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 ـ ٣ـ 

مـة
ّ
  املقد

الم  احلمد هللا وحده الة والسّ عىل من ال نبيّ بعده   , والصّ
   : وبعــد

يعة اإلسالميّة أمهيّة فال خيفى عىل من له  إملام بعلوم الرشّ
, أخذه اخلالق  ; فهو عهد مقدّس ميثاق اإليامن وعلوّ مكانته

, ويكفروا بام يعبد من دونه,  ; ليؤمنوا به وحده عىل عباده
ر أخذ امليثاق .  , ويقيموا دينه يف أرضه ويبلّغوا وحيه وقد تكرّ
ل أصل معرفته  عىل العباد م بفاطرهم , وكان ميثاقهم األوّ
مس يف رائعة النَّهار ووليّهم ; )١(; وهي معرفة أجىل من الشَّ

, وكلّمهم قِبَالً  , فعرفوه,   فاخلالق جتىلّ هلم وهم عىل هيئة الذرّ
وا له بالتَّوحيد, وأخذ عهدهم , وكتب   , وأشهد عليهم  وأقرّ

مَّ أعادهم حيث كانوا أقدارهم اعة حتَّى  , ثُ , فال تقوم السَّ
ن أخذ ميثاقه وقد غرس يف فطرته أثر تلك املعرفة يولد كلّ م

سل إنّام .   وذلك اإلقرار الَّذي أقرّ به بني يدي ربِّ العاملني والرُّ
ل ر بام يف فطرة اخللق من أثر امليثاق األوّ ره,  تذكّ , وتقرّ

                                     
F١E؛Wאאאא،

אאא،W 
 אאאאאא 

 אWאאא٢L٢٥٠אא، ٣٨٢ K 



 

 ـ ٤ـ 

له; وهلذا ال يتأبّى عىل دعوهتم إالّ صاحب  له, وتكمّ وتفصّ
أَقِمْ  :  به, قال تعاىلهو يكابر فطرته, ويناقض يقني قل فَ

ا ال  يْهَ لَ رَ النَّاسَ عَ تِي فَطَ تَ اهللاَِّ الَّ ا فِطْرَ نِيفً ينِ حَ كَ لِلدِّ هَ جْ وَ
َلْقِ  يلَ خلِ بْدِ وم[   اهللاَِّ  تَ َا  :  , وقال ] ٣٠:  الرّ وا هبِ دُ حَ جَ وَ

لُوا عُ امً وَ لْ مْ ظُ هُ سُ ا أَنْفُ نَتْهَ تَيْقَ اسْ  . ] ١٤:  النّمل [  وَ
ة فنونوأل يعة يف عدّ ;  مهيّة ميثاق اإليامن عني به علامء الرشّ

, ولكن كان لعلامء العقيدة اهتامم   كالتّفسري واحلديث والعقيدة
ن  خاص به حتَّى أضحى من أشهر مسائل العقيدة الَّتي تدوّ

الت غرابة يف هذا  وال.   حتَّى يف خمترصاهتا فضالً عن املطوّ
فات ; فامليثاق وثيق االر االهتامم تباط بأبواب اإليامن والصّ

ات , بيد أنّه غلب عىل بعض كتب العقيدة  والقدر والنبوّ
السائرة االقتصار عىل البحث يف ميثاق التَّوحيد دون ميثاق 

باع ة واالتِّ ا عىل  النبوّ , وكان اقتصارها عىل ذلك امليثاق قارصً
يعني يف  اخلالف يف تفسريه ويف حجيّته حتَّى غدا امليثاق ال

والواقع أنّ ! أذهان كثري من طلبة العلم سو هاتني القضيّتني 
ة  هذا املوضوع العظيم أوسع من ذلك بكثري , وله جوانب مهمّ

عتها كتب العقيدة والتّفسري واحلديث وغريها , مل أرها   توزّ
; لذا عقدت العزم عىل إفراد  جمموعة يف كتاب أو دراسة علميّة
, وتعنى بصورته الكاملة  ئلهامليثاق بدراسة جتمع شتات مسا



 

 ـ ٥ـ 

, وجتىلّ بعض ما يف هذا امليثاق  الَّتي جاءت هبا النّصوص
العظيم من دالالت علميّة وإيامنيّة أشغلت عنها القلوب 

رين يف ميثاق التَّوحيد , أو باستبدال   واألذهان باختالف املتأخّ
; كاستبدال  ميثاق اإليامن بعهود ما أنزل اهللا هبا من سلطان

ة بميثاق   ق التَّوحيد بميثاق العقل وداللتهميثا , وميثاق النبوّ
باع بمعاهدة العارف عىل  اإليامن بعيلّ وواليته , وميثاق االتِّ

 !التزام رشوط وآداب طريقته 
يف , والوفاء بام  وال شكّ أنّ إصابة هذا املقصد الرشَّ

راسة رهن بتوفيق اهللا  عقدت العزم عىل القيام به يف هذه الدِّ
, وإن أخطأته فمن نفيس  ; فإن أصبته فمن اهللا وحده  ونهوع

يطان باع داللة  , وعذري أينّ بذلت جهدي والشَّ , وقصدت اتّ
لف  القرآن والسنّة , وأسأل اهللا تعاىل أالّ   , واقتفاء آثار السَّ

 .  حيرمني أجر القصد واالجتهاد
***  

ة البحث
ّ
  خط

مة واخلامتة  ن هذا البحث من املقدّ  ـ : واملباحث اآلتيةيتكوّ
אא W معنى اإليامن وامليثاق . 

אא W ميثاق التَّوحيد . 
אא W ة التَّوحيد  . فطريّ



 

 ـ ٦ـ 

אאא W ة  . ميثاق النبوّ
אא W باع  . ميثاق االتِّ
אא W داللة ميثاق اإليامن  . 
אא W  ِّانيّة كتابه ^صدق النَّبي  .  وربّ
אא W  ّوأولياته ملسو هيلع هللا ىلصأفضليّة النَّبي  . 
אא W عموم رسالة سيّد املرسلني . 

وقد التزمت ـ قدر اإلمكان ـ بقواعد البحث العلميّ يف 
ع عنها من مسائل ; فاستقرأت  دراسة هذه املباحث وما تفرّ

ة البحث من  الً نصوص امليثاق ودرستها أوَّ  مَّ مجعت مادّ , ثُ
,وحرصت عىل تقديمه بأسلوب علميّ   املصادر املعتمدة

راسات  ميرسّ  , ووثّقته وفق األعراف العلميّة املتّبعة يف الدِّ
بيل الرشعيّة  . , واهللا املوفّق واهلادي إىل سواء السَّ

***  



 

 ـ ٧ـ 

ل
ّ
  املبحث األو

  معىن اإلميان وامليثاق
א W األلف مصدر يقوم عىل ثالثة حروف أصول ;   ,

ة معان , والنّون  وامليم ة هذا االسم عىل عدّ ;   ; وتدلّ مادّ
 ـ:  منها

:  ; يقال , وزوال اخلوف ; أي طمأنينة النّفس  األمان ـ ١
نًا نًا وأَمَ ن فالن يأمن أَمْ نة  أمِ انًا , وأَمَ نًا وأمَ نٌ  , وإِمْ , فهو أَمِ

نٌ آمن :   ويقال.  وأمني ا فهو مؤمن وأَمِ ا إيامنً ,  فالن فالنً
ا :  ويقال  . )١(استأمنني فالن فآمنته أومنه إيامنً
أمنت :  ; يقال ; وهي الوفاء وعدم اخليانة األمانة ـ ٢

نًا جل أمْ نَة الرّ ا  , وأَمَ , والعرب  , وآمنني يؤمنني إيامنًا , وأمانً
نة إذا رجل أمان إذا كان أمينًا:   تقول كان يأمنه  , ورجل أُمَ

 . )٢(النّاس وال خيافون غائلته 
 ما آمن أن جيد:   , ويقال  آمن به إذا وثق:   ; يقال الثِّقة ـ ٣

ا ; أي يثق   رجل أمنة:   , ومنه قوهلم ; أي ما وثق صحابه إيامنً

                                     
F١E א Wא١٣L٢١ ،٢٢ אא،٤L١٩٩ K 
F٢E א Wא١אL١٣٣ ،١٣٤ ،٤L١٩٩ K 



 

 ـ ٨ـ 

 . )١(تفرت ; أي وثيقة اخللق ال تعثر وال , وناقة أَمون  بكل أحد
التَّصديق الَّذي معه  ; فاإليامن يرد بمعنى التَّصديق ـ ٤

ا:   أمن; يقال ق  آمن به إيامنً .   )٢(, وأمن كذب املخرب  ; أي صدَّ
ل;  والظَّاهر أنّ اإليامن االصطالحيّ مأخوذ من املعنى األوّ

, وتطمئن  ; ألنّ املؤمن تأمن نفسه بإيامنه وهو األمن أو األمان
; وألنّ األمن هو األصل الَّذي ترجع إليه مفردات  وتسكن

; فيكون القول  , والتَّصديق  , واألمانة  ; كالثِّقة  ه املادّةهذ
ه  باشتقاقه من األصل أوىل من الفرع ة أنّ ردّ , وبخاصّ

 . )٣(للتَّصديق كان ذريعة لإلرجاء
ا, فقد أمجع أهل السنَّة واجلامعة عىل أنّ اإليامن  ا رشعً وأمّ
ين كلّه أصوله وفروعه, ظاهره  حال اإلطالق اسم جامع للدّ

باطنه; فيدخل يف مدلوله كلّ ما حيبّه اهللا ويرضاه من و

                                     
F١E א Wא١L٢١٢ א،٥L٢٠٧١ ،

٢٠٧٢  א   ،١L١٣٤   א אא ،٢٦ ،
א١٣L٢٥،٢٦אא،٤L١٩٩אא،

١L٢٨ K 
F٢E א  W  א א٢٦א  א  ،١٣L٢٣ א ،

٤אL١٩٩ K 
F٣E א  W  א ١L٢١١  א  ،

٧L٥٣٠ א،١L٣٦ א،١L١١٠ K 



 

 ـ ٩ـ 

; وهلذا )١(, واألعامل الظَّاهرة والباطنة  االعتقادات والكلامت
يعة ا من  كان اإليامن علامً للرشَّ ا لكلّ من دخلها صدقً , ووصفً

א :  ; قال تعاىل)٢(قلبه א א אא א 
אאאא

    ]٦٩:   املائدة [  . 
א   وتدلّ  )وثق ( فإنّه صيغة مبالغة من الفعل ;

كون واالعتامد ة هذا الفعل عىل السّ , والعقد واإلحكام;   مادّ
, واعتمدت  , وائتمنته ; أي سكنت إليه وثقت به:  يقال
ء:  ويقال.   عليه يق اليشء , والوث ; أي أحكمته وثّقت اليشّ

ناقة موثقة اخللق; أي حمكمته, وأرض :   ; ومنه قوهلماملحكم
, وكأل موثق; أي كثري  ; أي كثرية العشب موثوق هبا وثيقة

ا الوثاق.  يكفي أهله عامهم قيد يشدّ  و حبل أو; وه  ومنه أيضً
ه بالوثاق; :  ; يقال به األسري أو الدابّة شدا حمكامً  أوثقه إذا شدّ

ا ويطلق عىل ; لربط أطرافه وتأكيد  العهد املحكم ميثاقً
دة أو املغلّظة  :  ; قال تعاىل مضمونه باليمني املجرّ 
                                     

F١E  א א  א  א  ١L١٧٦،
١٨٥ ،٤L٨٣٢ אא،٩L٢٣٨ א،

٧L٣٠٨ ،٥٠٥ ،٥٠٦ אא، ١٤١،
١אL٥٢ ،٥٣ K 

F٢E א Wאאא٢٦א K 



 

 ـ ١٠ـ 

      א   ]ا  ] ٦٦:  يوسف , أي عهدً
ا باحللف قً دْ   ((:   ; وكذلك حديث كعب بن مالك قال  موثّ قَ لَ وَ

ولِ  سُ عَ رَ تُ مَ دْ هِ ىلَ  ^اهللا  شَ نَا عَ قْ اثَ وَ نيَ تَ بَةِ حِ قَ عَ ةَ الْ يْلَ لَ
الَمِ  سْ وعىل هذا فامليثاق . )٢(; أي حتالفنا وتعاهدنا  )١( )) اإلِ

د بيمني غالبًا ما تكون ;  أخصّ من العهد والعقد ألنّه عهد مؤكّ
دة  مغلّظة ال  . )٣(جمرّ
ق ـالـع اخلـاق مــم جنس يشمل كلّ ميثــاس اقــوامليث

ا أن يلتزمه العبد من تلقاء  املخلوق  أو , وامليثاق مع اخلالق إمَّ
ا إىل اهللا تعاىل بً ا أن  نفسه تقرّ ; كالنّذور وما جيري جمراها, وإمَّ

; وهي مواثيق )٤(اده بمقتىض ربوبيّته وألوهيّتهيلزم به الربّ عب
بوساطة رسله  اإليامن الَّتي أخذها اهللا تعاىل عىل عباده بنفسه أو

 ـ:  ; وهي ثالثة أنواع رئيسة وكتبه
                                     

F١E א   Wא    ، F٤٤١٨E   ، W
א ،F٤٩٧٣E K 

F٢E א  W  א ٤L٣٨٣٤  א ،
٤L١٥٦٢ ،١٥٦٣ א،٦L٨٥ אא،

  א٥١٢  א  א ،٥L١٥١  א ،
٢L٣٤١ ،٣٤٢ א،١٠L٣٧١ ،٣٧٢ א،

٣אL٢٩٧ K 
F٣E א  Wאא٥١٢א א،١L٢٤٧ ،

א١אL٢٢١ K 
F٤E א Wא٢٨L٦٤٨ ،٦٤٩ K 



 

 ـ ١١ـ 

א W قال تعاىل ميثاق التَّوحيد ;   : 
    א א     

 א    א  א     G  א 
       אא     

; رو الرتمذيّ بسنده عن عمر بن  ] ١٧٣,  ١٧٢:  األعراف [
الَ  اخلطَّاب  قَ ةِ فَ هِ اآليَ ذِ نْ هَ ئِلَ عَ هُ سُ تُ :  أنَّ عْ مِ سَ

ولَ  سُ ولُ اهللاِ  ^  اهللاِ  رَ سُ الَ رَ قَ ا فَ نْهَ أَلُ عَ سْ لَقَ  ((:   ملسو هيلع هللا ىلصيُ إِنَّ اهللاَ خَ
مَ  حَ  آدَ سَ مَّ مَ ينِهِ ظَ   , ثُ هُ بِيَمِ رَ ةً  هْ يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ أَخْ الَ  , فَ قَ تُ :  ; فَ لَقْ خَ

نَّةِ  الَءِ لِلْجَ ؤُ لُونَ  هَ مَ عْ َنَّةِ يَ لِ اجلْ لِ أَهْ مَ بِعَ هُ   , وَ رَ حَ ظَهْ سَ مَّ مَ , ثُ
الَ  قَ ةً فَ يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ تَخْ اسْ الَءِ لِلنَّارِ :  فَ ؤُ تُ هَ لَقْ لِ   خَ لِ أَهْ مَ بِعَ , وَ

لُونَ النَّ  مَ عْ لٌ  ارِ يَ جُ الَ رَ قَ ولَ اهللاِ :  , فَ سُ ا رَ الَ ! يَ لُ ? قَ مَ عَ يمَ الْ فِ فَ
ولُ  سُ لِ :   ^اهللاِ  رَ مَ هُ بِعَ لَ مَ تَعْ نَّةِ اسْ بْدَ لِلْجَ عَ لَقَ الْ ا خَ إِنَّ اهللاَ إِذَ

َنَّةِ  لِ اجلْ لِ أَهْ امَ نْ أَعْ لٍ مِ مَ ىلَ عَ وتَ عَ مُ تَّى يَ َنَّةِ حَ لِ اجلْ ,  أَهْ
يُدْ  هُ فَ لَ َنَّةَ  خِ لِ  اهللاُ اجلْ لِ أَهْ مَ هُ بِعَ لَ مَ تَعْ بْدَ لِلنَّارِ اسْ عَ لَقَ الْ ا خَ إِذَ , وَ

هُ اهللاُ  لَ خِ يُدْ لِ النَّارِ فَ لِ أَهْ امَ نْ أَعْ لٍ مِ مَ ىلَ عَ وتَ عَ مُ تَّى يَ النَّارِ حَ
معنى هذا احلديث قد ((:  , قال القرطبي  )١())النَّارَ 

                                     
F١E א   א  ،    ، F٣٠٠١E   K    W



 

 ـ ١٢ـ 

 . )١( ))من وجوه ثابتةٍ كثرية  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيِّ  عن صحّ 
א W ة א :  ; قال تعاىل ميثاق النّبوّ   

   א   א    
    ]وقال ] ٧:  األحزاب ,  :  א  א  

        א 
  א        

                                                                        
א  א  ،    ، F١٣٩٥E   ،   Wא   ،

א  ،F٢٩٤E  א،  Wא  ،F٤٠٨١E  א،
א   א א    ،  ؛

א     Kא   Wא  א،  ،
F٣٠٠١E   אא،٦L٣ ٧  אא ،

  F  ٣٠٧١E  KאLאא
אא  א،

א  ؛  א،
אאאא  ،

א   K א א  א   ،
  אאא،  W

א  Kאאאא
א  א،  א،  W

  א، ،   K
אאאאא

א  א،
א  אאא

א  Kא  W  אLאא٧١٥  K 
F١E א٧L٣١٥ K 



 

 ـ ١٣ـ 

א     א  G     
א  ] ٨٢,  ٨١:  آل عمران [  . 

א W باع  :   ; قال تعاىل ميثاق االتِّ
א    אא א   א

   א אא א א   א א
       ]وقال ] ٨٣:  البقرة ,  : אא

 אאאאאא
אאא   ]٧:  املائدة [ . 

ا هو ميثاق العقل ا رابعً ; قال   وقد ذكر بعض العلامء ميثاقً
اغب األصفهاين عهد اهللا تارة يكون بام ركزه يف عقولنا,  (( :  الرَّ

نة رسله  رنا به بالكتاب وبأَلْسِ  .  )١( ))وتارة يكون بام أَمَ
وهذا امليثاق كميثاق الفطرة الَّذي ذكره فريق آخر من 

; فامليثاقان كالمها إنّام ذكرا بناءً عىل تأويل ميثاق )٢(العلامء
مَّ  التَّوحيد بداللة الفطرة أو العقل شاع هذا اإلطالق بني  , ثُ

                                     
F١E א٣٥٠א K 
F٢E א Wא٧L٢٩٢٢٠٠ K 



 

 ـ ١٤ـ 

مع أنّه مل يرد يف الكتاب وال يف السنّة تسمية داللة  )١(أهل العلم
 . الفطرة أو العقل ميثاقًا

***  

                                     
F١E א  W א ٢אL٤٧٥  א  ،١L٢٤٦  ،٧L٣١٤ ،

٩L٣٠٨  ،١٧L٢٣٨    א א   ،٨L٤٨٢
٤٩٢ א،١L٦٦ ،٢L٢٣٥ ،٢٦١ ،٢٦٤ א،

١L٢١١  ،٢٤٢  ،٣L٢٠٤  ،٦L٤٩  ،٩L١٧  ،١٣L١٣٩  ،٢٣L٤٠ ،
٢٧L١٦٩ ،١٧٠ K 



 

 ـ ١٥ـ 

اني
ّ
  املبحث الث

وحيد
َّ
  ميثاق الت

عىل مجيع  )١(وهو عهد التَّوحيد الَّذي أخذه اهللا تعاىل بنفسه 
; وذلك حني استخرجهم من  بني آدم وهم عىل هيئة الذرّ 

وا له  ; فعرفوه , وكلّمهم قِبَالً   صلب أبيهم آدم , وأقرّ
, وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه وال يرشكوا به  بالتَّوحيد

مَّ أعادهم حيث  , وكتب أقدارهم , وأشهد عليهم شيئًا , ثُ
اعة حتَّى يو  كانوا لد كلّ من أخذ ميثاقه وقد فطر ; فال تقوم السَّ

; وذلك أثر امليثاق الَّذي  , واإلقرار بتوحيده عىل معرفة ربّه
 :  , قال تعاىل )٢(أقرّ به بني يدي خالقه     

        א א
 א    א  א     G  א 

א          א  
                                     

F١E א Wאא
א אא  Kא  Wא 

א٨L٥٠٨ ،٥١٠ K 
F٢E א  Wא٩L١١٠ ١١٨ אא،

 א א ٣L٥٥٨ ٥٦٣  א  ،٧L٣١٤
٣١٩ אא،٣L١٤١١٤٦ K 



 

 ـ ١٦ـ 

; رو الرتمذيّ بسنده عن عمر بن  ] ١٧٣,  ١٧٢:  األعراف [
الَ  اخلطَّاب  قَ ةِ فَ هِ اآليَ ذِ نْ هَ ئِلَ عَ هُ سُ تُ :  أنَّ عْ مِ سَ

ولَ  سُ ولُ اهللاِ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  رَ سُ الَ رَ قَ ا فَ نْهَ أَلُ عَ سْ لَقَ  ((:   ^يُ إِنَّ اهللاَ خَ
مَ  ينِهِ  آدَ هُ بِيَمِ رَ حَ ظَهْ سَ مَّ مَ ةً  , ثُ يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ أَخْ الَ ;  , فَ قَ تُ :   فَ لَقْ خَ

نَّةِ  الَءِ لِلْجَ ؤُ لُونَ  هَ مَ عْ َنَّةِ يَ لِ اجلْ لِ أَهْ مَ بِعَ هُ   , وَ رَ حَ ظَهْ سَ مَّ مَ , ثُ
الَ  قَ ةً فَ يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ تَخْ اسْ الَءِ لِلنَّارِ :  فَ ؤُ تُ هَ لَقْ لِ   خَ لِ أَهْ مَ بِعَ , وَ

لُونَ  مَ عْ لٌ  النَّارِ يَ جُ الَ رَ قَ ولَ اهللاِ:  , فَ سُ ا رَ الَ !  يَ لُ ? قَ مَ عَ يمَ الْ فِ فَ
ولُ  سُ لِ :   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  رَ مَ هُ بِعَ لَ مَ تَعْ نَّةِ اسْ بْدَ لِلْجَ عَ لَقَ الْ ا خَ إِنَّ اهللاَ إِذَ

َنَّةِ  لِ اجلْ لِ أَهْ امَ نْ أَعْ لٍ مِ مَ ىلَ عَ وتَ عَ مُ تَّى يَ َنَّةِ حَ لِ اجلْ ,  أَهْ
هُ  لَ خِ يُدْ َنَّةَ  فَ لِ  اهللاُ اجلْ لِ أَهْ مَ هُ بِعَ لَ مَ تَعْ بْدَ لِلنَّارِ اسْ عَ لَقَ الْ ا خَ إِذَ , وَ

هُ اهللاُ  لَ خِ يُدْ لِ النَّارِ فَ لِ أَهْ امَ نْ أَعْ لٍ مِ مَ ىلَ عَ وتَ عَ مُ تَّى يَ النَّارِ حَ
, وقد ورد يف معنى اآلية وتفسريها أحاديث أخر   )١())النَّارَ 
 ـ:   , منها كثرية
ا البخاري بسنده عن أنس بن مالك  رو ـ ١ :  مرفوعً

ةِ  (( يَامَ قِ مَ الْ وْ ا يَ ابً ذَ لِ النَّارِ عَ نِ أَهْ وَ اىلَ ألَهْ ولُ اهللاُ تَعَ قُ وْ أَنَّ لَكَ :  يَ لَ
ولُ  يَقُ ? فَ ي بِهِ تَدِ فْ نْتَ تَ ءٍ أَكُ ْ نْ يشَ ضِ مِ ا يفِ األَرْ ولُ :   مَ يَقُ , فَ مْ عَ :   نَ

نْ  نَ مِ وَ نْكَ أَهْ دْتُ مِ كَ يبِ أَرَ ِ مَ أَنْ الَ تُرشْ لْبِ آدَ أَنْتَ يفِ صُ ا وَ ذَ هَ

                                     
F١E   א     א ،  Kא W

 F١١E K 



 

 ـ ١٧ـ 

كَ يبِ  ِ يْتَ إِالَّ أَنْ تُرشْ أَبَ يْئًا فَ دْ  ((:  ألمحد  , ويف رواية)١( ))شَ قَ
يْئًا كَ يبِ شَ ِ مَ أَنْ الَ تُرشْ رِ آدَ يْكَ يفِ ظَهْ لَ تُ عَ ذْ احلديث  ))...  أَخَ

 . )٢(بمثله 
اهللا  ريض  عبّاس ـاإلمام أمحد بسنده عن ابن  رو ـ ٢
ا عنهام مَ  ((:   ـ مرفوعً رِ آدَ نْ ظَهْ يثَاقَ مِ ـمِ ذَ اهللاُ الْ نَ ـ  أَخَ امَ بِنَعْ

ةَ  فَ رَ نِي عَ عْ َ  )٣( ـ يَ مْ بَنيْ هُ نَثَرَ ا فَ أَهَ رَ ةٍ ذَ يَّ رِّ لَّ ذُ بِهِ كُ لْ نْ صُ جَ مِ رَ أَخْ فَ
رِّ  الذَّ هِ كَ يْ دَ مْ قِبَالً   يَ هُ لَّمَ مَّ كَ الَ  )٤(, ثُ א   :  , قَ  

  ...  ٥( ))املبطلون :   اآلية إىل قوله(  . 
                                     

F١E א   Wא   ، F٦٥٥٧E  Kא  W
 א، ،F٥٠١٨E K 

 א؛אא
אא،K

א א   Wא     א
אאKאWא

١١L٤٠٣ K 
F٢E אא،،F١١٨٤١E Kא W K

א٢٤١،F٢٢٢E K 
F٣E א    א א אא א    ،

א אא؛ ، 
אא ،א Kא Wא٧L٣١٦ ،

א٢אL١٣٠ K 
F٤E         Kא  W א

٤ אL٨ K 
F٥E  ،F٢٣٢٧E Kא Wא K



 

 ـ ١٨ـ 

ا الرتمذيّ بسنده عن أيب هريرة   رو ـ ٣ ملََّا   ((:   مرفوعً
حَ  سَ مَ مَ لَقَ اهللاُ آدَ وَ  )١(خَ ةٍ هُ مَ لُّ نَسَ هِ كُ رِ نْ ظَهْ طَ مِ قَ هُ فَسَ رَ ظَهْ

تِهِ إِ  يَّ رِّ نْ ذُ ا مِ هَ الِقُ ةِ خَ يَامَ قِ مِ الْ وْ انٍ  ىلَ يَ لِّ إِنْسَ يْنَيْ كُ َ عَ لَ بَنيْ عَ جَ , وَ
ا بِيصً مْ وَ نْهُ نْ نُورٍ  )٢(مِ مَ   مِ ىلَ آدَ مْ عَ هُ ضَ رَ مَّ عَ الَ   , ثُ قَ بِّ :  , فَ أَيْ رَ

الَ  ? قَ الَءِ ؤُ نْ هَ تُكَ :  مَ يَّ رِّ الَءِ ذُ ؤُ بَهُ   هَ جَ أَعْ مْ فَ نْهُ الً مِ جُ أَ رَ رَ , فَ
ا  بِيصُ مَ يْنَيْهِ وَ َ عَ الَ   بَنيْ قَ الَ :   , فَ قَ ا ? فَ ذَ نْ هَ بِّ مَ ا :   أَيْ رَ ذَ هَ

هُ  الُ لَ قَ تِكَ يُ يَّ رِّ نْ ذُ مِ مِ رِ األُمَ نْ آخِ لٌ مِ جُ دُ :  رَ اوُ الَ  دَ قَ بِّ :   , فَ رَ
الَ  هُ ? قَ رَ مْ لْتَ عُ عَ مْ جَ نَةً :   كَ تِّنيَ سَ الَ  سِ نْ :  , قَ هُ مِ دْ بِّ زِ أَيْ رَ

بَعِنيَ  ي أَرْ رِ مْ نَةً  عُ تِ  سَ وْ ـمَ لَكُ الْ هُ مَ اءَ مَ جَ رُ آدَ مْ َ عُ امَّ قُيضِ لَ , فَ

                                                                        
אא٧L٢٨א، Wא Kא W

 א ٢٤٠، F٢١٩Eאא ،
٤L١٥٨١٦٣ ،F١٦٢٣E K 

F١E א 
،א

אאאאKא ؛
،אאא אא

    אא K  ؛   א א
א،א

אאאא؛
א KאW٤ אL٣٨٣،٣٨٤،

١אL٢٢٥K 
F٢E     ،  WFF  א  

 ملسو هيلع هللا ىلص א EE Kא Wא٥אL١٤٦ K 



 

 ـ ١٩ـ 

الَ  قَ الَ :   فَ نَةً ? قَ ونَ سَ عُ بَ ي أَرْ رِ مْ نْ عُ بْقَ مِ ْ يَ ملَ ا :  أَوَ طِهَ عْ ْ تُ ملَ أَوَ
دَ  اوُ نَكَ دَ الَ  ابْ تُهُ :   , قَ يَّ رِّ تْ ذُ دَ حَ مُ فَجَ دَ آدَ حَ مُ  , ونيس  فَجَ آدَ

تُهُ  يَّ رِّ خَ   فنسيت ذُ تُهُ , وَ يَّ رِّ طِئَتْ ذُ مُ فَخَ  . )١( )) طِئَ آدَ
واألحاديث الواردة يف تفسري ميثاق التَّوحيد أكثر ممّا 

تواترت األحاديث يف  ((:  ذكرت بكثري حتَّى قال ابن عطيّة
يبعد  ال ((:  )٣(, وقال املقبيل)٢()) ملسو هيلع هللا ىلصتفسري هذه اآلية عن النبيِ 

وايات يف ذلك  , )٤( ))دعو التواتر املعنوي يف األحاديث والرِّ
ى ما اتّفقت عليه ـ أي األحاديث   ((:   وقال األلباين تلقّ

                                     
F١E א   Wא    ، F٣٠٠٢E  Kא   Wא

            ،
ملسو هيلع هللا ىلص א א  ،  Wא    

א א  ،  W       ،
אא Kא Wא٢٤١،

 F ٢٢١E   א،١L٩٠  ،٩١ א ،
١٥٢٠ K 

F٢E א٢אL٤٧٤ אא،٧L٣١٥ K 
F٣E ،אא١٠٤٧ 

،א  ١١٠٨א، 
  א     ، א  ، א
،
،אא،א؛א

،אאאאא KאW
אאK 

F٤E אא٤L١٥٩ K 



 

 ـ ٢٠ـ 

ة من ظهر آدم وايات ـ من إخراج الذريّ , وإشهادهم عىل  والرِّ
الح من الصحابة والتَّابــ, السّ   أنفسهم عني دون ـلف الصّ

لف عىل إجراء ; وهل)١())اختالف بينهم  ذا أطبق علامء السّ
امليثاق عىل حقيقته وظاهره املتبادر من النّصوص واآلثار دون 

ا أو  . )٢(إشكاالً  أن يذكروا يف ذلك خالفً
خمرشيّ وغريهم  ال والزّ اج والقفّ وذهب املاتريدي والزجّ

د ميثاق حايل ال قويل; فال   إىل إنكار حقيقة امليثاق , واعتباره جمرّ
ندهم وال استشهاد, وإنّام ذلك متثيل وختييل وكناية استخراج ع

ات  عن خلق االستعداد الفطري ة التَّوحيد والنبوّ , وإظهار أدلّ
تها عقله وبصريته, حتَّى يكون  للمكلّف الَّتي يشهد بصحّ

اهد عىل نفسه ة احلقّ نزل  بمنزلة الشّ ن من العلم بأدلّ ; فالتمكّ
ا حقيقةً ; ال أنّ هناك إشهادً  منزلة اإلشهاد ; بل إِنَّ   ا أو استنطاقً

; ألنّ ظهر آدم ال يسع  املعتزلة أحالوا إجراء امليثاق عىل حقيقته
; وألنّ يف ذلك مناقضة البتداء خلق آحاد  هذا اجلمع العظيم

مَّ من نطفةٍ  ا لفتح باب التّناسخ  بني آدم من أب ثُ ,   , واستلزامً
                                     

F١E אא K 
F٢E א  W    ١אL٨٧ ٩٢   א ، ٣٦ 

٥٢  ،٦٢  ،٧٢  א  ،٩L١١٠ ١١٨ א ، 
٢L٧٤٨٧٥٣ אאאא،
٣L٥٥٨ ٥٦٣  א  ،٢L٢١١  ،٢١٢  א א ،

٣אL٢٨٦ אא،٣L١٤١١٤٦ K 



 

 ـ ٢١ـ 

جعة  إذ امليثاق ال يذكره ;  , والطّعن يف احلكمة )١(والقول بالرّ
 . )٢(! , والعبث عىل اهللا حمال   , فيكون عبثًا ال فائدة فيه  عاقل

يَّة وابن القيّم وابن كثري وغريهم إىل تفسري  يْمِ وذهب ابن تَ
ة  هادة اإلقراريّةاالستخراج واالستشهاد باملعرفة الفطريّ ;  والشّ

ا  بمعنى أنّ كلّ من استخرج من صلب أبيه فإنّه يستخرج حنيفً
عىل فطرة التَّوحيد حتَّى إذا عقل أقرّ بام أودعه اهللا تعاىل يف 

وإقراره بام يف فطرته شهادة عىل .   فطرته من معرفته وتوحيده
هادة .   نفسه بأنّه مربوب وأنّ اهللا ربّه وخالقه وهذه الشَّ

                                     
F١E א  א א  אא   ،

אאאאאא
א אא  אא        ،

א   Kאאא א
אא،אאא

אאא؛אאאאא
אאאKא  Wא٣אL١٤١

١٤٦   Kאאא א 
  א،א אא

  א    א  ،      ؛
א  אאאא،  אא،

אאאא
א     Kא   Wא

א٢٤١א  ،٢٤٢  K 
F٢E א  Wא١L١٢٩  ،١٣٠،א  ٧L٣١٤،

٩L٣٠٨    א  א ،٢٢٢    א  ،٢٤٥   ،
٩אL١٠٣١٠٩  ،٧אL٢٩٦  ،٢٩٧  K 



 

 ـ ٢٢ـ 

ة واملعرفة الفطريّة كالمها أمران رضوريّان جيدمها كلّ اإل قراريّ
;  ; فال متحومها من داخله غفلة أو عادة  إنسان يف قرارة نفسه

ة عىل العباد يَّة  )١(وهلذا كان امليثاق حجّ يْمِ هذه  ((:   ; قال ابن تَ
هادة أمر الزم لكلّ بني آدم ة  املعرفة والشّ , وبه تقوم احلجّ

ون العقوبة بمخالفته, ويستح عليهم , لوال أنّ اهللا لكامل  قّ
سالة  ا إالّ بعد بلوغ الرِّ ب أحدً  . )٢( ))رمحته ال يعذّ

ة األعالم ليس  وهذا التَّأويل الَّذي جنح إليه هؤالء األئمّ
ة , ال  لوه ليصحّ كون امليثاق حجّ م إنَّام أوّ كتأويل املعتزلة ; ألهنَّ
ره ; فتأويلهم العتبار نقيلّ ال  ألنّ العقل يستبعده أو ال يتصوّ

אא :   ملدرك عقيل رصف ; ألنَّ قوله تعاىل
 א    א     G  א   א 

א         ] ١٧٢:  األعراف  ,
دّ أن يذكرها , وا ; يدلّ عىل حجيّة امليثاق ] ١٧٣ ة ال بُ حلجّ

, وامليثاق قبل اخللق ال  العباد ليصحّ االحتجاج هبا عليهم
ة وال حقيقة  يذكره أحد منهم ; فال يكون يف نظرهم حجّ

                                     
F١E א  Wאא٨L٤٨٢ ٤٩٢אא،

٢٢١ ٢٣١   א  ،٢L٢٦٤   א  ،٢٤٢
٢٤٦ א،٣L١١٣١١٦ K 

F٢E אא٨L٤٩١ ،٤٩٢zx K 



 

 ـ ٢٣ـ 

ة عليهم ((:   ; قال ابن كثري واقعة , فلو  جعل هذا اإلشهاد حجّ
ة عليه ; )١())  كان قد وقع لكان كلّ أحد يذكره ليكون حجّ

ورة الَّتي :  وهلذا قالوا ل اآلية ال يدلّ عىل امليثاق عىل الصّ إِنَّ أوّ
لف  :  ; ألنّ اهللا قال )٢(عليها مجهور السّ

   א  ] وإذ أخذ :   , ومل يقل ] ١٧٢:  األعراف
ته ستخراج األبناء ; فعلم أنّ املراد ا ربّك من آدم من ظهره ذريّ
نيا ال استخراجهم من صلب آدم قبل  من أصالب اآلباء يف الدّ
وكذلك قالوا فيام يفرسّ داللة . )٣(خلقهم وهم عىل هيئة الذر

; فالثَّابت منها يف نظرهم إنّام يدلّ عىل  اآلية من األحاديث
, وليس يف  , وكتابة أقدارهم استخراج صور بني آدم وأمثاهلم

باستنطاقهم واستشهادهم إالّ يف حديثني  يشء منها ترصيح
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 ـ ٢٤ـ 

ة عىل إثبات  موقوفني عىل عمر وابن عبّاس  ; فال تكون حجّ
لف .  )١(ميثاقٍ قبل اخللق  وكذلك شأن اآلثار الواردة عن السّ

م إنّام قالوها بناء عىل  يف إثبات املخاطبة واالستنطاق ; ألهنّ
ها   بالفعلفهمهم آلية امليثاق ال عىل ما دلّت عليه اآلية  ; وهلذا فرسّ

 .  )٢( احلسن البرصي بالفطرة ال بحقيقة االستنطاق واالستشهاد
***  

א 
ال شكّ أنّ النّصوص الثَّابتة ظاهرة الداللة عىل إثبات 

, وتأويله  ; فيكون رصفه عن ظاهره ميثاق التَّوحيد حقيقةً 
غري مسلَّم ; ويمكن الفطرة عىل التَّوحيد قوالً  بداللة العقل أو

وا به من خالل الوجوه اآلتية  ـ:  اجلواب عامَّ احتجّ
 W  ا من بني ة أنّ أحدً أنّ إنكار حقيقة امليثاق بحجّ

ا دعو غري مسلّمة ; ألنّ  آدم ال يذكر امليثاق وال جيد له أثرً
رهتم بعهد اهللا وميثاقه سل ذكّ ; كام وقع رصحيًا يف حديث  الرّ

; وألنّ كلّ واحد من بني آدم )٣( تفسري امليثاقأُيبّ بن كعب يف
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 ـ ٢٥ـ 

; فإنّ اهللا تعاىل ملّا  جيد أثر عهد اهللا وميثاقه يف سويداء قلبه
ف إىل عباده بنفسه يوم امليثاق أبقى أثر معرفته وميثاقه يف  تعرّ

لف  فطرة كلّ واحد من بني آدم ; وهلذا فرسّ بعض علامء السّ
رتنا  سلامليثاق بحقيقته الَّتي ذكّ , وبأثره الَّذي جيده كلّ  هبا الرّ

:  ـ اهللا عنهام ريض , قال ابن عبّاس ـ واحد منّا يف فطرته
ته من ظهره مثل الذرّ  خلق آدم (( ,   , فكلّمهم , ثُمَّ أخرج ذريّ

مَّ أعادهم يف صلبه :   , فليس أحد إالّ وقد تكلّم فقال ثُ
لق فهو كائن إىل يوم القي..   اهللاّ  ريبّ  ; وهي  امةوكلّ خلق خُ

:   , وقال أُيبّ بن كعب )١())الفطرة الَّتي فطر النّاس عليها 
ا يف صورهم(( ا فجعلهم أرواحً مَّ استنطقهم  مجعهم مجيعً ,  , ثُ

مَّ أخذ عليهم العهد وامليثاق وأشهدهم عىل  فتكلّموا , ثُ
وا...   أنفسهم , ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأ الغنيّ  فأقرّ
ج عليهم النّورورأ...  والفقري ,   األنبياء فيهم مثل الرسّ

ة أن يبلّغوا سالة والنبوّ وا بميثاق آخر يف الرِّ ; وهو قوله   وخصّ
  :  تعاىل א      ]وهو   ] ٧:  األحزاب ,
  :   قوله א  א א   ]وم , ويف   ] ٣٠:  الرّ

 :   ذلك قال       

                                     
F١E א٩L١١٥ K 



 

 ـ ٢٦ـ 

   ]ا امليثاق بحقيقته وأثره )١()) ] ١٠٢:  األعراف ; ففرسّ
ا نن حيمل كالم احلسن البرصي معً , فقد قال  , وعىل هذا السَّ

وأخرج أهل اجلنّة من  خلق اهللا آدم  ملَّا ((:   يف تفسري امليثاق
, وأخرج أهل النّار من صفحته اليرس فدبّوا  صفحته اليمنى

عىل وجه األرض منهم األعمى واألصمّ واألبرص واملقعد 
يت بني :   , فقال آدم واملبتىل بأنواع البالء يا ربّ أال سوّ

مَّ ردّهم يف  يا آدم إينّ أردت أن أشكر:  , قال ولدي , ثُ
ته فرأ فضل  ((:  , وقال  )٢())هصلب ملَّا عرضت عىل آدم ذريّ

يت بينهم:  بعضهم عىل بعض قال :  , قال  أي ربّ أفهالّ سوّ
, ير ذو الفضل فضله فيحمدين  إينّ أحبّ أن أشكر

لدت  ((:  , وقال)٣( ))ويشكرين ا ليست نسمة تولد إالّ وُ أال إهنّ
, فأبواها  , فام تزال عليها حتَّى يبني عنها لساهنا عىل الفطرة

داهنا اهنا هيوّ  :   , ولقد قال اهللا يف كتابه , وينرصّ
   א    ] ففرسّ )٤(] ١٧٢:  األعراف ;

الً املي ه بأثره ثانيًا;  ; وهي االستخراج ثاق بحقيقته أوّ مَّ فرسّ ; ثُ
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 ـ ٢٧ـ 

; وهذا أوىل من االقتصار عىل كالمه اآلخر,  وهي الفطرة
ة عىل تفسري حقيقة امليثاق بفطرة التَّوحيد اذه حجّ ثمَّ .  )١(واختّ

د الفطرة فغاية كالمه أن يكون  لو سلّمنا أنّه أراد بامليثاق جمرّ
ا لتابعيّ  مَّ هتدر  اجتهادً فاضل يعتذر له وال حيتجّ بقوله وحده ثُ

وايات املستفيضة عن  ^ كلّ النّصوص الثَّابتة عن النَّبيِّ  والرّ
حابة والتَّابعني يف إثبات حقيقة االستخراج  كبار الصَّ

 . )٢(واالستشهاد
א W  أنّ إجراء امليثاق عىل ظاهره ال يستلزم موآخذة

ةٍ ال يذكرها ; ألنّ اإللزام بذلك مبنيّ   أحدٌ منهم العباد بحجّ
ها من نصوص,  عىل النّظر آلية امليثاق بمعزل عامَّ يفرسّ

, وأخذ احلقيقة من  والواجب ضمّ النّصوص لبعضها
ة  جمموعها , وقد دلّت النّصوص عىل أنّ امليثاق إنّام يكون حجّ

سل بأثره ومضمونه , رو الفريايب بسنده عن أُيبّ   بتذكري الرّ
ا فاستنطقهم  ((:  قال عب بن ك مَّ جعلهم أرواحً مجعهم ثُ

, وأشهدهم عىل  , وأخذ عليهم العهد وامليثاق فتكلّموا
بع, :  قال...   أنفسهم موات السّ فإينّ أشهد عليكم السّ
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 ـ ٢٨ـ 

بع , أن تقولوا يوم   , وأشهد عليكم أباكم آدم واألرضني السّ
, وال ربّ  , اعلموا أنّه ال إله غريي مل نعلم هبذا:   القيامة
, فإينّ أرسل إليكم رسيل  , فال ترشكوا يب شيئًا غريي

رونكم عهدي وميثاقي, وأنزل عليكم كتبي :  , فقالوا يذكّ
نا وإهلنا ...   , وال إله لنا غريك , ال ربّ لنا غريك  نشهد أنّك ربّ

א  :  ; فعلم أنّ قوله تعاىل  )١( ))احلديث     א
 א    א     G  א   א 

א         ] ١٧٢:  األعراف  ,
تذكري رسل اهللا وكتبه ; إنّام يدلّ عىل حجيّة امليثاق بعد  ] ١٧٣

; وهبذا تلتقي اآلية مع النّصوص  )٢(بمضمونه وأثره يف الفطرة
ة عىل العباد إنّام يكون بعد  املحكمة يف الداللة عىل أنّ قيام احلجّ
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 ـ ٢٩ـ 

 :   ; كقوله تعاىل اإلرسال واإلنذار واإلعذار  
     ]وقوله  ] ١٥:  اإلرساء ,  :  

א   א         ]النِّساء  :
 :  , وقوله ] ١٦٥         G

   א      א      
   ]فاهللا تعاىل لكامل عدله ورمحته ال  ] ٩,  ٨:  امللك ;

ة الرسالية ا من خلقه إالّ بعد بلوغ احلجّ ب أحدً ن  يعذّ , والتمكّ
حيح يف أهل الفرتات ومن يف )١(من معرفتها ; وهلذا كان الصّ

; رو اإلمام أمحد بسنده   حكمهم القول باإلعذار واالمتحان
ا ةِ  ((:  عن األسود بن رسيع مرفوعً يَامَ قِ مَ الْ وْ ةٌ يَ عَ بَ لٌ  أَرْ جُ ; رَ

يْئًا عُ شَ مَ مُّ الَ يَسْ َقُ  أَصَ لٌ أَمحْ جُ رَ مٌ   , وَ رَ لٌ هَ جُ رَ اتَ  , وَ لٌ مَ جُ رَ , وَ
ةٍ يفِ  َ ولُ  فَرتْ يَقُ مُّ فَ ا األَصَ أَمَّ عُ :  ; فَ مَ ا أَسْ مَ الَمُ وَ سْ اءَ اإلِ دْ جَ قَ بِّ لَ رَ
يْئًا ولُ  شَ يَقُ َقُ فَ ا األَمحْ أَمَّ بْيَانُ :  , وَ الصِّ الَمُ وَ سْ اءَ اإلِ دْ جَ قَ بِّ لَ رَ

