثاين :معىن الطاغوت وأنواعه9 .............................................
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الفصل السادس:بيان الوالء والرباء يف مرويات العهد املكّي 2 ........................
متهيد:معىن الوالء والرباء9 ...........................................................
املبحث األول :عالقة الوالء والرباء بتوحيد األلوهية ..............................
املبحث الثاين:مظاهر الوالء والرباء يف مرويات العهد املكّي 0 .......................
 إظهار البغض والعداوة ملا عبد من دون اهلل من األصنام والطواغيت وإعالن الرباء منها0 ....................................................................................
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 -0النهي عن االستغفار للمشركني 2 ................................................
املبحث الثالث:أنواع من التعامل مع الكفار اليت ال تنايف الوالء والرباء 60 ...............
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