رِ  بَعْ فُوينِ بِالْ ْذِ ولُ  حيَ يَقُ مُ فَ َرَ ا اهلْ أَمَّ اءَ اإلِ :   , وَ دْ جَ قَ يبِّ لَ ا رَ مَ الَمُ وَ سْ
يْئًا لُ شَ قِ ولُ   أَعْ يَقُ ةِ فَ َ رتْ فَ اتَ يفِ الْ ي مَ ا الَّذِ أَمَّ اينِ :   , وَ ا أَتَ بِّ مَ رَ

ولٌ  سُ نَّهُ  لَكَ رَ يُطِيعُ مْ لَ هُ اثِيقَ وَ ذُ مَ يَأْخُ مْ أَنِ  , فَ يْهِ لُ إِلَ سِ ْ , فَريُ
لُوا النَّارَ  خُ الَ  ادْ هِ :   , قَ دٍ بِيَدِ َمَّ سُ حمُ ي نَفْ الَّذِ وَ ا  فَ لُوهَ وْ دَخَ لَ
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 ـ ٣٠ـ 

ا  الَمً سَ ا وَ دً رْ مْ بَ يْهِ لَ انَتْ عَ كَ ةَ  ))لَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ  , ورو بسنده عَ
هُ قال يف آخره  مثله ا   ((:  , غري أَنَّ دً رْ يْهِ بَ لَ انَتْ عَ ا كَ هَ لَ خَ نْ دَ فَمَ

ا الَمً سَ ا   وَ يْهَ بُ إِلَ حَ ا يُسْ لْهَ خُ دْ ْ يَ نْ ملَ مَ  . )١( )), وَ
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 ـ ٣٢ـ 

سالة فإنّ ذلك وإذا كان قيام احل ة منوطًا ببلوغ الرِّ جّ
; فلوال أثر امليثاق يف  يعني أنّ امليثاق ال أثر له يف قيامها ال
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 ـ ٣٣ـ 

; وهلذا كانت آيات  سل قطّ قلوب اخللق ملا اهتدوا بدعوة الرّ
سل ; أي تبرصة  ] ٨:  ق[    :  الرّ

تذكرة ملا قد حيصل من غفلة عن , و  ملا قد يعرض من جهل
, وإن كان أصل ذلك حصل يف أنفس   معرفة اهللا وتوحيده

, وبقي أثره يف فطرة كلّ واحدٍ   اخللق يوم امليثاق بال واسطة
يَّة )١(منهم  يْمِ , لكن كون  اآليات تدلّ عىل عينه ((:   ; قال ابن تَ

 تُعرف ; إذ لو مل اآلية دليالً عىل عينه مرشوطٌ بمعرفة عينه قبل
ة عىل ...   يُعرف أنّ هذه اآلية مستلزمة هلا  عينه مل فاآليات الدالّ

, وآياته   ; آياته القوليّة الَّتي تكلّم هبا كالقرآن  الربِّ تعاىل
, وحتصل هبا   الفعليّة الَّتي خلقها يف األنفس واآلفاق تدلّ عليه

,  , وإن كان الربّ قد عرفته الفطرة قبل هذا التَّبرصة والتذكرة
مَّ حصل هلا نوع من اجلهل أو الشكّ أو النسيان ونحو  ثُ

 . )٢( ))  ذلك
والتَّذكري والتَّبصري بأثر امليثاق يف الفطرة يوجب مقتضاه 

; وذلك بتوحيد اهللا وطاعته , وتصديق رسله, إالّ إذا   حتامً 
, والتَّقليد,  , واخلوف , واحلسد وجد مانع يف املكلّف كالكرب

                                     
F١E א Wאא٨L٥٣٠٥٣٢ K 
F٢E  א א  ٨L٥٣٢ ٥٣٥  Kא  Wא 

٧L٣١٧ K 
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א :  قال تعاىل   א  :  النَّمل[   א
  אאא :  , وقال ] ١٤

אא :   , وقال ] ١٤٦:  البقرة[ 
   ]وقال  ] ٣٣:  األنعام ,  :   א   א

    ]وقال ] ٥٧:  القصص ,  :   
א

 א    ]خرف ; فكلّ من أعرض عن  ] ٢٣:  الزّ
سل فإنّام يعرض ظاهره دون باطنه ; ألنّه يعلم يقينًا  دعوة الرّ

سل بمقتىض أثر امليثاق يف فطرته ; وهبذا العلم  صدق الرّ
عوة الفطري والتّذكري النّب ة عىل كلّ من بلغته الدّ ويّ تقوم احلجّ
ن من معرفتها يَّة  ومتكّ يْمِ ة اهللا برسله قامت  ((:  , قال ابن تَ حجّ
ن من العلم ين   بالتمكّ ة اهللا علم املدعوّ , فليس من رشط حجّ

ار عن استامع القرآن وتدبّره  هبا ; وهلذا مل يكن إعراض الكفّ
ة اهللا تعاىل عليهم ا من قيام حجّ , وكذلك إعراضهم عن   مانعً

استامع املنقول عن األنبياء وقراءة اآلثار املأثورة عنهم ال يمنع 
ة א :  , فلذلك قال تعاىل  , إذ املكنة حاصلة احلجّ

  א       א  אא
   ]وقال  ] ٧:  لقامن ,  : א א  א א 



 

 ـ ٣٥ـ 

   אא אא   Gא א א א 
אא   ]لت  . )١( )) ] ٢٧,  ٢٦:  فصّ

א W  أنّ القول بأنّ آية امليثاق وأحاديثه ال تدلّ عىل
;   إثبات حقيقة االستخراج واالستنطاق دعو غري مسلّمة

 ـ:  لثالثة أسباب
أنّ األصل إجراء الكالم عىل ظاهره إالّ إذا عارضه  ـ ١

ة  ((:   , قال ابن املنري معارض عقيلّ أو سمعي القاعدة مستقرّ
عىل أنّ الظَّاهر ما مل خيالف املعقول أو املنقول جيب إقراره عىل 

ه األكثرون عىل ظاهره وحقيقته ومل  ما هو عليه ; فلذلك أقرّ
 . )٢( ))جيعلوها مثاالً 

ة  وإقرار أكثر أهل العلم حلقيقة امليثاق يعني ضمنًا أنّ حجّ
ع إجراء اآلية من أنكرها ليست يف نظرهم بمعارضٍ كاف ملن

; لسالمة ظاهرها عن   ; ولذا قالوا بمقتضاها عىل ظاهرها
 . املعارض املقاوم

أنّ ألفاظ اآلية ال تقتيض أنّ األخذ إنّام كان من بني آدم  ـ ٢

                                     
F١E א٩٩א Kאאא ٤١٢

٤١٥ K 
F٢E ٢אL١٢٩zx K 



 

 ـ ٣٦ـ 

; ألنّ الظّاهر أنّ أوالد آدم لصلبه أُخرجوا من  دون آدم
مَّ أخرج من ظهر أوالده لصلبه أوالدهم  ظهره , وهكذا   , ثُ
نياعىل  , فاستغني بذكر بني آدم عن ذكر   نحو توالدهم يف الدّ
; قال ابن   ; للعلم بأنّ ابتداء االستخراج كان من ظهره  آدم

;   إنّام قال من ظهورهم ومل يقل من ظهر آدم ((:   اجلوزي
; فاستغنى عن ذكر ظهر ه أخرج بعضهم من ظهور بعضألنّ 
م بنوه  آدم ه قد علم أهنّ ; )١())ظهره , وقد أخرجوا من  ; ألنّ

, وتدلّ عىل ما فهمه   فعلم أنّ اآلية تطابق داللة األحاديث
لف بالفعل وا اآلية   السّ لف فرسّ منا جدالً أنّ السّ , ولو سلّ

د لكان األخذ بفهمهم هلا أوىل من األخذ بفهم  بفهمهم املجرّ
التّنزيل فهم  الصحابة شاهدوا ((:   )٢(; قال الفتوحي  غريهم

م تفسـولذلك ق ...  لــم بالتأويـلـأع ال ــ, وق)٣())ريهمــدّ

                                     
F١E  א א٣L٢٨٤  Kא  W א ٧L٣١٧ ،٣١٨ ،

٢אL٣٠٨،٣١٠ ،אא٢L١٢٩،١٣١ K 
F٢E אא، F ٨٩٨ E،

F٩٧٢Eאא،א،
א א  ،אאא     ،
א  אא א  ،א   ،

אאאאאKאW
א١אL٥١١ K 

F٣E אא٢L٢٣٤ K 



 

 ـ ٣٧ـ 

; ألنّه )٢(حديث عمر ناطق بأنّ هذا معنى اآلية(( :)١(اخلفاجي
, والواجب عىل املفرسِّ أالّ يفرسّ القرآن  ساقه مساق التَّفسري هلا

لف فكيف بالنصّ القاطع من  برأيه إذا وجد النّقل عن السَّ
سالة   . )٣( ))حرضة الرِّ

ا من طريق أنّ االستخ ـ ٣ راج واالستنطاق صحّ مرفوعً
, وأنس بن  , وأيب هريرة , وابن عبّاس  عمر بن اخلطَّاب

ام )٤(, وغريهم , وهشام بن حكيم  مالك ; فعلم أنّ القول بأهنّ
; ولو سلّمنا  مل يثبتا إالّ يف حديثني موقوفني دعو غري مسلّمة

فعدعو الوقف فإنّ له  ة أسباب هنا حكم الرّ  :  ; لعدّ
 . أنّه من األمور املغيّبة الَّتي ال تعرف إالّ عن طريق الوحي أ ـ

أنّه تفسري صحايب, وتفسري الصحايب يف حكم  ب ـ
إِنَّ تفسري الصحايب الَّذي شهد : املرفوع, حتَّى قال احلاكم

 . التّنزيل عند الشيخني حديث مسند
                                     

F١E ،אF٩٧٧E
F١٠٦٩ E،א،

א،אאאא
א א     ،  א  

KאWא١L١٦٠،١٦١א،١L٢٣٨K 
F٢E א، KאW F ١١E K 
F٣E אא٤L٤٠٠ ،٤٠١zx K 
F٤E א   W  א א ٤L١٦٠   ،١٦١   ،

א١אL٣٥٠  ،٢L٩٢٤  א،٥٤٣  K 



 

 ـ ٣٨ـ 

لف ملضموهنا بالقبول  كثرة شواهد رفعه جـ ـ ي السّ , وتلقّ
دون أن ينكر حقيقة امليثاق منكر منهم ال احلسن البرصي وال 

ا حاليا  ; فعلم أنّ إنكار حقيقة امليثاق )١(غريه , واعتباره ميثاقً
قول ضعيف منكب عن  ((:   ال قاليا هو كام قال ابن عطيّة

, بل إِنَّ ابن عبد الربّ أخرجه )٢( ))األحاديث املأثورة مطرح هلا 
 .  )٣(! عن أقوال أهل الفقه واألثر واعتربه قوالً ألهل البدع 

ل امليثاق بداللة العقل  وهذا احلكم إنَّام يصدق عىل من أوَّ
له بداللة الفطرة من  له بداللة الفطرة ; ألنّ من أوَّ دون من أوّ

له العتبارات نقليّة ال ملدارك عقل لف أوَّ يّة رصفة; كام السَّ
د استبعاد عقوهلم  فعلت املعتزلة ;  وا النّقل بمجرّ  .فردّ

*** 

                                     
F١E א  Wא  א ٣L١٤١ ١٤٦ א  ،

٤אL١٥٩ ،١٦٠ ،١٦٣ א،٣٣ K
אאאאא

אאא ؛
אאאא

א ، Kא W
٢אL٦٥٤،٦٥٥ K 

F٢E א٢אL٤٧٥ K 
F٣E א W١٨אL٩٤٩٧ K 



 

 ـ ٣٩ـ 

الث
ّ
  املبحث الث

وحيد
َّ
ة الت

ّ
  فطري

; وهلذا فرسّ  ترتبط الفطرة بميثاق التَّوحيد ارتباطًا حمكامً 
لف امليثاق باالستخراج واالستنطاق ة السّ وه   أئمّ , وفرسّ

; ومها تفسريان مرتابطان  )١(باخللق عىل فطرة اإلسالم
ة آدم  متكامالن من  , ألنّ اهللا تعاىل ملا استخرج ذريّ

, وأشهدهم عىل معرفته وتوحيده أبقى أثر شهادهتم يف  ظهره
ا مسلامً  فطرهتم ي   ; فال يولد أحد منهم إالّ حنيفً ; وهلذا سمّ

ين القيّم  اإلسالم فطرة , واحلنيفيّة الَّتي خلق اهللا  ; ألنّه الدِّ

                                     
F١E   א   א א א   

א א       ،  Kא W
 F ٢٦ ،٢٧ E K 

 אאא ؛
 א   ملسو هيلع هللا ىلص  WFFא    EE W

אאאKאא
  א  א א   א  ؛

   א      אא 
   אא א    

  א   א     
אאא Kא W١٨אL٩٠٩٤ K 



 

 ـ ٤٠ـ 

א :  , قال تعاىل )١(النّاس عليها     
אאאאאא

    ]وم ده عن أيب , رو البخاريّ بسن ] ٣٠:  الرّ
ا  هريرة ةِ  ((:   مرفوعً طْرَ فِ ىلَ الْ دُ عَ ولَ ودٍ إِالَّ يُ لُ وْ نْ مَ ا مِ ;  مَ

اهُ  وَ أَبَ انِهِ  )٢(فَ دَ َوِّ انِهِ  هيُ َ نَرصِّ انِهِ  , أَوْ يُ سَ جِّ مَ نْتَجُ   )٣(, أَوْ يُ امَ تُ , كَ
اءَ ? ثُمَّ  عَ دْ نْ جَ ا مِ ونَ فِيهَ ِسُّ لْ حتُ اءَ هَ ْعَ ةً مجَ ِيمَ ةُ هبَ يمَ بَهِ ولُ  الْ قُ يَ

ةَ  أَبُو رَ يْ رَ    : هُ א  א א  ...   اآلية
وم [ ةَ  ] ٣٠:  الرّ , ورو مسلم بسنده عن عياض بن  )٤( ))اآليَ

                                     
F١E א Wאאא٦L٣٠٠ א،١٤L٢٤ K 
F٢E א אא،

 א    א    א 
אא  Kא  Wא ١٤L٢٩א   ،

٢L٥٨٨ K 
F٣E אא ؛

   א     א  א ؛
 אאאא

 א א ،  W א   א  
א ، ،
א   א      ،
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١٨L٥٩٦٤ א،٣L٢٤٨ K 

F٤E א   Wא    ، F١٢٧٠E  K 



 

 ـ ٤١ـ 

ا ا  ((:  محار املجاشعي مرفوعً مْ مَ كُ لِّمَ ينِ أَنْ أُعَ رَ يبِّ أَمَ أَالَ إِنَّ رَ
ا ذَ ي هَ مِ وْ نِي يَ لَّمَ َّا عَ تُمْ ممِ لْ هِ الَلٌ  جَ ا حَ بْدً تُهُ عَ لْ الٍ نَحَ لُّ مَ ,   )١(, كُ

مْ  هُ لَّ اءَ كُ نَفَ بَادِي حُ تُ عِ لَقْ إِينِّ خَ يَاطِنيُ   وَ مُ الشَّ تْهُ ُمْ أَتَ إِهنَّ , وَ
نْ دِينِ  مْ عَ تْهُ تَالَ اجْ مْ فَ ُمْ  هِ لْتُ هلَ لَ ا أَحْ مْ مَ يْهِ لَ تْ عَ مَ رَّ حَ ,  , وَ

ا  انً لْطَ لْ بِهِ سُ ْ أُنْزِ ا ملَ وا يبِ مَ كُ ِ ُمْ أَنْ يُرشْ هتْ رَ أَمَ ; فعلم أنّ كلّ  )٢( ))وَ
ا عىل اإلسالم الَّذي بعثت به الرسل ;  طفل يولد إنّام يولد حنيفً

ل :  لربّ ; قال ابن عبد ا وذلك بمقتىض امليثاق والعهد األوّ
خلق الطِّفل سليامً من الكفر مؤمنًا مسلامً عىل امليثاق الَّذي  ((

ة آدم حني أخرجهم من صلبه وأشهدهم عىل  أخذه اهللا عىل ذريّ
وهذه اخللقة عىل اإلسالم والتَّوحيد هي الفطرة . )٣(  ))  أنفسهم

عيّ  لف باإلسالم بمعناها الرشّ ة السّ ها أئمّ , قال  ; وهلذا فرسّ
لف من أهل العلم  ((:  ربّ ابن عبد ال ة السّ هو املعروف عند عامّ
  : , وقد أمجعوا يف قول اهللا  بالتَّأويل א א 

                                                                        
 Kא Wא ،F٤٨٠٣E K 

F١E א Wא א؛ W
א אאא،

  א א א א     ،
 א   א

 K١٧L١٩٧ K 
F٢E  Wא ،F٥١٠٩E K 
F٣E ١٨אL٧٧ K 



 

 ـ ٤٢ـ 

אא   ]وم فطرة :  عىل أن قالوا ] ٣٠:  الرّ
احلسن وذكروا عن عكرمة وجماهد و...   اهللا دين اإلسالم

اك وقتادة يف قول اهللا  א   : وإبراهيم والضحّ א 
 א   وقال ابن )١())  دين اهللا اإلسالم:  قالوا ,

م مل يفهموا  ((:  حجر لف تدلّ عىل أهنّ اآلثار املنقولة عن السَّ
:  , وهلذا قال البخاريّ )٢())من لفظ الفطرة إالّ اإلسالم 

زم املصنِّف بأنّ ج ((:  ; قال ابن حجر  )٣())الفطرة اإلسالم ((
ا كثري من األئمة)٤())الفطرة اإلسالم ;  , وجزم به أيضً

يَّة , وأيب العبّاس القرطبي  , والبيهقيّ  كالطَّربيّ  يْمِ ,   , وابن تَ
,  نفيالعزّ احل , وابن أيب  , وابن رجب  , وابن كثري  وابن القيّم
وكاين وابن حجر ة تدلّ عىل )٥(, وغريهم , والشّ ; ألنّ األدلّ

                                     
F١E ١٨אL٧٢ Kא Wא١١L٤٠ ،٤١ א،
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 ـ ٤٣ـ 

دة لف للفطرة من وجوه متعدّ ة تفسري السّ  ـ:   ; منها  صحّ
أنّ اهللا تعاىل أضاف الفطرة إىل لفظ اجلاللة إضافة  ـ ١
ل اآلية وآخرها مدح ين أوّ اهللا  ; ألنّ فطرة  , وفرسّ الفطرة بالدِّ

א :   واإلشارة يف قوله, )  أعني( منصوبة بإضامر  
א  فعلم أنّ الفطرة يف اآلية بمعنى   ترجع إىل الفطرة ;

:    اهللا أمجعوا يف قول ((:  ; وهلذا قال ابن عبد الربّ  اإلسالم
  א  א א   فطرة اهللا :  عىل أن قالوا

 .  )١( )) اإلسالماهللا   دين
أنّ حديث عياض بن محار املجاشعي يفرسّ حديث أيب  ـ ٢
ا هريرة ;  ; ويدلّ عىل أنّ املراد بالفطرة والدة الطّفل حنيفً

الل إىل االستقامة حتنّف :  , يقال واحلنف هو امليل عن الضّ
 طريق االستقامة  فالن ; فعلم أنّ كلّ طفل يولد  )٢(; أي حترّ

; كام تولد  سالم حتَّى يطرأ التَّبديل عىل فطرتهمستقيامً عىل اإل
ل خلقها بقطع أنفها أو يشءٍ من  ةً حتَّى يبدّ البهيمة سليمة سويّ

; وهلذا اقترص حني اإلخبار عن تبديل الفطرة عىل  )٣(أعضائها 
انِهِ  ((:  ; فقال  ذكر ملل الكفر دون اإلسالم دَ َوِّ اهُ هيُ وَ أَبَ , أَوْ  فَ
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 ـ ٤٤ـ 

انِهِ  َ نَرصِّ انِهِ ,   يُ سَ جِّ مَ ; ألنّ  أو يسلامنه:   , ومل يقل)١()) أَوْ يُ
 .  اإلسالم هو الفطرة الَّتي جيبل عليها كلّ مولود

أنّ روايات حديث أيب هريرة تدلّ رصاحة عىل أنّ  ـ ٣
; فقد رواه مسلم من طريق األعمش  املراد بالفطرة اإلسالم

وَ  ((:  بلفظ هُ دُ إِالَّ وَ ولَ ودٍ يُ لُ وْ نْ مَ ا مِ ةِ  مَ لَّ ـمِ ىلَ الْ , ورواه من  ))عَ
نْهُ  ((:  طريق أيب معاوية بلفظ َ عَ بَنيِّ تَّى يُ ةِ حَ لَّ ـمِ هِ الْ ذِ ىلَ هَ إِالَّ عَ

هُ  انُ ; فإذا ضمّ لذلك اطّراد التَّعبري عن اإلسالم بالفطرة )٢())لِسَ
لف  ة السَّ ة تفسري أئمّ يف كثري من النّصوص ازداد اليقني بصحّ

ا; رو الب للفطرة :  خاريّ بسنده عن الرباء بن عازب مرفوعً
الَةِ  (( كَ لِلصَّ وءَ ضُ أْ وُ ضَّ تَوَ كَ فَ عَ جَ ضْ يْتَ مَ ا أَتَ عْ  إِذَ طَجِ مَّ اضْ , ثُ

نِ  مَ كَ األَيْ قِّ ىلَ شِ لِ  عَ مَّ قُ يْكَ :   , ثُ ي إِلَ هِ جْ تُ وَ لَمْ مَّ أَسْ هُ .. . اللَّ
نْ :  احلديث إىل قوله أَ تِكَ فَ يْلَ نْ لَ تَّ مِ إِنْ مُ ةِ فَ طْرَ فِ ىلَ الْ , )٣()) تَ عَ

ا ا يفِ  ((:  ورو بسنده عن مالك بن صعصعة مرفوعً يْنَامَ أَنَ بَ
هِ  ذِ هِ إِىلَ هَ ذِ َ هَ ا بَنيْ قَّ مَ اينِ آتٍ فَشَ َطِيمِ إِذْ أَتَ احلديث إىل  ... احلْ

بَنَ :   قوله تُ اللَّ ذْ أَخَ الَ  فَ قَ ا :  , فَ يْهَ لَ تِي أَنْتَ عَ ةُ الَّ طْرَ فِ يَ الْ هِ
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 א، W Wא ،F٤٨٨٤E K 



 

 ـ ٤٥ـ 

تُكَ  أُمَّ ا  )١( )) وَ ْسٌ  ((:  , ورو بسنده عن أيب هريرة مرفوعً مخَ
ةِ  طْرَ فِ نَ الْ تَانُ  مِ ِ ادُ   ; اخلْ دَ تِحْ االسْ , ورو   )٢( ))احلديث  ...  , وَ

الً  ^مسلم بسنده عن أنس بن مالك أنّ النَّبيَّ  جُ عَ رَ مِ سَ
ولُ  قُ ُ :   يَ ربَ ُ  اهللاُ أَكْ ربَ ولُ   , اهللاُ أَكْ سُ الَ رَ قَ ىلَ  ((:   ^اهللاِ , فَ عَ

ةِ  طْرَ فِ ا)٣()) الْ يدَ مرفوعً زِ نِ يَ ائِبِ بْ نِ السَّ :  , ورو أمحد بسنده عَ
بْلَ طُلُوعِ  (( بَ قَ رِ غْ ـمَ ا الْ لَّوُ ا صَ ةِ مَ طْرَ فِ ىلَ الْ تِي عَ الُ أُمَّ زَ الَ تَ

ومِ  ; فالفطرة يف كلّ ما ذكر من نصوص بمعنى  )٤())النُّجُ
 . اإلسالم أو سنّة اإلسالم

وا الفطرة باإلسالم ـ ٤ ;  أنّ رواة حديث أيب هريرة فرسّ
; فاستشهاد أيب هريرة باآلية يدلّ  وهم أعلم بام سمعوه ورووه

ها باإلسالم   عىل ذلك هريّ راوي احلديث فرسّ ; فإذا   )٥(, والزّ
لف يف تفسريها  وايات الواردة عن السّ ضممنا لذلك الرِّ
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 ـ ٤٦ـ 

لف  واستعامهلا جزمنا بام جزم به احلافظ ابن حجر من أنّ السَّ
; رو البخاريّ  )١(يفهموا من لفظ الفطرة إالّ اإلسالم  مل

تِمُّ  ((:  بسنده عن زيد بن وهب قال الً الَ يُ جُ ةُ رَ فَ يْ ذَ أَ حُ رَ
ودَ  جُ السُّ وعَ وَ كُ الَ  الرُّ يْتَ :  , قَ لَّ ا صَ ِ  مَ ريْ ىلَ غَ تَّ عَ تَّ مُ وْ مُ لَ , وَ

ةِ  طْرَ فِ ملََّا  ((:  مذيّ بسنده عن ابن عبّاس قال, ورو الرت)٢( ))الْ
يَ بِالنَّبِيِّ  ِ مُ  ^أُرسْ وْ قَ مُ الْ هُ عَ مَ ِ وَ النَّبِيَّنيْ رُّ بِالنَّبِيِّ وَ مُ لَ يَ عَ ...  جَ

ائِلُونَ :  احلديث إىل قوله الَ قَ قَ ىلَ :  وَ وا عَ لِدُ ينَ وُ ذِ ا الَّ نَ نَاؤُ مْ أَبْ هُ
الَمِ  سْ اإلِ ةِ وَ طْرَ فِ لطّربيّ بسنده عن يزيد بن أيب , ورو ا  )٣())الْ

ما قِوام هذه :   مرّ عمر بمعاذ بن جبل فقال ((:   مريم قال
ة ; وهو  ; اإلخالص , وهنّ املنجيات ثالث:   ? قال معاذ  األمّ

الة وهي امللّة الفطرة الَّتي فطر النّاس عليها ,  , والصَّ
وهكذا .  )٤( ))  صدقت:  فقال عمر.   ; وهي العصمة  والطَّاعة

اك  , وعكرمة , وجماهد  ها ابن عبّاسفرسّ  ,   , والضحّ
.  )٥(اهللا دين اهللا اإلسالم  فطرة:  ; فقالوا , وغريهم ومكحول
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 ـ ٤٧ـ 

, وفهمه عىل وجهه يقتيض   وتقرير هذا التّفسري املأثور.  )١(
ة  ـ:   إيضاح أربعة أمور مهمّ

 W ة يف كلّ فرد من أفراد  الفطرة عىل اإلسالم عامّ
ا مسلامً حتَّى يطرأ  بني آدم , فكلّ واحد منهم يولد حنيفً

א :   ; قال تعاىل  التَّبديل عىل فطرته  א א 
  ] وم ىلَ  ((:  ^, وقال  ] ٣٠:  الرّ دُ عَ ولَ ودٍ يُ لُ وْ لُّ مَ كُ

ةِ  طْرَ فِ ىلَ ((:  , ويف رواية)٢())الْ دُ عَ ولَ ودٍ إِالَّ يُ لُ وْ نْ مَ ا مِ مَ
ةِ  طْرَ فِ ىلَ  ((:   ويف رواية ثانية. )٣()) الْ دُ إِالَّ عَ ولَ ودٍ يُ لُ وْ نْ مَ يْسَ مِ لَ

هُ  انُ نْهُ لِسَ َ عَ ربِّ عَ تَّى يُ ةِ حَ طْرَ فِ هِ الْ ذِ لُّ  ((:   , ويف رواية ثالثة)٤( ))هَ كُ
ةِ  طْرَ فِ ىلَ الْ هُ عَ هُ أُمُّ لِدُ انٍ تَ حية)٥())إِنْسَ ,  ; فهذه العمومات الرصَّ
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 ـ ٤٨ـ 

دة عة عىل أنّ  ونظائرها املتعدّ , تدلّ بطرق استغراقيّة متنوّ
الوالدة عىل الفطرة وصف عام ال خيتصّ بمولود دون 

 . )١(مولود
وذهب بعض أهل العلم من املالكيّة وغريهم إىل أنّ 

, والعموم بمعنى   هذه النّصوص بمعنى اخلصوصالعموم يف
 :  ; كقوله تعاىل اخلصوص كثري يف لسان العرب 

     ]موات   ] ٢٥:  األحقاف ر السَّ , ومل تدمّ
 :  , وقوله واألرض  א     ]األنعام  :

محةومل ت ] ٤٤ ; فهكذا عموم الفطرة ليس  فتح عليهم أبواب الرّ
; إذ لو فطر اجلميع عىل اإلسالم  ; فال يعمّ كلّ مولود عىل بابه

ا من اجلنّ واإلنس ;  ملا كفر أحد مع أنّ اهللا تعاىل ذرأ جلهنّم كثريً
ا ; رو مسلم بسنده  )٢(فعلم أنّ من األطفال من خيلق كافرً

ا بِعَ  ((:  عن أُيبّ بن كعب مرفوعً ُ طُ َرضِ هُ اخلْ تَلَ ي قَ الَمَ الَّذِ غُ إِنَّ الْ
ا افِرً ا  كَ رً فْ كُ ا وَ يَانً هِ طُغْ يْ وَ قَ أَبَ هَ اشَ ألَرْ وْ عَ لَ , ورو  )٣( )), وَ
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 ـ ٤٩ـ 

ا أَالَ  ((:   أمحد والرتمذي بسندهيام عن أيب سعيد اخلدري مرفوعً
تَّى اتٍ شَ بَقَ ىلَ طَ وا عَ لِقُ مَ خُ نِي آدَ مْ  إِنَّ بَ نْهُ نًا , مِ مِ ؤْ دُ مُ ولَ نْ يُ مَ

نًا مِ ؤْ وتُ مُ مُ يَ نًا وَ مِ ؤْ يَا مُ ْ حيَ ا   وَ افِرً يَا كَ ْ حيَ ا وَ افِرً دُ كَ ولَ نْ يُ مْ مَ نْهُ مِ , وَ
ا افِرً وتُ كَ مُ يَ وتُ  وَ مُ يَ نًا وَ مِ ؤْ يَا مُ ْ حيَ نًا وَ مِ ؤْ دُ مُ ولَ نْ يُ مْ مَ نْهُ مِ , وَ

ا افِرً يَا  كَ ْ حيَ ا وَ افِرً دُ كَ ولَ نْ يُ مْ مَ نْهُ مِ نًا , وَ مِ ؤْ وتُ مُ مُ يَ ا وَ افِرً ;  )١( ))كَ
ففي هذا احلديث والَّذي قبله ما يدلّ عىل أنّ عموم الفطرة 

 . )٢(, وأنّ من بني آدم من يولد عىل الكفر  ليس عىل بابه
אא W 

ر مؤمنًا  ـ ١ ة بمن قدّ أنّ نصوص الفطرة لو كانت خاصّ
لكان اإلخبار عن تغيري الفطرة بتأثري األبوين واجتيال 

ا ال معنى له ياطني إخبارً ر إيامنه ال يمكن  الشَّ ; ألنّ من قدّ
 . ألحدٍ أن يغريّ فطرته

أنّ طبع غالم اخلرض عىل الكفر ال يعني والدته عىل  ـ ٢
لطّبع يف حقه اجلانب العلميّ ال اجلانب ; ألنّ املراد با الكفر

,   ; وهو الكتابة واخلتم ال اخللق واجلبل الفعيلّ من التَّقدير
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 ـ ٥٠ـ 

ا يف أمّ الكتاب إنّام يقتيض كفره لو  وتقدير كفره كتابةً وطبعً
ا حال والدته :  , نظري ذلك قوله تعاىل عاش ال أن يكون كافرً

 אאא   ]أي من سيفجر ويكفر  ] ٢٧:  نوح ;
; فعلم أنّ الطّبع عىل الكفر ال ينايف   ال من هو كافر بالفعل

 . )١(الوالدة عىل الفطرة
أنّ حديث أيب سعيد اخلدري ممّا انفرد به عيلّ بن  ـ ٣
; وهو راوٍ ضعيف عند كثري من أئمة اجلرح  بن جدعان زيد

فه اإلمام أمحد ,   حاتم  , وأبو وأبو زرعة,   والتَّعديل; فقد ضعّ
,   ضعيف يف كلّ يشء:  والنسائي وغريهم, وقال حييى القطّان

ة وعىل تقدير ثبوت حديثه فاملراد به .  ليس بيشء:   وقال مرّ
ا   اإلخبار عن مآل املولود ال عن حاله ; أي أنّه يولد ليكون كافرً

 . )٢(ال أنّه حال والدته كافر بالفعل
א W  اإلسالم ال تعني الوالدة عىل معرفة الفطرة عىل

א :   اإلسالم وإرادته بالفعل لقوله تعاىل
      ]ليس   ((:   , قال ابن القيّم ] ٧٨:  النَّحل
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 ـ ٥١ـ 

املراد بالفطرة عىل اإلسالم الوالدة عىل معرفة اإلسالم 
; وهلذا اختلف أتباع )١())يقله أحد ; فهذا مل  فعلوإرادته بال

لف يف تفسري مرادهم بالوالدة عىل فطرة اإلسالم ; هل   السَّ
ركوز يف مرادهم خلق الطِّفل مهيأً لقبول احلقّ أم خلقه واحلقّ م

ة ال بالفعل ? فذهب أبو العبّاس القرطبي وابن فطرته بالقوّ
 اإلسالم خلق قلوب رجب احلنبيلّ إىل أنّ مرادهم بالفطرة عىل

لة لقبول احلقّ  حة ومؤهّ ; كخلق  بني آدم عىل هيئة مرتشّ
; فام  أعينهم وأسامعهم عىل هيئة قابلة للمرئيّات واملسموعات

;  دامت باقية عىل ذلك القبول وتلك األهليّة أدركت احلقّ 
; ألنّ قبول اإلسالم  ويف هذا املسلك نظر.   )٢(وهو اإلسالم

ت هبا الفطرة يف ليس هو احلنيفية و ال امللّة الَّتي فرسّ
ا فإنّ الفطرة تقبل التغري بتأثري الوالدين  النّصوص , وأيضً

ياطني , والتغيري إنّام يكون يف حصول املقبول ال   واجتيال الشَّ
; إذ لو تغريّ القبول وزال ملا عرف القلب احلقّ  يف نفس القبول

سل وخالف  , ; وهو خالف النّصوص الَّذي جاءت به الرّ
 . )٣(الواقع املحسوس
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 ـ ٥٢ـ 

يَّة وابن القيّم إىل أنّ املراد بالفطرة عىل  يْمِ وذهب ابن تَ
ة  اإلسالم خلق الطِّفل عىل معرفة احلقّ وإرادته بالقوّ

ة النّطق والعقل والفعل واملعرفة   بالفعل ال ; فكام يولد وفيه قوّ
واإلرادة حتَّى إذا قدر نطق بالفعل وعقل وفعل وعرف ما 

مه من األغذية واألرشبة واملنافع وطلبه بمقتىض طبعه إالّ يالئ
ة معرفة احلقّ  ملانع من مرض ونحوه فإنّه كذلك يولد وفيه قوّ

ه حتَّى يعرف اإلسالم ويريده  وإرادته مَّ تنمو فطرته بنموّ , ثُ
, ويطلبه ويؤثره بمقتىض طبعه وجبلّته بحيث لو سلم  بالفعل

ا بربّهاملانع واملعارض وخيلّ وفطرته  ,   لكان بمقتضاها عارفً
ا له دً ; وال حيتاج يف معرفة ربّه وحمبّته لسبب من  , حمبا له موحّ

خارج فطرته إالّ يف التّذكري بام أودعه اهللا فيها من احلقّ 
املعرفة  ((:   ; قال ابن القيّم  تفصيله وتقويته وتكميله  أو

واملحبّة ال يشرتط فيهام وجود شخص منفصل وإن كان 
كوج ر وحيرّ , كام إذا خوطب اجلائع بوصف   وده قد يذكّ

ك لكن   الطّعام ر وحيرّ , واملغتلم بوصف النساء فإنّ هذا ممّا يذكّ
هوة فكذلك األسباب اخلارجة  ال يشرتط ذلك لوجود الشّ

عور باخلالق  ال يتوقّف عليها وجود ما يف الفطرة من الشّ
كً  والذلّ  ا وحمرّ رً ا ومزيالً له وحمبّته وإن كان ذلك مذكّ

                                                                        
٤٧٩ ،٣אL٢٤٩ K 



 

 ـ ٥٣ـ 

 . )١( ))للمعارض املانع 
ل ; فال  وممّا يدلّ عىل أنّ الفطرة عىل حكم امليثاق األوّ

:  حتتاج يف معرفة اهللا وتوحيده إالّ للتّذكري والتَّنبيه قوله تعاىل
       ]وقوله ] ٢١:  الغاشية ,  :  

א    ]وقوله  ] ٩:  األعىل ,  :     
א   ]قال ابن القيّم ] ٣٧:  ق ;  :

ر هلم بام هو (( هذا كثري يف القرآن خيرب أنّ كتابه ورسوله مذكّ
له مركوز يف فطرهم من معرفته وحمبّته وتعظيمه وإجال

, وحمبّة رشعه الَّذي هو العدل  واخلضوع له واإلخالص له
 . )٢( )), وإيثاره عىل ما سواه   املحض

; وهو  والفطرة عىل اإلسالم ال ختتصّ بأصل احلنيفيّة
ين  )٣(اإلقرار باخلالق وحمبّته  ا من أصول الدِّ , ولكنّها تعمّ كثريً

لة بعض تفصيل :  م; قال ابن القيّ  بصفة جمملة أو مفصّ
,  الفطر مركوز فيها معرفة اخلالق وحمبّته واإلخالص له ((
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 ـ ٥٤ـ 

, وتشعر  ; فهي تعرف ذلك واإلقرار برشعه وإيثاره عىل غريه
الً بعض تفصيل وهكذا شأن الرشائع الَّتي .  به جممالً ومفصّ

سل ,   , وهني عن منكر ; فإهنا أمر بمعروف  جاءت هبا الرّ
وهني عن ظلم وهذا وإباحة طيّب وحتريم خبيث وأمر بعدل 

فات  كلّه مركوز يف الفطرة ; فإنّ من أجىل   , وهكذا باب الصِّ
ما يف الفطرة وأبينه إقرارها بكامل اخلالق املطلق وتنزهيه عن 

, وكذلك يف الفطرة اإلقرار املطلق بسعادة  النّقائص والعيوب
ة وشقاوهتا وجزائها بكسبها يف غري هذه الدار ,  النّفوس البرشيّ

 . )١( )), وحمبّته وإيثاره  فيها معرفة العدلوكذلك 
وهذه األصول اإليامنيّة املركوزة يف الفطرة هي األساس 

سل ر بام يف الفطرة من   والدافع لقبول دعوة الرّ سل تذكّ ; ألنّ الرّ
له وتكمله ره وتفصّ ; الستحالة استقالل الفطرة   احلقّ وتقرّ

ين عىل التفصيل; وهبذا  تتطابق الفطرة بمعرفة أصول الدِّ
عة سل,   )٢(, والعقل والنّقل  والرشّ ; ويتّضح وجه احلاجة للرّ

; ألنّه ال حياة للخلق إالّ   وأنّ حاجة اخللق إليهم فوق كلّ حاجة
لة; وهو  ين الَّذي فطرت عليه قلوهبم معرفة مفصّ بمعرفة الدِّ
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 ـ ٥٥ـ 

سل  , رو   )١(اهلد التامّ الَّذي ال سبيل إليه إالّ عن طريق الرّ
فيام يرويه عن ربّه  ^مسلم بسنده عن أيب ذرّ الغفاري عن النَّبيِّ 

 وينِ  ((:   أنّه قال دُ تَهْ تُهُ فَاسْ يْ دَ نْ هَ الٌّ إِالَّ مَ مْ ضَ لُّكُ بَادِي كُ ا عِ يَ
مْ  كُ دِ سل فهو ضالّ ال   )٢())أَهْ ; فكلّ من مل يكمل فطرته هبدي الرّ

 .  ن علم وإرادةيغنيه وال ينجيه ما يف فطرته وعقله م
א W  الفطرة عىل اإلسالم ال تعني إجراء أحكامه عىل
; ألنّ من يولد بني أبوين كافرين جتر عليه أحكام  كلّ مولود

نيا ا ألبويه يف الوالية واحلضانة  الكفر يف الدّ , ويكون تبعً
ال عربة باإليامن  ((:   ; قال البغوي واإلرث ونحو ذلك
عيّ الفطريّ يف أحكام ا نيا وإنّام يعترب اإليامن الرشّ , وهذا )٣()) لدّ

ورة ين بالرضّ يعة  أمر معلوم من الدِّ ت عليه الرشّ ,  , استقرّ
; قال  , وهو مقتىض حكمة اهللا يف خلقه)٤(وأمجع عليه العلامء

                                     
F١E א Wאא١אL١٥٠١٥٣ K 
F٢E  Wאא ،F٤٦٧٤E K 
F٣E ٣אL٤٨٣ K 
F٤E א  W  ٦אL٦٧٩  א א   ،٨L٣٨٢ ،

٣٨٣ א،٢L٦٤٥ ،٦٤٦ Kאא
אאא ؛

א ، W ،אא
 ؛

א Kא Wא ٤٩٢ ،٤٩٣ K 



 

 ـ ٥٦ـ 

الَّذي خلق الطِّفل عىل الفطرة واحلنيفية أقرّ أبويه  ((:   ابن القيّم
ار  عىل تربيته وهتويده وتنصريه ; وذلك لرضورة بقاء نوع الكفّ

,   ; إذ لو منعوا من ذلك فإنّ اآلباء يموتون يف األرض
, فينقطع الكفر من  واألطفال حيكم هلم بحكم اإلسالم

أن يكون , واحلكمة اإلهليّة اقتضت   , ويبطل اجلهاد األرض
ار ار إىل أن يرث  يف األرض الكفّ اهللا   , واملسلمون والفجّ

نيا . )١())األرض ومن عليها  ولكن إجراء أحكام الكفر يف الدّ
ار يف نفس األمر م كفّ ; ألنّ أحكام الكفر قد جتر  ال يعني أهنّ

يَّة عىل من هو مؤمن بالفعل يْمِ قد يكون يف بالد   ((:   ; قال ابن تَ
ؤمن يف الباطن يكتم إيامنه من ال يعلم املسلمون الكفر من هو م

ار ل, وال يصىلّ  ; فيقتلونه حاله إذا قاتلوا الكفّ , وال يغسّ
, وهو يف اآلخرة من املؤمنني أهل  , ويدفن مع املرشكني  عليه
نيا أحكام املسلمني   اجلنّة , كام أنّ املنافقني جتر عليهم يف الدّ

ن النار; فحكم الدار وهم يف اآلخرة يف الدرك األسفل م
نيا  ; فإذا أجرينا عىل أوالد )٢())اآلخرة غري حكم الدار الدّ

ورة واملصلحة فإنّ هذا  نيا للرضّ املرشكني أحكام الكفر يف الدّ
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 ـ ٥٧ـ 

م عىل حكم امليثاق  ال يعني كفرهم يف حكم اآلخرة ; ألهنّ
ل والفطرة عىل اإلسالم من مات  ((:  , قال ابن عبّاس األوّ

ا قبل  ل صغريً أن يدرك امليثاق اآلخر مات عىل امليثاق األوّ
ا من  ((:   , وقال القرطبي)١())وعىل الفطرة  من مات صغريً

أوالد املسلمني قبل أن جيري عليه القلم فهم مع آبائهم يف 
, ومن كان من أوالد املرشكني فامت قبل أن جيري عليه   اجلنّة

م ماتوا عىل  القلم فليس يكونون مع آبائهم ل ; ألهنّ  امليثاق األوّ
ويدلّ . )٢())  الَّذي أخذ عليهم يف صلب آدم ومل ينقض امليثاق

ة طرد هذا األصل , وإثبات تأثري إيامن األطفال الفطري  لصحّ
بن  يف أحكام اآلخرة ما رواه البخاريّ بسنده عن سمرة

ولُ اهللاِ  ((:  قال جندب  سُ انَ رَ ولَ  ^كَ قُ ثِرُ أَنْ يَ كْ َّا يُ ممِ
ا حَ الَ :  بِهِ ألَصْ ا ? قَ يَ ؤْ نْ رُ مْ مِ نْكُ دٌ مِ أَ أَحَ لْ رَ يْهِ :  هَ لَ صُّ عَ يَقُ  فَ

صَّ  قُ اءَ اهللاُ أَنْ يَ نْ شَ اةٍ مَ دَ اتَ غَ الَ ذَ هُ قَ إِنَّ ةَ :  , وَ يْلَ اينِ اللَّ هُ أَتَ إِنَّ
ثَاينِ  نِ آتِيَا تَعَ ُامَ ابْ إِهنَّ االَ يلِ , وَ ُامَ قَ إِهنَّ لِقْ :   , وَ , احلديث...  انْطَ
ةٍ :  فيهو تِمَ عْ ةٍ مُ ضَ وْ ىلَ رَ يْنَا عَ أَتَ نَا فَ قْ انْطَلَ نِ  )٣(فَ وْ لِّ لَ نْ كُ ا مِ فِيهَ
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 ـ ٥٨ـ 

بِيعِ    الرَّ ادُ أَرَ يلٌ الَ أَكَ لٌ طَوِ جُ ةِ رَ ضَ وْ يِ الرَّ رَ َ ظَهْ ا بَنيْ إِذَ , وَ
ءِ  امَ هُ طُوالً يفِ السَّ أْسَ انٍ  رَ دَ لْ ثَرِ وِ نْ أَكْ لِ مِ جُ لَ الرَّ وْ ا حَ إِذَ , وَ

يْ  أَ مْ قَطُّ رَ الَ .  تُهُ ُامَ :   قَ لْتُ هلَ ا:  قُ ذَ ا هَ الَءِ ? مَ ؤُ ا هَ .. . , مَ
هُ :  , وفيه احلديث إِنَّ ةِ فَ ضَ وْ ي يفِ الرَّ يلُ الَّذِ لُ الطَّوِ جُ ا الرَّ أَمَّ وَ
يمُ  اهِ رَ هُ ^إِبْ لَ وْ ينَ حَ ذِ انُ الَّ دَ لْ وِ ا الْ أَمَّ ىلَ , وَ اتَ عَ ودٍ مَ لُ وْ لُّ مَ فَكُ

ةِ  طْرَ فِ نيَ .  الْ لِمِ سْ ـمُ الَ بَعْضُ الْ قَ ولَ :  فَ سُ ا رَ الَدُ ! اهللاِ  يَ أَوْ وَ
ولُ اهللاِ  سُ الَ رَ قَ كِنيَ ? فَ ِ رشْ ـمُ كِنيَ :  ^الْ ِ رشْ ـمُ الَدُ الْ أَوْ . )١( )) وَ

م يف  ((:   قال ابن القيّم حيح رصيح يف أهنّ هذا احلديث الصّ
ظاهره  ((:   , وقال ابن حجر  )٢( )), ورؤيا األنبياء وحي   اجلنّة

ويؤيّد .  )٣( ))أحلقهم بأوالد املسلمني يف حكم اآلخرة  ^أنّه 
داللة هذا احلديث ما رواه اإلمام أمحد بسنده عن عمّ حسناء 

ولَ اهللاِ :  بنت معاوية قال سُ تُ رَ عْ مِ ولُ  ^سَ قُ النَّبِيُّ يفِ  ((:  يَ
َنَّةِ  يدُ يفِ اجلْ هِ الشَّ , وَ َنَّةِ ودُ يفِ  اجلْ لُ وْ ـمَ الْ َنَّةِ  , وَ ئِيدُ يفِ  اجلْ وَ الْ , وَ

َنَّةِ  وما رواه أبو يعىل بسنده عن أنس بن مالك .   )٤())  اجلْ
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 ـ ٥٩ـ 

ا هبم  )١(سألت ريبّ الالهني ((:   مرفوعً ة البرش أالّ يعذّ من ذريّ
; ولكن استشكل عىل اعتبار اإليامن الفطري يف )٢())فأعطانيهم 

ها ثالثة أحاديث ة أحاديث أمهّ  ـ:  حكم اآلخرة عدّ
ا رو البخاريّ بسنده عن أيب هريرة  ـ ١ ا  ((:  مرفوعً مَ

ةِ  طْرَ فِ ىلَ الْ دُ عَ ولَ ودٍ إِالَّ يُ لُ وْ نْ مَ انِهِ  مِ دَ َوِّ اهُ هيُ وَ أَبَ انِهِ  , فَ َ نَرصِّ يُ ,   , وَ
ةَ  يمَ بَهِ ونَ الْ نْتِجُ امَ تُ اءَ   كَ عَ دْ نْ جَ ا مِ ونَ فِيهَ ِدُ لْ جتَ تَّى   , هَ , حَ

َا وهنَ عُ دَ ْ تُمْ جتَ نْ ونُوا أَ وا  تَكُ الُ ولَ اهللاِ :  , قَ سُ ا رَ أَ ! يَ رَ نْ أَفَ يْتَ مَ
الَ  غِريٌ ? قَ وَ صَ هُ وتُ وَ مُ لِنيَ :  يَ امِ انُوا عَ لَمُ بِامَ كَ ,   )٣())اهللاُ أَعْ

ـ  اهللا عنهام ريض ورو البخاريّ بسنده عن ابن عبّاس ـ
ئِلَ النَّبِيُّ  ((:  قال كِنيَ  ^سُ ِ رشْ ـمُ الَدِ الْ نْ أَوْ الَ   عَ قَ لَمُ :  , فَ اهللاُ أَعْ

لِنيَ  امِ انُوا عَ ; فظاهرمها يدلّ عىل وجوب التوقّف يف  )٤())بِامَ كَ
ا ا األطفال عمومً ويمكن أن .   , وأطفال املرشكني خصوصً
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 ـ ٦٠ـ 

ل :  جياب عن هذا الظّاهر بأن يقال إِنَّ هذا التوقّف كان أوّ
مَّ أوحي إىل النَّبيِّ   األمر م يف اجلنّة فأخرب به كام يف  ^, ثُ أهنّ

وصنيع .  حديث سمرة بن جندب وما ذكر معه من أحاديث
,   ; فإنّه بدأ باحلديث الدالّ عىل التوقّف البخاريّ يشري لذلك

ح لكوهنم يف اجلنّة مَّ ثنّى باحلديث املرجّ مَّ ثلّث باحلديث   ثُ , ثُ
م يف اجلنّة ح بأهنّ  .  )١(; وهو حديث سمرة بن جندب  املرصّ

ةَ  ـ ٢ ثَّامَ نِ جَ بِ بْ عْ نِ الصَّ الَ  رو البخاريّ بسنده عَ :   قَ
َ النَّبِيُّ  (( رَّ يبِ ارِ  ^مَ لِ الدَّ نْ أَهْ ئِلَ عَ سُ انَ وَ دَّ اءِ أَوْ بِوَ وَ بِاألَبْ

بَيَّتُونَ  الَ  )٢(يُ ? قَ ِمْ هيِّ ارِ رَ ذَ مْ وَ ائِهِ نْ نِسَ ابُ مِ يُصَ كِنيَ فَ ِ رشْ ـمُ نَ الْ :  مِ
مْ  نْهُ مْ مِ ; فظاهر احلديث قد يشعر بأنّ حكم األطفال )٣())هُ

ارين; نيا فهم منهم يف  حكم آبائهم يف الدّ م منهم يف الدّ فكام أهنّ
  ^ اآلخرة إالّ أنّ هذا التَّعميم أو اإلحلاق إنّام يتمّ لو قال النَّبيُّ 

, وفرق بني اللّفظني; : هم مع آبائهم, ولكنّه قال مْ ائِهِ نْ آبَ مْ مِ هُ
نيا  ال يف : ألنّ قوله م منهم يف حكم الدّ هم منهم يقتيض أهنّ
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 ^; فإنّ النَّبيَّ  لك يدلّ خمرج احلديث; وعىل ذ حكم اآلخرة
نيا م إن   , وبذلك أجاب  إنّام سئل عن أحكام الدّ ; واملعنى أهنّ

ارة;  أصيبوا يف البيات واإلغارة فال إثم وال ضامن بدية وال كفّ
ة; ألنّ  وذلك إذا مل يمكن الوصول إىل اآلباء إالّ بوطء الذريّ

ة بالقتل منهيّ عنه بخ , فال جيوز  صوصهقصد النساء والذريّ
ا إالّ إذا قاتلوا   . )١(قتلهم قصدً

رو اإلمام أمحد بسنده عن سلمة بن يزيد اجلعفي  ـ ٣
ا ةُ يفِ النَّارِ  ((:   مرفوعً ودَ ءُ وْ ـمَ الْ ةُ وَ ائِدَ وَ ; فظاهر احلديث  )٢())الْ

يدلّ عىل أنّ اإليامن الفطري ال أثر له, وأنّ حكم أطفال 
وال شكّ أنّ ظاهر احلديث ! خرة املرشكني حكم آبائهم يف اآل

אא : يدلّ عىل ذلك إالّ أنّ ظاهره خمالف لقوله تعاىل
   G   ]ألنّ اهللا أنكر عىل   ] ٩,  ٨:  التَّكوير ;
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هبا احلقّ بال ذنب يف دار  نيا فكيف يعذّ هبا بال ذنب يف الدّ من عذّ
ا هو معارض بام رواه اإلمام أمحد بسنده عن عمّ  العدل , وأيضً

ا َنَّةِ  ((:   حسناء بنت معاوية مرفوعً يدُ يفِ  النَّبِيُّ يفِ اجلْ هِ الشَّ , وَ
َنَّةِ  َنَّةِ   اجلْ ودُ يفِ اجلْ لُ وْ ـمَ الْ ئِيدُ يفِ  , وَ وَ الْ َنَّةِ , وَ ; وإذا  )١( ))  اجلْ

جوع لألصول القطعيّة تعارضا تساقطا ; وهي أنّ   , وتعنيّ الرّ
, وأنّ النار ال تكون إالّ جزاء عىل الكفر   كلّ مولود عىل الفطرة

ر إالّ من العاقل املدرك  :  , قال تعاىل )٢(الَّذي ال يتصوّ
  א    G  א     G א

   ]١٦ـ  ١٤:  اللَّيل [ . 
ا ما ورد من أنّ املرشكني وأوالدهم يف النَّار , أو أنّ   وأمّ

عن ولدين هلا   ^اهللا  خدجية ـ ريض اهللا عنها ـ سألت رسولَ 
, فكلّها  مها يف النّار ونحو ذلك:  , فقال ماتا يف اجلاهليّة
ة أحاديث ضعيفة م  ال تقوم هبا حجّ ; وال تعارض احلكم بأهنّ

م . )٣(عىل ميثاق اإليامن وفطرته وكذلك ما ورد من أهنَّ
, ومن  ; فمن أطاع دخل اجلنّة يمتحنون يف عرصات القيامة
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F٢E א Wא١אL٣٧١ ،٣٧٢ K 
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 ـ ٦٣ـ 

; ألنّ امتحان العرصات إنّام صحّ يف  أبى كان من أهل النَّار
هلالك حقّ املجنون واألصمّ واهلرم ومن مات يف الفرتة دون ا

ا أو املولود ; فكلّ ما ورد يف امتحانه إنّام ورد من طرق  صغريً
ة ; فال تعارض األصول واألحاديث  واهية ال تقوم هبا حجّ

م عىل فطرة اإلسالم   . )١(الثَّابتة واحلكم بأهنّ
אא W حتَّى ال  الفطرة عىل اإلسالم يمكن تغيريها

, ولكن ال  يذعن العبد ملا يف فطرته من العلم باحلقّ وإرادته
; بأن يولد عىل غري  يمكن تبديلها يف حقّ أحد من اخللق

:   , قال تعاىل , أو متحى معرفة احلقّ وإرادته من داخله الفطرة
 אאא  ] وقال  ] ١٤:  نّملال ,

 :   تعاىل  א  א א     
א     ]وم يَّة ] ٣٠:  الرّ يْمِ يف اآلية  ((:   ; قال ابن تَ

لوا دين أنّ معناها النَّهي:  ; أحدمها  قوالن اهللا  ; أي ال تبدّ
ا خرب عىل ظاهرها:   والثَّاين.  الَّذي فطر عليه عباده ; وأنّ   أهنَّ
له أحد ; ألنّ ظاهر اللَّفظ أنّه خرب   ; وهذا أصحّ  خلق اهللا ال يبدّ
ة املراد ما خلقهم عليه :  ; وحينئذٍ فيقال فال جيعل هنيًا بال حجّ
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 ـ ٦٤ـ 

ل  , ال يقع هذا ; فال خيلقون عىل غري الفطرة  من الفطرة ال تبدّ
ل فيخلقون عىل غري الفطرة.  قطّ  , ومل   واملعنى أنّ اخللق ال يتبدّ

, بل نفس احلديث   يرد بذلك أنّ الفطرة ال تتغريّ بعد اخللق
ا تتغريّ  , ثُمَّ   ; وهلذا شبّهها بالبهيمة الَّتي تولد مجعاء  يبنيّ أهنَّ

وقد قال .   , وال تولد هبيمة قطّ خمصيّة وال جمدوعة جتدع
; فاهللا أقدرَ  ] ١١٩:  النِّساء[   א :   تعاىل

وا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته ا .  اخللق عىل أن يغريّ وأمّ
تبديل اخللق بأن خيلقوا عىل غري تلك الفطرة فهذا ال يقدر عليه 

 :   , كام قال يفعله , واهللا ال  إالّ اهللا  א   
وم [ ء يكون بذهابه   ; ومل يقل ال تغيري  ] ٣٠:  الرّ ; فإنّ تبديل اليشّ

, ولكن إذا   , فال يكون خلق بدل هذا اخللق وحصول بدله
غريّ بعد وجوده مل يكن اخللق املوجود عند الوالدة قد حصل 

 :  معنى قوله((:  , وقال ابن القيّم  )١( )) بدله 
  א   ]وم ; أي ال يقدر أحد أن يغريّ اخللقة الَّتي  ] ٣٠:  الرّ

م لو خلّوا ونفوسهم  خلق عليها عباده وفطرهم عليها من أهنّ
, وإنّام  تغيري له لكانوا عىل احلنيفية فخلقهم عىل هذا الوجه ال
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 ـ ٦٥ـ 

:   , وقال ابن كثري)١())التَّغيري بأسباب طارئة عىل اخللقة 
لوا :  ; قال بعضهم  א :  قوله (( معناه ال تبدّ

وا النّاس عن فطرهتم الَّتي فطرهم اهللا عليها;  خلق اهللا فتغريّ
ا بمعنى الطَّلب هو خرب عىل :  وقال آخرون...   فيكون خربً

; ومعناه أنّه تعاىل ساو بني خلقه كلّهم يف الفطرة عىل  بابه
, وال تفاوت بني  ال يولد أحد إالّ عىل ذلك,  اجلبلّة املستقيمة
اجح )٢())النّاس يف ذلك  ; ألنّه املوافق   ; والقول الثّاين هو الرَّ

; فالفطرة عىل احلقّ ال يمكن  لظاهر اللَّفظ وواقع اخللق
, ولكن يمكن تغيريها بأسباب تطرأ عىل اخللقة حتَّى   تبديلها

; وهي كثرية  ن احلقّ تعوقها أو متنعها من اإلذعان ملا تعرفه م
ها ثالثة أسباب  :  أمهّ

١אא ومها متقاربان يف املعنى; ألنّ الغفلة  ؛
ا عن سهو وإمهال,  ء, وعدم ذكره وحفظه; إمَّ تعني ترك اليشّ

, أو عن ضعف يف فطانة القلب  أو عن قلّة جتربة وانتباه
ا ; فيشمل الرتّ  والنّسيان يشمل ذلك كلّه.  وإدراكه ك سهوً
ا ا وضعفً ا وقصدً ك عمدً وقد دلّت النّصوص عىل . )٣(, والرتّ
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 ـ ٦٦ـ 

أنّ الغفلة والنّسيان من أهمّ ما يطرأ عىل الفطرة حتَّى يرتك 
ل واآلخر  :  ; قال تعاىل  العبد مقتىض امليثاق األوّ 
    א      

 א    א  א    א   
א :   , وقال  ] ١٧٢:  األعراف [

     ]وقال ] ١١٥:  طه ,  :   א א 
אאאאא

א    ]وقال ] ١٤:  املائدة ,   :  א א א 
א       ]مسلم   ] ١٩:  احلرش رو ,

الَ  وا ((:  بسنده عن أيب هريرة قَ الُ ا:   قَ ولَ اهللاِ   يَ سُ  ! رَ لْ نَرَ هَ
? ةِ يَامَ قِ مَ الْ وْ نَا يَ بَّ بْدَ :  , إىل قوله احلديث.. .  رَ عَ ى الْ يَلْقَ  , فَ

ولُ  يَقُ كَ   أَيْ فُلْ :  فَ مْ رِ ْ أُكْ كَ  , أَملَ دْ وِّ أُسَ كَ  , وَ جْ وِّ أُزَ رْ  , وَ خِّ أُسَ , وَ
بِلَ  اإلِ َيْلَ وَ ولُ  لَكَ اخلْ يَقُ عُ ? فَ بَ رْ تَ أَسُ وَ رْ كَ تَ رْ أَذَ الَ .   بَىلَ :   , وَ قَ

ولُ  يَقُ ولُ :  فَ يَقُ الَقِيَّ ? فَ نَنْتَ أَنَّكَ مُ ولُ  الَ :  أَفَظَ يَقُ إِ :  , فَ ينِّ فَ
يتَنِي  امَ نَسِ اكَ كَ لِهِ  ((:   , قال الرتمذيّ  )١( ))أَنْسَ وْ نَى قَ عْ مَ مَ :  وَ يَوْ الْ

اكَ  ولُ  أَنْسَ قُ ابِ :  ; يَ ذَ عَ كَ يفِ الْ كُ رُ مَ أَتْ يَوْ وهُ .  الْ ُ ا فَرسَّ ذَ كَ  ))هَ
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 ـ ٦٧ـ 

٢אאא   א ،
א א ومها سببان متكامالن يطرآن عىل أثر  ؛

,  فطرة العبد حتَّى جيحد ما استيقنته نفسه من احلقّ   امليثاق يف
ك عىل التَّوحيد ,  , ورشائع اخللق عىل رشيعة احلقّ  ويؤثر الرشِّ

 :   قال تعاىل   א     
אאא

א Gאא
א  ] وقال ] ١٧٣,  ١٧٢:  األعراف ,  :

 אאאאאא
     א   ]وقال , ] ١٧٠:  البقرة  :

 
אא   ]خرف :  ; وقال ] ٢٣:  الزّ

  א א  G  א    ] الصافّات  :
, واتّباع آثارهم   ; أي يسارعون يف تقليد آبائهم ] ٧٠ـ  ٦٩

ةٍ من  وضالالهتم , واالستمساك بدينهم وعاداهتم بال حجّ
باع أهوائهم ;  )١(, وإلف باطلهم  كتاب أو أثارة من علم إالّ اتّ
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 ـ ٦٨ـ 

אא :   قال تعاىل
א א   א  א    א א   

 :  , وقال  ] ٥٠:  القصص [ א א א א 
א   ]وم  .  ] ٢٩:  الرّ

وإلف الباطل حتَّى تؤثره النَّفس عىل ما تعرفه من احلقّ 
غر ه إىل تأثري األبوين يف الصِّ , رو مسلم بسنده عن   يرجع كِربْ

ا أيب هريرة  ودٍ إِالَّ  ((:  مرفوعً لُ وْ نْ مَ ا مِ ةِ  مَ طْرَ فِ ىلَ الْ دُ عَ ولَ ,  يُ
انِهِ  دَ َوِّ اهُ هيُ وَ أَبَ انِهِ  فَ َ نَرصِّ يُ انِهِ   , وَ كَ ِّ يُرشَ ; فاألبوان يستقالّن   )١( )), وَ

, والتَّعليم,   غالبًا بالتأثري عىل الطِّفل يف صغره بالتّلقني
هيب غيب والرتَّ , وينشأ عىل حمبّته,  , حتَّى يألف دينهام  والرتَّ

; وهلذا أضيف إليهام تغيري فطرة  االستمساك بهوالعزم عىل 
م  املولود إضافة سبب ال إضافة خلق كام تزعم القدريّة ; فإهنّ

ذوا من هذه اإلضافة مدخالً ملذهبهم يف خلق أفعال العباد;  اختّ
, واهللا ال يضلّ   إِنَّ كلّ مولود يولد عىل اإلسالم:  فقالوا
ا فره من فعل اخللق ال من ; فك , وإنّام يضلّ الكافر أبواه  أحدً

; ألنّ احلديث أضاف  وهو استدالل عجيب! فعل احلقّ 
يقولون إِنَّ نفس األبوين خلقا   , وهم ال اإلضالل لألبوين
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 ـ ٦٩ـ 

ا فاحلديث .   , ولكن االبن ضلّ بخلقه واختياره ضالله وأيضً
; واهللا عىل أصلهم ال  يدلّ عىل أنّ كلّ مولود خيلق عىل اإلسالم

اخيلق يف العبد  ا وال كفرً ; ألنّ العبد خيلق إسالمه  إسالمً
  )١(!! كفره بمعزل عن مشيئة ربّه وقدرته   أو

٣אא مسلم بسنده عن عياض بن  ؛ رو
قال فيام يرويه عن  ^اهللا  أنّ رسولَ  محار املجاشعي 

مْ   ((:    ربّه لَّهُ اءَ كُ نَفَ بَادِي حُ تُ عِ لَقْ مُ  إِينِّ خَ تْهُ ُمْ أَتَ إِهنَّ , وَ
مْ  نْ دِينِهِ مْ عَ تْهُ تَالَ يَاطِنيُ فَاجْ لْتُ  الشَّ لَ ا أَحْ مْ مَ يْهِ لَ تْ عَ مَ رَّ حَ , وَ

ُمْ  ا  هلَ انً لْطَ لْ بِهِ سُ زِ ْ أُنْ ا ملَ وا يبِ مَ كُ ِ ُمْ أَنْ يُرشْ هتْ رَ أَمَ ; )٢()), وَ
هاب باليشء وسوقه وإزالته عن مكانه واالجتيال هو ال ذّ

يف نسخ بالدنا  ((:  ; قال النووي  )٣(وحتويله عن قصده
, وعن رواية احلافظ  ; وهي رواية األكثرين  فاجتالتهم باجليم

اين فاختالتهم باخلاء املعجمة واألول أصحّ .  أيب عيلّ الغسّ
وهم فذهبوا هبم وساقوهم وأزالوهم عامَّ   وأوضح , أي استخفّ

الل وتركوا القصد واهلد ,  كانوا عليه فجالوا معهم يف الضّ
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 ـ ٧٠ـ 

; أي حبسوهم عن دينهم  ومعنى رواية من رواه باخلاء
وهم عنه ياطني أو إضالهلم كام وقع  )١()) وصدّ ; فاجتيال الشَّ

; فإنّ   من أهمّ أسباب تغيري الفطرة )٢(يف رواية اإلمام أمحد
اللة يطان جيول بالعبد يف مسالك الضّ ; وينقله من معصية  الشَّ

ك   معصية حتَّى خيرجه عن أصل احلنيفيّةإىل  , ويوصله إىل الرشِّ
م احلالل والقول عىل اهللا بال علم األكرب , وحيلّل  ; فيحرّ
ر اهللا عبا , ويتّخذ إهله هواه  احلرام ده من فتنة ; وهلذا حذّ

يطان باع خطواته الشَّ ; ألنّ هناية طرقه ومنتهى قصده  , واتّ
א :  ; قال تعاىل , ونقض أصل امللّة  تغيري خلق اهللا

    א     א 
אא

    ] وقال ] ٢٧:  األعراف ,  :  א א  
א    א    א א

   Gאאא  
ج بالعبد من معصية  ] ١٦٩ـ  ١٦٨:  البقرة [ يطان يتدرّ ; فال يزال الشَّ

مات وأفحش حتَّى يوصله  إىل معصية أقبح إىل أعظم املحرّ
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 ـ ٧١ـ 

ها إثامً  هللا رشكاء   ; فيجعل ; وهو القول عىل اهللا بال علم  وأشدّ
ا  وأندادًا مات,   , وأوالدً م الطيّبات   وحيلّل املحرّ , قال   )١(, وحيرّ

يبني يف هذه اآلية املراد بالقول عىل اهللا بغري  مل ((:   الشنقيطي
له يف مواضع أخر علم ; فذكر أنّ الَّذي يقولونه   , ولكنّه فصّ

م البحائر والسوائب ونحوها , وأنّ له  بغري علم هو أنّ اهللا حرّ
ا , سبحانه وتعاىل عن ذلك علوا  , وأنّ له رشكاء أوالدً
ك والكفر هو القول أص  ((:   , وقال ابن القيّم )٢())اً كبري ل الرشِّ

ا من  عىل اهللا بال علم ذ معبودً ; فإنّ املرشك يزعم أنّ من اختّ
به إىل اهللا , ويقيض حاجته  , ويشفع له عنده  دون اهللا يقرّ

فكلّ مرشك قائل .  , كام تكون الوسائط عند امللوك بواسطته
, إذ القول عىل اهللا بال علم قد   عىل اهللا بال علم دون العكس

ينيت ن التَّعطيل واالبتداع يف الدِّ ك ضمّ ,   , فهو أعمّ من الرشِّ
ك فرد من أفراده   . )٣())والرشِّ

ياطني وإضالهلم , والرتبية عىل العقائد   فاجتيال الشَّ
الل الباطلة ك والضَّ , والغفلة عن  , وتقليد األسالف يف الرشِّ
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 ـ ٧٢ـ 

ل أثر امليثاق يف ال فطرة احلقّ ونسيانه كل ذلك وإن كان ال يبدّ
ه حتَّى ال  يذعن املكلّف ملا يعرفه من إالّ أنّه يغشاه ويرنقه ويغريّ

,  , وكامل فضله , ورمحته ; وهلذا كان من حكمة اهللا تعاىلاحلقّ 
سويلّ ال  وحمبّته للعذر أن جعل حجيّة امليثاق منوطة بالتَّذكري الرّ

عور الفطري فإينّ  ((:   ; كام ثبت يف حديث أُيبّ بن كعب بالشّ
رونكم عهدي وميثاقيأر , وأنزل عليكم  سل إليكم رسيل يذكّ

 :  , وكام هو رصيح قوله تعاىل   )١())كتبي    
   ]وقوله ] ١٥:  اإلرساء ,  : 

       G :  ^; وقوله   ] ٩,  ٨:  امللك[   א
نَ اهللاِ (( رُ مِ ذْ عُ يْهِ الْ بَّ إِلَ دٌ أَحَ يْسَ أَحَ لَ  لَ زَ لِكَ أَنْ لِ ذَ نْ أَجْ , مِ

لَ  سُ لَ الرُّ سَ أَرْ كِتَابَ وَ هللاَّ عىل عبده  ((:   ; قال ابن القيّم )٢())الْ
مها عليه تان قد أعدّ به إالّ بعد قيامهام ; ال حجّ :  ; إحدامها يعذّ

, وخلقه عليه من اإلقرار بأنّه ربّه ومليكه  ما فطره عليه
ه عليه الزم  وفاطره إرسال رسله إليه :   والثَّانية.   , وحقّ

; فيقوم عليه شاهد الفطرة  , وتقريره وتكميله بتفصيل ذلك

                                     
F١E  F ٢٨E K 
F٢E  Wא ،F٤٩٥٨E Kא K

א Wא Wא،F٦٨٦٦E K 



 

 ـ ٧٣ـ 

عة  ر انقطعت . )١())والرشِّ فإن فسح للمكلّف بعد ذلك وعمّ
ه أقىص غايةٍ  مجيع معاذيره ة يف حقّ :   , قال تعاىل ; لبلوغ احلجّ

 א           ]٣٧:  فاطر [   ,
ا رو البخاريّ بسنده عن أيب هريرة  رَ اهللاُ أَ  ((:  مرفوعً ذَ عْ

نَةً  تِّنيَ سَ هُ سِ لَّغَ تَّى بَ هُ حَ لَ رَ أَجَ ئٍ أَخَّ رِ  . )٢()) إِىلَ امْ
*** 

 

                                     
F١E א٢L٥٦٤ ،٥٦٥ K 
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 ـ ٧٥ـ 

ابع
ّ
  املبحث الر

ة
ّ
  ميثاق النبو

د  وهو العهد املوثّق , الَّذي أخذه اهللا تعاىل   , وامليثاق املؤكّ
ته من خلقه , وإقامة   ; لتبليغ وحيه بنفسه عىل أصفيائه وخاصّ

ا عىل احلق , ودعوة ; عبادة دينه يف أرضه ا وتنارصً ;  , واجتامعً
א :  قال تعاىل     א   

א  ] ٧:  األحزاب [  ,
 :  وقال    א  א  א  


א    א   א     

ده ووثّقه  ; فعظّم ميثاق أصفيائه  ] ٨١:  آل عمران [ , وأكّ
هادة عليهم , واستشهادهم  بأيامهنم ا  , والشّ ; حتَّى كان إرصً

ا اغليظً  ا شديدً ا وثيقً , ال يقو  , ومحالً عظيامً ثقيالً  , وعهدً
ته من  عىل الوفاء بأعبائه وحقوقه إالّ أصفياء اهللا تعاىل , وخاصّ

وقد كان هذا امليثاق العظيم عقيب ميثاق التَّوحيد .  خلقه
ل ة آدم عهد التَّوحيد وهم  األوّ ; فإنّ اهللا تعاىل ملَّا أخذ عىل ذريّ

سالة  عىل هيئة الذرّ  خصّ األنبياء منهم بميثاق آخر يف تبليغ الرِّ
ة يف  بن كعب  ; رو الفريايب بسنده عن أُيبّ  والنبوّ



 

 ـ ٧٦ـ 

   :   اهللا قول  א     
 ...   مَّ  ((:  ; قال ] ١٧٣,  ١٧٢:  األعراف [اآليتان مجعهم ثُ

ا , وأخذ عليهم العهد  , فتكلّموا , فاستنطقهم جعلهم أرواحً
 ,  وامليثاق א     

 ...   فإينّ أشهد :  قال;  ] ١٧٣,  ١٧٢:  األعراف [اآليتان
بع موات السّ بع عليكم السّ , وأشهد عليكم  , واألرضني السّ

, اعلموا أنّه ال  مل نعلم هبذا:   , أن تقولوا يوم القيامة  أباكم آدم
, فإينّ أرسل  , فال ترشكوا يب شيئًا  , وال ربّ غريي إله غريي

رونكم عهدي وميثاقي ,   , وأنزل عليكم كتبي إليكم رسيل يذكّ
نا وإهلنا:  فقالوا نا , وال إله ل , ال ربّ لنا غريك  نشهد أنّك ربّ
وا له يومئذ بالطَّاعة  غريك  , ورفع عليهم أباهم آدم  , فأقرّ

ورة  , فرأ فيهم الغنيّ والفقري  فنظر إليهم ,   , وحسن الصّ
يت بني عبادك:   , فقال ودون ذلك إينّ :   , قال ربّ لو سوّ

ج أحبّ أن أشكر , عليهم  , ورأ فيهم األنبياء مثل الرسّ
وا بميثاق آخر بالرِّ   النّور  :  سالة وهو الَّذي يقول, وخصّ

א   א     א  
       ]ويف رواية)١()) ] ٧:  األحزاب ,  :

                                     
F١E    א ٦٤  ،٦٥   ، F٥٢E  א ،



 

 ـ ٧٧ـ 

سالة والن(( وا بميثاق آخر يف الرِّ ة خصّ :  ; ويف رواية )١())بوّ
سالة أن يبلَّغوها  (( وا بميثاق آخر للرِّ ; وهذا  )٢())وخصّ

ة يف تعيني وقت  ح برفعه إالّ أنّه حجّ ميثاق احلديث وإن مل يرصّ
ة  :  ; لثالثة أسباب النبوّ
حايب ـ ١ , ومثل  أنّ غاية ما يقدر فيه أنّه موقوف عىل الصَّ

; ألنّه إخبار عن أمر غيبي  هذا املوقوف حكمه حكم املرفوع
, وتفسري   , وألنّه تفسري صحايب ال يعرف إالّ بتوقيف

حايب يف حكم احلديث املرفوع   .  )٣(الصَّ

                                                                        
אא א،

אא א؛
אאא  Kא W٢אL٣٢٣ ،٣٢٤،

٦١א ٦٦ א،٢L٨٥٨ ٨٦١ א،
٣אL١٤٢ K 

F١E א،א،F٢٠٢٨٣E ،
אא،،

אא، Wאאאא
     א    

א Kאא٧L٢٨ א، ٣٧٤٠ K 
F٢E   א אא א אא    ،

 א  א  
אאאא، K

א Wא١٨אL٩٢،א ٦١ 
٦٦אא،٣L١٤٢א، ٣٨ ،٣٩ K 

F٣E אWאא٢L٦٥٤א،  ٣٣  K 



 

 ـ ٧٨ـ 

; ألنّه يشعر بأنّ ميثاق   أنّ ظاهر القرآن يشهد ملضمونه ـ ٢
ة ال ,  , خياطبهم الربّ  واألنبياء مجيعٌ يف مكان واحد أُخذنبوّ

; وهذا مل حيصل إالّ   , ويشهد عليهم  , ويستشهدهم ويواثقهم
, وهم عىل هيئة الذرّ  عندما استخرجوا من ظهر آدم

ج أمثال  . الرسّ
; رو   أنّ من األحاديث املرفوعة ما يدلّ ملضمونه ـ ٣

أقبل أعرايبّ حتَّى أتى  ((:   الطرباين بسنده عن أيب مريم قال
تك ? قال:  فقال ^رسولَ اهللاِ  ل أمر نبوّ :  أيّ يشء كان أوّ

مَّ تال  أخذ اهللاُ منّي امليثاق كام أخذ من النّبيني ميثاقهم :   , ثُ
 אא

א        ]وبرشّ يب  ,  ] ٧:  األحزاب
يف منامها أنّه خرج  ^, ورأت أمّ رسولِ اهللاِ   املسيح ابن مريم

ام  ; فظاهره )١())من بني رجليها رساج أضاءت له قصور الشَّ
يدلّ عىل امليثاق الَّذي كان بعد خلق آدم وخصّ به األنبياء 

ج  ^  ; وهلذا قرنه النَّبيُّ  آنذاك وهم عىل هيئة الذرّ أمثال الرسّ
                                     

F١E א א א ١٦L١٩١  ، F١٨٢٨٠ z Eא 
 א אא ،אxא  ، W  אא א

א Kאא٨L٢٢٧ Kאא 
אאאאא

 Kא Wא ،F٤٠٨E K 



 

 ـ ٧٩ـ 

ة هلا  بام كان قبل وجوده من إرهاصات النبوّ , كام  , بل جعله أوّ
ا حديث ابن عبّاس قال.  كان كذلك بالفعل :  قلتُ  ((:  وأمّ

وح :  متى أُخذ ميثاقك ? قال! رسولَ اهللاِ  يا وآدم بني الرّ
, وانقطاع  )٢(معلول بضعف معظم رواته; فإنّه  )١())واجلسد 
ل به النَّبيُّ  , ونكارة متنه )٣(إسناده قبل نفخ  ^ ; ألنّ ما فضّ

ته والتَّنويه بذكره يف املأل األعىل ال  وح يف آدم هو كتابة نبوّ الرّ
ةَ  خلقه أو أخذ ميثاقه َ يْرسَ ; رو اإلمام أمحد بسنده عن مَ

الَ  رِ قَ جْ فَ لْتُ  ((:   الْ ا رَ :   قُ ولَ اهللاِ يَ الَ ! سُ بِيا ? قَ تِبْتَ نَ تَى كُ :  مَ
مُ  دِ  وآدَ َسَ اجلْ وحِ وَ َ الرُّ يَّة ـ.   )٤( ))بَنيْ :  ـ رمحه اهللا  قال ابن تَيْمِ

تب نبيا  أنّه كان نبيا ^أخرب  (( وح   , وكُ , وآدم بني الرّ
, وأنّه مكتوب عند اهللا خاتم النبيني وآدم منجدل يف  واجلسد

                                     
F١E אא א  Kא  Wאא١٠L٢٦٦ ، F ١٢٤٧٨ E

zאא אאא،x K 
F٢E א،א؛ K

אא ،א ؛
، ١٨٣، ٩L١٨٢، ٣L٥٦١אאW אKא

  אא א١L٤٢٧  ،٤L٤٠٣   אא  ،
٢L٥٠٣ ،٥٠٤ א،٢L١٢٤ ،١١L٢٦٧ K 

F٣E אאאאא،
א      א     Kא W

٣אL٤٥٣،٤٥٤ K 
F٤E א א  ،  ، F١٩٦٨٦E  K א   W

 Kא W٦אL١٨٩ K 



 

 ـ ٨٠ـ 

ته ^ومراده . )١(طينته , وأظهرها, وذكر   أنّ اهللا كتب نبوّ
; وهلذا جعل ذلك يف ذلك الوقت بعد خلق جسد آدم  اسمه

وح فيه ,  , وأجله ; كام يكتب رزق املولود وقبل نفخ الرّ
, وشقيّ هو أو سعيد بعد خلق جسده وقبل نفخ  وعمله

وح فيه د ...  الرّ أظهر وأعظم من أمر  ^وذلك ألنّ أمر حممَّ
ء كان ظهوره يف الكتاب  ع األنبياء قبلهمجي , وإذا عظم اليشّ

 . )٢( ))أعظم 
ة ال يمنع من تكرار بعض متعلّقاته يف  وقدم ميثاق النبوّ

نيا حلكم معيّنة ; قال عيلّ بن أيب طالب وابن عبّاس  الدّ
ي ; آدم فمن بعده إالّ أخذ عليه  نبيا مل يبعث اهللاّ  ((:  والسدّ

د  لئن بعث وهو حيّ ليؤمنن به ولينرصنّه,  ^العهد يف حممَّ
; فواثقهم بعد بعثهم عىل )٣())ويأمره فيأخذ العهد عىل قومه 

                                     
F١E א           ،  K

  אא   א  א ، 
 אא    Kא  W ، א 

،אF١٦٥٢٥Eאא،٨L١٠٦،
F٦٣٧٠Eא،،F٣٦٢٦EKאא

 Kא Wא٣L٢٥١،F٥٧٥٩E،
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F٣E  א ٣L٣٣٢  K   א א א١L٤٦٤،



 

 ـ ٨١ـ 

د  ; ألفضليّته وعلوّ مكانته وعموم  ونرصته ^اإليامن بمحمّ
;  والظَّاهر أنّ هذا تأكيد عىل بعض متعلّقات ميثاقهم.  رسالته

ل يعمّ هذا األصل وغري ة األوّ :  ; قال مقاتل  هألنّ ميثاق النبوّ
,  أخذ اهللاُ ميثاقهم عىل أن يعبدوا اهللاّ (( , ويدعوا إىل عبادة اهللاِ

ا ق بعضهم بعضً وهذه . )١()), وينصحوا لقومهم  ويصدّ
ة, ورشح  جتمع معظم ما ذكره العلامء يف بيان حقيقة ميثاق النبوّ

, وتدلّ عىل أنّ ميثاقهم يدور عىل ثالثة أصول كبار )٢(مضمونه
                                                                        

א٤L١٢٥  א،١L٣٥٧  K 
F١E א٣L٥٠٨ K 
F٢E  א א    א א א  ؛
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  K٣אL٣٣٠  Kא   W  ،

א       Kא  W
אא א  א K א ٤אL٣٧١  Kא  W

    א،  א   ،
אא Wא

אאאא ،
  K א ٣L٥٠٨  א  ،١٤L١٢٧  Kא 
 Wאאאא K٢אL١٤٦ K

א  Wא אא ، ،
 א אא  K  א ٣L٤٦٩ K

א  Wא  א א    K
א٤אL٣٦٥ Kא  Wא

 א  K א ٣L٣٣١  K   אא 
אא ؛

א K



 

 ـ ٨٢ـ 

                                                                        
א    Kא      ؛

   ،   ،    ،   ،
  W א    א    

א  א א    א   
 zא W١٣x Kא Wא٦L٥٩٩ K 

  אא W 
   Wא    א   א 

 אאא،  אא ؛
 ، א، K

 אאאא  ؛
  א   א       א

א אא؛ ؛
א   א  א א   א  ؛

א אא    א؛ 
       א א   א W ؛

 א     zא  W١٢٤x א  ، W
FF א א  א  א    ،EEא 
١L٣٧٧  Kא   א א א   

א       א   ؛
א>א Wאא٨L١١٥ א،

א٣L٧٨ ،٧٩ א،٣L٢٠٩ K 
 א  Wא   א 

א           א ،
    אא      ،

    א   א >>א   W
 א٨אL١١٩   ،٢٥L١٩٧   K    א א א

  א א       א  ،  ؛
א א     א  ؛ ،  א ،

א  ،אא  ،
א א א    א 



 

 ـ ٨٣ـ 

سل ومقاصده عبادة اهللاِ :  ; أحدها جتمع قواعد دين الرّ
ك وأهله  وحده , وإفراد اهللا تعاىل   ; وذلك بالرباءة من الرشّ

:  ; قال تعاىل بكلّ ما رشعه من العبادات الظَّاهرة والباطنة
 אא  Gא

   ] خرف  :  , وقال ] ٢٧,  ٢٦:  الزّ   
 Gאא  Gא  

عراء[  א :  , وقال ] ٧٧ـ  ٧٥:  الشّ
 א   ]وقال ] ١٤:  طه ,  :   א  

אאאא
א   ]وقال ] ١٠٤:  يونس ,  : 

   א     ] وهذا .  ] ٩٢:  األنبياء
األصل فضالً عن كونه من حتقيق حكمة اخللق الرشعيّة الكليّة 

ة  رة لنجاح دعوة التَّوحيدإالّ أنّه رضو ; ألنّ أعباء النبوّ
عوة تتطلّب كامل االتّصال باهللا تعاىل ; عبادة  والتَّبليغ والدّ

                                                                        
אא  K

אא  ؛
؛א

אאא
א    K אא א א    

א  Kא  Wא٣L٤٦٩  K 



 

 ـ ٨٤ـ 

الً وإنابة  واستعانة ة  , وتوكّ ة وقت التَّكذيب والشدّ .   , وبخاصّ
اعية  عوة عىل أقوال الدّ وتتطلّب من جهة أخر ظهور آثار الدّ

ين ب وأفعاله  :   , قال تعاىل حاله وقاله; ليؤثّر عىل املدعوّ
        G    

א    Gא    א   ]٩٩ـ  ٩٧:  احلجر [   ,
 :  وقال
)١(א

א   ]٨٨:  هود [  . 
عوة لعبادة اهللا تعاىل وحده ال رشيك :   واألصل الثّاين الدّ

א :   , قال تعاىل له אא       
אאא   ]وقال  ] ٣٦:  النَّحل ,  : 

             ]٢٥:  األنبياء [  ,
אאא :  وقال

א   ]وقال ] ٥٩:  األعراف ,  :
       א אא    א   

                                     
F١E אאאאא ،א Kא Wא

٢L٤٥٦ K 



 

 ـ ٨٥ـ 

   ]وقال  ] ٦٥:  األعراف ,  :      
אאא   ]وقال  ] ٧٣:  األعراف ,  :  

אאא   ]األعراف  :
אא :  , وقال ] ٨٥

א    א   ] أي أدعو إىل  ] ١٠٨:  يوسف ;
اهللا وحده ال رشيك له عىل علم يقيني بديني وطريقة 

وهذا العلم هو أصل دعوة التَّوحيد ملا يستتبعه من .   )١(دعويت
عوة قة , ونصح يف بيان حقي , وأمانة يف التَّبليغ إخالص يف الدّ

الته وآثاره  :   , قال تعاىل التَّوحيد وحقوقه ومكمّ 
   ]عراء  :  , وقال ] ١٠٧:  الشّ

א        G    
   א    ] وقال ] ٦٢,  ٦١:  األعراف ,  : 

    א         
א   ]٧٢:  يونس [  . 

;  االجتامع عىل دين اهللا وتوحيده:  واألصل الثّالث
ا ق النَّبيّون بعضهم بعضً ابق بالالحق فيصدّ ,   , ويبرشّ السَّ

                                     
F١E א Wא٨٨ K 



 

 ـ ٨٦ـ 

 :  , قال تعاىل )١(, وينرصه إن أدركه  ويؤمن به  
אאא

 א  א א     ]ور ; قال ابن   ] ١٣:  الشُّ
الم ـ  ((:  كثري الة والسَّ أوىص اهللا مجيع األنبياء ـ عليهم الصَّ

,   )٢()), وهناهم عن االفرتاق واالختالف  باالئتالف واجلامعة
  :  وقال تعاىل   א  א  א

          
אא

א  ] قال طاوس واحلسن وقتادة  ] ٨١:  آل عمران ;  :
ا  (( ق بعضهم بعضً وقال . )٣())أخذ اهللا ميثاق النبيني أن يصدّ

ي  , وعبد اهللا بن عبّاس عيلّ بن أيب طالب مل  ((:   , والسدّ
; آدم فمن بعده إالّ أخذ عليه العهد يف  نبيا اهللاّ  يبعث
د , ويأمره   لئن بعث وهو حيّ ليؤمنن به ولينرصنّه ^ حممَّ

قول طاوس  ((:  ; قال ابن كثري)٤())فيأخذ العهد عىل قومه 
                                     

F١E א  W א ٣L٣٣١   א א ، ٤L٣٧١ ،
א٤L١٢٧אא،١٧،

٣אL٤٦٩ K 
F٢E א٤L١٠٩ K 
F٣E א١L٣٧٨ Kא Wא٣L٣٣٢ ،٣٣٣ K 
F٤E  א ٣L٣٣٢ א  ،١L٣٢٢ א  ،



 

 ـ ٨٧ـ 

واحلسن البرصي وقتادة ال يضاد ما قاله عيلّ وابن عبّاس وال 
وس مثل ; وهلذا روي عن طا , بل يستلزمه ويقتضيه ينفيه

أعظم من  ^; وذلك ألنّ النَّبيَّ )١())قول عيلّ وابن عبّاس 
سل; ألفضليّته وعموم رسالته,  جيب تصديقه ونرصته من الرّ
قني إِنَّ امليثاق عىل التَّصديق والنرصة  حتَّى قال بعض املحقّ

; فكلّ نبيّ من  خمتصّ به دون غريه من أنبياء اهللا ورسله
لني واآلخرين أخذ ميث د األوّ  ^اقه عىل اإليامن بمحمّ

يَّة ونرصته إن هو أدركه يْمِ  :   قوله ((:   ; قال ابن تَ
     د باالتّفاق; فإنّ رسالته كانت متناول ملحمّ

ة سل فيه قوالن...  عامّ ;  وهل يدخل يف ذلك غريه من الرّ
ل من األنبياء أ:  قيل ق الثّاين إِنَّ اهللا أخذ ميثاق األوّ ن يصدّ

بل :  وقيل.  , وأمره أن يأخذ امليثاق عىل قومه بذلك  وينرصه
ة د خاصّ سول هو حممَّ , وهو )٢(, وهذا قول اجلمهور هذا الرَّ

واب ة الصَّ , مل   ; ألنّ األنبياء قبله إنّام كانت دعوهتم خاصّ

                                                                        
١L٣٧٨ א،٦L٤٣٤ K 

F١E א١L٣٧٨ zKx K 
F٢E אאאאא

אאאא؛
אאא

  Kא  Wאא٧L١٦٧١٧٠  K 



 

 ـ ٨٨ـ 

, فإذا مل يدخل يف دعوهتم مجيع  يكونوا مبعوثني إىل كلّ أحد
من بعدهم كيف يدخل فيها من أدركهم من أهل زمنهم و
وكذلك ...   , واهللا قد بعث يف كلّ قوم نبيا  األنبياء قبلهم

  :   قوله    والنّرصة مع اإليامن به هو ,
سل مل يؤمروا بجهاد اجلهاد ,   , ونوح وهود ونحوهم من الرّ

وال شكّ أنّ ما . )١())هاد ولكن موسى وبنو إرسائيل أمروا باجل
ة ذكره شيخ اإلسالم ـ رمحه اهللا , إالّ أنّ ما  ـ له وجاهة وقوّ

ذكره ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ من مجع بني القولني أقرب إىل 
ا رً سول ذكر يف اآلية منكَّ واب; ألنّ الرَّ , والنّكرة يف سياق   الصَّ

; فال يكون فيام ورد عن بعض   )٢(اإلثبات تقتيض اإلطالق
ا للنَّبيِّ  ا أو ختصيصً لف تقييدً ة السَّ بميثاق اإليامن  ^أئمّ

والنّرصة وإنّام هو تنصيص عىل أرشف رسولٍ أخذ امليثاق عىل 
وكذلك املواثقة عىل اإليامن والنّرصة ال .  اإليامن به ونرصته

باع ; ألنّ اإليامن ال يستل ^تستلزم تقييد امليثاق بنبيّنا  زم االتِّ
سالة ا بالرِّ ; وهلذا كان اخلرض مؤمنًا  إالّ ممّن كان مقصودً

                                     
F١E א  א  ٤٥٣ Kא W א ٤L١٢٥ ،

א  א١L٣٧٢،٣٧٣،א 
 ١٠L١٢ ،٧٢٨  א  ،٣L٢١٠א  ،

א١L٢٢١ K 
F٢E אWא٣אL٣zL אא

x K 



 

 ـ ٨٩ـ 

باع رشيعته الم ـ دون أن يلزمه اتّ ,   بموسى ـ عليهام السَّ
; وهلذا اعترب اإلمام  وكذلك النّرصة ال تنحرص يف اجلهاد

ا من النّرصة ا رضبً  .  )١(الطَّربيّ تصديق النَّبيني بعضهم بعضً
فإنّ  ^إليامن والنّرصة ال خيتصّ بنبيّنا وإذا كان ميثاق ا
, وبلغته دعوته ال يمكنه الوفاء بميثاق  كلّ من أدرك رسالته

د  باع حممَّ سل ونرصهتم إالّ باتّ ;  واجلهاد معه ^اإليامن بالرّ
ا رو مسلم بسنده عن أيب هريرة  سُ  ((:   مرفوعً ي نَفْ الَّذِ وَ

عُ يبِ أَحَ  مَ هِ الَ يَسْ دٍ بِيَدِ َمَّ ٌّ حمُ اينِ َ الَ نَرصْ ُودِيٌّ وَ ةِ هيَ هِ األُمَّ ذِ نْ هَ دٌ مِ
ابِ  حَ نْ أَصْ انَ مِ لْتُ بِهِ إِالَّ كَ سِ ي أُرْ نْ بِالَّذِ مِ ؤْ ْ يُ ملَ وتُ وَ مُ مَّ يَ ثُ

, ورو اإلمام أمحد بسنده عن جابر بن عبد اهللا  )٢())النَّارِ 
ا اهللا عنهام ريض ـ يا ((:  ـ مرفوعً ى حَ وسَ انَ مُ وْ كَ مْ  لَ كُ رِ َ أَظْهُ بَنيْ

نِي  تَّبِعَ هُ إِالَّ أَنْ يَ لَّ لَ ا حَ يبايع النّاس  ^ ; وهلذا كان النَّبيُّ  )٣())مَ
; رو البخاريّ   عىل حتقيق هذا امليثاق باتّباعه واجلهاد معه

امت  ا بسنده عن عبادة بن الصَّ ىلَ أَنْ الَ  ((:   مرفوعً وينِ عَ ايِعُ بَ
يْئً  وا بِاهللاِ شَ كُ ِ قُوا اتُرشْ ِ الَ تَرسْ نُوا , وَ زْ الَ تَ تُلُوا  , وَ قْ الَ تَ , وَ

                                     
F١E א Wא٣L٣٣٣ K 
F٢E  Wא ،F٢١٨E K 
F٣E א،א،F١٤١٠٤E Kא

Kא Wאא٦L٣٤٣٨،
F١٥٨٩E K 



 

 ـ ٩٠ـ 

مْ  كُ الَدَ الَ   أَوْ , وَ مْ لِكُ جُ أَرْ مْ وَ يكُ دِ َ أَيْ هُ بَنيْ ونَ ُ رتَ فْ تَانٍ تَ أْتُوا بِبُهْ الَ تَ , وَ
وفٍ  رُ عْ وينِ يفِ مَ صُ يخان بسندهيام عن )١())تَعْ , ورو الشَّ

ا  عبادة امت مرفوعً نَا عَ  ((:   بن الصَّ عَ ايَ ةِ يفِ بَ الطَّاعَ عِ وَ مْ ىلَ السَّ
نَا هِ رَ كْ مَ طِنَا وَ نْشَ ا مَ نَ ِ يُرسْ ا وَ نَ ِ رسْ عُ يْنَا , وَ لَ ةً عَ رَ أَثَ أَنْ الَ   , وَ , وَ

نَ اهللاِ فِيهِ  مْ مِ كُ نْدَ ا عِ احً ا بَوَ رً فْ ا كُ وْ رَ هُ إِالَّ أَنْ تَ لَ رَ أَهْ عَ األَمْ نَازِ نُ
انٌ  هَ رْ ىلَ أَنْ  ((:  , ويف رواية)٢())بُ عَ نَّا الَ  وَ نَامَ كُ َقِّ أَيْ ولَ بِاحلْ نَقُ

ةَ الَئِمٍ  مَ وْ افُ يفِ اهللاِ لَ رِ  ((:  , ويف رواية ثانية)٣())نَخَ ىلَ األَمْ عَ وَ
رِ  نْكَ ـمُ نِ الْ يِ عَ النَّهْ وفِ وَ رُ عْ ـمَ , ورو البخاريّ بسنده  )٤( ))بِالْ

لمي  يْتُ النَّبِيَّ  ((:  قال عن جماشع السّ ي  ^ أَتَ أَخِ ا وَ أَنَ
لْتُ  قُ ةِ :  فَ رَ جْ ِ ىلَ اهلْ نَا عَ ايِعْ الَ   بَ قَ ا:  , فَ لِهَ ةُ ألَهْ رَ جْ ِ تِ اهلْ ضَ ,  مَ
لْتُ  قُ الَ :  فَ نَا ? قَ بَايِعُ الَمَ تُ ادِ :  عَ هَ اجلِْ الَمِ وَ سْ ىلَ اإلِ  . )٥( ))عَ

ة من واقع النّصوص ومن  رت صفة ميثاق النبوّ وإذا تقرّ

                                     
F١E א Wא،F٣٨٩٢E K 
F٢E    W  ،א  F٧٠٥٦E  ،  W

א ،F٣٤٢٧E K 
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אא Kא Wאא٥L٢٢٩،٢٣٠ K 
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 ـ ٩١ـ 

أنّ مضمونه يدور عىل حتقيق , واتّضح   تفسريات العلامء
; فال شكّ أنّ يف أخذ  , واالجتامع عليه  , وتبليغه التَّوحيد

 ميثاق األنبياء أمجعني عىل هذه األصول وهم مجيعٌ بني يدي ربِّ 
,  العاملني هلو أكرب دليل عىل األمهيّة الكرب هلذه األصول الكليّة

ا وغاية ات جوهرً   :  ; قال تعاىل وعىل وحدة النبوّ
אאא

 א  א א    ] ور ; فإقامة  ] ١٣:  الشُّ
مَّ االجتامع عىل ين هو جوهر  دين اهللا يف النّفس والغري ثُ هذا الدِّ

لني )١(دعوة مجيع أنبياء اهللا ورسله , والغاية املقصودة من األوّ
, ودليل وفائهم  واآلخرين, وهلذا كانت حملّ سؤاهلم

 :   , ومناط سعادهتم أو شقائهم; قال تعاىل بميثاقهم
     א  א   א

       G   א 
א   ]فاخللق يُسألون أمجعون   ] ٨,  ٧:  األحزاب ;

بني يدي ربِّ العاملني عن وفائهم ووفاء أنبيائهم بميثاقهم; 
, وكذب أعدائهم,   ليظهر صدق أنبيائهم, وصدق أتباعهم

                                     
F١E א Wא٦L٥٩٩ K 



 

 ـ ٩٢ـ 

א ونكثهم بميثاقهم   א  א א 
א   ]قال تعاىل)١(] ٣١:  النَّجم ;  :  א

א  ] وقال ] ٦:  األعراف ,   : 
א       א  א  א א  

א  :  , وقال ] ١٠٩:  املائدة[  א     
 :  , وقال ] ٦٥:  القصص[   )٢(   Gא 
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 ـ ٩٣ـ 

  ] البخاريّ بسنده عن أيب  ] ٩٣ـ  ٩٢:  احلجر رو ;
امرف سعيد اخلدريّ  ولُ  ((:   وعً يَقُ ةِ فَ يَامَ قِ مَ الْ وْ ى نُوحٌ يَ عَ دْ : يُ

بِّ  ا رَ يْكَ يَ دَ عْ سَ بَّيْكَ وَ ولُ  لَ يَقُ ولُ :  , فَ يَقُ تَ ? فَ لَّغْ لْ بَ , :  هَ مْ نَعَ
تِهِ  الُ ألُمَّ يُقَ ونَ :  فَ ولُ يَقُ مْ ? فَ كُ لَّغَ لْ بَ يرٍ :   هَ نْ نَذِ ا مِ انَ ا أَتَ  .مَ

ولُ  يَقُ دُ لَكَ :  فَ هَ شْ نْ يَ ولُ مَ يَقُ تُهُ :  ? فَ أُمَّ دٌ وَ َمَّ هُ   حمُ ونَ أَنَّ دُ هَ تَشْ , فَ
لَّغَ  دْ بَ א ,   قَ  א    َّل هُ جَ لُ وْ لِكَ قَ ; فَذَ

هُ  رُ אאא :  ذِكْ
אא    ]ابن ماجه  )١()) ] ١٤٣:  البقرة ورو ,

ا بسنده عن أيب سعيد اخلدري  هُ  ((:  مرفوعً عَ مَ ِيءُ النَّبِيُّ وَ جيَ
الَنِ  جُ ةُ   الرَّ هُ الثَّالثَ عَ مَ ِيءُ النَّبِيُّ وَ جيَ ;  , وَ لُّ أَقَ لِكَ وَ نْ ذَ ثَرُ مِ أَكْ , وَ
هُ  الُ لَ يُقَ تَ :  فَ لَّغْ لْ بَ ولُ هَ يَقُ كَ ? فَ مَ وْ مْ :  قَ عَ هُ  نَ مُ وْ ى قَ عَ يُدْ , , فَ

الُ  يُقَ مْ :  فَ كُ لَّغَ لْ بَ ونَ هَ ولُ يَقُ الُ  الَ :  ? فَ يُقَ ? :  , فَ دُ لَكَ هَ نْ يَشْ مَ
ولُ  يَقُ تُهُ :  فَ أُمَّ دٌ وَ َمَّ ةُ  حمُ ى أُمَّ عَ تُدْ دٍ , فَ َمَّ الُ   حمُ ا? :   , فَيُقَ ذَ لْ بَلَّغَ هَ هَ

ولُونَ  مْ :   فَيَقُ لِكَ :   ولُ فَيَقُ  ,  نَعَ مْ بِذَ كُ لْمُ ا عِ مَ ولُونَ وَ نَا نَبِيُّنَا :   ? فَيَقُ َ ربَ أَخْ
وا لَ قَدْ بَلَّغُ سُ لِكَ أَنَّ الرُّ قْنَاهُ  بِذَ دَّ اىلَ :   قَالَ .   فَصَ هُ تَعَ لُ مْ قَوْ لِكُ  :  فَذَ

  א  א א    א 
                                                                        

٧אL١٦٤ אא،١٤٣ ،١٤٤ K 
F١E א Wא ،F٤١٢٧E K 



 

 ـ ٩٤ـ 

 . )١( )) ] ١٤٣:  البقرة[    א
*** 
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 ـ ٩٥ـ 

  املبحث اخلامس
ب
ِّ
  اعــميثاق االت

وهو ما أخذه اهللا تعاىل عىل عباده يف كتبه وعىل لسان رسله 
د عىل قبول التَّوحيد , وتبليغ  , واإلذعان حلقوقه من عهد مؤكّ

وه عن األنبياء  , والبشارات, من األحكام واألخبارما تلقّ
ةٍ البشارة بمجيء أرك ; سيّد املرسلني, )١(ون العاملوبخاصّ

ة اهللا عىل العاملني  :   ; قال تعاىل )٢(وحجّ   
א א   א א    א

   א א   א אא א א
      ]وقال ] ٨٣:  البقرة ,  :  

אאאא
א   א         

    א אא   א א  א 
    G  א    א א 
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F٢E א W א א  ١L١٧٢ ،٥٥١א  א ،

 ٢٢٤  א  ،١L٦٦ ،٤٣٦ א  ،
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 ـ ٩٦ـ 

א   ]وقال  ] ١٧٠,  ١٦٩:  األعراف ,  : א
 א      א א א

אא   ]قال ابن  ] ١٨٧:  آل عمران ;
اهللا وهتديد ألهل الكتاب الَّذين  هذا توبيخ من ((:  كثري
اهللا عليهم العهد عىل ألسنة األنبياء أن يؤمنوا  أخذ

د هوا بذكره يف النّاس, فيكونوا عىل أهبة ^ بمحمّ , وأن ينوّ
ضوا عام  , فكتموا ذلك ا أرسله اهللا تابعوه, فإذ من أمره , وتعوّ

ون الطّفيف,  نيا واآلخرة بالدّ وعدوا عليه من اخلري يف الدّ
خيف فقة صفقتهم, وبئست  واحلظّ الدنيوي السّ , فبئست الصّ

ويف هذا حتذير للعلامء أن يسلكوا مسلكهم .  البيعة بيعتهم
العلامء أن , فعىل  , ويسلك هبم مسلكهم فيصيبهم ما أصاهبم

الح,  يبذلوا ما بأيدهيم من العلم النَّافع , الدالّ عىل العمل الصَّ
; فقد ورد يف احلديث املرويّ من طرق  وال يكتموا منه شيئًا

دة عن النَّبيِّ  مَ  ((:   أنّه قال ^ متعدّ هُ أُجلِْ تَمَ لْمٍ فَكَ نْ عِ ئِلَ عَ نْ سُ مَ
ارٍ  نْ نَ امٍ مِ ةِ بِلِجَ يَامَ قِ مَ الْ وْ  . )١( )) )١( ))يَ

                                     
F١E אאא،

א       Kא  W، א 
،אF٨١٧٧ ،٨٢٨٤Eא،א،،

  F٣١٧٣Eא ، א  ،  ، F٢٦١E  K א W
 Kאא٢L١٠٧٧ ، F ٦٢٨٤E K 



 

 ـ ٩٧ـ 

ة عن طريق البيعة;  باع يتمّ يف عهد النبوّ وكان ميثاق االتَّ
مع والطّاعة يف  )٢(فيبايع األتباع أو النقباء نبيّهم عىل السّ

אא :   املعروف, قال تعاىل
אאאאאא

     א   
א

א א    ]هؤالء  ((: ; قال القرطبي ] ١٢:  املائدة
; بأن  , تكفّل كلّ واحد بسبطه  النقباء قوم كبار من كلّ سبط

; بايع   ونحو هذا كان النّقباء ليلة العقبة.  يؤمنوا ويتّقوا اهللا
بعني  ^اهللا  ; فاختار رسولُ   سبعون رجالً وامرأتان من السّ

هم النّقباء اثني عرش رجالً  , )٣())  ; اقتداء بموسى , وسامّ
األنصار ليلة العقبة  ^اهللا  ملَّا بايع رسول ((:   وقال ابن كثري

                                                                        
F١E   א ١L٤٣٦  K    א א 

אא  אא Kא
א    א      א  ؛

א Kא Wא١אL٥٥١ ،א
٤L٣٠٤ ،٣٠٥ ، א  א ١L٢٥٩א  ،

١L٤٧٠ K 
F٢E אאאא،א

    Kא W   א ٢אL١٦٧،
١٦٨א،٦L١١٢ K 

F٣E א٦L١١٢ K 



 

 ـ ٩٨ـ 

, وتسعة من  ; ثالثة من األوس كان فيهم اثنا عرش نقيبًا
 ^لنَّبيِّ , عن أمر ا  ; كانوا عرفاء عىل قومهم ليلتئذ  اخلزرج

; وهم الَّذين ولوا املعاقدة واملبايعة عن قومهم للنَّبيِّ  هلم بذلك
مع والطَّاعة  ^ امت  , كام قال عبادة  )١())عىل السَّ بن الصَّ
   :))  ِولَ اهللا سُ نَا رَ عْ ايَ ةِ  ^بَ الطَّاعَ عِ وَ مْ ىلَ السَّ ِ  عَ رسْ عُ , يفِ الْ

 ِ يُرسْ الْ هِ  وَ رَ كْ ـمَ الْ طِ وَ نْشَ ـمَ الْ يْنَا , وَ لَ ةٍ عَ رَ ىلَ أَثَ عَ ىلَ أَنْ الَ  , وَ عَ , وَ
هُ  لَ رَ أَهْ عَ األَمْ نَازِ نَّا نُ نَامَ كُ يْ َقِّ أَ ولَ بِاحلْ ىلَ أَنْ نَقُ عَ افُ يفِ  , وَ ; الَ نَخَ

ةَ الَئِمٍ  مَ وْ :  وقال يف رواية أخر أكثر تفصيالً . )٢()) اهللاِ لَ
لِ (( سَ الْكَ اطِ وَ ةِ يفِ النَّشَ الطَّاعَ عِ وَ مْ ىلَ السَّ نَاهُ عَ عْ ايَ ةِ  بَ قَ ىلَ النَّفَ عَ , وَ

 ِ رسْ عُ الْ ِ وَ يُرسْ نِ  يفِ الْ يِ عَ النَّهْ وفِ وَ رُ عْ ـمَ رِ بِالْ ىلَ األَمْ عَ , وَ
رِ  نْكَ ـمُ ولَ يفِ اهللاِ الْ ىلَ أَنْ نَقُ عَ افَ   ـ, وَ الَ نَخَ اىلَ ـ وَ عَ تَ كَ وَ بَارَ تَ

ةَ الئِمٍ فِيهِ  مَ وْ َ النَّبِيَّ  لَ نْرصُ ىلَ أَنْ نَ عَ ,  ^ , وَ بَ ثْرِ يْنَا يَ لَ مَ عَ دِ ا قَ إِذَ
َنَّةُ  نَا اجلْ لَ ا وَ نَ نَاءَ أَبْ نَا وَ اجَ وَ أَزْ نَا وَ سَ نْهُ أَنْفُ نَعُ مِ َّا نَمْ هُ ممِ نَعُ نَمْ هِ   فَ ذِ هَ ; فَ

و سُ ةُ رَ يْعَ ا  ^لِ اهللاِ بَ يْهَ لَ نَا عَ عْ ايَ تِي بَ , ويف هذه البيعة )٣())الَّ
 :  الكرب نزل قوله تعاىل א  א א 

                                     
F١E א٢L٣٢zx K 
F٢E א       ، F٣٤٢٦E  K 

אא ،F٦٦٦٠E K 
F٣E א،F٢١٧٠٦E Kא W

 Kא Wא٧L٢٢٢ K 



 

 ـ ٩٩ـ 

 א   א    א   א
א א     אא א אא  

אאא  ] ١( ] ١١١:  التَّوبة(  . 
ر املبايعة عىل مع والطّاعة وقد تتكرّ لتأكيد ;  السّ

; رو البخاريّ بسنده عن عبادة بن  االستمساك بمتعلّقاهتا
امت  نْ  ^اهللا  أنّ رسولَ  الصَّ ةٌ مِ ابَ صَ هُ عِ لَ وْ حَ الَ وَ قَ

ابِهِ  حَ يْئًا((:  أَصْ وا بِاهللاِ شَ كُ ِ ىلَ أَنْ ال تُرشْ وينِ عَ ايِعُ الَ   بَ وا , وَ قُ ِ ,  تَرسْ
نُوا زْ الَ تَ كُ  وَ الدَ تُلُوا أَوْ قْ الَ تَ َ  مْ , وَ هُ بَنيْ ونَ ُ رتَ فْ تَانٍ تَ أْتُوا بِبُهْ الَ تَ , وَ

مْ  لِكُ جُ أَرْ مْ وَ يكُ دِ وفٍ  أَيْ رُ عْ وا يفِ مَ صُ الَ تَعْ مْ   , وَ نْكُ ىفَ مِ نْ وَ ; فَمَ
ىلَ اهللاِ هُ عَ رُ أَجْ يَا   فَ نْ وقِبَ يفِ الدُّ عُ يْئًا فَ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ , وَ

هُ  ةٌ لَ ارَ فَّ وَ كَ هُ نْ أَصَ  فَ مَ وَ إِىلَ , وَ هُ هُ اهللاُ فَ َ رتَ مَّ سَ يْئًا ثُ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ
فَ ــ; إِنْ شَ  اهللاِ  نْهُ ــاءَ عَ إِنْ شَ  ا عَ بَ ــ, وَ اقَ ىلَ .  هُ ــاءَ عَ نَاهُ عَ عْ بَايَ فَ

لِك ; كانت  ; فهذه بيعة مغايرة لبيعة العقبة الكرب )٢())  ذَ
ح احلافظ ابن حجر ـ ة طويلة, رجّ  رمحه اهللا ـ بعدها بمدّ

ة ; للتَّرصيح بذلك يف بعض طرق  حصوهلا بعد فتح مكّ
ر إسالمهم من  احلديث ; وهلذا حرضها بعض من تأخّ
حابة  ^ , وجرير البجيل, وتال النَّبيُّ  ; كعبد اهللا بن عمرو الصَّ

                                     
F١E א Wא٨L٢٦٧ K 
F٢E א Wא ،F١٧E K 



 

 ـ ١٠٠ـ 

א :   ملَّا بايعهم قوله تعاىل  א א  
 ...   ر  ] ١٢:  املمتحنة [اآلية ; ونزول هذه اآلية متأخّ

 . )١(عن صلح احلديبية بال خالف 
مع والطَّاعة من أجل  وقد يكون تكرار املبايعة عىل السَّ

, وخصاهلا العليا الَّتي ال يبلغها إالّ   االلتزام ببعض متعلّقاهتا
, والبيعة  ; كالبيعة عىل ترك السؤال خواصّ املؤمنني وعليتهم

; رو مسلم بسنده   عىل الثَّبات يف املعركة ولو أفىض إىل املوت
الَ  يّ قَ عِ جَ الِكٍ األَشْ فِ بْنِ مَ وْ ولِ  ((:   عن عَ سُ نْدَ رَ نَّا عِ  ^اهللاِ  كُ

ةً  عَ نِيَةً  تِسْ امَ ةً   , أَوْ ثَ بْعَ الَ  , أَوْ سَ قَ ولَ اهللاِ :  , فَ سُ ونَ رَ بَايِعُ أَالَ تُ
دٍ بِبَ  ـ هْ يثَ عَ دِ نَّا حَ كُ نَاوَ لْ قُ ةٍ ـ فَ ولَ اهللاِ :  يْعَ سُ ا رَ نَاكَ يَ عْ ايَ دْ بَ مَّ .  قَ ثُ

الَ  نَا: قَ لْ قُ ولَ اهللاِ? فَ سُ ونَ رَ بَايِعُ ولَ :  أَالَ تُ سُ ا رَ نَاكَ يَ عْ ايَ دْ بَ اهللاِ,  قَ
الَ  مَّ قَ الَ :  ثُ ولَ اهللاِ ? قَ سُ ونَ رَ بَايِعُ نَا:   أَالَ تُ يَ دِ نَا أَيْ طْ بَسَ نَا  فَ لْ قُ :  , وَ

دْ بَ  ولَ اهللاِ قَ سُ ا رَ نَاكَ يَ عْ الَ  ايَ ? قَ كَ بَايِعُ المَ نُ وا :  , فَعَ بُدُ عْ ىلَ أَنْ تَ عَ
يْئًا وا بِهِ شَ كُ ِ الَ تُرشْ وا اهللاَ وَ تُطِيعُ , وَ سِ َمْ اتِ اخلْ لَوَ الصَّ َّ  , وَ أَرسَ , وَ

يَّةً  فِ ةً خَ لِمَ يْئًا كَ وا النَّاسَ شَ أَلُ الَ تَسْ أَيْتُ بَعْضَ )٢(, وَ دْ رَ قَ لَ , فَ
                                     

F١E א Wא١L٦٦ ،٦٧ K 
F٢E  אא א ؛אא؛

אאא Kא Wא،
א،F٤٥٦Eא، ،א، F ١٣٩٩ E،

א،א ،F٢٨٥٨E،א،



 

 ـ ١٠١ـ 

مْ  هِ دِ طُ أَحَ وْ طُ سَ قُ سْ رِ يَ ئِكَ النَّفَ هُ   أُولَ لُ نَاوِ ا يُ دً أَلُ أَحَ سْ امَ يَ , فَ
اهُ  :  , ورو الشيخان بسندهيام عن يزيد بن أيب عبيد قال)١())إِيَّ

عِ (( وَ نِ األَكْ ةَ بْ لَمَ لْتُ لِسَ ولَ اهللاِ :  قُ سُ تُمْ رَ عْ ايَ ءٍ بَ ْ ىلَ أَيِّ يشَ  ^عَ
 ? بِيَةِ يْ ُدَ مَ احلْ وْ الَ يَ تِ :  قَ وْ ـمَ ىلَ الْ , ورو مسلم بسنده عن )٢())عَ
ولَ  ((:  ـ قال اهللا عنهام  ريض  اهللا ـ جابر بن عبد سُ بَايِعْ رَ ْ نُ اهللاِ   ملَ

تِ  ^ وْ ـمَ ىلَ الْ رَّ  عَ فِ ىلَ أَنْ الَ نَ نَاهُ عَ عْ ايَ امَ بَ ; قال ابن )٣()), إِنَّ
ايعة عىل املوت ; ألنّ املراد باملب ال تنايف بني احلديثني ((:  حجر

وا ولو ماتوا , وهو  أالّ يفرّ دّ , وليس املراد أن يقع املوت وال بُ
واية , ونافع يف رواية ثانية, وعدل  الَّذي أنكره جابر يف هذه الرِّ

رب:   عنه إىل قوله ; أي عىل الثَّبات وعدم )٤(بل بايعهم عىل الصَّ
د عرفت وق. )٥()) ال  ; سواء أفىض هبم ذلك إىل املوت أم الفرار

هذه البيعة الَّتي بايع فيها خري اخللق خرية أهل األرض ببيعة 
                                                                        

 F٢٢٨٦٨Eא ،   W  ٣אL٨٦ א  ،
٦L١١٨،١٣L١٩٤ K 

F١E  Wא،F١٧٢٩E K 
F٢E א W،אF٤١٦٩E،،

א،F٣٤٦٢E K 
F٣E  Wא،F٣٤٥٠E K 
F٤E  א  Wא  Wא אא، ،

 F ٢٧٣٨E K 
F٥E א٦L١١٨zx Kא Wא

٥L٢١٧ K 



 

 ـ ١٠٢ـ 

ضوان אאא :   , قال تعاىل الرّ
            

אא )وقال ] ١٠:  الفتح[  )١ ,  : א
א      א    א 

     ] مسلم بسنده عن   ] ١٨:  الفتح رو ;
الَ   اهللا عنهام ريض جابر بن عبد اهللا ـ بِيَةِ  ((:  ـ قَ يْ ُدَ مَ احلْ وْ نَّا يَ كُ

ةٍ  ائَ عَ مِ بَ أَرْ ا وَ فً نَا النَّبِيُّ  )٢(  أَلْ الَ لَ قَ لِ :  ^فَ ُ أَهْ ريْ مَ خَ يَوْ تُمُ الْ نْ أَ
ضِ  ٍ )٣())األَرْ بَرشِّ تِ , ورو مسلم بسنده عن أُمُّ مُ عَ مِ َا سَ  أَهنَّ

ةَ  ^النَّبِيَّ  صَ فْ نْدَ حَ ولُ عِ قُ اءَ  ((:  يَ لُ النَّارَ إِنْ شَ خُ نْ  الَ يَدْ اهللاُ مِ
دٌ  ةِ أَحَ رَ جَ ابِ الشَّ حَ ا  ;أَصْ تَهَ ْ وا حتَ عُ ايَ ينَ بَ ذِ  .)٤())الَّ

ة فال يشرتط يف لزوم ميثاق االتِّباع بيعة  ا يف غري عهد النبوّ وأمّ
                                     

F١E   אא   א   א   
אאא א، ؛

א  א אא  א    ،
אאאא א؛

א           Kא W
אא٤L١٢٥ K 

F٢E א KKאWא
٤L١٨٥ K 

F٣E  Wא،F٣٤٥٣E Kא K
א Wא،א،F٤١٥٥E K 

F٤E  א، ،F٤٥٥٢E K 



 

 ـ ١٠٣ـ 

; ألنّ كلّ من آمن باهللا ورسوله ففي عنقه   ثاقوال نطق بلفظ املي
; وهو كميثاق البيعة يف لزومه ووجوب االنقياد   ميثاق الكتاب

هام قوله تعاىل)١(حلقوقه א  :   , وكالمها يعمّ  א
, ] ١٥٢ :  األنعام[    אא  :   , وقوله  ] ١٧٧:   البقرة[    א
عد[   אאא :  وقوله  ] ٢٠:  الرَّ
 :  وقوله  א   , ] ٣٤:  اإلرساء[  א
 :  وقوله    אא   ]٨:  املؤمنون [ ,

فهذه اآليات املحكامت تعمّ كلّ ما أخذه اهللا عىل عباده من عهدٍ 
; فكلّ عهد من عهود  )٢(^يف كتابه أو عىل لسان رسوله 

اإليامن جيب عىل األتباع الوفاء به بمقتىض هذه األوامر 
بوبيّة الرشعيّة ; ألنّ اإلنعام يوجب شكر  , وبمقتىض إجياب الرّ

אא :  ; قال تعاىل  , والوفاء بميثاقه  نعمامل א  
אא  

                                     
F١E א  W א ٧L٣١٠٣١٣  א  ،٢L٢٦٠،

אא ٢L١٢٨א  ،٩L٩٦،
٩٧ א،٢L٢٥٧ K 

F٢E א W   א ٣אL٣٠٩ ،٤٥٥ ،٤L١٣٧ ،
٢אL٢٤٣،٧L١٣٧א א،٢L٣٣٦،

٤٣٣،٣L١٣٧،٢אL٤٧،١٣L١٣٩،١٤٦،١٥L٧١،
١٨L١١א،١L٢١٢،٢L٥٠٢،٤L١٠٢،١٠٦،٥L٣٣٥  K 



 

 ـ ١٠٤ـ 

 :  , وقال ] ٤٠:  البقرة[   א  א)١(אא
אאאאאאא  

يَّة ] ٧:  املائدة [ يْمِ أمرهم بذكر نعمته عليهم وذكر  ((:  ; قال ابن تَ
ع  , فذكر سببي الوجوب ميثاقه ; ألنّ الوجوب الثَّابت بالرشّ
بوبيّةثاب ; فإنّ اإلنعام  ; وهي إنعامه عليهم ت بإجياب الرّ

; وهلذا كانت طريقة  , والوفاء بميثاقه  يوجب حمبّة املنعم
; فإنّ ذلك يقتيض شكرهم  القرآن تذكري العباد بآالء اهللا عليهم

; وهي الواجبات   ; وذلك بأداء حقوق امليثاق له
باع .  )٢()) الرشعيّة ةأويتعلّق بميثاق االتَّ  ـ:  ربعة أمور مهمّ

 W  ّل إالّ أن باع توكيد لعهد التَّوحيد األوّ ميثاق االتَّ
 :   ; قال تعاىل امليثاق اآلخر تابع إلرادة املكلّف واختياره

       ]وقال ] ٢٩:  الكهف ,  : א 
  א א  א    ]ولوال ثبوت  ] ٢٥٦:  البقرة ;

ار ق اختبار املكلّفني يف هذه الدّ ا ما .  هذا االختيار ملا حتقّ وأمّ
                                     

F١E אאאאאאאא،
    ؛   א   

א،א  Kא Wאא
א  ٢L٣٠٦ א  ،٦L١٠٨ ،١٠٩א ، 

١L٢٢٥א،٢L٢٥٧،٢٥٨ K 
F٢E א٢٨L٦٤٨ ،٦٤٩ zKx K 



 

 ـ ١٠٥ـ 

الكٍ ـد بسنـام أمحـرواه اإلم نْ أَنَسِ بنِ مَ أَنَّ   ده عَ
ولَ  سُ لٍ  ^  اهللاِ  رَ جُ الَ لِرَ لِمْ  ((:  قَ الَ   أَسْ ا:  , قَ ينِ كَ دُ ا, أَجِ هً رِ

الَ  ا :  قَ هً ارِ نْتَ كَ إِنْ كُ لِمْ وَ خول )١())أَسْ ; فال إكراه فيه عىل الدّ
خول فيه مع الكراهة الَّتي   يف اإلسالم , وإنّام هو حثّ للدّ

ا تذهب بحسن النيّة  يطان يف القلب; ألهنّ يقذفها الشَّ
 . )٢(واإلخالص

باع بإرادة املكلّف واختياره  وال يناقض ارتباط ميثاق االتَّ
; ألنّ االختيار خمتصّ  إكراهه عىل االلتزام بحقوق ميثاقه

خول يف عهد اإليامن مَّ نكص ونكث أكره   بالدّ , فإذا دخل ثُ
 :  , قال تعاىل عىل البقاء عىل إيامنه والوفاء بعهده 

    אא  א  א א  
   ]فهؤالء آمنوا بموسى   ] ٦٣:  البقرة ; ا ,   طوعً

,  , فلامّ رأوها استثقلوها  وعاهدوه عىل العمل برشيعة التَّوراة
اجلبل من فوقهم , فرفع عليهم  وامتنعوا عن أخذها والتزامها

                                     
F١E ،א،אF١١٦١٨  ،١٢٤٠٣  E  K

א  W  Kא  Wא
א  Kא  Wא  ،

     Kא   W  א ١L٣١١אא  ،
٥L٣٠٨،א٣אL٤٣٩،F١٤٥E  K 

F٢E א Wא١L٣١١ K 



 

 ـ ١٠٦ـ 

م عىل أخذها بجدّ واجتهاد ليقبلوها ; فال  , ويعاهدوا رهبّ
ة نظري .  )١(يضيّعوها أو ينقضوها  ديّ يعة املحمّ واحلكم يف الرشّ

يعة املوسويّة مَّ   احلكم يف الرشّ ; فمن دخل يف عهد اإلسالم ثُ
نكص عنه أو عن يشء من رشائعه الظَّاهرة املتواترة أكره عىل 

; وهلذا أمجع الصحابة عىل قتال مانعي   ولو باملقاتلةالتزامها 
ين كاة وسائر املرتدّ ين عن قتال )٢(الزَّ ; وهبذا يفرتق قتال املرتدّ

ار األصليني ار مقصوده محاية الدعوة  الكفّ ; ألنّ جهاد الكفّ
, وإعالء  , وإزالة ما حيول دون وصوهلا للخلق اإلسالميّة

ه إكراه النّاس عىل , وليس مقصود  كلمة اهللا يف األرض
א اإلسالم فإنّه   א    ]وهلذا ال  ] ٢٥٦:  البقرة ;

يقاتل إالّ من نارص الكفر وحال دون إعالء كلمة اهللا يف 
األرض حتَّى يدخل اإلسالم باختياره أو يذعن حلكم اإلسالم 

ةَ بن )٣(بجزية أو غريها دَ يْ رَ نْ بُ ; رو مسلم بسنده عَ
ا  باحلصي كِنيَ  ((:  مرفوعً ِ رشْ ـمُ نَ الْ كَ مِ وَّ دُ يتَ عَ قِ ا لَ إِذَ

بَلْ  اقْ ابُوكَ فَ ا أَجَ نَّ مَ تُهُ أَيَّ الَلٍ فَ الٍ أَوْ خِ صَ مْ إِىلَ ثَالَثِ خِ هُ عُ ادْ فَ

                                     
F١E א  Wא  א א ١L٩٣ א  ،١L٤٣٦،

٤٣٧   א  ،١L١٠٤  ،١٠٥  א  ،
١L٣٢٥ ،٣٢٦ K 

F٢E א Wא٢٨L٣٥٦ K 
F٣E א٢٨אL٣٥٤،٣٥٥א،١L٧٧ K 



 

 ـ ١٠٧ـ 

مْ  نْهُ فَّ عَ كُ مْ وَ نْهُ حيح خيريّ بني )١())مِ ; فكلّ كافر عىل الصّ
ا . )٢(, والقتال , واجلزية اإلسالم تُ أَنْ  ((:   ^ قولهوأمّ رْ أُمِ

بِامَ  نُوا يبِ وَ مِ ؤْ يُ هَ إِالَّ اهللاُ وَ وا أَنْ الَ إِلَ دُ هَ تَّى يَشْ اتِلَ النَّاسَ حَ أُقَ
ئْتُ بِهِ  ُمْ إِالَّ   جِ اهلَ وَ أَمْ مْ وَ هُ اءَ نِّي دِمَ وا مِ مُ صَ لِكَ عَ لُوا ذَ عَ ا فَ إِذَ , فَ

ىلَ اهللاِ  ُمْ عَ اهبُ سَ حِ ا, وَ هَ قِّ , أو من العام  إنّه منسوخ; فقيل )٣())بِحَ
ة اجلزية واملعاهدة , أو يكون املراد بالقتال هو  املخصوص بأدلّ

والظَّاهر أنّ يف احلديث .   , وقيل غري ذلك أو ما يقوم مقامه
ا عىل بعض اخلالل املذكورة يف حديث بريدة بن   اقتصارً

; فإنّه من املعلوم  ; لشهرة الباقي وتواتر العلم به  احلصيب
ار من يقرّ عىل دينه إذا عاهد أو بذل بالرضّ  ورة أنّ من الكفّ
 . )٤(اجلزية

א א W  د ونرصته داخل يف  ملسو هيلع هللا ىلصاإليامن بمحمّ
ا باع قطعً אא :   ; لقوله تعاىل ميثاق االتّ

     א     
אא

                                     
F١E  Wאא ،F٣٢٦١E K 
F٢E א Wא٣אL٢٥٣ ،٢٥٤ K 
F٣E  Wא ،F٣١E Kא Wא ،

א ،F٢٤E K 
F٤E א Wא١L٧٧ K 



 

 ـ ١٠٨ـ 

א     ] فكلّ نبيّ بمقتىض   ] ٨١:  آل عمران ;
ثاقه وميثاق أتباعه عىل اإليامن بمن يدركونه هذه اآلية أخذ مي

سل ونرصته ليًا اإليامن .  من الرّ ويدخل يف ذلك دخوالً أوّ
سول  ولكن  )١(.  ; ألفضليّته وعموم رسالته  ونرصته ^بالرّ

سل نوع خفاء;  يف داللة اآلية عىل أخذ هذا امليثاق من أتباع الرّ
وهلذا اختلف العلامء يف بيان وجه داللة اآلية عىل دخوهلم يف 

سول   ـ:   ونرصته عىل ثالثة أقوال رئيسة ^ميثاق اإليامن بالرّ
א א W  سل يف أنّ اآلية دلّت عىل دخول أتباع الرّ

; فأخذ ميثاق األنبياء عىل اإليامن  األوىلهذا امليثاق بطريق 
سول  ونرصته يدلّ عىل دخول أتباعهم يف حكمه  ^بالرّ

بطريق األوىل; ألنّ األنبياء كانوا يأخذون امليثاق عىل أممهم 
م, فيواثقوهنم عىل  وتباعهم بنحو الَّذي أخذ عليهم رهبّ

ن , واإليام , واالجتامع عليه , وعىل تبليغه التَّوحيد وحقوقه
 :   ; قال تعاىل)٢(بمن يدركونه من رسل التَّوحيد ونرصته

  א א    א   
אאאאאאאאא

                                     
F١E א Wאא٤٥٣ K 
F٢E א Wא٣L٣٣٢ ،٣٣٣ K 



 

 ـ ١٠٩ـ 

   ]وقال  ] ٨٣:  البقرة ,   : 
אאאא   ]األعراف  :

אאאא :  , وقال  ] ١٦٩
   ]وهلذا قال عيلّ بن أيب طالب ] ١٨٧:  آل عمران ,  :

; آدم فمن بعده إالّ أخذ عليه العهد يف  نبيا مل يبعث اهللاّ  ((
د  , ويأمره   لئن بعث وهو حيّ ليؤمنن به ولينرصنّه ^حممَّ

مَّ تال قوله تعاىل وقال ))فيأخذ العهد عىل قومه   :  ; ثُ
        א  א  א

   ]ويؤثر . )١()) ] ٨١:  آل عمران
ي  . )٢(نحوه عن ابن عبّاس والسدّ

אא W  سل يف أنّ اآلية تدلّ عىل دخول أتباع الرّ
; فامليثاق  ميثاق اإليامن والنّرصة بطريق االكتفاء واالجتزاء

, ولكن اكتفي يف اآلية بذكر  أخذه اهللا عىل األنبياء وأممهم
; ألنّ يف أخذه عىل املتبوع داللة عىل  األنبياء عن ذكر األمم

                                     
F١E א٣L٣٣٢ K 
F٢E א  W א ٣L٣٣٢  א א ، ١L٤٦٤،

 א ٤L١٢٥  א  א ، ٤٥١،
 א  ١L٣٨٠א  א  ،

٣L٧٨א،١L٣٥٧א،٤L١٣٢ K 



 

 ـ ١١٠ـ 

وهذا .  , والعهد مع املتبوع عهد مع التَّابع  أخذه عىل التَّابع
وهذا القول والَّذي قبله .  )١(قول البن عبّاس ومن وافقه

 قوالن وجيهان متقاربان يمكن أن يعضدمها من جهة لفظ اآلية
 :   قوله       ] ٨١:  آل عمران [  ;

ألنّ الظَّاهر أنّ هذه اجلملة تعمّ األتباع وال ختتصّ باألنبياء 
ل اآلية لألنبياء وآخرها  وحدهم ا جعل أوّ , حتَّى إِنَّ طاوسً
 . )٢(لألتباع 

א א  W  أنّ اآلية أصالً يف أتباع األنبياء دون
; فاألتباع هم الَّذين أخذ عليهم وحدهم ميثاق اإليامن  األنبياء

سول  ,  وهذا قول جماهد.   ونرصته دون أنبيائهم ملسو هيلع هللا ىلصبالرّ
بيع من أنس ومن وافقهام  وا ملذهبهم .  )٣(والرّ وقد استدلّ

 ـ:  بأربعة أدلّة
 :   قوله تعاىل ـ ١    ] ٨١:  آل عمران [  ,

                                     
F١E א Wא٣L٣٣٢א،١L٣٢٢אא،

 ١אL٤١٥ א  ،١L٣٧٣א  א ، 
٤٥١ ،אא،٣L٧٨ ،٧٩ K 

F٢E א W א ٣L٣٣٣   א א ،١L٤٦٤ K
א W١١٤א K 

F٣E א  Wא٣L٣٣١،٣٣٣א ،١L٣٢٢،א
   ١אL٤٦٤ א  א א ،١L٤١٥ ،

١אL٣٧٣ ،٣٧٤ K 



 

 ـ ١١١ـ 

; ألنّ النَّبيّ  واألمر بالنّرصة إنّام يتعلّق باألتباع دون األنبياء
ر إالّ أن ينرص   حال ضعفه حمتاج للنّرصة ته ال يتصوّ , وحال قوّ

; ألنّ األمر بالنّرصة يصحّ تعلّقه  وهذا غري مسلّم. )١(احلقّ 
ا, بدليل أمرهم بتص  باألنبياء , وتصديق  ديق بعضهم بعضً

ا رضب من النّرصة ; ألنّ  , بل هو عني النّرصة بعضهم بعضً
ا مَّ إِنَّ يف أمر األنبياء .  التَّصديق يكون بالقول والفعل معً ثُ

سول ونرصته مزيد تعظيم لألمر وتأكيد عىل  بتصديق الرَّ
باعه ونرصته  .  )٢(األتباع برضورة اإليامن بمن أمر رسوهلم باتّ

; لقراءة ابن  أنّ إثبات النّبيني يف اآلية من خطأ الكتّاب ـ ٢
كِتَابَ א مسعود وأُيبّ بن كعب  ينَ أُوتُوا الْ ذِ الَّ

   א    ]ولقوله آخر  ] ٨١:  آل عمران ,
 :  اآلية       ] ٨١:  آل عمران [  ;

.  )٣(; ألنّ امليثاق إنّام أخذ عليهم  فخاطب األتباع دون األنبياء
ة إثبات النّبيني يف اآلية فال داللة فيها عىل أخذ  ولو سلّمنا صحّ
امليثاق منهم; ألنّ إضافة امليثاق إليهم من باب إضافة املصدر 

                                     
F١E א Wא٣L٣٣١ K 
F٢E א٣אL٣٣٣ K 
F٣E א Wא٣L٣٣١ א،١L٣٢٢ אא،

١L٤٦٤ אאא،١L٤١٥ K 



 

 ـ ١١٢ـ 

, أو من   الَّذي واثقه النّبيون عىل أممهملفاعله عىل معنى امليثاق 
باب إضافة املصدر ملفعوله بمعنى امليثاق الَّذي أخذ هلم من 

, أو  أو الكالم عىل حذف مضاف; أي أمم النّبيني.  أتباعهم
أوالد النّبيني; وهم بنو إرسائيل, أو أنّه أطلق النّبيني وأراد 

 .)١(!ذين مع النّبيني, أو أنّ املعنى وإذ أخذ اهللا ميثاق الَّ  أممهم
, ولو جاز رفع   وهذا كلّه تأويل خيالف رصيح اآلية

داللتها عىل أخذ امليثاق من األنبياء جلاز رفع داللة النّصوص 
ا ة الداللة سواء, وما  الَّتي أمرهتم بالتَّبليغ أيضً ام يف قوّ ; ألهنّ

ال معنى  ((:   ; قال الطربي جاز عىل أحدمها جاز عىل اآلخر
من زعم أنّ امليثاق إنّام أخذ عىل األمم دون األنبياء; لقول 

; فسواء قال   قد أخرب أنّه أخذ ذلك من النّبيني اهللا   ألنّ 
ا, أو قال:  قائل مل يأمرها ببالغ ما :  مل يأخذ ذلك منها رهبّ

ا  أنّه أمرها بتبليغه وقد نصّ اهللا .  أرسلت ام مجيعً ; ألهنّ
خذ منها, واآلخر منهام أنّه أمرها, , أحدمها أنّه أ اهللا عنها  من

ازي )٢())فإن جاز الشكّ يف أحدمها جاز يف اآلخر  , بل إِنَّ الرَّ

                                     
F١E א W١אL٤٤٠ ٤٤١ אא،٨L١١٥،

 א ٤L١٢٤ ، א א ٣L٧٨،
٧٩א،١L٣٥٦ ،א٣L٢٠٩،

א٤L١٣٢ K 
F٢E א٣L٣٣٣ K 



 

 ـ ١١٣ـ 

ين ميالً إىل التَّأويل استضعف إخراج هذا  وهو من أكثر املفرسِّ
:  ; فقال  , ومحله عىل األمم دون األنبياء النّص عن ظاهره

بيون; فليس يف آخذ امليثاق هو اهللا, واملأخوذ منهم هم النّ  ((
ة ة  اآلية ذكر األمّ  .)١()), فلم حيسن رصف امليثاق إىل األمّ

ا القول بأنّ إثبات النّبيني يف اآلية من خطأ الكتّاب فهو  وأمّ
يَّة يْمِ ,  , ولوال أنّه ذُكر ملا حكيته قول باطل ((:  كام قال ابن تَ

 , والقرآن رصيح يف أنّ اهللا  فإنّ ما بني لوحي املصحف متواتر
, فال يلتفت إىل من قال إنّام أُخذ عىل  أخذ امليثاق عىل النَّبيني

 . )٢())أممهم 
أنّ اهللا حكم عىل من توىلّ ونكث امليثاق بالفسق,  ـ ٣

, وجيوز وصفهم بالفسق  ر منهم التَّويلّ واألتباع هم الَّذين يتصوّ
 . )٣(دون األنبياء املعصومني
ة فيه ; ألنّ الكالم يف اآلية خرج خمرج   وهذا ال حجّ

א  :   الفرض والتّقدير; كقوله تعاىل    
א           

                                     
F١E אא٨L١١٥ K 
F٢E אא٤٥ KאWא١אL٤٦٤ K 
F٣E אWאא٨L١١٦،אא١L٢٢٢،

א٤L١٣٣ K 



 

 ـ ١١٤ـ 

مر[   :   , وقوله  ] ٦٥:   الزّ א       G
     Gא       G    

   ]  وقد علم أنّه ال يرشك وال   ] ٤٧ـ  ٤٤:   احلاقّة ;
ل قطّ  دير , فكذا هنا خرجت اآلية خمرج الفرض والتَّق  يتقوّ

م  وإال فقد علم أنّ األنبياء ال يتولّون وال ينكثون ميثاق رهبّ
 .  )١(قطّ 

د  ـ ٤ ,  يف زمرة األموات ^أنّ األنبياء عند بعثة حممَّ
, فعلم أنّ امليثاق إنّام  وامليّت ال يصحّ تكليفه بإيامن وال نرصة

; فهم الَّذين يكلّفون  من األتباع ^هو عىل من أدرك النَّبيّ 
 .  )٢(ن به ونرصتهباإليام

ا ة فيه أيضً ; ألنّ أخذ امليثاق عىل اإليامن برسول   وهذا ال حجّ
ة التَّكليف به إدراك زمان  من رسل اهللا تعاىل ال يشرتط لصحّ

, قال ابن   بعثته ووجوده ال يف حقّ األنبياء وال يف حقّ األتباع
يَّة يْمِ األنبياء أمروا أن يلتزموا ميثاق اإليامن بالنَّبيّ ونرصته   ((:   تَ

م ال يدركونه, كام نؤمن  مع علم اهللا وعلم من أعلمه منهم أهنّ
منا من األنبياء والكتب وإن مل ندركهم, وأمر اجلميع  نحن بام تقدّ

                                     
F١E אאא א،٣L٢١٢ K 
F٢E א Wאא٨L١١٦א،٤L١٣٣ K 



 

 ـ ١١٥ـ 

أخربنا  ^, كام أنّ النَّبيّ   بتقدير إدراكه أن يؤمنوا به وينرصوه
امء عىل املنارة البيضاء رشقيّ بنزول عيسى ابن  مريم من السّ

ال  دمشق , فنحن مأمورون )١(, وأخرب أنّه يقتل املسيح الدجّ
باإليامن باملسيح ابن مريم وطاعته إن أدركناه وإن كان ال يأمرنا 
ال, وأكثر املسلمني  د, ومأمورون بتكذيب الدجّ إالّ برشيعة حممَّ

 .)٢())ال يدركون ذلك, بل إنّام يدركه بعضهم 
א א  W  سعادة األتباع منوطة بوفائهم بميثاقهم

ا ا وأمرً ادقة خربً , ويذعنون  ; فيؤمنون بأخبار أنبيائهم الصَّ
 :   ; قال تعاىل ألوامرهم العادلة     

     א א     G א
   א   ٣(א(   G  א    א

א Gאאא
   א   א א א 

                                     
F١E אאא Kא W،

אאא ،F٥٢٢٨E K 
F٢E אאF٤٥٢zEx K 
F٣E  ،אא א

 א  א  Kא  Wא  א 
٢L٣٣٦ K 



 

 ـ ١١٦ـ 

אא    א     G   
  א א      א

   Gאא       ]عد ,  ]٢٤ـ ١٩: الرَّ
אאא :  وقال
  א א א א     א

א
א    א        

א   ]وقال ] ١٢:  املائدة ,   : אא
א    ]وقال ] ٧٦:  آل عمران ,  :   א

   ]سة   ] ٤٠:  بقرةال ; فأحقّ احلقّ سبحانه عىل ذاته املقدّ
اته لكلّ من أوىف بعهده  دَ بمقتىض فضله وكرمه إنجاز عِ

ات كثرية ترجع إىل أصلني وميثاقه دَ ; مها مالك   ; وهي عِ
عادة قاء  ـ:  أحدمها;  , وقطب رحاها السَّ إزالة أسباب الشّ

ن أوىف بعهده , وتكفري  ; وذلك بتطهريه من آثار ذنوبه عمَّ
א   :   , قال تعاىل سيئاته مهام عظمت وكثرت

א   ...اآلية إىل قوله :     ]املائدة  :

 :  , وقال ] ١٢  א א אא א



 

 ـ ١١٧ـ 

  ] وقال ] ٧:  العنكبوت ,  : א אא א
    א      אא א

   ]د  .  ] ٢:  حممَّ
عادة لكلّ من أوىف بعهد اهللا حت ـ:  والثَّاين قيق أسباب السَّ

,   , ونرصه , وحفظه ; وذلك بإكرامه بمحبّة ربّه وميثاقه
مَّ اخللود يف دار كرامته , وبركته وهدايته , واحلظوة  , ثُ
ا , وسامع كالمه برضوانه  :   ; قال تعاىل , ورؤيته عيانً

אאאאאאא
 )١(    ]وقال ] ١٠٨:  هود ,  : א

אאא
אא   ]وقال  ] ٧٢:  التَّوبة ,   :

      G     ]٢٣,  ٢٢:  القيامة [  ,
 :  وقال א א    ]٢٦:  يونس [  ;

ا يف   اجلنّة فاحلسنى يادة هي النَّظر إىل اهللا تعاىل عيانً , والزِّ
                                     

F١E   א א א א،א
א  א   א  ، ؛

  א  א W      ؛
  Kא  W א ٧L١٢٠ ،١٢١ אא  ،

٣٨٣א٣٨٧א،٢L٤٦٠ K 



 

 ـ ١١٨ـ 

, ; وهي أعىل نعيم أهل اجلنّة, وأعظم أسباب سعادهتم)١(  اجلنّة
ومي  ا رو مسلم بسنده عن صهيب بن سنان الرّ :   مرفوعً

ا  (( َنَّةَ إِذَ َنَّةِ اجلْ لُ اجلْ لَ أَهْ ولُ   دَخَ اىلَ   , يَقُ تَعَ كَ وَ ـ  تَبَارَ ونَ تُ :  ـ اهللاُ يدُ رِ
ونَ  ولُ يَقُ مْ ? فَ كُ يدُ يْئًا أَزِ َنَّةَ :  شَ نَا اجلْ لْ خِ ْ تُدْ نَا ? أَملَ وهَ جُ بَيِّضْ وُ ْ تُ أَملَ
الَ  نَ النَّارِ ? قَ نَا مِ نَجِّ تُ ابَ :  وَ جَ فُ احلِْ شِ يَكْ يْئًا   فَ طُوا شَ امَ أُعْ , فَ

لَّ  جَ زَّ وَ ِمْ عَ هبِّ رِ إِىلَ رَ نَ النَّظَ مْ مِ يْهِ بَّ إِلَ ; وهلذا كان )٢()) أَحَ
املوفون بعهد اهللا وميثاقه هم أولو األلباب حقا كام وصفهم اهللا 

א  :  تعاىل يف قوله      G  א א
א     ]عد ; فإنّ اللبّ هو العقل  ] ٢٠,  ١٩:  الرَّ

حيح اخلالص من كلّ شائبةٍ تعوقه عن معرفة مصاحله ,  الصّ
وقد . )٣(, أو تغريه بنكث عهد اهللا وميثاقه وتدبّر عواقب أفعاله

,   عن الوفاء بميثاقه دلّت النّصوص عىل الشوائب الَّتي تعوق العبد
 ـ:  , منها  ; وهي كثرية  أو تغريه بنكث ميثاقه

باع اهلو ـ ١ א :   ; قال تعاىل  اتّ
א           

                                     
F١E א Wאא١٩٠ K 
F٢E  Wא،F٢٦٦E K 
F٣E א  W  א א٤٤٦א  א  ،٢L٥٠٩ ،

٢אL٥٢ K 



 

 ـ ١١٩ـ 

    ]أخذ اهللا تعاىل  ((:  ; قال ابن كثري ] ٧٠:  املائدة
مع والطَّاعة هللا العهود واملواثيق عىل بني إرسا ئيل عىل السّ

بعوا آراءهم   ولرسله فنقضوا تلك العهود واملواثيق , واتّ
ائع وأهواءهم موها عىل الرشَّ ; فام وافقهم منها قبلوه وما   , وقدّ

وه   . )١())خالفهم ردّ
نيا ـ ٢  :  ; قال تعاىل الطَّمع يف الدّ   

 א א     א א  
אאא

  א אא   א א     
א :  , وقال ]١٦٩:  األعراف[ א א  א  

   אא  א     
   ]١٨٧:  آل عمران [  . 

عاو الكاذبة ـ ٣ ; كرجاء   االغرتار بالظّنون الفاسدة والدّ
ا  , واألمن من العقوبة املغفرة مع اإلرصار عىل املعصية ; اعتامدً
د االنتساب واالدعاء ا باإلمهال وطول  عىل جمرّ , أو اغرتارً

 :   ; قال تعاىل العهد وكثرة النَّاكثني   
                                     

F١E א٢L٨٠ K 



 

 ـ ١٢٠ـ 

   א א   א   א
אאא :  , وقال ] ١٦٩:  األعراف [

            
     ]وقال ] ١٨:  املائدة ,  : א   א

אאא
א   ]وقال ] ٨٠:  البقرة ,   : א

 :  , وقال ] ٧١:  املائدة [ )١( אא
   ]١٠٢:  ألعرافا [ . 

ياطني ـ ٤  :   , قال تعاىل إضالل الشَّ
 א  א    א      

 :  , وقال ] ٦٣:  النَّحل [  א    
 א א    א    

 :   , وقال ] ٣٨:  العنكبوت [  א    

                                     
F١E א    א א    ،

א  אאא א א א ،א ،
אאאא، א؛

 א    א     א ؛
    Kא  W א ٦L٢٤٧  ،٢٤٨،

א٦L٢٠٥،٢٠٦ K 



 

 ـ ١٢١ـ 

     G  א   
   ]خرف  .  ] ٣٧,  ٣٦:  الزّ

אא א W  ٌباع عقوبات عاجلة لنكث ميثاق االتِّ
, وتقسية   ; فمن عقوباته العاجلة لعن النَّاكث  وأخر آجلة

, وحيال بينه وبني   , وال ينرشح له قلبه حتَّى ال يعرف احلقّ 
ته وتأويلها ; أو نسيانه كال أو   العلم; فيبتىل بتحريف أدلّ

ا ا,  ومنها.   بعضً ا أو رشعً حتريم الطيّبات عىل النَّاكثني قدرً
, وإلقاء العداوة والبغضاء  وابتالؤهم بالقوارع والعقوبات

, أو  , ويتسلّط بعضهم عىل بعض  بينهم حتَّى تقع بينهم الفرقة
 :  ; قال تعاىل)١(عليهم أعداؤهميتسلّط   

  א א  א     
אאא

א  א    G    א א 
אא )٢( אאאא

                                     
F١E א  W   א ١L١٤ ١٨ ،٢٠L١٠٨ ١١٣،

٢٨L٦٤٩ ، א  א ٢אL٢٥ א  ،
٢L٣٢ ،٣٣ K 

F٢E      א   א א 
 Kא א؛

 א  ،  א א ،
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 א  א     ]وقال  ] ١٤,  ١٣:  املائدة ,  :
 א     )١(     

                                                                        
  א ،א   א א   ،

א    א א  ،א
 א ،א א א، א  ،א

 א    א א  א ، ،
 א    א      ؛

אא אא،
א ، א، ،

אאא א  א،^ ؛
  ^ WFF    א ،  ،

   א א  ،   א  א؛ 
אEE Kא Wא ،F٣٩١E K

א Wא WFF
א>א،אא

 K W،>א
    א،

   א     א אא  
א אאאא؛

אEE Kא،،א
אא،א،١٩٦٨ K 

 אא  אא  א      א K
 א ٤L١٥٨ ١٦٥  ،٧L١٣٧ ١٤٣  ،١٤٩  ،١٥٠ ،
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   Kא    WFF א א 
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 ـ ١٢٣ـ 

א Gא
אאאאאא

    ]وقال ] ٧١,  ٧٠:  املائدة ,  :   
אאא

        ]فعاقبهم عىل  ] ١٥٥:  املائدة ;
; وهلذا  , وأنواع العقوبات , وحتريم الطيّبات نكثهم باللّعن

; ليذهب الذهن يف تقديره مع التعميم   حذف اجلواب يف اآلية
 . )١(والتهويل كلّ مذهب

ا عقوبات النّكث اآلجلة فهي أشدّ وأبقى ; فالنّاكث  وأمّ
, وال تناله رمحة وال يشء من نعيم  ال يطهر من آثامه بمغفرة

, وإنّام يبعد   , وال يكلّمه اهللا أو ينظر إليه نظر رضا اآلخرة
ب :   , قال تعاىل , وأشدّ عقاب وخيلد يف أسوأ دار , ويعذّ
          

       G    
 אא        

  א      
   א    א    

                                     
F١E א Wא٢אL١٣٢،א٦L٧ K 
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  א  אא    א  א א
   ]وقال ] ٨٥,  ٨٤:  البقرة ,  :  אא

אא
אא   א    ]عد א :  , وقال ] ٢٥:  الرَّ 

       א   א 
 א    א     א    ] آل

,   إالّ أنت إله , ال  فنسألك اللَّهمّ بأنّ لك احلمد.  ] ٧٧:  عمران
موات واألرض املنّان ,   , يا ذا اجلالل واإلكرام , بديع السّ

ا نسألك أن حتفظنا من نكث امليثاق  ياحيّ يا قيّوم ; إنّ
; فإنّه ال   , وأن تكرمنا بنعمة الوفاء بامليثاق ومثوباته وعقوباته

ة إالّ بك  .  , بيدك اخلري; إنّك عىل كلّ يشء قدير حول وال قوّ
*** 

 
***



 

 ـ ١٢٥ـ 

ادس
َّ
  املبحث الس

  داللة ميثاق اإلميان
ا من  ميثاق اإليامن وعهده املقدّس حيمل يف ثناياه كثريً
احلكم واألحكام والدالالت واآليات عىل كثريٍ من أصول 
فات  ة يف باب الصِّ االعتقاد ومسائله ودقائقه وحقائقه; وبخاصّ
ات; فهو آية عىل ثبوت كثري من صفات  والقدر, والنبوّ

نفوذها يف  , وحتتّم , ودليل قاطع عىل سبق املقادير  الكامل
ا وغاية; وهلذا  ات جوهرً مواقعها, وبرهان عىل وحدة النبوّ
وجب اإليامن بجميع األنبياء دون تفريق, والوفاء بميثاقهم مع 

م وعىل أممهم   رهبّ      א 
  ] ٨١:  آل عمران [ . 

*** 
א 

فات الذاتيّة  ميثاق اإليامن دليل عىل ثبوت الصِّ
ة ة صفة اليد والكالم وصفات األحوال   واالختياريّ , وبخاصَّ
ا يف نصوص امليثاق; وبيان   واألفعال ا وظهورً ; فهي األكثر ذكرً

 :  ذلك عىل النَّحو التَّايل



 

 ـ ١٢٦ـ 

الً 
َّ
  : صفة اليد : أو

اتيّة الثَّابتة بداللة الكتاب  فات الذَّ صفة اليد من الصِّ
نَّة ; فهي مطّردة يف إثباهتا  , ومن ذلك نصوص امليثاق والسُّ

; رو الرتمذيّ   اهللا تعاىل حقيقة عىل الوجه الالئق بكامل
ا بسنده عن أيب هريرة  حَ  ((:   مرفوعً سَ مَ مَ لَقَ اهللاُ آدَ ملََّا خَ

هُ  رَ مِ  ظَهْ وْ تِهِ إِىلَ يَ يَّ رِّ نْ ذُ ا مِ هَ الِقُ وَ خَ ةٍ هُ مَ لُّ نَسَ هِ كُ رِ نْ ظَهْ طَ مِ قَ فَسَ
ةِ  يَامَ قِ  , ورو الفريايب بسنده عن عبد اهللا بن سالم  )١())الْ
لق آدم  ((:  أنّه قال ثُمَّ ...  يف آخر ساعة من يوم اجلمعة خُ

ته إىل أن , فأخرج منها من هو خالق من ذريّ   مسح ظهره بيديه
اعة مَّ قبض يديه تقوم السّ :   , فقال اخرت يا آدم:   , وقال , ثُ

ته   , وكلتا يديك يمني اخرتت يمينك يا ربّ  , فبسطها فإذا ذريّ
محن منهم آخر له ...   من أهل اجلنّة مَّ رأ يف أحد كفّي الرَّ ثُ

د:   من هذا يا ربّ ? قال:   فضل وبيص قال , هو  هذا حممَّ
هلم  , ورو البخاريّ بسنده عن   )٢())أدخله اجلنّة آخرهم وأوّ
أتبتدأ األعامل ! يا رسولَ اهللاّ :   قيل ((:  قال هشام بن حكيم 

                                     
F١E א   W ،א  F٣٠٠٢E K  K

א W א  ٢٤١ ، F ٢٢١Eא  ،
١٥٢٠ K 

F٢E ،א ١٨ ٢١  ، F١E    ،
 א K 
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مَّ :  أو قيض? فقال ة آدم من ظهره, ثُ أخذ اهللاّ تعاىل ذريّ
يه مَّ أفاض هبم يف كفّ مَّ قال  أشهدهم عىل أنفسهم, ثُ هؤالء :  , ثُ

, ورو الفريايب )١())ون لذلك يف اجلنّة وهؤالء يف النّار ميرسّ 
امَ   بسنده عن ابن عبّاس ـ نْهُ َ اهللا عَ يضِ ملَّا خلق اهللاّ  ((:  ـ أنّه قال رَ

  ّته من ظهره كالذر مَّ أخذهم بيده ...   آدم أخذ ذريّ ثُ
ملَّا  إِنَّ اهللاّ  ((:   , ورو بسنده عن سلامن أنّه قال )٢( ))قبضتني

ا, و  مخّر طينة آدم أربعني ليلة مَّ رضب بيديه  أربعني يومً , ثُ
 )), وكلّ خبيث يف يده األخر   , فخرج كلّ طيب يف يمينه فيه

,  بلفظ التَّثنية )٤(; فذكر اليد يف هذه األحاديث ونظائرها )٣(
ا وفعالً  ا ووصفً ; كالكفّ   واقرتاهنا بخصائص اليد احلقيقيّة ذاتً

ب , والقبض واليمني حو ذلك , والبسط, واملسح ون , والرضّ
دليل قطعيّ عىل إرادة املعنى احلقيقيّ لليد الالئق بذات اهللاّ 
هلا وزعم أنّ ما ذكر من يد ويمني  ا ملن أوّ تبارك وتعاىل; خالفً

, وما ذكر فيها من مسح   يف نصوص امليثاق كناية عن القدرة
                                     

F١E  א ٨אL١٩١ ،١٩٢א   ،  Kא W
אא٢٦א٢٩ K 
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 ـ ١٢٨ـ 

ة آدم من   ورضب وبسط إنّام هو متثيل الستخراج ذريّ
لَكٌ  ظهره ة )١(بأمر اهللا تعاىل , أو أنّ املاسح مَ ; ألنّ اليد املجازيّ
ف يف اليد احلقيقيّة ال ف فيها بام يترصّ , وال تستعمل إالّ  يترصّ

 . )٢(مفردة أو جمموعة 
ا
ً
  :  صفة الكالم:  ثاني

ا يف نصوص امليثاق فات ذكرً :  , قال تعاىل وهي أكثر الصِّ
 א

אאאא G
אא

א  ] ذَ اهللاُ  ((:  ^, وقال   ] ١٧٣,  ١٧٢:  األعراف أَخَ
مَ  رِ آدَ نْ ظَهْ يثَاقَ مِ ـمِ ةَ  الْ فَ رَ نِي عَ عْ نَ ـ يَ امَ بِهِ  ـ بِنَعْ لْ نْ صُ جَ مِ رَ أَخْ فَ

هِ  يْ دَ َ يَ مْ بَنيْ هُ نَثَرَ ا فَ أَهَ رَ ةٍ ذَ يَّ رِّ لَّ ذُ رِّ  كُ الذَّ مْ قِبَالً   كَ هُ لَّمَ مَّ كَ , )٣(, ثُ
الَ    : قَ  א    ...  اآلية إىل قوله   :

وال تكاد جتد نصا من نصوص امليثاق إالّ وفيه .  )٤()) املبطلون
                                     

F١E א W  א ٢L٤٧٥ א  ،٤L٤٠٢ ،
٢אL١٣١א،٩L١٠٣ K 
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 ـ ١٢٩ـ 

ته  داللة عىل إثبات صفة الكالم , وأنّ اهللا تعاىل كلّم آدم وذريّ
, )٢())  هؤالء ذريّتك((, أو  )١())اخرت يا آدم  ((:  ; كأن يقول قبالً 
, )٣())داود:  هذا رجل من آخر األمم من ذريّتك يقال له ((:   أو
, وال ترشكوا  , وال ربّ غريي إله غريي  اعلموا أن ال ((:   أو

الَ أُبَايلِ  ((:  أو ,)٤())يب  َنَّةِ وَ الَءِ يفِ اجلْ ؤُ الَ   هَ الَءِ يفِ النَّارِ وَ ؤُ هَ , وَ
ايلِ  ; وهي كلّها تدلّ عىل أنّ اهللا يتكلّم بصوت يسمع; )٥())أُبَ

ا ملن أنكر حقيقة كالمه د املعنى دون  خالفً , أو زعم أنّه جمرّ
 .  )٦(اللّفظ 
ا
ً
  : صفات األحوال واألفعال:  ثالث

فات االختياريّة صفات األ حوال واألفعال من أنواع الصِّ
ا ملشيئة الربّ وقدرته دة تبعً فات االختياريّة  املتجدّ ; فإنّ الصِّ

ا من باب األفعال; كاخللق والنّزول , أو من باب األقوال;  إمَّ
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 ـ ١٣٠ـ 

ض والـمن باب األح  , أو كاألمر والنّهي ا والغضب, ـ; كالرِّ
مع وال , وقد دلَّت )١(برصأو من باب اإلدراكات; كالسّ

نصوص امليثاق عىل كثري من صفات األحوال واألفعال; 
محة والقبض واألخذ واإلفاضة ; رو البخاريّ  كاإلرادة والرّ

ا بسنده عن أنس بن مالك  نِ  ((:  مرفوعً وَ اىلَ ألَهْ ولُ اهللاُ تَعَ قُ يَ
ةِ  يَامَ قِ مَ الْ وْ ا يَ ابً ذَ لِ النَّارِ عَ ءٍ :   أَهْ ْ نْ يشَ ضِ مِ ا يفِ األَرْ وْ أَنَّ لَكَ مَ لَ

ولُ  يَقُ ? فَ ي بِهِ تَدِ فْ نْتَ تَ مْ :   أَكُ عَ ولُ   نَ يَقُ دْتُ :  , فَ نَ  )٢( أَرَ وَ نْكَ أَهْ مِ
مَ أَنْ الَ  لْبِ آدَ أَنْتَ يفِ صُ ا وَ ذَ نْ هَ يْتَ إِالَّ أَنْ  مِ بَ أَ يْئًا فَ كَ يبِ شَ ِ تُرشْ

كَ يبِ  ِ ا )٣(  )) تُرشْ إِنَّ  ((:   , ورو أبو يعىل بسنده عن أنس مرفوعً
, وقبض قبضة  برمحتيإىل اجلنّة :  قبض قبضة فقال اهللاّ 
, ورو ابن أيب عاصم بسنده   )٤( ))إىل النّار وال أبايل :  فقال
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 ـ ١٣١ـ 

ا عن هشام بن حكيم  ة آدم من  (( :  مرفوعً إِنَّ اهللاّ أخذ ذريّ
يه  , وأشهدهم عىل أنفسهم ظهورهم مَّ أفاض هبم يف كفّ ,  , ثُ

, وقد صحّ يف كثري )١( ))هؤالء يف اجلنّة وهؤالء يف النّار :  فقال
فات الفعليّة ;  من نصوص امليثاق الداللة عىل كثري من الصِّ

ب كاملسح ,  خراج, واالست  , واإلخراج , والنَّزع , والرضّ
ة مستقلّة .  )٢(, والبسط  , والقبض  والنثر وكلّ واحد منها حجّ

فات وبطالن قول من أنكر  لف يف الصِّ ة مذهب السَّ عىل صحّ
فات فات الالزمة , أو فرق بينها  الصِّ , وعطّل  ; فأثبت الصِّ

ة بام يف ذلك صفات األفعال واألحوال فات االختياريّ ;  الصِّ
 . )٣(!وادث بذات الربّ لئال يلزم من ذلك قيام احل
فات , واإليامن بام ورد يف الكتاب والسنّة  وإلثبات الصِّ
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 ـ ١٣٢ـ 

ل  من صفات الكامل أمهيّة بالغة يف وفاء العبد بميثاق ربّه األوّ
ا واآلخر ا أساس االهتداء قدرً افع األعظم  ; ألهنّ , والدَّ
ا  :   ; قال تعاىل رشعً  א  אאא א 

א א  א  א אא       
إِنَّ اهللاّ تعاىل خلق خلقه يف ظلمةٍ  ((:  ملسو هيلع هللا ىلص, وقال  ] ٧:  املائدة [

ا من نوره ; فمن أصابه من ذلك النّور   فألقى عليهم نورً
جفّ القلم عىل :  ; فلذلك أقول  , ومن أخطأه ضلّ  اهتد

 .  )١( )) علم اهللاّ 
*** 

אא 
ل من أهمّ أدلّة الفراغ من التّقدير  نصوص امليثاق األوّ

, وأنّ أعامهلم وأحواهلم جتري عىل ما وافق   العام لبني آدم
:  رفعه ; رو الرتمذيّ بسنده عن عمر بن اخلطَّاب  القدر

مَ  (( لَقَ آدَ حَ  إِنَّ اهللاَ خَ سَ مَّ مَ ينِهِ  , ثُ هُ بِيَمِ رَ ةً  ظَهْ يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ أَخْ ;   , فَ
الَ  قَ نَّةِ :  فَ الَءِ لِلْجَ ؤُ تُ هَ لَقْ لُونَ   خَ مَ عْ َنَّةِ يَ لِ اجلْ لِ أَهْ مَ بِعَ مَّ  , وَ , ثُ

الَ  قَ ةً فَ يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ تَخْ اسْ هُ فَ رَ حَ ظَهْ سَ تُ هَ :  مَ لَقْ الَءِ لِلنَّارِ خَ ,   ؤُ
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 ـ ١٣٣ـ 

لُونَ  مَ عْ لِ النَّارِ يَ لِ أَهْ مَ بِعَ لٌ  وَ جُ الَ رَ قَ ولَ :   , فَ سُ ا رَ يمَ !   اهللاِ  يَ فِ فَ
ولُ  سُ الَ رَ لُ ? قَ مَ عَ نَّةِ : ^اهللاِ   الْ بْدَ لِلْجَ عَ لَقَ الْ ا خَ إِنَّ اهللاَ إِذَ

لٍ  مَ ىلَ عَ وتَ عَ مُ تَّى يَ َنَّةِ حَ لِ اجلْ لِ أَهْ مَ هُ بِعَ لَ مَ تَعْ لِ  اسْ لِ أَهْ امَ نْ أَعْ مِ
َنَّةِ  َنَّةَ   اجلْ هُ اهللاُ اجلْ لَ خِ يُدْ لِ  , فَ مَ هُ بِعَ لَ مَ تَعْ بْدَ لِلنَّارِ اسْ عَ لَقَ الْ ا خَ إِذَ , وَ

لِ النَّارِ  لِ أَهْ امَ نْ أَعْ لٍ مِ مَ ىلَ عَ وتَ عَ مُ تَّى يَ لِ النَّارِ حَ أَهْ
هُ  لَ خِ يُدْ ده عن عبد , ورو اإلمام أمحد بسن)١())اهللاُ النَّارَ  فَ

لمي  محن بن قتادة السّ مَ  إِنَّ اهللاََّ  ((:  رفعه الرَّ لَقَ آدَ مَّ  خَ , ثُ
هِ  رِ نْ ظَهْ َلْقَ مِ ذَ اخلْ الَ  أَخَ قَ ايلِ :  , وَ الَ أُبَ َنَّةِ وَ الَءِ يفِ اجلْ ؤُ ,  هَ

ايلِ  الَ أُبَ الَءِ يفِ النَّارِ وَ ؤُ هَ ائِلٌ  وَ الَ قَ قَ الَ فَ ولَ اهللاَِّ :  , قَ سُ ا رَ ! يَ
الَ  لُ ? قَ مَ ا نَعْ اذَ ىلَ مَ عَ رِ :   فَ دَ قَ اقِعِ الْ وَ ىلَ مَ , ويف رواية )٢())عَ

ويتعلّق بداللة نصوص . )٣())عىل ما وافق القدر  ((:   للفريايب
ة مسائل  ـ:  امليثاق عىل سبق املقادير عدّ

א W  ة الفراغ من أحاديث امليثاق األول توافق أدلّ
ا رواه اإلمام مسلم بسنده عن ; كمثل م املقادير املشهورة

                                     
F١E א،א،F٣٠٠١E  K

אא  Kא  W  אLאא٧١٥  K 
F٢E אא،F١٧٠٠E  K א

 KאWא٤٢،F٢٦Eא،
٢٠א٢٤ K 

F٣E א ،٤١ ،٤٢ ،F٢٥E ، K 



 

 ـ ١٣٤ـ 

دِ  ((:  قال  بن أيب طالب  عيلّ  قَ رْ غَ يعِ الْ قِ ةٍ يفِ بَ نَازَ نَّا يفِ جَ ,   كُ
ولُ اهللاَِّ  سُ ا رَ انَ أَتَ هُ  ^فَ لَ وْ ا حَ نَ دْ عَ قَ دَ وَ عَ قَ سَ  فَ نَكَّ ةٌ فَ َ ْرصَ هُ خمِ عَ مَ , وَ

تِهِ  َ رصَ خْ تُ بِمِ نْكُ لَ يَ عَ الَ  فَجَ مَّ قَ مْ :  , ثُ نْكُ ا مِ نْ مَ ا مِ دٍ مَ نْ أَحَ مِ
النَّارِ  َنَّةِ وَ نَ اجلْ َا مِ اهنَ كَ تَبَ اهللاَُّ مَ قَدْ كَ ةٍ إِالَّ وَ وسَ نْفُ قَدْ   نَفْسٍ مَ إِالَّ وَ , وَ

ةً  عِيدَ يَّةً أَوْ سَ قِ تِبَتْ شَ لٌ   كُ جَ الَ رَ ولَ اهللاَِّ أَفَالَ :   , قَالَ فَقَ سُ ا رَ يَ
لَ  مَ عُ الْعَ نَدَ ىلَ كِتَابِنَا وَ ثُ عَ كُ الَ  نَمْ ةِ :   ? فَقَ ادَ عَ لِ السَّ نْ أَهْ انَ مِ نْ كَ مَ

ةِ  ادَ عَ لِ السَّ لِ أَهْ مَ ريُ إِىلَ عَ يَصِ ةِ   فَسَ اوَ قَ لِ الشَّ نْ أَهْ انَ مِ نْ كَ مَ , وَ
ةِ  اوَ قَ لِ الشَّ لِ أَهْ مَ ريُ إِىلَ عَ يَصِ الَ   فَسَ ٌ :   , فَقَ يَرسَّ لٌّ مُ لُوا فَكُ مَ ا   اعْ ; أَمَّ

 ُ يُيَرسَّ ةِ فَ ادَ عَ لُ السَّ ةِ أَهْ ادَ عَ لِ السَّ لِ أَهْ مَ ا  ونَ لِعَ أَمَّ ةِ  , وَ اوَ قَ لُ الشَّ أَهْ
ةِ  اوَ قَ لِ الشَّ لِ أَهْ مَ ونَ لِعَ ُ يُيَرسَّ أَ   , ثُمَّ   فَ   :   قَرَ א   G

GGאG
 G    ]  ابن  )١( )) ] ١٠ـ  ٥:   اللَّيل ورو ,

:  قلت ((:  أنّه قال أيب عاصم بسنده عن عمر بن اخلطَّاب 
, أرأيت عملنا هذا عىل أمر قد فرغ منه أم عىل أمر   يا رسولَ اهللاّ 

, قال   فرغ منهبل عىل أمر قد : ^نستقبله ? فقال رسولُ اهللاّ 
, ال ينال إالّ  كالّ :  ففيم العمل ? فقال رسولُ اهللاّ :  عمر
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 . )١( ))إذن نجتهد :  عمر فقال.  بعمل
א W  الفراغ من األقدار يوم امليثاق ال خيتصّ بأعامل

; رو الفريايب   , بل يعمّ أرزاقهم وآجاهلم وأحواهلم  بني آدم
امَ  بسنده عن ابن عبّاس ـ نْهُ َ اهللا عَ يضِ  :  ـ أنّـه قرأ رَ 

א ْاهتم يَّ رِّ :  قال , ] ١٧٢:  األعراف [  ذُ
,  ; فكتب رزقه  , وأخذ ميثاقه أنّه ربّه آدم خلق اهللاّ  ((

, فأخذ   , ثُمَّ أخرج ولده من ظهره كهيئة الذرّ   , ومصيباته  وأجله
:   , وقال)٢())  , ومصيباهتم  , وآجاهلم  , وكتب أرزاقهم  ميثاقهم

رّ  ملَّا خلق اهللاّ (( ته من ظهره كهيئة الذّ مَّ  آدم أخذ ذريّ , ثُ
هم  , يعمل كذا   هذا فالن بن فالن:  ; فقال بأسامئهمسامّ
مَّ أخذهم بيده  , وهذا فالن بن فالن يعمل كذا وكذا وكذا , ثُ

, وقال )٣())هؤالء يف اجلنّة وهؤالء يف النّار :  قبضتني فقال
إِنَّ اهللاّ ملَّا خلق آدم مسح ظهره فأخرج  ((:    سلامن الفاريس

                                     
F١E אא،^ WFF

EE١L٧١،F١٦١E Kא W ،
 Kא١L٧١ K 

F٢E א    F٦٩E  ، F٥٦E  Kא   W
، K 

F٣E ،א٦٨א،F٥٥E Kא W،
א K 
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, فكتب األرزاق واآلجال  منه ما هو ذارئ إىل يوم القيامة
عادة  قاوة والسّ وكتابة األقدار . )١())واألرزاق واألعامل والشّ
, وحيتمل أن تكون  يوم امليثاق حيتمل أن تكون بأمر اهللا تعاىل

ا كانت بيمينه تبارك  بيده ككتابة املقادير يف اللّوح املحفوظ فإهنّ
َ اهللا    عاصم بسنده عن ابن عمر ـ, رو ابن أيب  وتعاىل يضِ رَ

امَ  نْهُ ل ما خلق ((:  يقول ^اهللا  سمعتُ رسولَ :  ـ قال عَ اهللاّ  أوّ
نيا  , وكلتا يديه يمني , فأخذه بيمينه  تعاىل القلم , فكتب الدّ

, رطب أو  , برّ أو فجور وما يكون فيها من عمل معمول
كر   يابس به اهللا بيمينه وما كت. )٢()), فأحصاه عنده يف الذِّ
, فإنّه يدخله  يدخله حمو وال إثبات بخالف ما كتبته املالئكة ال

, وهذا يقوي احتامل أن يكون التَّقدير يوم )٣(املحو واإلثبات
;   ; ألنّه ال يدخله حمو وال إثبات امليثاق كتب بيد اهللا ال بأمره

إذن يكتب   ((:   أنّه قال كام ثبت يف حديث عبد اهللا بن سالم 
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 ـ ١٣٧ـ 

ل ثُ  مَّ ال يبدّ  . )١( ))مَّ خيتم ثُ
א  W  ر املسح عىل ظهر آدم يوم امليثاق  تكرّ

تني ة بيد الربّ اليمنى  مرّ ة بيده األخر  , مرّ , رو   , ومرّ
ا بن اخلطّاب  الرتمذيّ بسنده عن عمر إِنَّ اهللاَ  ((:  مرفوعً

مَ  لَقَ آدَ حَ  خَ سَ مَّ مَ ينِهِ   , ثُ هُ بِيَمِ رَ أَ   ظَهْ ةً , فَ يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ الَ  خْ قَ :   ; فَ
نَّةِ  الَءِ لِلْجَ ؤُ تُ هَ لَقْ لُونَ   خَ مَ عْ َنَّةِ يَ لِ اجلْ لِ أَهْ مَ بِعَ حَ  , وَ سَ مَّ مَ , ثُ

الَ  قَ ةً فَ يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ تَخْ اسْ هُ فَ رَ الَءِ لِلنَّارِ :  ظَهْ ؤُ تُ هَ لَقْ لِ  خَ مَ بِعَ , وَ
لُونَ  مَ عْ لِ النَّارِ يَ , ورو اإلمام أمحد بسنده عن أيب )٢())أَهْ

ا بَ  ((:   الدرداء مرفوعً َ هُ فَرضَ قَ لَ نيَ خَ مَ حِ لَقَ اهللاَُّ آدَ هُ  )٣(خَ تِفَ كَ
رُّ  ُمُ الذَّ أَهنَّ اءَ كَ يْضَ ةً بَ يَّ رِّ جَ ذُ رَ أَخْ نَى فَ يُمْ   الْ َ يُرسْ هُ الْ تِفَ بَ كَ َ رضَ , وَ

ُمَ  ُمُ احلْ أَهنَّ اءَ كَ دَ وْ ةً سَ يَّ رِّ جَ ذُ رَ أَخْ ينِهِ  مُ فَ مِ ي يفِ يَ الَ لِلَّذِ قَ إِىلَ :  , فَ
ايلِ  الَ أُبَ َنَّةِ وَ   اجلْ َ يُرسْ هِ الْ فِّ ي يفِ كَ الَ لِلَّذِ قَ الَ :  , وَ إِىلَ النَّارِ وَ
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 ـ ١٣٨ـ 

ايلِ  ابِ )١())أُبَ حَ نْ أَصْ الً مِ جُ ةَ أَنَّ رَ َ نْ أَيبِ نَرضْ , ورو بسنده عَ
هُ   ^النَّبِيِّ  الُ لَ قَ بْدِ اهللاَِّ:   يُ هُ أَبُو عَ ونَ ودُ عُ هُ يَ ابُ حَ يْهِ أَصْ لَ لَ عَ  دَخَ

ولُ اهللاَِّ  سُ لْ لَكَ رَ قُ ْ يَ بْكِيكَ ? أَملَ ا يُ هُ ? مَ وا لَ الُ قَ بْكِي فَ وَ يَ هُ :  ^وَ
)) ? اينِ قَ لْ تَّى تَ هُ حَ مَّ أَقِرَّ بِكَ ثُ ارِ نْ شَ ذْ مِ الَ  خُ كِنِّي  بَىلَ :  قَ لَ , وَ

ولَ اهللاَِّ  سُ تُ رَ عْ مِ ولُ  ^سَ قُ ةً  نَّ اهللاََّ إِ :  يَ بْضَ ينِهِ قَ بَضَ بِيَمِ قَ
 رَ يَدِ األُخْ  بِالْ رَ أُخْ الَ  وَ قَ هِ :  , وَ َذِ هِ هلِ ذِ الَ  هَ هِ وَ َذِ هِ هلِ ذِ هَ , وَ

ايلِ  ا ; أُبَ ِ أَنَ تَنيْ بْضَ قَ ي يفِ أَيِّ الْ وهذا يفرسِّ ما وقع .  )٢()) فَالَ أَدْرِ
ا دون تقيي وايات من ذكر املسح مطلقً  . )٣(د بعدد يف بعض الرِّ

אא  W  ّة يوم امليثاق حيتمل أنّه عم استخراج الذريّ
وح واجلسم األجساد ة اسم للرّ , وحيتمل أنّه )٤(; ألنّ الذريّ

هُ  ((:   ; حلديث  اختصّ باألرواح رَ حَ ظَهْ سَ مَ مَ لَقَ اهللاُ آدَ ملََّا خَ
نْ ذُ  ا مِ هَ الِقُ وَ خَ ةٍ هُ مَ لُّ نَسَ هِ كُ رِ نْ ظَهْ طَ مِ قَ مِ فَسَ وْ تِهِ إِىلَ يَ يَّ رِّ
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 ـ ١٣٩ـ 

ةِ  يَامَ قِ وح  )١())  الْ ي هذا االحتامل .  )٢(; والنّسمة هي الرّ ويقوّ
ا فاستنطقهم فتكلّموا ((:  حديث مَّ جعلهم أرواحً ,  مجعهم ثُ

ولكن ال داللة يف هذا .   )٣())وأخذ عليهم العهد وامليثاق 
ا  مستقرا االحتامل عىل أنّ األرواح خلقت قبل األجساد خلقً

مَّ يرسل إىل األبدان منها مجلة بعد مجلة كام قاله ابن  مستمرا , ثُ
رها ; ألنّ اهللا تعاىل إنّام استخرج النّسمة )٤(حزم ,   , وصوّ

ر مقاديرها هتا حتَّى يأيت وقت خروجها  وقدّ مَّ أعادها ملادّ , ثُ
ر وكذلك فإنّ استخراج األرواح يوم امليثاق ال داللة .   )٥(املقدّ

م ف يه عىل ثبوت ماهيات األشياء يف العدم قبل وجودها كام توهّ
, والقول  ; فإنّ التَّفريق بني الوجود والثّبوت)٦(بعض الصوفيّة

والقول بأنّ وجود كلّ يشء قدر زائد عىل ماهيته الثّابتة يف 
العدم قول باطل ال تدلّ عليه نصوص امليثاق وال غريها بوجه 

امو أب; وإنّام رأي ابتدعه   من الوجوه مَّ دانت  )٧(يعقوب الشحّ ثُ
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 ـ ١٤٠ـ 

افضة والصوفيّة بغري علم وال  دانت به طوائف من املعتزلة والرَّ
ة  هد وال كتاب منري, والَّذي عليه أهل السنة واجلامعة وعامّ
العقالء أنّ ماهيّة املعدوم املمكن ليست بيشء ثابت يف العدم; 

يمكن أن توجد قبل  , وال ألنّ ماهية كلّ يشء عني وجوده
; فإنّ اهللا يعلم ما يكون قبل  ك إالّ يف العلم والكتابذل

; فيكون شيئًا ثابتًا يف العلم   , وقد يذكره وخيرب به وجوده
كر والكتاب ال شيئًا حاصالً وثابتًا يف العدم  .  )١(والذّ

א W  ة الفراغ من أقدار بني آدم يوم امليثاق يف أدلّ
ة ظاهرة عىل أنّ اهللا تعاىل هيدي من يشاء بفضله ويضلّ من  حجّ

; فمن خلقه للجنّة استعمله بعمل أهلها حتَّى  يشاء بعدله
.   , ومن خلقه للنّار استعمله بعمل أهلها حتَّى يموت يموت

د بيان  عم بأنّ اهلد من اهللا جمرّ ويف هذا ردّ ملقالة املعتزلة يف الزّ
د تسمية العبد ضاال   طريق احلقّ   د هو; ألنّ العب  , واإلضالل جمرّ

!!  )٢(الَّذي خيلق هداه وضالله بمعزلٍ عن قدرة ربّه ومشيئته
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 ـ ١٤١ـ 

ا  ة من ترتّب اجلزاء عىل العمل ثوابً كام أنّ فيام ورد يف هذه األدلّ
ا ردّ عىل من أنكر تأثري األسباب, وزعم أنّ الطّاعة  وعقابً
واملعصية ال تأثري هلام يف حصول اجلزاء, وإنّام مها أمارتان 

, واالرتباط )١(واب ملن أطاع والعقاب ملن عىصتدالّن عىل الثّ 
 :   يف قوله تعاىل    ] ٤٠:  البقرة[   א

د أمارة   جياوز ذلك املعنى ال ; ألنّ وفاء العباد بعهدهم جمرّ
 ! )٢(لوفاء اهللا هلم ال علّة أو سبب له

א W  الفراغ من األقدار يوم امليثاق دليل قطعيّ عىل
دّ من  حتتّم نفوذها يف مواقعها ; فمن استخرج يوم امليثاق فال بُ

ر له من خري ورشّ  ق ما قدّ ; عن أيب سعيد  خروجه للدنيا وحتقّ
ال :  , فقال سمعتُ النبيَ سئل عن العزل ((:   قال اخلدريّ 

ذ اهللاّ منها امليثاق فكانت , إن تكن ممّا أخ  )٣(عليكم أن تفعلوا
وح  أنّه  , وعن ابن مسعود  )٤())عىل صخرة نفخ فيها الرّ

ئل عن العزل ? فقال لو أخذ اهللاّ ميثاق نسمة من صلب  ((:  سُ
فا مَّ أفرغه عىل صفا ألخرجه من ذلك الصّ , فإن شئت  رجل ثُ
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 ـ ١٤٢ـ 

خلق   ((:  , وقال ابن عبّاس  )١( )), وإن شئت فال تعزل  فاعزل
ته من ظهره مثل الذرّ  آدم مَّ أخرج ذريّ مَّ   , فكلّمهم  , ثُ , ثُ

.  اهللاّ  ريبّ :   , فليس أحد إالّ وقد تكلّم فقال أعادهم يف صلبه
; وهي الفطرة الَّتي  وكلّ خلق خلق فهو كائن إىل يوم القيامة

 . )٢( ))عليها  فطر النّاس
א  W ة امليثاق داللة عىل أنّ اجلح ود والنّسيان يف أدلّ

 ته; رو رت عىل آدم وذريّ واخلطأ والعصيان صفات قدّ
ا الرتمذيّ بسنده عن أيب هريرة  مَ  ((:  مرفوعً لَقَ اهللاُ آدَ ملََّا خَ

تِهِ إِىلَ  يَّ رِّ نْ ذُ ا مِ هَ الِقُ وَ خَ ةٍ هُ مَ لُّ نَسَ هِ كُ رِ نْ ظَهْ طَ مِ قَ هُ فَسَ رَ حَ ظَهْ سَ مَ
ةِ  يَامَ قِ مِ الْ وْ لَ بَ  يَ عَ جَ َ , وَ نْ نيْ ا مِ بِيصً مْ وَ نْهُ انٍ مِ لِّ إِنْسَ يْنَيْ كُ عَ

مَ  نُورٍ  ىلَ آدَ مْ عَ هُ ضَ رَ مَّ عَ الَ  , ثُ قَ الَ :   , فَ الَءِ ? قَ ؤُ نْ هَ بِّ مَ :   أَيْ رَ
تُكَ  يَّ رِّ الَءِ ذُ ؤُ َ  هَ ا بَنيْ بِيصُ مَ بَهُ وَ جَ أَعْ مْ فَ نْهُ الً مِ جُ أَ رَ رَ , فَ

يْنَيْهِ  الَ  عَ قَ بِّ مَ :  , فَ الَ نْ هَ أَيْ رَ قَ ا ? فَ رِ :  ذَ نْ آخِ لٌ مِ جُ ا رَ ذَ هَ
هُ  الُ لَ قَ تِكَ يُ يَّ رِّ نْ ذُ مِ مِ دُ :  األُمَ اوُ الَ   دَ قَ لْتَ :  , فَ عَ مْ جَ بِّ كَ رَ

الَ  هُ ? قَ رَ مْ نَةً :  عُ تِّنيَ سَ الَ   سِ ي :  , قَ رِ مْ نْ عُ هُ مِ دْ بِّ زِ أَيْ رَ
نَةً  بَعِنيَ سَ هُ  أَرْ اءَ مَ جَ رُ آدَ مْ َ عُ امَّ قُيضِ لَ الَ , فَ قَ تِ فَ وْ ـمَ لَكُ الْ :  مَ

الَ  نَةً ? قَ ونَ سَ بَعُ ي أَرْ رِ مْ نْ عُ بْقَ مِ ْ يَ ملَ نَكَ :   أَوَ ا ابْ طِهَ عْ ْ تُ ملَ أَوَ
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 ـ ١٤٣ـ 

دَ  اوُ الَ  دَ تُهُ :   , قَ يَّ رِّ تْ ذُ دَ حَ مُ فَجَ دَ آدَ حَ مُ فنسيت  فَجَ , ونيس آدَ
تُهُ  يَّ رِّ مُ   ذُ طِئَ آدَ خَ تُهُ  , وَ يَّ رِّ طِئَتْ ذُ َ  ((:   , ويف رواية)١()) فَخَ نُيسِّ فَ

تُهُ  يَّ رِّ يَتْ ذُ نُسِّ مُ فَ تُهُ   آدَ يَّ رِّ تْ ذُ دَ حَ مُ فَجَ دَ آدَ حَ جَ مُ  , وَ ىصَ آدَ عَ , وَ
تُهُ  يَّ رِّ تْ ذُ صَ فات اجلبليّة وما يقارهنا من )٢()) فَعَ ; فهذه الصِّ

ل شبهات وشهوات تغري أكثر العباد بنكث ميثاق رهبّ  م األوّ
 :  ; قال تعاىل واآلخر      

    ]يريد  ((:  ; قال ابن عبّاس  ] ١٠٢:  األعراف
:  وقال احلسن البرصي.  )٣( ))العهد املأخوذ عليهم وقت الذرّ 

العهد الَّذي عهد إليهم مع األنبياء أن يعبدوه وال يرشكوا به 
ع )٤(شيئًا  ; ألنّ العهد نكرة يف سياق  , وهذا من اختالف التنوّ
ل واآلخر   النّفي  .  )٥(, فتعمّ امليثاق األوّ

א W  أخذ امليثاق عىل العباد دليل عىل حكمة اهللا تعاىل
; فإنّه إنّام أخذ ميثاقهم وكتب أقدارهم حينذاك   لقهيف قدره وخ
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 ـ ١٤٤ـ 

ليعرف ويعبد وحيمد ويشكر ويعذر حتَّى ال يبقى ألحد 
ة  :   ; قال تعاىل حجّ  א     

אא
 א    א    G   א   א 

א  ] ١٧٣,  ١٧٢:  األعراف [  ,
 الفريايب بسنده عن أُيبّ بن كعب يف قول اهللا تعاىلرو  :  

א  ...   األعراف [اآليتان  :
امجعهم  ((:  ; قال  ]١٧٣, ١٧٢ مَّ جعلهم أرواحً , , فاستنطقهم ثُ

 ,  , وأخذ عليهم العهد وامليثاق فتكلّموا
  א    ...   ١٧٣,  ١٧٢:  األعراف [اآليتان 

بع:  قال;  ] موات السّ , واألرضني  فإينّ أشهد عليكم السّ
بع مل :  , أن تقولوا يوم القيامة , وأشهد عليكم أباكم آدم السّ

, فال  إله غريي, وال ربّ غريي , اعلموا أنّه ال نعلم هبذا
رونكم عهدي  ترشكوا يب شيئًا , فإينّ أرسل إليكم رسيل يذكّ

نا :  , فقالوا  , وأنزل عليكم كتبي  وميثاقي نشهد أنّك ربّ
وا له يومئذ   , ال ربّ لنا غريك  وإهلنا , وال إله لنا غريك, فأقرّ

هم , فرأ في  فنظر إليهم , ورفع عليهم أباهم آدم   بالطَّاعة
ورة  الغنيّ والفقري ربّ لو :   , فقال , ودون ذلك  , وحسن الصّ



 

 ـ ١٤٥ـ 

يت بني عبادك , وقال )١())...   إينّ أحبّ أن أشكر:  , قال سوّ
ته فرأ فضل  ((:   احلسن وقتادة ملَّا عرضت عىل آدم ذريّ

يت بينهم:  بعضهم عىل بعض قال :  , قال  أي ربّ أفهالّ سوّ
ل فضله فيحمدين ويشكرين , ير ذو الفض إينّ أحبّ أن أشكر

دها إىل الربّ  وداللة امليثاق عىل صفة احلكمة. )٢()) وْ , وعَ
ن الردّ عىل من أنكر احلكمة ز عىل ربّه فعل كلّ  يتضمّ , وجوّ

ة عىل العباد بميثاق ال ممكن  )٣(!يذكرونه   ; ألنّه أقام احلجّ
د احلكمة عىل العبد دون  وْ ا عىل من قرص عَ ن الردّ أيضً ويتضمّ

, وال خيتصّ  ; ألنّ حكمة الربّ تعود إليه وإىل عباده  لربّ ا
, قال ابن )٤(; كام زعمت املعتزلة عودها باملخلوق دون اخلالق

يَّة يْمِ ن شيئني; أحدمها حكمة تعود إليه  ((:   تَ احلكمة تتضمّ
, والثّاين إىل عباده, هي نعمة عليهم يفرحون  حيبّها ويرضاها
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 ـ ١٤٦ـ 

ن هبا هبا  . )١( ))يف املأمورات ويف املخلوقات  وهذا.  , ويلتذوّ
*** 

אא 
ا الواسطة بني اهللا  ة, وأهنّ امليثاق برهان عىل ثبوت النبوّ

; فإنّ احلقّ سبحانه خصّ   وخلقه يف تبليغ أخباره وأحكامه
ة سالة والنُّبوَّ ,  أفضل عباده يوم امليثاق بميثاق آخر يف تبليغ الرِّ

عىل بني آدم بمزيد وبيص حتَّى كانت أنوارهم وميّزهم 
ج ا لفضلهم كالرسُّ ة )٢(, وعظيم منزلتهم ; إظهارً , وميثاق النُّبوَّ

; وهو آية  , وعهد عظيم يف ذاته وحكمه ودالالته  ميثاق غليظ
ا وغاية سل جوهرً أخذ  إنَّام; ألنّ ميثاقهم   عىل وحدة دعوة الرُّ

, ودعوة,  نه يف أرضه; عبادة, وإقامة دي لتبليغ وحي اهللا تعاىل
ا ا عىل احلقّ  واجتامعً ; فمدار ميثاقهم عىل التَّوحيد;  , وتنارصً
ا ا حتقيقً ; وهلذا كان مفتاح دعوهتم يف   , ووالءً وبراءً  , وتبليغً
نيا ة  الدّ ; قال  , ومناط تفاضلهم ميثاق أتباعهم )٣(, وغرّ

                                     
F١E    א ٨L٣٦  Kא  Wא  א 

 ٣٣٣ K 
F٢E א  Wא א، ،F٣٠٠٢E א،

 ،F١ ،٥٢E K 
F٣E     א  ،  Kא  Wא  א

٣L٣٥٤ K 



 

 ـ ١٤٧ـ 

 :   تعاىل     אא א אא  
א   ]وقال ] ٣٦:  النَّحل ,  :  א

א א א   א א   
  א     א אא א א 

   ]ىلَ أَنْ الَ   ((:   ^, وقال  ] ٨٣:  البقرة وينِ عَ ايِعُ بَ
يْئًا وا بِاهللاَِّ شَ كُ ِ وا تُرشْ قُ ِ الَ تَرسْ نُوا , وَ زْ الَ تَ الَ  , وَ تُلُ   , وَ قْ وا تَ

مْ  كُ الَدَ مْ   أَوْ لِكُ جُ أَرْ مْ وَ يكُ دِ َ أَيْ هُ بَنيْ ونَ ُ رتَ فْ تَانٍ تَ أْتُوا بِبُهْ الَ تَ ,   , وَ
الَ  وفٍ   وَ رُ عْ وينِ يفِ مَ صُ ينِ  ((:   , وقال)١())تَعْ رْ ُ النَّاسِ قَ ريْ ; )٢())خَ

د  ; لعظم   أفضل أتباع األنبياء ^فكان أصحاب حممَّ
ا ملن أنكر فضلهم من  توحيدهم وإيامهنم; علامً وعمالً  ; خالفً

يعة واخلوارج   !!الشِّ
ن أمرين عظيمني  وهذا امليثاق الغليظ املقدَّس يتضمّ

ة إالّ بتحقيقهام ال أنّ   W;   يمكن الوفاء بميثاق النُّبوَّ
ق إالّ   االجتامع عىل التَّوحيد ال باإليامن بجميع دعاته من  يتحقّ

, ومن  األنبياء واملرسلني ا فهو املؤمن احلقّ ; فمن آمن هبم مجيعً

                                     
F١E א Wא ،F٣٨٩٢E K 
F٢E א    א    Kא  W

א Wאא   ، F٢٤٥٨E ،  ،
א، F ٤٦٠١E K 



 

 ـ ١٤٨ـ 

ق بينهم فهو الكافر النّاكث, قال تعاىل  :  فرّ א 
אא

    א    G א  
אGאאאא

אא  ]النِّساء  :
 . ] ١٥٢ـ  ١٥٠

א W  د , وبلغته دعوته  ^أنّ كلّ من أدرك بعثة حممَّ
باعه واجلهاد معه,  فإنّه ال ة إالّ باتّ يمكنه الوفاء بميثاق النُّبوَّ

ا حتَّ  سل; وإالّ كان ناكثًا كافرً عي اإليامن به من الرُّ ى بمن يدّ
ألنّ مبعثه جاء طبق بشاراهتم ووفق إخباراهتم; فيكون 

ا ألخبارهم, وامتثاالً ألمرهم, ووفاءً  تصديقه تصديقً
; آدم فمن بعده أخذ عليه العهد يف   ; فإنّ كلّ نبيّ  بميثاقهم

د  , ويأمره  , لئن بعث وهو حيّ ليؤمنّن به ولينرصنّه^حممَّ
وهذا اجلانب اجلوهريّ من . )١(لعهد عىل قومه بذلكفيأخذ ا

ة سيّد  ة كرب ختتصّ بنبوّ ن دالالت اعتقاديّ ة يتضمّ ميثاق النُّبوَّ
 ـ:  ; وهي^ املرسلني

                                     
F١E א  W א ٣L٣٣٢  K   א ١אL٤٦٤ ،

א٤L١٢٥ א،١L٣٥٧ K 



 

 ـ ١٤٩ـ 

, وبطالن   , وربّانيّة كتابهملسو هيلع هللا ىلصالداللة عىل صدق النَّبيّ  ـ ١
; ألنّ خمرجه جاء طبق بشارات األنبياء قبله,   دعاو خصومه

قًا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه وهذا . وكان كتابه مصدّ
عيّ رشط يف امليثاق قه يف النَّبيّ   التَّصديق الفعيلّ والرشَّ  ^, وحتقّ

:   اىلــال تع; ق  آية كرب عىل صدق ما جاء به من كتاب وحكمة
  אאאאא

אא   ]٣٧:   يونس [  . 
عىل األنبياء واملرسلني;  ^الداللة عىل أفضليّة النَّبيّ  ـ ٢

ة . وهلذا أخذ ميثاق اإليامن به ونرصته من كلّ نبيّ وعىل كلّ أمّ
كر والتّقديم يف آية امليثاق; فذكر مع أويل العزم,  وخصّ بالذّ

م عليهم; ألنّه أفضلهم وسيّدهم ولكن جيب أن تضبط . وقدّ
يح; أل نّ حدود داللة التَّقديم يف آية امليثاق بعبارة النّص الرصّ

قضايا االعتقاد ال ينبغي أن تبنى عىل إشارة النّص إالّ إذا 
ع يف االستدالل  ا ملن توسّ عضدها دليل صحيح رصيح; خالفً

ة وامليثاق  كر عىل تقديمه يف اخللق والنبوّ ; فإنّ  !بتقديمه يف الذِّ
ته دليل صحيح رصيح ,   هذا التَّقديم املزعوم ال يشهد بصحّ

ما يغني عن هذه األوليات املزعومة الَّتي  الثَّابتة ^ويف أولياته 
ا للغالة يف القول بقدم روحه  , أو  أو أزليّة نوره ^كانت طريقً

 !!قدم حقيقته, واعتبارها أصل اخللق والعلم 



 

 ـ ١٥٠ـ 

الداللة عىل عموم رسالة سيّد املرسلني; فكلّ من  ـ ٣
, وبلغته دعوته وجب عليه بمقتىض امليثاق ^  أدرك بعثته

باعه ونرصته, وال حيلّ له أن يرتك اتباعه; استغناءً بام عنده  اتّ
ا ولو بلغ  من العلم من كتاب وحكمة وإالّ كان ناكثًا كافرً

هد يف دينه ما بلغ يّ أعرض ! والزّ ّ وأمّ وهذا احلكم يعمّ كلّ ميلّ
; تكذيبًا, أو شكا,  من اهلد ودين  ^عامَّ جاء به النَّبيّ  احلقّ

ا, أو استغناءً بام عنده من حكمة إهليّة , أو فلسفة  أو كربً
ذ اإلهلام  , أو علوم طبيعيّة, أو عادات موروثة, أو اختّ وضعيّةٍ

ينيّة ا للمعرفة الدِّ , واستغنى بمعرفة احلقيقة عن لزوم   طريقً
يعة   !!الرشّ

ستدالل , وا وهذه الدالالت حتتاج ملزيد بسط وتفصيل
ة ; حتَّى تتّضح أبعاد داللة ميثاق النّبيني عىل  وحتليل وتوثيق نبوّ
; وأنّ الوفاء   , واألمهيّة الكرب هلذه الدالالت  سيّد املرسلني

ة ال يكون إالّ بتصديق النَّبيّ  , , واعتقاد أفضليّته ^بميثاق النُّبوَّ
א :   , واإلذعان لرشيعته علامً وعمالً  وعموم رسالته

אאא  ] ١٠٥:  البقرة [  . 
*** 



 

 ـ ١٥١ـ 

ابع
َّ
  املبحث الس

 
ِّ
بي

َّ
ة كتابه ^صدق الن

ّ
اني

َّ
  ورب

ة ربط اإليامن بالنَّبيّ الالحق ونرصته  ن ميثاق النُّبوَّ تضمَّ
ابق وحكمته ا لكتاب النَّبيِّ السّ قً :  ; قال تعاىل بمجيئه مصدِّ

  א       א  א 
        ] ٨١:  آل عمران [  ;

ة من قبله , واإليامن بام بني  فكان من سنّة كلّ نبيّ التَّصديق بنبوّ
א :  , قال تعاىل  كمةيديه من كتاب وح

אאאאא
   אא       ] املائدة  :

א :   , وقال ] ٤٦  אא     א 
א      )١(  א א

א   ]ل, وقا ] ٣٩:  آل عمران   :    א
   א      א  א  

                                     
F١E   א  אא     א ؛

  א، Wא K
 W ، 

 Kא Wא١L٣٦١ K 



 

 ـ ١٥٢ـ 

ملا بني يديه من كتاب وحكمة  ^; وتصديق النَّبيّ   ] ٣١:  فاطر [
ن ثالثة أمور جمتمعة  ـ:  يتضمَّ

 W  ّوهو تصديق اخلرب بتحقيق  التَّصديق الفعيل ;
نت ذكر النَّبيّ  مضمونه ,  , ووصفه ^; فالكتب األوىل تضمّ
, فكان خمرج   , والبشارة برسالته ونزول كتابه ومدحه

ا فعليا هلا ^ النَّبيّ  ,   ; ملجيئه طبق بشاراهتا  ومبعثه تصديقً
ازيّ   ووفق إخباراهتا ة أحواله وصفه وكيفيّ  ((:  ; قال الرّ

, فلامّ ظهر عىل أحوال مطابقة ملا   مذكورة يف التَّوراة واإلنجيل
ا ملا كان  ا يف تلك الكتب كان نفس جميئه تصديقً كان مذكورً

ة كثرية . )١()) معهم وهلذا الوجه من التَّصديق بخصوصه أدلّ
 ـ:  منها
 :  قوله تعاىل ـ ١ א א  אא א

אאא
   א   א   א

א א     ]قال ابن كثري ] ١٥٧:  األعراف ;  :
د  (( وا أممهم ببعثه,  يف كتب األنبياء ^هذه صفة حممَّ ; برشَّ

                                     
F١E אא٨L١١٩ Kא Wא٨L٣٤٣ ،٣٤٤،

١אL٣٧٤ א،٣L٦٥ K 



 

 ـ ١٥٣ـ 

, يعرفها   , ومل تزل صفاته موجودة يف كتبهم  وأمروهم بمتابعته
 .  )١( ))علامؤهم وأحبارهم 

الَ  ـ ٢ ارٍ قَ سَ اءِ بْنِ يَ طَ نْ عَ يتُ ((:   رو البخاريّ بسنده عَ قِ لَ
بْدَ  اصِ ـ  عَ عَ و بْنِ الْ رِ مْ امَ   اهللاَِّ ابْنَ عَ نْهُ َ اهللا عَ يضِ لْتُ  رَ :   ـ قُ

ولِ اهللاَِّ  سُ ةِ رَ فَ نْ صِ ينِ عَ ْ ربِ الَ  ^أَخْ اةِ ? قَ رَ لْ :  يفِ التَّوْ اهللاَِّ   أَجَ , وَ
آنِ  رْ قُ تِهِ يفِ الْ فَ اةِ بِبَعْضِ صِ رَ وفٌ يفِ التَّوْ صُ هُ ملََوْ ا  إِنَّ َا النَّبِيُّ إِنَّا ; يَ أَهيُّ

ا دً اهِ نَاكَ شَ لْ سَ ا )٢(أَرْ يرً نَذِ ا وَ ً بَرشِّ مُ يِّنيَ  وَ ا لِألُمِّ زً رْ حِ , أَنْتَ )٣(, وَ
                                     

F١E א٢L٢٥١ K 
F٢E אא، Kא Wא٨L٥٨٦ K 
F٣E ،אאא KאWא٤L٣٤٣،

٨L٥٨٦  Kא     א    ؛
  א  Kא   א  

  WFF   א א ،א  א  
     א    ، ،

      א   EE K
    Wא   ، F٤٥٩٦E   Kא  W

FFא  א    א  א ،
אאאאא

  K ^ W    א   
א   אאא  א  אא ،

אא، K
 ^ W     א   

  א א  אא א    
א אאא

  Kא^ EE١٦L٨٣ K 



 

 ـ ١٥٤ـ 

ويلِ  سُ رَ ي وَ بْدِ لَ   عَ كِّ يْتُكَ املتَوَ مَّ الَ  , سَ لِيظٍ وَ الَ غَ ظٍّ وَ يْسَ بِفَ , لَ
ابٍ  خَّ اقِ  )١(سَ وَ يِّئَةَ   يفِ األَسْ يِّئَةِ السَّ عُ بِالسَّ فَ دْ الَ يَ و   , وَ فُ عْ كِنْ يَ لَ , وَ

رُ  فِ غْ يَ اءَ  وَ جَ وْ عَ ةَ الْ ِلَّ يمَ بِهِ املْ قِ تَّى يُ هُ اهللاَُّ حَ بِضَ قْ نْ يَ لَ ; بِأَنْ )٢(, وَ
وا ولُ قُ هَ إِالَّ اهللاَُّ :   يَ يًا الَ إِلَ مْ يُنًا عُ َا أَعْ تَحُ هبِ فْ يَ آذَ   , وَ ام , وَ ا صُ ,   انً

ا فً لْ ا غُ لُوبً قُ تُهُ  ((:  قال عطاء.  )٣()) وَ لْ أَ بًا فَسَ عْ يتُ كَ قِ ا   لَ فَ تَلَ امَ اخْ , فَ
ولُ  قُ بًا يَ عْ فٍ إِالَّ أَنَّ كَ رْ ومَى:   يفِ حَ مُ يُنًا عُ تِهِ أَعْ غَ ا  بِلُ انً آذَ , وَ

ومَى مُ لُوىفَ   صُ ا غُ لُوبً قُ نْ . )٤()), وَ ارميّ بسنده عَ ورو الدَّ
طَ  ولُ عَ قُ انَ يَ هُ كَ المٍ أَنَّ نِ سَ نِ ابْ ارٍ عَ سَ ةَ  ((:  اءِ بْنِ يَ فَ دُ صِ نَجِ ا لَ  إِنَّ

ولِ اهللاَِّ  سُ ا  ملسو هيلع هللا ىلصرَ زً رْ حِ ا وَ يرً نَذِ ا وَ ً بَرشِّ مُ ا وَ دً اهِ نَاكَ شَ لْ سَ ا أَرْ إِنَّ
يِّنيَ   .)٥(احلديث بنحوه ))...   لِألُمِّ

                                     
F١E  א  א  א      ؛

  א  א   ،  Kא  Wא 
٤L٣٤٣ ، א١אL٣٤٦ K 

F٢E א  א א  א  א؛؛ א
א، א ،

א   ^א  א   Kא  W
٤אL٣٤٣،٨L٥٨٦ ،א١ אL٣٤٦ K 

F٣E א Wא،F١٩٨١E K 
F٤E אאא، Wא،F٦٣٣٣E

א Kא Wא
٢L١١٤ K 

F٥E ،א،אאF٦Eא،
א،KאW

١אL٣٠٧،٤٢٣ K 



 

 ـ ١٥٥ـ 

عُ  ـ ٣ رٍ الْ خْ نْ أَيبِ صَ ِّ رو اإلمام أمحد بسنده عَ يْيلِ  قَ
الَ   ((:  قال ابِ قَ رَ نَ األَعْ لٌ مِ جُ ثَنِي رَ دَّ ةً إِىلَ :  حَ لُوبَ بْتُ جَ لَ جَ

ولِ اهللاَِّ  سُ يَاةِ رَ ينَةِ يفِ حَ لْتُ ^املَْدِ تِي قُ يْعَ نْ بَ تُ مِ غْ امَّ فَرَ لَ :   , فَ
نْهُ  نَّ مِ عَ مَ لَ فَألَسْ جُ ا الرَّ ذَ َّ هَ نيَ قَ الَ   ألَلْ رٍ :   , قَ َ أَيبِ بَكْ اينِ بَنيْ قَّ تَلَ فَ

نَ  لٍ مِ جُ ىلَ رَ ا عَ وْ تَّى أَتَ مْ حَ ائِهِ فَ مْ يفِ أَقْ تُهُ تَبِعْ ونَ فَ شُ مْ رَ يَ مَ عُ وَ
اةَ  رَ ا التَّوْ ً ودِ نَارشِ يَهُ هُ يفِ  الْ ىلَ ابْنٍ لَ هُ عَ سَ َا نَفْ ي هبِ زِّ عَ ا يُ هَ ؤُ رَ قْ يَ

َلِهِ  أَمجْ تْيَانِ وَ فِ نِ الْ سَ أَحْ تِ كَ ولُ  املَْوْ سُ الَ رَ قَ كَ :   ^اهللاَِّ  , فَ دُ أَنْشُ
ي ? جِ ْرَ خمَ تِي وَ فَ ا صِ ِدُ يفِ كِتَابِكَ ذَ لْ جتَ اةَ هَ رَ لَ التَّوْ زَ ي أَنْ  بِالَّذِ

ا ذَ كَ هِ هَ أْسِ الَ بِرَ قَ نُهُ   الَ :  , أَيْ   فَ الَ ابْ قَ لَ  )١(إِينِّ :  , فَ ي أَنْزَ الَّذِ وَ
اةَ  رَ كَ  التَّوْ جَ ْرَ خمَ تَكَ وَ فَ دُ يفِ كِتَابِنَا صِ نَجِ ا لَ دُ أَنَّ  , إِنَّ هَ أَشْ , وَ

ولُ اهللاَِّ  الَ  سُ أَنَّكَ رَ هَ إِالَّ اهللاَُّ وَ الَ  إِلَ قَ نْ :  , فَ ودَ عَ يَهُ وا الْ أَقِيمُ
مَّ  مْ ثُ يكُ يْهِ أَخِ لَ ىلَّ عَ صَ هُ وَ نَّطَ حَ نَهُ وَ فَ َ كَ يلِ  .  )٢( ))وَ

א W وذلك باإليامن   التَّصديق اخلربيّ االعتقادي ;
انيّة كتب من قبله من األنبياء , والتَّصديق بنزوهلا من  بربّ

ا كالم اهللا حقا  عند  :   ; قال تعاىل)٣(اهللا لفظًا ومعنى , وأهنّ
                                     

F١E א W K 
F٢E א   ،א  ، F٢٢٣٩٤E  K א   Wא

 Kא٢L٢٥١ K 
F٣E אWא٦L٢٦٦אא،١L٧٣א،١L٣٧٩،

٤L١٠٩אאא،١٧٩،١٨١،١٨٢  K 



 

 ـ ١٥٦ـ 

 א  א      
    א     א 

   ]وقال  ] ٨٤:  آل عمران ,  : 
  א   א   ]ور  :   , وقال ] ١٥:  الشُّ

  א       א   
ا بإنزاهلا ] ٤٨:  املائدة [ قً ا إلخباراهتا  , أي مصدِّ , ومطابقً

ا وأمينًا وحاكامً عليها  وأصوهلا ومقاصدها ; فالقرآن  , وشاهدً
, وشاهد بردّ كلّ ما طرأ عليها  شاهدٌ بصدق كلّ ما صحّ منها

; وهلذا كان حكامً أمينًا عىل كلّ كتاب  تبديل من حتريف أو
ه من باطله  قبله  , ويفصل بني أهله  كذبه, وصدقه من   ; يميّز حقّ

אאא :   ; قال تعاىل)١(يف املشتبهات واملشكالت
אא   ]وقال ] ٧٦:  النَّمل ,   :

 אא
א   ]١٥:  املائدة [ . 

א W  ّعي ينيّ الرشّ ; وذلك بمجيء رشع  التَّصديق الدِّ
ا لرشائع األنبياء قبله يف مقاصدها وأصوهلا  ^النَّبيّ  موافقً

                                     
F١E א Wא٦L٢٦٦ ٢٦٩א،٢L٦٥،

١אL٣٥٥ ،٢L٢٩٩ ،٤٣٣ ،٤L٦٥ K 



 

 ـ ١٥٧ـ 

ة وال   :   ; قال تعاىل  طّلبيّةاخلربيّ   א   
אאא

אא   ]ور  :  , وقال ] ١٣:  الشُّ
א   ]وقال  ] ٩٢:  األنبياء ,  : 

א   ]عراء موجود يف كتب  ; أي أنّ القرآن ] ١٩٦:  الشُّ
لني , ك يعمّ وجوده باعتبار اسمه ووصفه; وذلاألنبياء األوّ

, يها ذكر القرآن; فف وأصول رشائعهووجوده باعتبار مقاصده 
ادقة  والتَّنويه بشأنه , وفيها نظري ما يف القرآن من األخبار الصَّ

ائع إقامة دين اهللا يف األرض   واألوامر العادلة ; إذ مقصود الرشَّ
نن بل واملناهج والسّ  :   ; قال تعاىل)١(وإن اختلفت السّ

      ]بِيَاءُ  ((:   ^, وقال  ] ٤٨:  املائدة األَنْ
الَّتٍ  ةٌ لِعَ وَ تَّى  إِخْ ُمْ شَ اهتُ هَ دٌ ; أُمَّ احِ مْ وَ دِينُهُ ; قال ابن )٢()) وَ

, وأوالد العالَّت  العَالَّت بفتح املهملة الرضائر ((:  حجر
;  أنّ أصل دينهم واحد:  , ومعنى احلديث  األخوة من األب

ائع   . )٣())وهو التَّوحيد وإن اختلفت فروع الرشَّ
                                     

F١E א Wא٢L٦٦،٣L١٩٤،٣٤٧א،א
١٠L٢٢١،٢٢٢ K 

F٢E א א، ،F٣١٨٧E K 
F٣E א٦L٤٨٩zx K 



 

 ـ ١٥٨ـ 

ا  ^وتصديق النَّبيّ  ملا بني يديه من كتاب وحكمة اعتقادً
ا برهان عىل صدقه ته  وفعالً ورشعً ة نبوّ ا , وصحّ نيّة , وربّ

א :  ; قال تعاىل , وبطالن دعاو خصومه  كتابه  
   א   א     אא

אא   ]وقال ] ٣٧:  يونس ,  : 
     א    

      ]وهلذا كان تصديق   ] ١١١:  يوسف ;
ملا بني يديه سببًا الستجابة كثري من عقالء اجلنّ  ^النَّبيِّ 

باع طريقته  :  ل تعاىل, قا  واإلنس لدعوته واتّ  
א   א א  אא א א

    G         א
א   ]األحقاف  :

אאאא :   , وقال  ] ٣٠,  ٢٩
א א א   א    ]قال ابن  ] ٦:  سبأ ,

يَّة يْمِ ة  ((:   تَ إذا تدبّرت القرآن والتَّوراة وجدهتام يتّفقان يف عامّ
ات واألعامل الكليّة , وسائر  املقاصد الكلية من التَّوحيد والنبوّ

فات , ومن كان له علم هبذا علم علامً رضوريا  األسامء والصّ
ذِ : (  ما قاله النَّجايشّ  الَّ ا وَ ذَ نْ إِنَّ هَ جُ مِ رُ يَخْ ى لَ وسَ اءَ بِهِ مُ ي جَ



 

 ـ ١٥٩ـ 

ةٍ  دَ احِ اةٍ وَ كَ شْ ا : (   , وما قاله ورقة بن نوفل)١()مِ ذَ إِنَّ هَ
ى  وسَ ي كان يأيت مُ  . )٣( )) )٢() النَّامُوس الَّذِ

ة يف الداللة عىل صدق النَّبيِّ  لم  ^ويزداد الربهان قوّ بام عُ
ورة من أميّته وأميّة قومه א  : ; قال تعاىل بالرضّ

א   ]وقال ] ٢:  اجلمعة ,  : 
אא    ]٤٨:   العنكبوت [  ;

فإنّ جميء من هذا حاله ووصفه بكتاب ال نظري له يف فصاحته 
, وإخباراته  , وترشيعاته , وحالوته وطالوته ووجازته

أكرب دليل وتأثرياته حتَّى هيمن عىل ما بني يديه من الكتاب 
انيّة كتابه ^عىل صدق النَّبيِّ  إذا  ((:  ; قال ابن الوزير وربّ

عهد له بمطالعة كتاب وال خرج من مثل هذه البلدة رجل ال 
ا  مَّ بلغ يف توحيد اهللا وأحكامه وأخباره مبلغً صحبة أستاذ ثُ
عجز العلامء عن مقاربته فضالً عن حماكاته أو ختطئته يف يشء 

                                     
F١E  א   Kא  Wא   ،א ، F ١٦٤٩E


אאא، Wא

א، Kאא٦L٣٠ K 
F٢E  א   Kא  Wא  ،א  ،

F ٣ E، Wא ،F٢٣١E K 
F٣E אא١٥٢ K 



 

 ـ ١٦٠ـ 

من علومه وأخباره علم كلّ ذي عقل سليم أنّ هذه األحوال 
 ; وهلذا كان القرآن آية)١())إنّام كانت بتعليم إهلي وتوفيق ربّاين 

  الكرب; رو مسلم بسنده عن أيب هريرة ^صدق النَّبيّ 
ا  ((:  يرفعه اتِ مَ نَ اآليَ طِيَ مِ دْ أُعْ بِيٍّ إِالَّ قَ نْ نَ بِيَاءِ مِ نَ األَنْ ا مِ مَ

 ُ بَرشَ يْهِ الْ لَ نَ عَ هُ آمَ ثْلُ ى اهللاَُّ  مِ حَ يًا أَوْ حْ ي أُوتِيتُ وَ انَ الَّذِ امَ كَ إِنَّ , وَ
 َّ و أَ   إِيلَ جُ أَرْ ةِ , فَ يَامَ قِ مَ الْ وْ ا يَ ابِعً مْ تَ هُ ثَرَ ونَ أَكْ ; قال ابن )٢())نْ أَكُ

أنّه مل يؤت من  , وال ليس املراد حرص معجزاته فيه ((:  حجر
مه , بل املراد أنّه املعجزة العظمى  املعجزات ما أويت من تقدّ

 . )٣( ))الَّتي اختصّ هبا دون غريه 
ة بالغة عىل ة وعىل وهذا التَّصديق واهليمنة حجّ  اخللق عامّ

ةأهل  ملا معهم من كتاب  ^; إذ تصديق النَّبيّ   الكتاب خاصّ
باع رشيعته باطنًا  وحكمة يلزمهم برضورة اإليامن برسالته واتّ

ا  :  ; قال تعاىل وظاهرً א  אא א  
אGאא

אא
                                     

F١E   א ٨٠ z x  Kא  W  ٢אL٩٠ 
١٠٨ א،٩L٧ K 

F٢E    Wא    ، F٢١٧E  Kא  W
א Wא ،F٦٧٣٢E K 

F٣E א٩L٦ K 



 

 ـ ١٦١ـ 

   ]وقال ] ٤١,  ٤٠:  البقرة ,   : א א א  
            אא

    א   א     
, والوفاء بام أخذ  ; فأمروا بشكر النّعم العظام ] ٤٧:  النِّساء [

; وذلك باملسارعة يف اإليامن بام أُنزل  عليهم من العهود الثِّقال
د  ا ملا معهم من كتاب وحكمة وإال  ^عىل حممَّ قً مصدِّ
وا ا ملسخ واللّعن والعقوبات العاجلة واآلجلة; لكفرهم استحقّ

عون اإليامن به من رسل اهللا  بكلّ رسولٍ وكتاب حتَّى بمن يدّ
 :   ; وبيان ذلك من وجوه وكتبه

 W  ق إالّ بتصديق أنّ اإليامن بكتبهم ال يتحقّ
, ومن أعظم أخبارها وآكدها اخلرب عن خمرج  أخبارها

; فيكون  , ونزول كتابه شارة بقدومه, والب , وصفته ^ النَّبيِّ 
ا خلرب كتاهبم ^تصديق النَّبيّ   . , وتكذيبه تكذيبًا له  تصديقً

א  W  أنّ من أعظم أوامر كتبهم وآكدها األمر باإليامن
د د   ونرصته ̂  بمحمَّ ; فلم يبعث نبيّ إالّ أخذ عليهم العهد يف حممَّ

; فمن مل يذعن ألمر   لئن بعث وهم أحياء ليؤمنّن به ولينرصنّه ^
 .)١(; فقد كفر بكتابه ونكث ميثاق نبيّه  كتابه ومل يوف بعهد نبيّه

                                     
F١E אW א ١L٢٥١ ،٤٤٣ ،٣L٣٣٢א  ،

٤L١٢٥א،٦L٣١٩ K 



 

 ـ ١٦٢ـ 

א W  ُّمن جنس ما جاء به  ^أنّ ما جاء به النَّبي
; فيكون تكذيبه تكذيبًا جلنس ما   موسى وعيسى واألنبياء قبله

ته د تكذيب لعني رسالته أو خصوص نبوّ ; فمن   جاء به ال جمرّ
سل أو ق بني الرّ سل  فرّ ب بأحدهم فهو كافر بجميع الرّ ;  كذّ

 :  قال تعاىل    א  א  
 א         א

  G א    א    
א :  , وقال ] ١٥١,  ١٥٠:  النِّساء [     
عراء [ ل تكذيب نوح   ] ١٠٥:  الشُّ بمنزلة تكذيب مجيع  ; فنزّ

سل ب اجلميع الرّ ب رسوالً فقد كذّ ; لوحدة  ; ألنّ من كذّ
يا أبا سعيد :  ; قيل للحسن البرصي , واتّفاق طريقتهم دينهم

وإنّام أرسل إليهم ...   א :  أرأيت قوله
ل:   رسول واحد ? قال ; فإذا  إِنَّ اآلخر جاء بام جاء به األوّ

سل أمجعني  بوا الرُّ ا فقد كذّ بوا واحدً  . )١(كذّ
*** 

                                     
F١E  א٣L٣٩٢ K 



 

 ـ ١٦٣ـ 

امن
َّ
  املبحث الث

 
ّ
بي

َّ
ة الن

ّ
  وأولياته ^أفضلي

ل بعض النّبيني عىل بعض; قال  ال شكّ أنّ اهللا تعاىل قد فضّ
 :   تعاىل  א      ]٥٥:  اإلرساء [  ,
 :  وقال א        א 

    ]سل أفضل من األنبياء  ] ٢٥٣:  البقرة ,  ; فالرّ
سل هم اهللا تعاىل  وأولو العزم أفضل الرّ ; وهم الَّذين خصَّ

ا وتفضيالً  كر ترشيفً א :  يف قوله تعاىل )١(بالذِّ
    א     א  

 א  א א     ]ور :  , وقوله  ] ١٣:  الشُّ
 אא

א   ]فخصّ هؤالء  ] ٧:  األحزاب ,
كر مع دخوهلم يف زمرة النّبيني  سل الكرام بأعياهنم بالذّ الرّ

هم وثباهتم يف الوفاء بميثاق   ألفضليّتهم , وكامل صربهم وجدّ

                                     
F١E א Wא    ١١L١٦١  א ،

٢L١٤٦ K 



 

 ـ ١٦٤ـ 

ة سالة النبوّ , حتَّى كانت عىل أيدهيم  , والقيام بأعباء الرِّ
استنار من رشح اهللا صدره , و  حروب التَّوحيد الفاصلة

ائع هم اهللا به من أفضل الكتب والرشّ .   )١(لدينهم بام خصّ
,  وأفضل أويل العزم وسيّدهم خامتهم وإمامهم ليلة اإلرساء

, وأكرب الفضائل  )٢(, ولواء احلمد وصاحب املقام املحمود
ا ; رو مسلم بسنده عن أيب هريرة )٣(يوم القيامة :   مرفوعً

يِّ (( ا سَ ةِ أَنَ يَامَ قِ مَ الْ وْ مَ يَ دِ آدَ لَ لُ  دُ وَ أَوَّ , وَ ُ ربْ قَ نْهُ الْ قُّ عَ نْشَ نْ يَ لُ مَ أَوَّ , وَ
افِعٍ  عٍ   شَ فَّ شَ لُ مُ أَوَّ , ورو الرتمذيّ بسنده عن أيب سعيد )٤()), وَ

                                     
F١E א Wא٣L٥٠٨אא، ٤L٣٧١א،

א  א ٦L٣٥٥א  ، ١٤L١٢٧א  ،
 ٣L٤٦٩  ،٤L١٧٢ א  ،٨L٤٨٣א  ،

٤L١٠٦ K 
F٢E אא ،

א ^ אא אא؛ Kא W
א٣L٤٢ K 

F٣E אאאא ،
 א א    א ،  Wא ،

א א، W אאא ،
 F٣٣٤٩E،א،، F ٥١٠٤E K

א WFF
 ^     א   ؛   ،

אאEE Kא٦L٣٩٠ ،١١L٣٨٥ K 
F٤E  א،،F٤٢٢٣E K 



 

 ـ ١٦٥ـ 

ا اخلدريّ  ,  ((:   مرفوعً رَ الَ فَخْ ةِ وَ يَامَ قِ مَ الْ وْ مَ يَ دِ آدَ لَ يِّدُ وَ ا سَ أَنَ
ي  بِيَدِ رَ وَ الَ فَخْ دِ وَ َمْ اءُ احلْ اهُ  لِوَ وَ نْ سِ مَ فَمَ ئِذٍ آدَ مَ وْ بِيٍّ يَ نْ نَ ا مِ مَ , وَ

ائِي ْتَ لِوَ  , ورو البخاريّ بسنده عن أيب هريرة )١()) إِالَّ حتَ
ا نْ   ((:   مرفوعً لَ مَ ونُ أَوَّ أَكُ نَّمَ فَ هَ ْ جَ اينَ رَ َ ظَهْ اطُ بَنيْ َ بُ الرصِّ َ يُرضْ

لِ  سُ نَ الرُّ ُوزُ مِ تِهِ  جيَ , ورو مسلم بسنده عن أنس بن )٢()) بِأُمَّ
ا مالك  ةِ  ((:  مرفوعً يَامَ قِ مَ الْ وْ ا يَ بَعً بِيَاءِ تَ ثَرُ األَنْ ا  أَنَا أَكْ أَنَ , وَ

َنَّةِ  عُ بَابَ اجلْ رَ قْ نْ يَ لُ مَ , ورو اإلمام أمحد بسنده عن )٣())أَوَّ
ا َنَّ  ((:  أنس مرفوعً لُ اجلْ خُ دْ نْ يَ لُ مَ ا أَوَّ , وروي بسنده )٤()) ةَ أَنَ

ا بِيَاءِ   ((:  عن حذيفة بن اليامن مرفوعً لُ األَنْ طَاينِ أَينِّ أَوَّ أَعْ وَ
َنَّةَ  لُ اجلْ خُ  , ورو مسلم بسنده عن أنس بن مالك )٥())أَدْ

ا َنَّةِ  ((:   مرفوعً يعٍ يفِ اجلْ فِ لُ شَ ا أَوَّ ا  أَنَ بِيَاءِ مَ نَ األَنْ بِيٌّ مِ قْ نَ دَّ ْ يُصَ , ملَ

                                     
F١E א   ،א، F٣٠٧٣Eא  ،

א  Kא  W א    ، ،
 F ٢٤١٥E، F٢٥٦٠Eא،א،، F ٤٢٩٨E  K

א W Kאא ١L٣٠٩ ،F١٤٦٨E K 
F٢E א אא، ،F٦٧٤E K 
F٣E  א، ،F٢٩٠E K 
F٤E א א، ،F١٢٠١٣E ،א

 Kא Wא١L٧٥ K 
F٥E  ،א   ،א F٢٢٢٤٦E  Kא   W

 Kאא١٠L٧١ ،٧٢ K 



 

 ـ ١٦٦ـ 

قْتُ صُ  لٌ  دِّ جُ تِهِ إِالَّ رَ نْ أُمَّ هُ مِ قُ دِّ ا يُصَ بِيا مَ بِيَاءِ نَ نَ األَنْ إِنَّ مِ , وَ
دٌ  احِ  . )١( ))وَ

سل ^واإليامن بأفضليّة النَّبيِّ  , وأولياته يف كرب   عىل الرّ
ة  الفضائل واملحامد يرتبط عند بعض أهل العلم بميثاق النبوّ

د  ليّته يف  ^من جهة داللته عىل أفضليّة نبيّنا حممَّ , وعىل أوّ
ة  وقد اشتهر هذا القول عند كثريٍ من ! اخللق وامليثاق والنبوّ

رين ذه غالة الصوفيّة مدخالً لعقيدهت  املتأخّ م يف قدم , واختّ
ديّ  ة  النّور املحمَّ ديّ عم بأنّ   , أو احلقيقة املحمَّ , أو الزّ

سول ; فكان من   أصل التَّكوين والكائنات تبع له ^ الرَّ
, ومعرفته درجة  األمهيَّة بمكان إيضاح معامل هذا املعتقد

ته ته أدلّ  .  , ومد صوابه وصحّ
 

*** 
 

 االستدالل بامليثاق عىل األفضليّة
اال شكّ أنّ أ ,  خذ ميثاق اإليامن والنّرصة للنّبيني عمومً

د  ة عىل أفضليّته وعلوّ  ^وملحمّ ا من أكرب األدلّ خصوصً
                                     

F١E  א، ،F٢٩١E K 



 

 ـ ١٦٧ـ 

أخذ اهللاّ ميثاق النّبيني  ((:   ; قال طاوس واحلسن وقتادة مكانته
ا ق بعضهم بعضً مل  ((:   , وقال عيلّ بن أيب طالب )١( )) أن يصدّ

أخذ عليه العهد يف  ; أدم فمن بعده إالّ  نبيا يبعث اهللاّ 
د , ويأمره   لئن بُعث وهو حيّ ليؤمنن به ولينرصنّه ^ حممَّ

مَّ تال فيأخذ العهد عىل قومه   : , ثُ א  א  
          א 

אא
א     ] ويؤثر مثله عن ابن  )) ] ٨١:  آل عمران

يّ  واحلسن قول طاوس  ((:   قال ابن كثري.  )٢(عبّاس والسدّ
, بل  يضادّ ما قاله عيلّ وابن عبّاس وال ينفيه البرصي وقتادة ال
; وهلذا روي عن طاوس مثل قول عيلّ وابن  يستلزمه ويقتضيه

; وذلك ألنّ قول عيلّ بن أيب طالب ومن معه ليس  )٣( ))عبّاس 
د  ا ملحمَّ ا أو ختصيصً ; ألنّ  بميثاق اإليامن والنّرصة ^تقييدً

سول ذُكر يف االرَّ رً , والنّكرة يف سياق اإلثبات تقتيض    اآلية منكّ
; وإنّام هو تنصيص عىل أرشف رسولٍ أخذ امليثاق   اإلطالق

                                     
F١E א١L٣٧٨ Kאא٣L٣٣٢ ،٣٣٣ K 
F٢E אWא٣L٣٣٢א،١L٣٢٢א،

١L٣٧٨א،٦L٤٣٤אא،٢L٤٧ K 
F٣E א١L٣٧٨ zKx K 



 

 ـ ١٦٨ـ 

 . )١(عىل اإليامن به ونرصته 
وقد رأ كثري من أهل العلم دليالً آخر عىل أفضليّة 

 :   يف قوله ^ النَّبيِّ   א     
     א   א  

م نبيّنا  ((:  ; قال ابن اجلوزي ] ٧:  األحزاب [ ا لفضله  ^قدّ بيانً
ا  ((:  , وقال ابن جزي)٢())عليهم  دً م حممَّ تفضيالً  ^قدّ

, ^  بدأ يف هذه اآلية باخلاتم لرشفه ((:   وقال ابن كثري, )٣()) له
مَّ رتّبهم بحسب وجودهم ـ صلوات اهللا عليهم ـ   . )٤( ))ثُ

اللة عىل أفضليّة النَّبيِّ  ا يف الدّ ليل وإن كان ظاهرً وهذا الدّ
د  ; ألنّ التَّفضيل ليس من لوازمه  إالّ أنّه غري قاطع ^حممَّ

كر م يف ال التَّقديم يف الذِّ كر ألفضليّته, أو ألنّه ; فيحتمل أنّه قدّ ذّ
كر  ((:  , قال ابن املنري  املخاطب بالقرآن ليس التّقديم يف الذّ

                                     
F١E א Wא٣אL٣ K 
F٢E אא٦L٣٥٥ K 
F٣E ٢אL١٤٦ K 
F٤E   א ٣L٤٦٩  Kא  W  ٣אL٢٥٢ ،

 א  א ٤L٣٦٥ ، א 
٢١L١٥٤ K 



 

 ـ ١٦٩ـ 

اعر ةبمقتض لألفضليّ   :  , أال تر إىل قول الشّ
ه       )١(عيلّ ومنهم أمحد املتخريّ * هباليل منهم جعفر وابن أمّ

ر ذكر النَّبيّ  ا له ^فأخّ , وإذا ثبت أنّ   ليختم به ترشيفً
التّفضيل ليس من لوازمه التَّقديم فيظهر ـ واهللاّ أعلم ـ يف رسّ 

كر أنّه املخاطب من  ^تقديمه  عىل نوح ومن بعده يف الذِّ
ل عليه هذا املتلوّ  , ولكن )٢()); فكان تقديمه لذلك  بينهم واملنزّ

; ألنّه ثابت   حمتملال بأس باالستدالل عىل هذا األصل بدليل 
ا وداللة ةٍ قاطعة ثبوتً  . بأدلّ

*** 
ليّة  االستدالل بامليثاق عىل األوّ

رأ البغوي وابن عطيّة وابن اجلوزي والقرطبي وغريهم 
א :  يف قوله تعاىل ^أنّ البدء بذكر النَّبيِّ    

                                     
F١E א Kא Wא١L٨٧ Kאא

אא W  א   
 א      א   

 א  א  א zא  W١٣x א  ؛
א  K א  אא  א  א  

      Kא  W א
٣L٢٥٢א،٢١L١٥٤ K 

F٢E אzx٣L٢٥٢zאx K 



 

 ـ ١٧٠ـ 

אא  ...   اآلية
عىل األنبياء  ^, ال يدلّ عىل أفضليّة النَّبيِّ   ] ٧:  األحزاب[ 

هلم يف اخللق فحسب ع  )١(, وإنّام يدلّ عىل أنّه أوَّ , وتوسّ
ليّة النَّبيّ  ة  ^اآللويس فرأ يف ذلك دليالً حتَّى عىل أوّ يف النبوَّ

وا لرأهيم بحديث أيب هريرة!!  )٢(قوامليثا أنّ   واستدلّ
ئل عن قوله ^اهللا  رسولَ   :  سُ א   

    א   א   
  ] هلم يف اخللق وآخرهم  ((:  , قال  ] ٧:  األحزاب كنت أوّ

رِ  )٣())يف البعث  جْ فَ ةَ الْ َ يْرسَ الَ  , وبحديث مَ لْتُ  ((:   قَ :   قُ
ا ولَ اهللاَِّ  يَ سُ بِيا! رَ نْتَ نَ تَى كُ الَ   مَ وحِ :  ? قَ َ الرُّ مُ بَنيْ وآدَ

دِ  َسَ اجلْ امَ   ديث ابن عبّاس ــ, وبح )٤()) وَ نْهُ َ اهللا عَ يضِ :  الــ ق رَ
وآدم بني :  متى أُخذ ميثاقك? قال! يا رسولَ اهللاَّ :  قلتُ  ((

                                     
F١E א   Wא٣L٥٠٨   א א،٤L٣٧١  א،

א٦אL٣٥٥  א،١٤L١٢٧ K 
F٢E א Wא٢١L١٥٤ K 
F٣E א Wא٢١L١٢٥ K K

א  W   א ٣٨٦א   ، F٣٨٦E  ،
א٢אL١١٥ ،F٦٦١E K 

F٤E    א ٢٩  ، F١٧E  ،   Kא  W
א٢L١٤٧،٨L٢٨٢Kאא

אא   Kא   W   א ١٤L٢٩٢ ،  F٣٧٧٠٨E،
٢אL٦٦٥،F٤٢٠٩Eאא،  ٢L٣٥٣،F٨٣٣E  K 



 

 ـ ١٧١ـ 

وح واجلسد  ته,  )١())الرّ ; فعلم أنّ ميثاقه جار جمر خلقه ونبوّ
, عىل حني كان ميثاق   وأنّه كان قبل نفخ الروح يف آدم 

وح فيه , وإهباطه لألرض,  سائر األنبياء بعد نفخ الرَّ
ته من ظهره عىل هيئة  وقد ربط . )٢(الذرّ بنعامنواستخراج ذريّ

ليّة ذاته ته بأوّ ليّة نبوّ , حتَّى  كثري من الصوفيّة ومن تأثّر هبم أوّ
ة مل ختلق قبل األنبياء  ديّ ات املحمّ غال بعضهم وزعم أنّ الذّ

وات فحسب وا عىل ذلك )٣(, بل خلقت قبل كلّ الذّ , واحتجّ
اء كنتُ نبيا وآدم بني امل ((:  , أحدمها بحديثني باطلني

.   )٤())  كنتُ نبيا وال آدم وال ماء وال طني((:   , والثّاين )) والطِّني
ته يقولون  ليّة نبوّ ورة أنّ كلّ القائلني بأوّ ولكن هذا ال يعني بالرضّ

ليّة ذاته ا أو ذوات بني   بأوّ وات مطلقً ا خلقت قبل كلّ الذّ , وأهنّ
ة ورة أنّه كان   آدم خاصّ عام ; ألنّ حدوث ذاته معلوم بالرضّ
وح واجلسد  الفيل ال ; إالّ أنّه يشكل عليهم   حني كان آدم بني الرّ

                                     
F١E  א א ١٠אL٢٦٦  ، F ١٢٤٧٨  z Eא 

אא،אאx  K؛
א Kא WF١٨٠١٨٣Eאא K 

F٢E אWא٢١L١٥٤ K 
F٣E אWא٦٣  ،٦٤א،א

٢L٧٣،٧٤  א،١٣١،١٣٢ K 
F٤E אאא Wא٣٨٦א ،

א٢L١٦٩ K 



 

 ـ ١٧٢ـ 

فة دون املوصوف زوا قِدم روحه   استحالة وجود الصّ ; وهلذا جوّ
; قال   , أو قدم حقيقته الَّتي تقرص عقولنا عن إدراكها^

بكيّ  ة وصف ال بُدّ أن يكون املوصوف به  ((:   السّ إن قلت النّبوّ
, فكيف يوصف به قبل   ون بعد أربعني سنة, وإنّام يك  موجودًا

جاء أنّ اهللا تعاىل خلق األرواح قبل :   وجود وقبل إرساله? قلت
إىل روحه  ))كنتُ نبيا   ((:   ; فقد تكون اإلشارة بقوله  األجساد
يفة , وإنّام   , واحلقائق تقرص عقولنا عن معرفتها  حقيقته  , أو  الرشَّ

ه بنور إهل  يعرفها خالقها  .  )١( ))ي , ومن أمدّ
ر كلّه بني عىل تقديم ذكر النَّبيِّ  يف آية  ^وهذا التصوّ

ليّة خلقه امليثاق , وأسبقيّة  , وعىل ما ورد من روايات يف أوّ
ته وأخذ ميثاقه ; ولكي يفهم احلقّ عىل وجهه يف هذه  نبوّ

دّ من إيضاح ثالثة أمور  ـ:   املسألة املهمة ال بُ
 W  ِّيف آية امليثاق حيتمل أن  ^أنّ البدء بذكر النَّبي

; وال حيتمل )٢(, أو ألنّه املخاطب بالقرآن  يكون ألفضليّته
ة أو أخذ  ليّته يف اخللق أو النبوّ بوجه أن يكون البدء بذكره ألوّ

ة ال جيوز أن  امليثاق , ولو سلّمنا باحتامله فإنّ األصول العقديّ
 . تبنى عىل نصّ حمتمل

                                     
F١E  א٢L١٧٠ K 
F٢E א Wא٣אL٢٥٢zאx K 



 

 ـ ١٧٣ـ 

אא  W  ليّة وا به من أحاديث عىل أوّ أنّ ما استدلّ
ة فيه عىل إثبات  ^النَّبيِّ  ة وامليثاق ال حجّ يف اخللق والنبوّ

عاهم ا غري صحيحة أو غري رصحية مدّ  .  ; ألهنّ
  W ))  هلم يف اخللق وآخرهم يف البعث  )١())كنت أوّ

ة ال عنعنة احلسن عن ;   ; لثالث علل يف إسناده  تقوم به حجّ
فه ابن معني  , وضعف سعيد بن بشري أيب هريرة ; ضعّ
, وذكره  يروي عن قتادة املنكرات:  , وقال ابن نمري  والنسائي

عفاء , وكذا قال  ال حيتجّ به:  , وقال أبو زرعة يف الضّ
هبيّ هذا احلديث من غرائبه أبوحاتم والعلّة . )٢(, وعدّ الذّ

,  , ويف رفعه ووقفه له وإرسالهالثالثة اختالف رواته يف وص
, وقد رواه سعيد  سعيد بن بشري فيه ضعف ((:  قال ابن كثري

, ورواه بعضهم  , وهو أشبه بن أيب عروبة عن قتادة به مرسالً ا
ا  وكأنّ هذه العلل مع نكارة متن .   )٣())عن قتادة موقوفً

 . )٤(احلديث محلت الصغاين وغريه عىل احلكم عليه بالوضع
 امَ   ابن عبّاس ـ نْهُ َ اهللا عَ يضِ :   قلتُ  ((:  ـ قال رَ

                                     
F١E ١٧١ K 
F٢E א  Wא  אא ٢L١٢٨ ١٣١א  ،

٢אL١١٥ ،F١١٥E K 
F٣E א٣L٤٦٩ K 
F٤E א Wאא٣٤٧א ،F١٩E K 



 

 ـ ١٧٤ـ 

وح :  متى أُخذ ميثاقك? قال! رسولَ اهللاَّ  يا وآدم بني الرّ
ليّة النَّبيّ  )١())واجلسد  ة فيه عىل أوّ يف امليثاق لضعف  ^ال حجّ

; فعبدان بن أمحد األهوازي جمهول ال يعرف, قال   معظم رواته
بن احلريش األهوازي   وزيد. )٢(مل أجد له ترمجة :   األلباين

ربام :   , وقال ابن حبّان  جمهول احلال كام قال ابن القطّان
فه ابن . )٣(أخطأ وحييى بن كثري أبو النّرض صاحب البرصي ضعّ

ضعيف ذاهب احلديث :   , وقال أبو حاتم معني وأبو زرعة
ارقطنيّ   جدا ,  ليس بثقة:  , وقال النسائي مرتوك:   , وقال الدَّ
,  يروي عن الثِّقات ما ليس من أحاديثهم:  ل ابن حبّانوقا

د الكذب إالّ أنّه هيم ويغلط ال:  وقال الفالّس , وقال  يتعمّ
اجي , مرتوك  , ضعيف احلديث جدا معروف يف التّشيّع:   السَّ
اك . )٤(احلديث وجويرب بن سعيد البلخي املفرسّ صاحب الضحّ

, وقال  ليس بيشء:   ; قال ابن معني ضعيف يف رواية احلديث
ارقطنيّ وغريمها , وقال حييى  مرتوك احلديث:   النسائي والدّ

                                     
F١E ١٧١ K 
F٢E א١L٦٨ K 
F٣E א  W    א ٣אL٥٦١  אא  ،

 ٢L٥٠٣  ،٥٠٤  א א  ،٢L٣٩٥  ،
F٩٧٠E  ،٤L٤١٦ ،F١٩٤٦E K 

F٤E א Wאא٩L١٨٢،١٨٣א، אא
٤L٤٠٣ א، ١١L٢٦٧ K 



 

 ـ ١٧٥ـ 

تساهلوا يف أخذ التّفسري عن قوم ال يوثّقوهنم يف :  القطّان
اك احلديث مَّ ذكر الضحّ ا , ثُ ,   د بن السائب, وحممّ  , وجويربً
.   , ويكتب التّفسري عنهم هؤالء ال حيمل حديثهم:  وقال

جويرب بن سعيد كان من أهل :  وقال أمحد بن سيار املروزي
اك بلخ ام  , وهو صاحب الضحّ , وله رواية ومعرفة بأيَّ

واية , وحاله حسن يف التّفسري النّاس . )١(, وهو لنيّ يف الرِّ
اك بن مزاحم اهلاليل ض فه القطّانوالضحّ , ووثّقه اإلمام  عّ

ارقطنيّ وغريهم , إالّ أنّه مل  أمحد وابن معني وأبو زرعة والدّ
حابة .  يثبت له سامع ال عن ابن عبّاس وال عن غريه من الصَّ

حابة:   قال ابن حبّان ا من الصَّ , ومن زعم أنّه   مل يشافه أحدً
, عرف بالتّفسري:   وقال ابن عديّ .  لقي ابن عبّاس فقد وهم

ا روايته عن ابن عبّاس وأيب هريرة ومجيع من رو عنه ففي  وأمّ
; فعلم أنّ احلديث )٢(, وإنّام اشتهر بالتّفسري ذلك كلّه نظر

لْه خمالفة متنه   , وانقطاع إسناده معلول بضعف معظم رواته , بَ
وايات الثَّابتة يف بيان ما خصّ به النَّبيُّ  وح   ^للرِّ وآدم بني الرّ

رِ ; ك واجلسد جْ فَ ةَ الْ َ يْرسَ الَ   حديث مَ لْتُ  ((:  قَ ولَ :  قُ سُ ا رَ يَ

                                     
F١E  א ٢L١٢٤ Kא  W  א ٢אL٢٥٧،

אאא١L٤٢٧ K 
F٢E א٤L٤٥٣ ،٤٥٤ K 



 

 ـ ١٧٦ـ 

بِيا! اهللاَِّ  تِبْتَ نَ تَى كُ الَ  مَ دِ :  ? قَ َسَ اجلْ وحِ وَ َ الرُّ مُ بَنيْ ; )١())وآدَ
ته  ل به آنذاك كتابة نبوّ , والتَّنويه بذكره يف  ^فعلم أنّ ما فضّ

اصم بسنده املأل األعىل ال خلقه وأخذ ميثاقه; رو ابن أيب ع
اين قال أقبل أعرايبّ حتَّى أتى رسولَ اهللاَّ  ((:  عن أيب مريم الغسّ

تك ? قال:   فقال ^ ل أمر نبوّ أخذ اهللاَّ منّي :   أيّ يشء كان أوّ
مَّ تال قوله تعاىل  امليثاق كام أخذ من النّبيني ميثاقهم  :   , ثُ

  א  א   א  
       ]فظاهر اآلية )٢()) ] ٧:  األحزاب ;

كميثاق سائر األنبياء يف  ^واحلديث يدالّن عىل أنّ ميثاقه 
 . حصوله  صفته ويف وقت

  W ))  ُم بِيا وآدَ نْتُ نَ دِ كُ َسَ اجلْ وحِ وَ َ الرُّ  )٣()) بَنيْ
ليّة النَّبيِّ  شكّ يف ذلك  فثابت ال يف  ^, إالّ أنّه ال يدلّ عىل أوّ

ة ; ألنّ املراد بكونه نبيا آنذاك الكون القدري   اخللق والنبوّ
هودي ; كام يدلّ لذلك ما رواه  الكتايب ال الكون العيني الشّ

                                     
F١E א Kא W ١٨٣ K 
F٢E   א ١L١٧٨، F٤٠٨E Kאא א

٢٢L٣٣٣   ، F٨٣٥ z E א א x  K א   Wא
א  אא   K אא ٨L٢٢٧   K א   W  K
אא١L١٠٤  ،١٠٥  ،  F٢٢٤E K 

F٣E F١٧٦E K 



 

 ـ ١٧٧ـ 

فَ  ةَ الْ َ يْرسَ رِ اإلمام أمحد بسنده عن مَ الَ  جْ لْتُ  ((:  قَ ا :   قُ يَ
ولَ اهللاَِّ سُ الَ ! رَ بِيا ? قَ تِبْتَ نَ تَى كُ وحِ :  مَ َ الرُّ مُ بَنيْ وآدَ

دِ  َسَ اجلْ  , وما رواه الرتمذيّ بسنده عن أيب هريرة  )١()) وَ
وا ((:  قال الُ ولَ اهللاَِّ :  قَ سُ ا رَ الَ ! يَ ةُ ? قَ بَتْ لَكَ النُّبُوَّ جَ تَى وَ :  مَ

مُ  آدَ دِ وَ َسَ اجلْ وحِ وَ َ الرُّ , وما رواه البغوي بسنده عن  )٢())بَنيْ
ا  العرباض بن سارية أينِّ عند اهللاّ مكتوب خاتم  ((:   مرفوعً

; فدلّ عىل أنّ املراد   )٤())يف طينته  )٣(النّبيني وإن آدم ملنجدل
                                     

F١E ،א،אF١٩٦٨٦E Kא  Wא
١L١٧٩،F٤١٠Eאאא، ٢L٣٩٨،F٨٦٤E K

א Kא Wאא٨L٢٢٦،
٤L٤٧١،F١٨٥٦E Kאא 

F٢E א،א،F٣٥٤٢E  K Kא W
א،א ،

٣אL٢٥١، F٥٧٥٨Eא،١٧،F١٤E K 
F٣E אא  Kא W

א١٣L٢٠٧ K 
F٤E א Wאא، ،  F  ٣٦٢٦E  K

אא  Wאא  ،
א^  א،٨L١٠٦،F٦٣٧٠E  K

     א   א ،    W،א 
  F  ١٦٥٢٥   ،١٦٥٣٧E   K ، א  ، א 

א  א ،   א ،   Kא   Wא 
١L٦١  ،١٠  אL٧٢٨א  א  ،   ،

א     ،٣L٢٥١    ،F٥٧٥٩Eא   ،
١L٣٤١  ،٣٤٢  ،٣٥١  ،F٣٣٣،٣٣٤  ،٣٤٦E  K
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ته ; وأنّ ذلك  ال عن وجودها الفعيلّ  ^ اإلخبار عن تقدير نبوّ
; وهو الَّذي   التَّقدير قد كان وقت التَّقدير العمري آلدم 
لني بكتابة املقادير ; فإنّ اهللا تعاىل  يكون بأيدي املالئكة املوكّ

ره للمخلوق يف أمِّ  الكتاب فيكتبون رزقه  يظهر هلم ما قدّ
ته; وهي سنّة اهللا تعاىل يف آدم   وأجله وعمله ومآله ; فقبل  وذريّ

وح يف جسد آدم  أُظهر ملالئكة اخللق مقاديره  أن تنفخ الرُّ
ته  وأحواله فكتبوها ; وهي  , وكتبوا آنذاك أعظم أحوال ذريّ

                                                                        
    WFF  א  א   א    EE ؛

אאאאאאא
  א אא א  א   ،   Kא   W

א٢אL٢٢٣،  F  ٢٠٩٠E،א١L٣٥١  ،F
٣٤٦Eא א א  ،   Kא  W

א١L١٧٩  ،F٤٠٩E  אא،٤L٦٢،
F١٥٤٦E  Kאאאאא

  ،  א؛  ،
  Kא^ 

א  ؛
אא  א،

א  א א    K     
^ אאא؛  W  W

א>؟אאאא
  WFFEE  K

א  א،  ،  F  ٣٥٣٦E   K  ؛
א    א   א ،   Kא   Wא 

٣L١٤٢  K 



 

 ـ ١٧٩ـ 

ة سيّد املرسلني , قال ابن  , وخاتم النّبيني , وإمام املتّقني نبوّ
يَّة يْمِ تعاىل ; فاهللا  التَّقدير والكتابة تكون تفصيالً بعد مجلة  ((:   تَ

ر مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض  ملَّا قدّ
, وملَّا خلق   بخمسني ألف سنة مل يظهر ذلك التّقدير للمالئكة

ره كام يظهر هلم  وح فيه أظهر هلم ما قدّ آدم قبل أن ينفخ الرّ
د ...  ذلك من كلّ مولود ة حممَّ  ^فكان ما كتبه اهللا من نبوّ

وح الَّذي هو سيّد ولد آدم ب عد خلق جسد آدم وقبل نفخ الرّ
 . )١( ))فيه من هذا اجلنس 

ت كونه  حيحة الَّتي فرسّ وايات الصّ نبيا وآدم بني  ^والرِّ
وح واجلسد بالكون القدري الكتايب هي املوافقة ملا علم  الرّ

ورة من أنّ ذات النَّبيِّ  , وأنّ  إنّام وجدت عام الفيل ^بالرضّ
ته إنّام كانت عىل رأس :   , قال تعاىل األربعني من عمره نبوّ

  אא א    א    
א   ]وقال  ] ٣:  يوسف ,   : 

   ]حى يّ بسنده عن عائشة ; ورو البخار ] ٧:  الضُّ
ولُ  ((:   ريض اهللا عنها ـ قالت ـ سُ ئَ بِهِ رَ ا بُدِ لُ مَ نَ  ^اهللاَِّ  أَوَّ مِ

                                     
F١E   ١٢אL٣٨٧ ،٣٨٨  א  א ،٢L١٤٨،

١٤٩ ،٨L٢٨٢ ،٢٨٣ ،١٠L٧٢٧ ٧٣٠  א אא ،٣L٣٨١،
٣٨٢א،١L٦٦،٦٧ K 



 

 ـ ١٨٠ـ 

َةُ  احلِ ا الصَّ يَ ؤْ يِ الرُّ حْ وَ هُ املَْلَكُ  : , وفيه احلديث.. . الْ اءَ فَجَ
الَ  قَ أْ :  فَ رَ الَ   اقْ ئٍ :  , قَ ارِ ا بِقَ ا أَنَ الَ  مَ تَّى :  , قَ طَّنِي حَ ينِ فَغَ ذَ أَخَ فَ

الَ  قَ لَنِي فَ سَ دَ ثُمَّ أَرْ َهْ نِّي اجلْ لَغَ مِ أْ :  بَ رَ لْتُ   اقْ ئٍ :  , قُ ارِ ا بِقَ ا أَنَ ,   مَ
نِّ  غَ مِ لَ تَّى بَ طَّنِي الثَّانِيَةَ حَ غَ ينِ فَ ذَ أَخَ الَ فَ قَ لَنِي فَ سَ مَّ أَرْ دَ ثُ َهْ :  ي اجلْ

أْ  رَ لْتُ  اقْ قُ ئٍ :  , فَ ارِ ا بِقَ ا أَنَ لَنِي   مَ سَ مَّ أَرْ طَّنِي الثَّالِثَةَ ثُ غَ ينِ فَ ذَ أَخَ , فَ
الَ  قَ אGאGאא  : فَ

א   ] ولُ اهللاَِّ  ,  ] ٣ـ  ١:  العلق سُ َا رَ عَ هبِ جَ رَ فُ   ^فَ جُ رْ يَ
هُ  ادُ ؤَ وح  ^; فلو كان  )١())فُ دَ فعالً وآدم بني الرّ جِ قد وُ

فات واألحوال معنى  . )٢(!واجلسد ملا كان هلذه الصِّ
    ّليّة النَّبي يف  ^إىل أنّ االستدالل عىل أوّ

ة بام هو جار عىل كنتُ  ((:  كثري من األلسنة بلفظ اخللق والنبوّ
كنتُ نبيا وآدم ال ماء وال  ((:  , أو))نبيا وآدم بني املاء والطِّني 

إنّام هو استدالل بام مل يروه أحد من أهل العلم باحلديث  )) طني
:  , قال السخاوي وليس يف يشء من كتب السنّة املعتمدة

ا الَّذي عىل األلسنة بلفظ (( كنتُ نبيا وآدم بني املاء  ((:  وأمّ
:  , فضالً عن زيادة  فلم نقف عليه هبذا اللّفظ ))والطِّني 

                                     
F١E א  א   ،   ، F٣E  Kא  W

 א، ،F٢٣١E K 
F٢E א Wא٢L١٤٩ ،٨L٢٨٢ ،٢٨٣ K 



 

 ـ ١٨١ـ 

:   , وقال العجلوين)١())كنتُ نبيا وال آدم وال ماء وال طني و((
, وقال السيوطي يف  ال أصل له هبذا اللّفظ:  قال الزركيشّ ((

وزاد العوام وال آدم وال ماء وال طني ال أصل له :  الدرر
ا ; فآدم مل يكن بني املاء  ; وهلذا كان معناه باطالً عقالً  )٢()) أيضً

, ولكنّه كان بني  ; ألنّ املاء بعض الطّني ال مقابله  والطّني قطّ 
وح واجلسد ة نبيّنا  الرّ ; وهي احلال الَّتي أظهر اهللا فيها تقدير نبوّ

د   ملالئكة اخللق فكتبوها وأعلنوها يف املأل األعىل قبل ^حممَّ
وح يف آدم   . )٣( نفخ الرّ

א א  W  ة وما عم بأنّ نصوص ميثاق النبوّ أنّ الزَّ
ليّة النَّبيِّ  عىل األنبياء يف اخللق  ^جيري جمراها تدلّ عىل أوّ

 ة كان ذريعة للغلوّ الصويف الَّذي مل يقف عند دعو والنبوّ
ليّته  ة بل ختطّاها ^أوّ لدعو  عىل األنبياء يف اخللق والنبوّ

ليّة النَّبيّ  لقت قبل كلّ  ^ , وأنّ ذاته املطلقة يف اخللق ^أوّ خُ
وات ذ احلالّج من هذا الفهم اخلاطئ  الذّ , ومن أدلّة  ; فقد اختّ

                                     
F١E א٣٨٦א K 
F٢E א א٢L١٦٩  Kא  Wא 

٢L١٤٧ ،٢٣٨ ،١٨L٣٦٩ ،٣٨٠ א،
١L٦٥ אא،١٠٦ K 

F٣E א Wא٢L١٤٧ ،٢٣٨ ،١٨L٣٦٩ ،
١אL٦٦ K 



 

 ـ ١٨٢ـ 

ديّ  )١(أخر مفرتاة  ة لعقيدته يف أزليّة النّور املحمَّ ; فزعم   حجّ
; وهي النّور األزيلّ الَّذي كان   , قديمة حقيقتني ^أنّ للنَّبيِّ 

; وهي حقيقته باعتباره نبيا  , واألخر حادثة قبل األكوان
ة عام الفيل مَّ استمدّ علمه وعرفانه من  مرسالً وجد بمكّ , ثُ

, وعرفان كلّ  ذلك النّور القديم ; إذ هو مصدر علم كلّ نبيّ
 !!)٢(ويلّ 

; فقد زعم  ريبّ وهكذا شأن السهروردي وابن ع
سول ,  هو األصل يف التَّكوين ^ السهروردي أنّ الرَّ

وإن  ^وزعم ابن عريبّ الطائي أنّ النَّبيّ !  )٣(والكائنات تبع له
ر وجود طينته إالّ أنّه موجود يف األزل بحقيقته ; فاحلقيقة  تأخّ

ة وجدت قبل اخللق ديّ ل تعيّنات احلقّ   املحمّ , فكان فيها أوّ
وعن هذه احلقيقة صدر اخللق كلّه بحقائقه  ,)٤(وأكملها
, ومن   ; فمن مشكاة خاتم النّبيني خلقّ كلّ يشء وعلومه

                                     
F١E  א  ^   ،א   א 

א       ؛    
אא     א  ،   Kא W

א ٢L٢L٢٣٨ ،٢٣٩ K 
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 ـ ١٨٣ـ 

فال  )١(!!مشكاته استمدّ األنبياء واألولياء علمهم وعرفاهنم 
ة عندهم بوحي ينزل  فرق يف نظره بني احلقّ واخللق , وال نبوّ

ه النَّبيّ م ذاته  ن داخلمن السامء وإنّام هو علم وعرفان يستمدّ
طط يدلّ عىل ! أو من نوره القديم املوهوم وهذا الغلوّ والشّ

خطورة إرسال الكالم يف كتاب اهللا تعاىل دون تدبّر ملآالته 
,   , وعىل خطورة تفسري كالم اهللا بام ال تعلم درجته وعواقبه

ر داللته من األحاديث  للكالم يف   وحترّ , فعىل كلّ من يتصدّ
يا أو جزئيا أن تكون هذه احلقيقة نصب كتاب اهللا تعاىل كل

ة  عينيه ; حتَّى ال جيد زنديق أو مبتدع يف كالمه حجّ
 . باطله  لرتويج

*** 
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 ـ ١٨٥ـ 

اسع
َّ
  املبحث الت

د املرسلني
ّ
  عموم رسالة سي

باع النَّبيّ  ة برهان قاطع عىل لزوم اتّ ا  ^ميثاق النبوّ لزومً
,  ونرصته ^; فيجب عىل كلّ من بلغته دعوته اإليامن به  كليا

باع النَّبيّ  , أو التزام يشء من  ^وال حيلّ له أن يرتك اتّ
; استغناءً بام عنده من كتاب وحكمة مهام عظم شأن  رشيعته
א :   ل تعاىل; قا , ورشف أصل حكمته  كتابه

         א  א
    ] قال عيلّ بن أيب طالب   ] ٨١:  آل عمران ;

لف ة السَّ نبيا من األنبياء إالّ  ما بعث اهللاّ  ((:  وغريه من أئمّ
ا وهو حيّ ليؤمنن به  دً أخذ عليه امليثاق لئن بعث اهللاّ حممَّ

ته  ولينرصنّه د  , وأمره أن يأخذ امليثاق عىل أمّ , لئن بُعث حممَّ
يَّة)١()) وهم أحياء ليؤمنن به ولينرصنّه يْمِ اآلية  ((:  , وقال ابن تَ

                                     
F١E   א ١L٣٧٨  אא    א א ،

  א א  ^ א א  
 א،

א א א      K  
     א ^א  א   K

א Wא٤٥٣א א،١L٣٧٨ K 
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  אא :   ; فإنّ قوله تعاىل تدلّ عىل ما قالوا
 :  , والالم يف قوله  يتناول مجيع النّبيني א    ى تسمّ
:  , والالم يف قوله  , وما هي ما الرشطيّة الالم املوطئة للقسم

   ألنّ الكالم إذا  هي الم جواب القسم ;
م القسم سدّ جواب القسم مسدّ  اجتمع فيه رشط وقسم , وقدّ
ط والقسم واهللا ما أعطيتكم من :   ; والتّقدير جواب الرشّ

ق ملا معكم لتؤمنّن به  مَّ جاءكم رسولٌ مصدّ كتاب وحكمةٍ ثُ
لنّكم ما حيم  , وال  , وال تكتفوا بام عندكم عامَّ جاء به  ولتنرصنّه

, بل عليكم  آتيتكم من كتاب وحكمة عىل أن ترتكوا متابعته
, وإن كان عندكم من الكتاب واحلكمة  أن تؤمنوا به وتنرصوه

; فإنّ ذلك ال  , فال تستغنوا بام آتيتكم عامَّ جاء به ما كان
ا  ينجيكم من عذاب اهللا دً  ^, فدلّ ذلك عىل أنّ من أدرك حممَّ
وإن كان معه كتاب وحكمة فعليه أن من األنبياء وأتباعهم 
د وينرصه , وشهد   , وقد أقرّ األنبياء هبذا امليثاق يؤمن بمحمَّ

 . )١())اهللا عليهم به 
باع النَّبيِّ  ة عىل لزوم اتّ ا يعمّ كلّ من بلغته  ^واألدلّ لزومً
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אא  :  ; كقوله تعاىل دعوته كثرية
אאאאא

אאאא  
א :  وقوله ,  ] ١٥٨:  األعراف[      

אא  ] وقوله ] ٢٨:  سبأ ,  : 
א     א  א   ]١:  الفرقان [  ,

 :  وقوله      ] ١٠٧:  األنبياء [  ,
אאאא :  وقوله

א א   א  אא    ]آل عمران  :
 :  , وقوله ] ٢٠    אא א    

; فدلّ مجيع ما ذكر من القرآن عىل عموم رسالة  ] ١٩:  األنعام [
هة إىل اجلنّ واإلنس بجميع  سيّد املرسلني ا موجّ ; بمعنى أهنَّ
; املوجودين منهم وقت حياته,  غاهتم وأدياهنمأجناسهم ول

ين  .)١(واملوجودين منهم بعد مماته إىل يوم الدِّ
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اللة عىل عموم  فة كالقرآن الكريم يف الدِّ والسنّة املرشّ
 ; رو مسلم بسنده عن أيب هريرة   رسالة سيّد املرسلني

ا تٍّ  ((:   مرفوعً بِيَاءِ بِسِ ىلَ األَنْ لْتُ عَ طِ )١(فُضِّ عَ ; أُعْ امِ وَ يتُ جَ
لِمِ  كَ بِ   الْ عْ تُ بِالرُّ ْ نُرصِ نَائِمُ   , وَ غَ َ الْ لَّتْ يلِ أُحِ َ  , وَ لَتْ يلِ عِ جُ , وَ

ا دً جِ سْ مَ ا وَ ورً ضُ طَهُ ةً  األَرْ افَّ َلْقِ كَ لْتُ إِىلَ اخلْ سِ أُرْ تِمَ  )٢(, وَ خُ وَ
َ النَّبِيُّونَ  ا بسنده عن أيب هريرة )٣())يبِ  , ورو مسلم أيضً

هِ  ((:  يرفعه ذِ نْ هَ دٌ مِ عُ يبِ أَحَ مَ هِ الَ يَسْ دٍ بِيَدِ َمَّ سُ حمُ ي نَفْ الَّذِ وَ
لْتُ  سِ ي أُرْ نْ بِالَّذِ مِ ؤْ ْ يُ ملَ وتُ وَ مُ مَّ يَ ٌّ ثُ اينِ َ الَ نَرصْ ُودِيٌّ وَ ةِ هيَ األُمَّ

ابِ النَّارِ  حَ نْ أَصْ انَ مِ , ورو اإلمام أمحد بسنده  )٤())بِهِ إِالَّ كَ
                                                                        

  W          
zאא W١٠٣x Kא Wא

٣٧ K 
F١E  א  ^   א א  ،

      א      ،
א   א   א   ؛

 Kאאא
 KאWא١L٤٣٦א،١L٤٤٠،٤٤١ K 

F٢E אאאאא
א א   ،FF א  EEא ،

FF    EE א א  
אאאא،  Kא W

א١L٤٣٩א،٣L٥٣٩ K 
F٣E  W،אאאF٨١٢E K 
F٤E  Wא ،F٢١٨E K 



 

 ـ ١٨٩ـ 

ا  اهللا  عن جابر بن عبد َ  ((:   مرفوعً يا بَنيْ ى حَ وسَ انَ مُ وْ كَ لَ
نِي تَّبِعَ هُ إِالَّ أَنْ يَ لَّ لَ ا حَ مْ مَ كُ رِ :   ; قال ابن كثري)١())أَظْهُ

, وهو معلوم من دين  األحاديث يف هذا أكثر من أن حترص ((
 . )٢()) رسولُ اهللا إىل النّاس كلّهم ^اإلسالم رضورة أنّه 

ورة يدلّ عىل وهذا األصل املعلوم من د ين اإلسالم بالرضّ
;  من اهلد ودين احلقّ  ^أنّ كلّ من مل يذعن ملا جاء به النَّبيُّ 

ا واستغناءً بام عنده من العلم  ا أو إعراضً تكذيبًا أو شكا أو كربً
د وميثاقه املغلّظ  :  ; قال فإنّه ناكث لعهد ربّه املؤكّ

  א  א      א 
          

א    א   א   G 
א      ] فحكم عىل   ] ٨٢,  ٨١:  آل عمران ;

د  مَّ مل يؤمن به وينرصه بالفسق  ^كلّ من أدرك بعثة حممَّ ثُ

                                     
F١E א،א،F١٤١٠٤E K

         ؛ Kא  W
 א١אL١٧٩ K  א      ؛

א  Wאאאאא
  א        ،    

  KאWאא٦L٣٤٣٨،  F١٥٨٩E  K 
F٢E א١L٣٥٤ ،٢L٢٥٥ K 



 

 ـ ١٩٠ـ 

ين احلقّ  . )١(األكرب; لنكثه ميثاق ربّه, وإيثاره الباطل عىل الدِّ
; وهم عىل كثرهتم  وهذا احلكم يعمّ ما ال يكاد حيىص من اخللق

ا  ; الكتابيّون واملرشكون  جتمعهم طائفتان كبريتان ; فإنّ كثريً
,  ^منهم أعرضوا عامّ جاء به النَّبيُّ  من اهلد ودين احلقّ

وضاهاهم طائفة من .  استغناءً بام عندهم من كتاب وحكمةٍ 
ذوا من اإلهلا ة عىل العقائد واألحكام حتَّى املبتدعة اختّ م حجّ

كليا عامّ جاء  انتهى هبم سوء مسلكهم إالّ االستغناء جزئيا أو
الح  ^به النَّبيُّ  ل ! من العلم النَّافع والعمل الصَّ وسأفصّ

; خلطورة ما جيمعهم من   القول قليالً يف هذه الطّوائف
 !من العلم اكتفاء بام عندهم  ^اإلعراض عامَّ جاء به النَّبيّ 

*** 
  Wא 

اغب  أهل الكتاب هم اليهود والنّصار :   ; قال الرَّ
اهللا تعاىل أهل الكتاب فإنّام أراد بالكتاب التَّوراة  حيثام ذكر ((

; فإنّ هؤالء وإن كان عندهم بقيّة علم وحكمة  )٢( ))واإلنجيل 
موجبه باإليامن إالّ أنّ ذلك ال يغني عنهم شيئًا إالّ إذا أتبعوه 

                                     
F١E א  W א ٣L٣٣٥ ،٤L١٢٦ א  ، ١L٣٧٨،

٣٧٩ ،  א ١אL٢٢٢א  ،
١L٣٩٦ ،٣٩٧ K 

F٢E א٤٢٥א K 



 

 ـ ١٩١ـ 

, وإالّ كانوا ناكثني كافرين حتَّى بام بني  ونرصته ^بالنَّبيِّ 
ا بعموم  ^; ألنّ دعوة النَّبيّ  أيدهيم من الكتاب تتناوهلم قطعً

ة املتواترة وخصوصها  كتبه إىل  ^ ; وهلذا بعث النَّبيُّ )١(األدلّ
,  ملوك اآلفاق بام فيهم ملوك أهل الكتاب بدعاية اإلسالم

تَبَ إِىلَ  (( ^أنَّ نبيّ اهللا   مسلم بسنده عن أنس رو كَ
مْ إِىلَ اهللاَِّ  وهُ عُ دْ بَّارٍ يَ لِّ جَ إِىلَ كُ ِّ وَ ايشِ إِىلَ النَّجَ َ وَ يْرصَ إِىلَ قَ  وَ َ كِرسْ

اىلَ  عَ ا )٢())  تَ بَّاسٍ أَنَّ أَبَ نِ ابْنِ عَ ا بسنده عَ , ورو مسلم أيضً
الَ  نْ فِيهِ إِىلَ فِيهِ قَ هُ مِ َ ربَ يَانَ أَخْ فْ انَتْ :  سُ تِي كَ ةِ الَّ تُ يفِ املُْدَّ انْطَلَقْ

ولِ اهللاَِّ  سُ َ رَ بَنيْ يْنِي وَ الَ ^بَ يءَ بِكِتَابٍ :   , قَ أْمِ إِذْ جِ ا بِالشَّ بَيْنَا أَنَ فَ
ولِ  سُ نْ رَ لَ  ^  اهللاَِّ  مِ قْ رَ ا :  , وفيه احلديث...   إِىلَ هِ عَ مَّ دَ ثُ

ولِ  سُ ا فِيهِ  ^اهللاَِّ  بِكِتَابِ رَ إِذَ هُ فَ أَ رَ قَ َنِ  ((:  فَ محْ م اهللاَِّ الرَّ بِسْ
يمِ  حِ ومِ  الرَّ ظِيمِ الرُّ لَ عَ قْ رَ ولِ اهللاَِّ إِىلَ هِ سُ دٍ رَ َمَّ نْ حمُ الَمٌ  , مِ , سَ

 ُدَ بَعَ اهلْ نِ اتَّ ىلَ مَ مِ  عَ الَ سْ ةِ اإلِ ايَ عَ وكَ بِدِ عُ إِينِّ أَدْ دُ فَ عْ ا بَ ,  , أَمَّ
لَمْ  لِمْ تَسْ ِ  أَسْ تَنيْ رَّ كَ مَ رَ تِكَ اهللاَُّ أَجْ ؤْ لِمْ يُ أَسْ إِنَّ   , وَ يْتَ فَ لَّ وَ إِنْ تَ , وَ

يِّنيَ  يسِ مَ األَرِ يْكَ إِثْ لَ אאא وَ  )٣(عَ
א

                                     
F١E  א، W١٨٧١٨٩ K 
F٢E  Wאא ،F٣٣٢٣E K 
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 ـ ١٩٢ـ 

אאאאא   ]١()) ] ٦٤:  آل عمران( ;
إالّ اإليامن به ونرصته  ^لنَّبيّ فكلّ كتايبّ ال يسعه بعد بعثة ا

; وهلذا لو  بمقتىض أمر اهللا تعاىل وميثاقه عىل كلّ نبيّ وأتباعه
حيا بني أظهرنا ما حلّ له إالّ أن يتّبع النَّبيّ  كان موسى 

حني ينزل حكامً عدالً إنّام حيكم برشيعة  , وعيسى )٢(^
د  ليب^حممَّ اجلزية,  , ويضع  , ويقتل اخلنزير  ; فيكرس الصَّ

عو واحدة ق وفاة اخلرض.   )٣(وتكون الدّ ; ألنّه  وهذا حيقّ
; وذلك )٤(لو كان حيا ملا وسعه إالّ الوفاء بميثاق اهللا عىل أنبيائه

ا  ^بقدومه عىل النَّبيّ  ا;  وهذا ما.  مؤمنًا جماهدً مل حيصل قطعً

                                     
F١E  Wאא،F٣٣٢٢E  Kא W
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 ـ ١٩٣ـ 

ا ; ألنّه من أعظم ما تتوافر   إذ لو حصل لنقل نقالً مستفيضً
و ينقل  املعلوم أنّ اخلرض مل  ((:  ; قال ابن كثري  اعي عىل نقلهالدّ

بسند صحيح وال حسن تسكن النّفس إليه أنّه اجتمع 
, ومل يشهد معه قتاالً يف مشهد   يف يوم واحد ^ اهللا  برسولِ 

ادق املصدوق فيام دعا .  من املشاهد وهذا يوم بدر يقول الصَّ
ْلِكْ  ((:   رهواستنرصه واستفتحه عىل من كف به لربّه  إِنْ هتُ

ضِ  بَدْ يفِ األَرْ عْ المِ الَ تُ سْ لِ اإلِ نْ أَهْ ةَ مِ ابَ عِصَ هِ الْ ذِ , وتلك )١())هَ
العصابة كان حتتها سادة املسلمني يومئذ وسادة املالئكة, فلو 
اية أرشف مقاماته  كان اخلرض حيا لكان وقوفه حتت هذه الرَّ

مَّ لو كان باقيًا بعد.  وأعظم غزواته ه لكان تبليغه عن ثُ
, وإنكاره ملا   األحاديث النّبويّة واآليات القرآنيّة ^اهللا  رسولِ 

وايات املقلوبة واآلراء  وقع من األحاديث املكذوبة والرِّ
, وقتاله مع املسلمني يف غزواهتم,   البدعيّة واألهواء العصبيّة
ام أفضل   وشهوده مجعهم ومجاعاهتم , وتسديده العلامء واحلكّ

, وجوبه الفيايف   قال عنه من كنونه يف األمصارممّا ي
ة عىل عدم  ((:   , وقال ابن حجر  )٢())واألقطار أقو األدلّ

, وانفراد بالتّعمري من بني ^اهللا  بقائه عدم جميئه إىل رسولِ 

                                     
F١E אא،א،F١٧٦٣E K 
F٢E אא١אL٣٣٥،٣٣٦zx K 



 

 ـ ١٩٤ـ 

مة بال دليل   . )١())أهل األعصار املتقدّ
حابة من رؤية اخلرض ا ما نقل عن غري الصَّ , أو االجتامع  أمَّ

ة عىل بقائه ا ال عربة به به, فليس حجّ ا أن يكون كذبً ,   ; ألنّه إمَّ
ا ولكن لبّس عىل صاحبه يَّة أو صدقً يْمِ كلّ من  ((:   ; قال ابن تَ

ا أن خييّل له يف نفسه أنّه رآه  قال إنّه رأ اخلرض وهو صادق إمَّ
يف نفسه كان يف اخلارج كام يقع لكثري من أرباب ويظن ما 

ر له بصورة إنسان  ا أن يكون جنيا يتصوّ ياضات, وإمَّ الرِّ
ا .  وهذا كثري جدا قد علمنا منه ما يطول وصفه.  ليضلّه وإمَّ

, فإن  أن يكون رأ إنسيا ظنّ أنّه اخلرض وهو غالط يف ظنّه
خلرض فيكون قد كذب إنّه ا:   قال له ذلك اجلنيّ أو اإلنيسّ 

دق يف هذا الباب عن هذه األقسام  عليه ا .  , ال خيرج الصِّ وأمّ
حابة أنّه )٢(األحاديث فكثرية ; وهلذا مل ينقل عن أحد من الصَّ

ا من  رأ اخلرض وال اجتمع به م كانوا أكمل علامً وإيامنً ; ألهنّ
, فلم يكن يمكن الشيطان التّلبيس عليهم كام لبّس عىل   غريهم

                                     
F١E א١٦٢אKא  Wא٢٧L١٨א،
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 ـ ١٩٥ـ 

وايات واحلكايات  ((: , وقال ابن كثري)١())ري من العبّاد كث الرِّ
, وكلّ األحاديث  هي عمدة من ذهب إىل حياته إىل اليوم

ين,  ة يف الدِّ املرفوعة ضعيفة جدا ال يقوم بمثلها حجّ
, وقصاراها  واحلكايات ال خيلو أكثرها عن ضعف يف اإلسناد

ا صحيحة إىل من ليس بمعصوم   . )٢())أهنَّ
*** 

 Wא 
ك يف األصل إثبات رشيك هللا تعاىل يف بعض ما خيتصّ  الرشِّ

ع داللتها باعتبار اإلفراد . )٣(به وهو من األلفاظ الَّتي تتنوّ
; كام يف قوله  ; كتابيا أو أميا ; فإذا أفرد عمّ كلّ كافر واالقرتان

 :   تعاىل    א    ]وقوله ] ٤٨:  النِّساء ,   :
 א  א         ]وإذا   ] ٧٢:  املائدة ,

ا من األميني ; كام يف   قرن بأهل الكتاب اختصّ بمن كان كافرً
א :  قوله تعاىل   א א   א 

א         ]وقد خيتصّ  ] ٦:  البيّنة ,

                                     
F١E א١٨٥א Kא Wא٢٧L١٨ K 
F٢E אא١אL٣٣٤ K 
F٣E א Wאאא٢٥٩ K 



 

 ـ ١٩٦ـ 

ا من األميني  :  ; كام يف قوله تعاىل ببعض من كان كافرً
 א א א א אא אא א

    א  א    א    א
; فام   , واملراد باملرشك هنا كلّ كافر من األميني)١(] ١٧:  احلجّ  [

عند هؤالء املرشكني من علم وحكمة ال يغني عنهم إذا مل 
; ألنّ دعوة  من كتاب وحكمة ^ملا جاء به النَّبيُّ  يذعنوا

; فمن اكتفى  للخلق كافّة من الكتابيني واألميني ^ النَّبيّ 
 ^, وأعرض عن اإليامن بالنّبيّ   منهم بام عنده من العلم

ا يف اآلخرة حتَّى لو بلغ يف العلم  ا وهالكً ونرصته كان كافرً
يْ   والعبادة يف دينه ما بلغ يَّة, قال ابن تَ ل يف  ((:   مِ جُ لو بلغ الرّ

هد والعبادة والعلم ما بلغ ومل يؤمن بجميع ما جاء به  الزّ
د هبان   فليس بمؤمن وال ويلّ هللا تعاىل ^ حممَّ ; كاألحبار والرّ

, وكذلك املنتسبني إىل  من علامء اليهود والنّصار وعبّادهم
 ; مرشكي العرب والرتك واهلند  العلم والعبادة من املرشكني

وغريهم ممّن كان من حكامء اهلند والرتك وله علم أو زهد أو 
عبادة يف دينه وليس مؤمنًا بجميع ما جاء به فهو كافر عدوّ هللا 

, كام كان حكامء الفرس من املجوس   وإن ظنّ طائفة أنّه ويلّ هللا

                                     
F١E א Wא٧L٥٤٥٧ א،١٠L٤١١ K 

 



 

 ـ ١٩٧ـ 

ا ا جموسً ارً ...  , وكذلك حكامء اليونان مثل أرسطو وأمثاله  كفّ
ن مرشكي العرب ومرشكي اهلند ويف أصناف املرشكني م

هد  ك واليونان وغريهم من له اجتهاد يف العلم والزّ والرتّ
سل ,   , وال يؤمن بام جاءوا به والعبادة ولكن ليس بمتّبع للرّ

قهم بام أخربوا , فهؤالء )١(, وال يطيعهم فيام أمروا  وال يصدّ
 . )٢())ليسوا بمؤمنني وال أولياء هللا 

א ورة غاب ين بالرضّ أنّ هذا األصل املعلوم من الدِّ
الل إىل  عن كثري ممّن ينتسب لإلسالم حتَّى وصل هبم الضّ

ة أو اإلغريقيّة , واعتبار ما جاء به   االستغناء بالفلسفة اهلنديّ
د دالالت لفظيّة ال تفيد يقينًا  ^النَّبيّ  من كتاب وحكمة جمرّ

د ختييل ال يبنى عليه معتقد ة ال يفيد , أو جمرّ ستصالح العامّ
; ألنّ )٣(علامً وال يقتيض لزوم العبادة بعد العلم بالفلسفة األوىل

                                     
F١E אא  א؛

א  א  א אא  ؛ ؛
  אאא،
^   אא؛

  Kא  Wא١L٣٧٨ K 
F٢E א١١L١٧١ ،١٧٢ K 
F٣E א א  א  אאא א     
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 ـ ١٩٨ـ 

د وسيلة لرتويض النّفس ملعرفة العلم  العبادة يف نظرهم جمرّ
ه فائدة  !!)١(اإلهلي فإذا حصل املقصود مل يبق للتألّ

عو اآلثمة يف العرص احلديث  وقد ورث روح هذه الدّ
يو ;  عيني والعلامنيني والليرباليني وغريهملفيفٌ من الشّ

م  ل إليه البرش يف العرص احلديث من تقدّ فزعموا أنّ فيام توصّ
ين ! علميّ ورقيّ حضاري ما يغني ويكفي عن الوحي والدِّ

ول  عو اآلثمة كثري من الدّ وقد أقيمت عىل هذه الدّ
ين وأهله سات الَّتي تعادي الدِّ ي اإلحلاد,  واملؤسّ , وتغذّ

, حتَّى انتهوا بكثري من املجتمعات إىل حياة  ى الفسادوترع
 !هبيميّة بائسة ال أثر فيها لنور الوحي وال مكان لتأثري القيم 

א  االستغناء عن الوحي بالعلم والفلسفة أنّ دعو
هر سل عىل مد الدّ  :   , قال تعاىل سنّة أعداء الرّ 

  א    א    א 
   ]سل استغناءً  ] ٨٣:  غافر ; فأعرضوا عن آيات الرّ

د شبه داحضة بام عندهم من العلم ,   , حتَّى لو كان جمرّ
,   , وعلوم جاهليّة  , ومعتقدات موروثة ودعاو زائفة

                                     
F١E א Wא٢٨٩אא،

 ٩٧ ١٠٣  א א ،٧١ א ، 
٢L٢٣٢ ٢٤٠ K 



 

 ـ ١٩٩ـ 

; كعلم الفلسفة الَّذي استغنى به  دة مغلوطةوحكمة حمدو
نحن :  , حتَّى قال سقراط األسالف كام استغنى األخالف

بنا  بون ال حاجة لنا باهلجرة ملوسى ليهذّ  !! )١(قوم مهذّ
*** 

א 
اإلهلام عبارة عن خواطر تلقى يف القلب ابتداءً عن غري 

ة ك للعمل  النّفس, فتسكن إليها   نظر يف حجّ , وتتحرّ
ة رشعيّة بمنزلة . )٢(بمقتضاها وقد اعترب الصوفيّة اإلهلام حجّ

ليس ..  اإلهلام ((:  , قال اجلرجاين الوحي املسموع أو أعىل
ة عند العلامء إالّ عند الصوفيني  ة عندهم . )٣())بحجّ وهو حجّ

من , فامللهم له أن يعمل بام يلقى يف قلبه )٤(يف حقّ امللهم وحده
                                     

F١E א  W  ٣אL٤٣٩ ،٤٤٠א  ،
١٥L٣٣٦א،٤L٨٩ א،٤L٥٠٣،

א٦L٥٥٥ K 
F٢E א W٣٤אא،١٢L٣٨٨،

  א א ١L٣٢٩ ،٣٣٠א א ،
٤L٢٠٤ K 

F٣E ٣٤אא،١٢L٣٨٨،א
١אL٣٣٠אא،٤L٢٠٤ K 

F٤E א W   א ١אL١٣٦ ،٣L٤٥٦ ،
א١אL١٧٣א א ،٥L٣٨٠  ،א

٤אL٢٠٤ K 



 

 ـ ٢٠٠ـ 

ا أو يعة ظاهرً ,  باطنًا اخلواطر واإلهلامات حتَّى لو خالف الرشّ
ع كلّه ; كام  أو وصل لدرجة االستغناء باإلهلام عن الرشّ

يعة املوسوية , واستغنى به أهل   استغنى به اخلرض عن الرشّ
ة ديّ يعة املحمّ ة عن الرشّ عوا يف االحتجاج ! )١(الصفّ وقد توسّ

ين قسامن;   باإلهلام والتأصيل لقبوله ; حقيقة   فزعموا أنّ الدِّ
يعة دون احلقيقة)٢(ورشيعة سول إنّام بلّغ الرشّ ; واعتربوا  , والرّ

اإلهلام طريق العارف للحقيقة كام أنّ الوحي طريق العامل ملعرفة 
يعة يعة الرشّ مَّ ادّعوا أنَّ مقام احلقيقة أسمى من مقام الرشّ ;  , ثُ

يعة أصله الوحي لوحي إنّام كان بوساطة , وا ألنّ علم الرشّ
د فإنّه   امللك ا لإلهلام املجرّ وت خالفً , وحجاب احلرف والصّ
ط وال ــال بال وسيــل الفعّ ـارف من العقــىل العـض عــيفي

                                     
F١E א W א ١١L٤٠ ، א ١١L١٦٥ ،١٧٠،

٤٢٢אא،٤L٢٠٥ K 
F٢E  א  אא   א    א ،

 א א א  א    א
אא   א   א ، א ،

  א      ؛    ،
א>> 

   א    א     ،
 א   אא  א      ؛  ؛ 

אא،אא  Kא  Wא١אL٢٦١،
אאא٢٣١א٢٤٦  K 



 

 ـ ٢٠١ـ 

 !!)١(حجاب
عو عىل كثري من النّاس  )٢(وقد راج أصل هذه الدّ

عهم يف اإلهلام  رون به توسّ ها االغرتار بام يربّ ألسباب كثرية أمهّ
ة واليونانيّة يف  من ة رشعيّة دون إدراك لتأثري الفلسفة اهلنديّ أدلّ

ة الفيض وتفسريات  املعرفة الصوفيّة , وارتباطها بنظريّ
ة ة  الفالسفة للنبوّ ,  , ودون تدبّر ملآل تعويلهم عىل هذه احلجّ

, وبمعرفة احلقيقة  وأنّ عاقبتها االستغناء باإلهلام عن الوحي
يعة  بب وال!! عن لزوم الرشّ  شكّ أنّ احلدّ من تأثري هذا السّ

تهم عىل حجيّة اإلهلام ملعرفة درجتها  يقتيض ذكر أهمّ أدلّ
אא :   قوله تعاىل ;   وحدود داللة الثّابت منها

א א   ]وقوله ] ٢٨٢:  البقرة ,   : א
   ]فوعد كلّ ويلّ بعلم لدينّ يدرك به  ] ٢:  الطّالق ;
, ويميّز به بني احلقّ والباطل حتَّى خيرجه من كلّ ما  احلقائق

                                     
F١E א  W   א ٣٨٦  ،٣٨٧   א،

١L٢٣٠  ،٢٣١  א،٢L٢٠٨  ،٢٠٩  ،١٢L٥٥٦  ،٥٥٧  ،
٦אL١٨٩  ،١٩٠  אאא،٢٦٣

٢٧٨   z Kאאא א אא
  א،x K 

F٢E  א א  א א  א  אא  
 Kא W

א١١L٢٠٣ ،٢٠٤ K 



 

 ـ ٢٠٢ـ 

 .)١(اشتبه وجه احلق فيه
  W قوله تعاىل   :  א   G 

א  ] مس   א :  , وقوله ] ٨,  ٧:  الشَّ
ام هل; فكلّ نفس مكلّفة وغري مكلّفة تعرف باإل ] ٦٨:  النّحل[ 

; فيكون اإليقاع يف أكرم وأصفى النّفوس   طريق مصلحتها
ا ملعرفة اخلري والرشّ من  ـ ا معتربً ة ـ طريقً وهي النّفس البرشيّ

 . )٢(باب أوىل
  W ريّ بسنده عن أيب هريرة ما رواه البخا رفعه   :

دٌ  (( تِي أَحَ إِنْ يَكُ يفِ أُمَّ ثُونَ فَ َدَّ مِ حمُ نَ األُمَ مْ مِ بْلَكُ انَ فِيامَ قَ دْ كَ قَ لَ
رُ  مَ هُ عُ إِنَّ ثون ملهمون:  ; قال ابن وهب)٣())فَ . )٤(تفسري حمدّ

:  رفعه ورو الرتمذيّ بسنده عن أيب سعيد اخلدري 

                                     
F١E א Wא٧אL٣٨٤ ،٣٨٥ K 
F٢E א  W   א ١٢L٣٨٨ א א  ،

١L٣٣٠ ،٣٣١ K 
F٣E א ،א ،F٣٤١٣E K 
F٤E א  W  א  ،   ، F٤٤١١E  K א

א ، Wאאא ،
  W  א    ،  W א 

אא    ،   אא  ؛  
    א ،  Kא  W

٧אL٥٠ אא،١L٤٤٥٠ K 



 

 ـ ٢٠٣ـ 

وا  (( قُ رُ بِنُورِ اتَّ نْظُ هُ يَ إِنَّ نِ فَ مِ ةَ املُْؤْ اسَ أَ  فِرَ رَ مَّ قَ   : اهللاَِّ ثُ  
   ]هلام حقّ ; فدلّ عىل أنّ اإل  )١( )) ] ٧٥:  احلجر ,

وأنّه طريق األولياء يف املعرفة واالطّالع عىل بواطن األمور 
دورو   )٢(!قلوب, وخواطر ال  مكنونات الصّ

  W  ما رواه اإلمام أمحد بسنده عن أيب ثعلبة
ا  اخلشني سُ  ((:   مرفوعً يْهِ النَّفْ نَتْ إِلَ كَ ا سَ ُّ مَ ربِ أَنَّ  الْ اطْمَ , وَ

لْبُ  قَ يْهِ الْ ْ  إِلَ ا ملَ مُ مَ ثْ اإلِ سُ , وَ يْهِ النَّفْ نْ إِلَ كُ يْهِ  تَسْ ئِنَّ إِلَ ْ يَطْمَ ملَ , وَ
لْبُ  قَ تُونَ  الْ تَاكَ املُْفْ إِنْ أَفْ , ورو بسنده عن وابصة بن )٣()), وَ

ا معبد األسدي  بَكَ ((: مرفوعً لْ تِ قَ تَفْ تَفْ   اسْ اسْ كَ , وَ سَ ,  تِ نَفْ
اتٍ  رَّ سُ ثَالَثَ مَ يْهِ النَّفْ أَنَّتْ إِلَ ا اطْمَ ُّ مَ ربِ اكَ  , الْ ا حَ مُ مَ ثْ اإلِ يفِ  , وَ

سِ  رِ   النَّفْ دْ دَ يفِ الصَّ دَّ رَ تَ كَ   , وَ تَوْ أَفْ تَاكَ النَّاسُ وَ إِنْ أَفْ ; )٤())  , وَ
                                     

F١E א  א  ،   ، F٣٠٥٢ E  
א ، ، Kא W

א٤אL٢٩٩٣٠٢  ،F١٨٢١E K 
F٢E א Wא١٢L٣٨٨אא،٤L٢٠٤אא،

٢٧٤א ٢٧٦   Kאאא
א،אאאא  K 

F٣E א،א،F١٧٠٧٦E  Kא  W،
א   W    Kא   W אא ١L١٨٠،١٨١،

א٢L٢٨٠  ،٢٨١  ،F٩٢E  K 
F٤E ،א،אF١٧٣٢٠E Kאא W

אא،א ،F٢٤٢١E Kא W א



 

 ـ ٢٠٤ـ 

م شهادة القلب عىل الفتو, وأمر بالتّعويل عليها ,  فقدّ
دور عنها حني اإلقدام عىل الفعل أو ; فدلّ  األحجام عنه  والصّ

, واعتبارها   عىل حجيّة ما يلقى يف القلب من اإلهلامات
ينيّةال م من طرق املعرفة الدِّ :  ; قال السهروردي)١(طّريق املقدّ
, وعني  علم اليقني ما كان من طريق النّظر واالستدالل((

 . )٢()) اليقني ما كان من طريق الكشف والنوال
 ; لتسويغ   أهمّ ما اعتمدوا عليه من حجج رشعيّةא

عهم يف االستدالل باإلهلام واعتباره أعىل طرق امل عرفة توسّ
ينيّة ع مرفوض وشطط ممقوت الدِّ , إالّ أنّ هذا ال  , وهو توسّ

; فاإلهلام   يعني إنكار اإلهلام ورفض االعتامد عليه بإطالق
; فقد يكرم اهللا بعض أوليائه بكشفٍ يف   ثابت ال شكّ يف ذلك

ةٍ حتَّى يعلم منها ما ,  ال يعلمه غريه كلامتٍ كونيّةٍ أو قدريّ
تهم  ; وأنّ اهللا يقذف يف   إنّام يدلّ عىل هذا القدروالثّابت من أدلّ

                                                                        
א، W א؛א،

 א   אא  א   Kא  W
  א١אL١٨٠ א    ،٢L٩٨٣،

٩٨٤،F١١٧٥E K 
F١E א Wא١١L٤٠ א،١L١٥٣ ،١٥٤ ،

 א   ١٢L٣٨٨  א א  ،
١L٣٣١ אא،٤L٢٠٧ K 

F٢E אא ،٥٢٧ ،٥٢٨ K 



 

 ـ ٢٠٥ـ 

ا أو علامً وهد يدركون به بعض  قلوب بعض أوليائه نورً
, ولكن ال جيوز )١(, ويفصلون به بني احلقّ والباطل احلقائق

ع  ة الرشّ هلم العمل بمقتىض هذه املعرفة دون اعتبار ألدلّ
; ألنّ العصمة من الضالل منوطة   وقواعده ومقاصده

الئل إليهام  عتصام بالكتاب والسنّةباال ,  , وردّ املسائل والدّ
:  آل عمران[   אא)٢(אא :  قال تعاىل

אאאא :  , وقال  ] ١٠٣
      ]تُ  ((:  ^, وقال  ] ١٥٣:  األنعام كْ رَ تَ

تُمْ بِهِ  مْ تَصَ هُ إِنِ اعْ دَ عْ لُّوا بَ نْ تَضِ ا لَ مْ مَ , )٣()) ; كِتَابُ اهللاَِّ  فِيكُ
ينَ  ((:  وقال دِ اشِ يِّنيَ الرَّ دِ اءِ املَْهْ ُلَفَ نَّةِ اخلْ سُ نَّتِي وَ مْ بِسُ يْكُ لَ , عَ

َا, وَ  وا هبِ كُ َسَّ ذِ متَ اجِ ا بِالنَّوَ يْهَ لَ وا عَ ضُّ ثَاتِ  عَ ْدَ حمُ مْ وَ اكُ إِيَّ , وَ
ةٌ  عَ ةٍ بِدْ ثَ ْدَ لَّ حمُ إِنَّ كُ ; فَ ورِ ةٌ  األُمُ الَلَ ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ كُ , فكلّ )٤())  , وَ

                                     
F١E א  W א ١١L٣١٣ ،٣٢٢  א  ،٤٩٦،

٤٩٨ K 
F٢E א  אא  Wא א    א  ؛

אאאא
 Kא Wא١٣L٢٤٥ K 

F٣E  Wא ،F٢١٣٧E Kאאא
 א א    א K

א  W ١אL٣٠٦  א א ،١٠L١١٤ א  ،
٦L٥٤ א،٦L٢١٨ K 

F٤E א،א،F٣٩٩١E Kא



 

 ـ ٢٠٦ـ 

ا  دليل فمرجعه إىل الكتاب والسنّة ا وإلغاءً وختصيصً ; اعتبارً
ا , وقد دلّ الكتاب والسنّة عىل أنّ اإلهلام ال جيوز  وتقييدً

:  ; قال تعاىل  , وتقديمه بني يدي اهللا ورسوله اعتباره ابتداءً 
  א    א   א א   
باحلكم بام أراه اهللا ال بام رآه  ملسو هيلع هللا ىلص, فأمر نبيّه  ] ١٠٥:  النِّساء[

ثته به نفسه ا   وحدّ ; فغريه من البرش أوىل بأن يكون ذلك حمظورً
א :  وقال.   عليه א        

جوع إىل اهللا ورسوله ;  ] ٥٩:  النِّساء [ فأمر تعاىل املتنازعني بالرّ
 :   وقال.  دون حديث النَّفوس وفتيا القلوب א

    א   ]جوع  ] ٤٣:  النَّحل ; فأمر اجلاهل بالرّ
ة الكتاب والسنّة ال باستفتاء نفسه ,   إىل أهل العلم بأدلّ

ا ما ورد من األمر بردّ .  )١(والتّعويل عىل إهلاماته وخواطره  وأمّ
ا بالتّعويل عىل اإلهلام , وتقديمه  الفتو إىل القلب فليس أمرً

وا ع كام تومهّ ة الرشّ ب إنّام هو يف ; ألنّ األمر بالردّ للقل  عىل أدلّ

                                                                        
אאאא א،א K

א Wא  ، א  ، F ١٦٥١٩E ،
א،א ،F٢٦٠٠E،א،א،F ٤٢،٤٣E،

א،אא،F٩٥Eאא،
٢L٦٤٧ ، F ٩٣٧E،א ٣٨٣،F٥٠١E K 

F١E א W٢אL١٥٥ ،١٥٧ K 



 

 ـ ٢٠٧ـ 

اطبيّ  مناط احلكم ال يف دليله كلّ مسألة تفتقر إىل  ((:  ; قال الشّ
ا النّظر يف  ; نظر يف دليل احلكم ونظر يف مناطه  نظرين ; فأمّ

دليل احلكم فال يمكن أن يكون إالّ من الكتاب والسنّة أو ما 
يرجع إليهام من إمجاع أو قياس أو غريمها وال يعترب فيه طمأنينة 

ا النّظر يف مناط احلكم فال .   نفس وال نفي ريب القلبال وأمّ
, بل يثبت  يلزم منه أن يكون املناط ثابتًا بدليل رشعيّ فقط

ق املناط بأيّ وجه  بدليل غري رشعيّ أو بغري دليل , فإذا حتقّ
عيّ  ق فهو املطلوب فيقع عليه احلكم بدليله الرشّ , فإذا قلنا  حتقّ

قنا بني اليسري والكثري فقد   هارةمثالً بوجوب الفور يف الطّ  , وفرّ
يكتفي العامي يف ذلك بشهادة قلبه يف حتديد اليسري والكثري, 

; ألنّه نظر يف  فتبطل طهارته أو تصحّ بناءً عىل ما وقع يف قلبه
ع دلّ  وكذلك يف ذكاة هبيمة األنعام مثالً .  مناط احلكم ; فالرشّ

كاة برشوط معيّنة وط  , ولكن  عىل اشرتاط الذّ ق هذه الرشّ حتقّ
, واطمأنّت إليه  يف هبيمة معيّنةٍ يرجع إىل ما وقع يف القلب

.  , وهكذا ; ألنّه نظر يف مناط احلكم ال يف دليله  النَّفْس
وكذلك يرد إىل القلب إذا أشكل عىل املالك حتقيق املناط ومل 

اة , أو زوجته  يشكل عىل غريه; كام لو اختلطت عليه ميتة بمذكّ
, فهنا يتعنيّ عليه ترك اجلميع; طلبًا لطمأنينة القلب  ةبأجنبيّ 

; ألنّ حتقيق العبد ملناط مسألته أخص به   حتَّى لو أفتاه املفتون



 

 ـ ٢٠٨ـ 

تَاكَ  ((:   ملسو هيلع هللا ىلصوليس املراد بقوله .   من حتقيق غريه له إِنْ أَفْ وَ
كَ  تَوْ أَفْ عيّ فاتركه )١())النَّاسُ وَ ,  أي نقلوا إليك احلكم الرشّ
ل عىل  يفتيك قلبكوانظر إىل ما  ; فإنّ هذا باطل وتقوّ

; فظهر أنّ  , وإنّام املراد ما يرجع إىل حتقيق املناط التَّرشيع
ض القتناص األحكام الرشعيّة من طمأنينة  األحاديث مل تتعرّ

ة  األحكام الرشعيّة )٢()) النّفس أو ميل القلب ; وأنّ أدلّ
ذا كان املعتمد منحرصة يف الكتاب والسنّة وما يرجع إليهام; وهل

جيوز التَّعويل عليه إالّ بعد  عند مجهور أهل العلم أنّ اإلهلام ال
ه للكتاب والسنّة ; فإن شهدا له بالقبول جاز العمل به يف  ردّ
ة عند االشتباه حق املُلهم وحده ة يف  ; وبخاصّ , وخفاء األدلّ

يَّة)٣(واقعة معيّنة يْمِ الك يف ((:   ; قال ابن تَ األدلّة  إذا اجتهد السّ
ا , وأُهلم حينئذ رجحان  الرشعيّة الظَّاهرة فلم ير فيها ترجيحً

أحد الفعلني مع حسن قصده وعامرته بالتّقو فإهلام مثل هذا 
     من كثري من األقيسة قد يكون أقو ,

عيفة عيفة  الضّ عيفة , واألحاديث الضّ ,  , والظّواهر الضّ
عيفة الَّتي حي تجّ هبا كثري من اخلائضني يف واالستصحابات الضّ

                                     
F١E ٢٠٣ K 
F٢E ٢אL١٦١١٦٣zx K 
F٣E א Wא١٢L٣٨٨ ،٣٨٩ אא،

١L٣٣١ ،٣٣٢ אא،٤L٢٠٣ ،٢٠٤ K 



 

 ـ ٢٠٩ـ 

 . )١( ))املذاهب واخلالف وأصول الفقه 
ة رشعيّة مستقلّة أمران  وممّا يدلّ عىل أنّ اإلهلام ليس بحجّ

ن  ـ:   مهامّ
  W دّ أن تكون معصومة ة الرشعيّة ال بُ ,   أنّ احلجّ

; واخلواطر واإلهلامات  مو, وساملة عن املعارض املقا وظاهرة
, وقد تكون من  , وقد تكون من النَّفْس قد تكون من اهللا

يطان ل منزلة احلجج الرشعيّة املعصومة الشَّ ,  ; فال جيوز أن تنزّ
ل منزلة الرؤ ا حمتملة كاحتامهلا  وينبغي أن تنزّ , وقد  ; ألهنّ

, وهلا  ; ألنّ الرؤ تقع لكلّ أحد  تكون أدنى منزلة منها
رةقوا , وتأويالت مضبوطة بخالف اإلهلام فال يقع إالّ  عد مقرّ
ا  . )٢(, وال يرجع إىل قواعد متيّزه عن ملة الشيطان   نادرً

وإذا كان اإلهلام ليس بمعصوم كاحلجج الرشعيّة فهو 
, وإنّام  جيري عىل سننها يف الظّهور وانتفاء املعارضة  كذلك ال

ا أحد غري هو خواطر ونكت تعرض للقلب وال يقف عليه
عي اإلهلام ;   , ويمكن لكلّ أحد أن يعارض دعواه بمثلها مدّ

:  وقع يف قلبي أنّ هذا حقّ أمكن خلصمه أن يقول:  فإذا قال
                                     

F١E ١٠אL٤٧٣ K 
F٢E א  W א ١١L٤٢٩ א، 

١٢L٣٨٨ ،٣٨٩ אא،٤L٢٠٤ K 



 

 ـ ٢١٠ـ 

هُ باطل ليل إذا مل ينفكّ عن املعارضة مل   وقع يف قلبي أنَّ , والدّ
ة ; كالمها   ; ألنّ لزوم املعارضة كلزوم املناقضة يكن حجّ

فهيدالّن عىل العجز و ; وهو ما يستحيل أن  اجلهل والسّ
ة الرشعيّة املعصومة   . )١(تستلزمه األدلّ

א W  باع أنّ إطالق القول بحجيّة اإلهلام يفيض إىل اتّ
ادق فضالً عن غريه ليس  الظنّ واهلو ; ألنّ إهلام الويلّ الصّ

يَّة بمعصوم من اإللقاء الشيطاين والظنّ النّفيس يْمِ :  ; قال ابن تَ
ا ال يغلط وال  (( ليس من رشط ويلّ اهللا أن يكون معصومً

يعة خيطئ , وجيوز أن  , بل جيوز أن خيفى عليه بعض علم الرشّ
ين ; حتَّى حيسب بعض األمور ممّا  يشتبه عليه بعض أمور الدِّ
, وجيوز أن يظنّ يف بعض اخلوارق  أمر اهللا به وممّا هنى اهللا عنه

ا من كرامات أولياء اهللا ت يطان لبّسها  عاىلأهنَّ , وتكون من الشّ
يطان وإن مل خيرج  ا من الشّ عليه لنقص درجته وال يعرف أهنَّ

ة عن اخلطأ  ; فإنّ اهللا  بذلك عن والية اهللا جتاوز هلذه األمّ
حابة . )٢())والنسيان وما استكرهوا عليه  وعىل هذا هدي الصَّ

اب وهو أعظم املطّرد يف الوقائع املختلفة حتَّى إِنَّ عمر بن اخلطّ 
ة كانت النكتة تقع يف قلبه فال يعمل هبا  امللهمني يف هذه األمّ

                                     
F١E א Wאא٦L٤٧٨ K 
F٢E א١١L٢٠١ ،٢٠٢ K 



 

 ـ ٢١١ـ 

,   ; لعلمه باحتامل أن تكون ظنا نفسيا أو إلقاء شيطانيا  ابتداءً 
ع فتارة يوافقه ويكون ذلك من  وإنّام يعرضها عىل الرشّ

ع فضائله ; كام رجع عن   , وتارة خيالفه فريجع إىل احلقّ والرشّ
, وعن   ^  , وعن إنكاره ملوت النَّبيّ   وم احلديبيةرأيه ي

كاة , وكذلك شأنه حني ويل   اعرتاضه عىل قتال مانعي الزَّ
حابة ويناظرهم  اإلمامة العظمى , ويرجع  , فكان يشاور الصَّ

ث:   لرأهيم دون أن يقول , أو سلّموا   , فال تعارضوين  أنا حمدّ
 . )١(يل حايل حتَّى لو خالف الكتاب والسنّة 

ج بصاحبه  وكذلك فإنّ االحتجاج املطلق باإلهلام قد يتدرّ
, وهو ما  , وافرتاء الكذب عىل اهللا إىل االستغناء عن الوحي

م مهتدون  انتهى إليه بعض غالة الصوفيّة وهم حيسبون أهنّ
ة يف االستغناء بعلم احلقيقة عن  مقتدون باخلرض وأهل الصفّ

يعة  فعل ما فعله  ; فاخلرض  وهو ظنّ خاطئ! علم الرشّ
, وليس   ] ٨٢:  الكهف[    بالوحي ال باإلهلام 

; وهلذا سلَّم   فيام فعله خروج عن رشيعة موسى 
ولو سلّمنا أنّه خالفه .  حني أنبأه بأسباب أفعاله  للخرض

ة ببني  ال تلزمه فإنّ رشيعة موسى  ا كانت خاصّ ; ألهنّ
د  ت, وليس  إرسائيل ة كرشيعة حممَّ ا  ملسو هيلع هللا ىلصعامّ الَّتي ال يسع أحدً

                                     
F١E א١١L٢٠٤٢٠٨ K 



 

 ـ ٢١٢ـ 

حابة مذعنني  من اخللق اخلروج عنها ; وهلذا كان مجيع الصَّ
ة املفرت   لرشيعته ا حتت رايته حتَّى أهل الصفّ , وجنودً
; فلم ينقل بسند صحيح عن أحد منهم أنّه استغنى  عليهم

جنس , وإنّام كانوا من  ونرصته ملسو هيلع هللا ىلصبإهلامه عن متابعة النَّبيّ 
 ة للفقر وعدم وجود األهل واملأو حابة مجعتهم الصفّ الصَّ

يعة ال غ هلم اخلروج عن الرشّ , كام ختيّل  لصفات ومزايا تسوّ
وفيّة ة بأشخاص بأعياهنم عىل   بعض الصّ وا أهل الصفّ , فخصّ
, وبنوا عىل هذا اخليال دعو االستغناء   صفات ختيّلوها

م جنوح اخليال إىل افرتاء ; حتَّى انتهى هب)١(باإلهلام عن الوحي
ّ  الكذب عىل اهللا عم بأنّ خطرات قلوهبم علم لدينّ ,   , والزّ

 :   ; قال تعاىل)٢(وإلقاء ربّاين   א    
  א א   א    ]٧٨:  آل عمران [   ,

 :  وقال  א    א   
א  ] وقال ] ٧٩:  البقرة ,   :  א    א

          ]قال ابن  ] ٩٣:  األنعام ;
كل من قال هذا العلم من عند اهللا وهو كاذب يف هذه  ((:   القيِّم

                                     
F١E א  W   א ١١L١٦٥  ،١٦٦  ،٤٢٢ ٤٢٧ ،

١٣L٢٦٦ ،٢٦٧ אא،٤L٢٠٨ K 
F٢E א Wא٣אL٤٥٦ K 



 

 ـ ٢١٣ـ 

;  وهذا يف القرآن كثري.  النّسبة فله نصيب وافر من هذا الذمّ 
يذمّ اهللا سبحانه من أضاف إليه ما ال علم له به ومن قال عليه 

مات أربع مرات  ما ال يعلم ,  ب; وهلذا رتّب سبحانه املحرّ
ها القول عليه بال علم مات   وجعل أشدّ ; فجعله آخر املحرّ

مة يف كلّ ملّة  الَّتي ال تباح بحال , وعىل لسان كلّ  , بل هي حمرّ
ّ ملا ال يعلم أنّه :  ; فالقائل رسول من إِنَّ هذا علم لدينّ
 اهللا أنّه من عنده كاذب مفرت  , وال قام عليه برهان من  اهللا  عند

 .)١()), وأكذب الكاذبني  أظلم الظَّاملني , وهو من عىل اهللا
ينيّة  ا مستقال للمعرفة الدِّ ا فإنّ اعتبار اإلهلام طريقً وأيضً
ورة من أنّ دين اهللا ال يعلم إالّ بوساطة  يناقض ما علم بالرضّ

د  رسله م ختموا بمحمّ :  ; قال أبو العبّاس القرطبي ملسو هيلع هللا ىلص, وأهنّ
, بأنّ أحكامه ال  أنفذ حكمته, و إِنَّ اهللا تعاىل قد أجر سنّته ((

, وهم   , السفراء بينه وبني خلقه تعلم إالّ بواسطة رسله
,   , املبيّنون رشائعه وأحكامه  املبلّغون عنه رساالته وكالمه

هم بام هنالك اختارهم لذلك :  , كام قال اهللا تعاىل , وخصّ
 אאא   ] ّوقال ] ٧٥:  احلج ,  :
     א   ]وقال  ] ١٢٤:  األنعام ,  : 

                                     
F١E אא٣L٤٣٢ ،٤٣٣ K 



 

 ـ ٢١٤ـ 

אאאאא
    א   א   אא  א

אא  אא א א    א    
  א  א   א    ]البقرة  :

, وأخرب أنّ اهلُد يف  ; وأمر بطاعتهم يف كلّ ما جاءوا به  ] ٢١٣
طاعتهم واالقتداء هبم يف غري موضع من كتابه وعىل ألسنة 

, واليقني  وعىل اجلملة فقد حصل العلم القطعي...  رسله
لف واخللف عىل أالّ طريق ملعر وريّ وإمجاع السّ فة الرضّ

اهللا تعاىل الَّتي هي راجعة إىل أمره وهنيه وال يعرف يشء  أحكام
سل الكرام ا :  , فمن قال  منها إالّ من جهة الرّ إِنَّ هناك طريقً

سل بحيث يستغنى هبا عن  آخر يعرف به أمره وهنيه غري الرّ
سل فهو كافر يقتل وال يستتاب وال حيتاج معه إىل سؤال  الرّ

 وال جواب K ملسو هيلع هللا ىلصא
   א    فال نبيّ بعده وال ,

يأخذ عن قلبه وإنّ ما وقع :  أنّه من قال:  ; وبيان ذلك رسول
, وأنّه ال حيتاج يف ذلك  , وأنّه يعمل بمقتضاه فيه هو حكم اهللا

ةإىل كتاب وال سنّة فقد أثبت لنفسه خاص ; فإنّ هذا من   يّة النبوّ
إِنَّ روح القدس نفث يف  ((:   ملسو هيلع هللا ىلصاهللا   نحو ممّا قاله رسول



 

 ـ ٢١٥ـ 

אא,   )١( )) روعي
 Wא א،

 א        ، א  ،
   .وسلوك طريق سلف  اهللا اهلداية والعصمة فنسأل ,

ة ة إالّ باهللا   , وال هذه األمّ  . )٢( ))حول وال قوّ
*** 
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  اخلامتة
; فهو أهل  أمحد اهللاّ تعاىل يف اخلتام كام محدته يف البدء

 ـ:  ; وبعد  احلمد يف كلّ موطن
ا عقديا إالّ أنّه وثيق  فميثاق اإليامن وإن كان موضوعً

لة بالتَّفسري وعلومه واحلديث وفنونه , حتَّى إِنَّ مصادره  الصِّ
.  يف هذه العلوم كانت متقاربة حتَّى كادت أن تكون متامثلة

ة   وال شكّ أنّ هذه العلوم املباركة هي أصل العلم ومادّ
ق وجدٍّ أثرته بكثري من , وكلّ من أقبل عليها بصد  اإليامن

وقد وجدت .  , والنتائج العلميّة واملنهجيّة  احلقائق اإليامنيّة
ا  مصداق هذا األصل أثناء اإلعداد هلذا البحث ,   , وتنظيامً   ; مجعً

ا غم من قصوري وتقصريي إالّ أنّ البحث يف   وحتريرً ; فعىل الرَّ
ين بفوائد عديدة ونتائج كثري  ـ:   , منها  ةهذا املوضوع املبارك أمدّ

ين كلّه أصوله  ـ ١ اإليامن حال اإلطالق اسم جامع للدِّ
; فيدخل يف مدلوله كلّ ما حيبّه اهللا ويرضاه من  وفروعه

 . االعتقادات والكلامت واألعامل الظَّاهرة والباطنة
دة  امليثاق عقد حمكم ـ ٢ د مضمونهُ بيمني جمرّ , وعهد أُكِّ

,   اطمأنت لتنفيذه, و مغلّظة حتَّى سكنت النَّفس  أو
 . وااللتزام بمضمونه



 

 ـ ٢١٨ـ 

ميثاق اإليامن اسم جامع لكلّ ما أخذه اهللا تعاىل عىل عباده  ـ ٣
, وعهود   بنفسه أو بوساطة رسله وكتبه من عقود حمكمة

دة ة ; فيدخل يف ذلك ميثاق التَّوحيد مؤكّ ,   , وميثاق النبوّ
باع  ; وهي الَّتي ذكرت يف الكتاب والسنّة وميثاق االتِّ

; فلم يرد يف كتاب وال سنّة ذكر مليثاق العقل  دون غريها
ل ميثاق , وإنّام هو إطالق جم أو الفطرة ازي أطلقه من أوّ

مَّ شاع هذا اإلطالق   التَّوحيد بداللة العقل أو الفطرة , ثُ
رغم عدم داللته عىل املعنى احلقيقي للميثاق ال لغةً 

ا  وال  . رشعً
الَّذي أخذه اهللا بنفسه عىل مجيع  ميثاق التَّوحيد هو العهد ـ ٤

; استخرجهم من صلب  بني آدم وهم عىل هيئة الذرّ 
وا له بالتَّوحيد , فعرفوه , وكلّمهم قبالً  آدم ,  , وأقرّ

, وأشهد   وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئًا
 .  , ثُمَّ أعادهم حيث كانوا  , وكتب أقدارهم  عليهم

, وتفسريه بحقيقة  إجراء ميثاق التَّوحيد عىل ظاهره ـ ٥
حيحة  االستخراج واالستنطاق هو مقتىض النّصوص الصّ

حية الَّتي بلغت حدّ التَّواتر لف عىل  الرصَّ ; وهلذا أمجع السَّ
, وأطبقوا عىل إجراء امليثاق عىل ظاهره املتبادر  مضموهنا

ا أو يوردوا عليه  .  إشكاالً دون أن يذكروا يف ذلك خالفً



 

 ـ ٢١٩ـ 

شكّ أنّ األخذ بفهمهم أوىل من األخذ بفهم   وال
م أكمل علامً وإيامنًا  غريهم ; فهم الَّذين شاهدوا  ; ألهنّ

 . التَّنزيل وهم األعلم بالتَّأويل
; فقد أدّ هذا  , وتقديمه عىل النَّقل خطورة حتكيم العقل ـ ٦

لف الثَّاب تة األصل باملعتزلة ملخالفة كثري من عقائد السَّ
م إنّام أنكروا العلوّ والكالم  بمقتىض النّص واإلمجاع ; فإهنّ

فات وحقيقة امليثاق ملدارك عقليّة رصفة ال  والرؤية والصِّ
وهذا فرق منهجيّ بني املعتزلة ومن .  العتبارات نقليّة

ل امليثاق من أهل السنة لوه ليصحّ كون  أوّ م إنّام أوّ ; ألهنّ
ة ال ألنّ العقل يس رهامليثاق حجّ  . تبعده أو ال يتصوّ

تأويل امليثاق بداللة الفطرة ال يفيد أهله يف تصحيح حجيّة  ـ ٧
ة ينايف داللة النّصوص   امليثاق ; ألنّ اعتبار الفطرة هي احلجّ

ة سالة يف قيام احلجّ ; وهلذا اضطر من   يف اشرتاط بلوغ الرِّ
ة إالّ أنّ  له بالفطرة للقول بأنّ الفطرة وإن كانت هي احلجّ أوّ

سالة  وهو مسلك يغني ! حلوق العقوبة مرشوط ببلوغ الرِّ
القول بأنّ حجيّته منوطة عنه إثبات امليثاق عىل حقيقته و

سل بمضمونه كام ورد يف   . النّصوصبتذكري الرّ
د  ـ ٨ لف تفسري امليثاق بمجرّ مل يثبت عن أحد من علامء السّ

, ولكن ثبت عنهم تفسريه باالستخراج  الفطرة
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; ومها تفسريان  , واخللق عىل فطرة اإلسالم واالستنطاق
ل تفسري له بحقيقته متكامالن , والثّاين تفسري   ; ألنّ األوّ
وما ورد عن احلسن البرصي فعىل هذا النّهج يف .   له بأثره

د الفطرة  تفسري امليثاق , ولو سلّمنا أنّه أراد تفسريه بمجرّ
ا لتابعيّ فاضل ال ينبغي أن هتدر معه  فغايته أن يكون اجتهادً

 .  كلّ النّصوص والنّقول املستفيضة يف إثبات حقيقة امليثاق
ه من نصوصخطورة النَّ  ـ ٩ ,   ظر للنّصّ بمعزل عامّ يفرسّ

ورضورة ضمّ بعض النّصوص لبعضها وأخذ احلقيقة من 
وهذه القاعدة وإن كانت مسلّمة نظريا إالّ أنّه .  جمموعها

ة ا ما حيصل عنها غفلة يف بعض املواضع املهمّ ;  كثريً
دة أدّ الستشكاهلا مَّ تأويلها  فالنّظر آلية امليثاق جمرّ ,  , ثُ

ها  ناءً عىل أنّ امليثاق ال يذكره أحدب , ولو نظر ملا يفرسّ
لزال االستشكال وعلم أنّ هذا امليثاق العظيم إنّام يكون 

سل بأثره املركوز يف الفطرة ة بتذكري الرّ , وهبذا تلتقي   حجّ
آية امليثاق مع النّصوص املحكمة يف الداللة عىل أنّ قيام 

ة إنّام يكون بعد التَّذكري با إلرسال حتَّى يتمّ اإلنذار احلجّ
 . واإلعذار

الل عن احلقّ يف امليثاق  ـ ١٠ أنّ الغلوّ من أكرب أسباب الضَّ
,   , فهناك من كابر الفطرة ويف كثري من املسائل العلميّة
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, ويف املقابل غال  وأنكر شعوره وشعور غريه بامليثاق
آخرون حتَّى زعم من زعم أنّه يذكر امليثاق وكأنّه اآلن يف 

وليس الغلوّ ! , أو أنّه يعرف تالمذته من يوم امليثاق   أذنه
ا عىل هذا اجلانب من امليثاق ; فهناك الغلوّ يف حجيّة   قارصً

ة   امليثاق نفيًا وإثباتًا ; فمنهم من أنكر أثره يف قيام احلجّ
ة بإطالق حتَّى أنكر إعذار   بإطالق , ومنهم من جعله حجّ

عوة  اجلاهل وأهل الفرتة ومن مل تبلغه واحلقّ يف هذا ! الدّ
; فامليثاق حصلت به   كلّه وسط بني النَّفي واإلثبات

سل ذكّرت به  , وبقي أثره يف الفطرة  املعرفة , فكانت   , والرّ
, ولوال أثر امليثاق ما اهتد اخللق   دعوهتم تذكرة وتبرصة

سل بأثر امليثاق يف الفطرة قامت  سل وبتذكري الرّ بدعوة الرّ
ة عىل كلّ  سل ومتكّن من معرفتها  احلجّ من بلغته دعوة الرّ
;   ; فأهل الفرتات ومن يف حكمهم يعذرون  دون غريهم

ة عليهم ; ليكونوا   , ثُمَّ يمتحنون يف اآلخرة  لعدم قيام احلجّ
عري  عىل فريقني  .  ; فريق يف اجلنّة وفريق يف السَّ

رضورة مراعاة الدالالت اجلزئية للنّصوص حتَّى يكون  ـ ١١
, وخطورة   ثَّابت أصل الباحث ومدارهالنّص ال

, وطردها يف كلّ  استصحاب القواعد العقليّة الكليّة
ةٍ إذا كان  املوارد ا من النّصوص وبخاصّ ; فقد ختالف كثريً
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ا ; كأصل التَّحسني والتَّقبيح عند   التأصيل قارصً
فإنّ من أثبته منهم مل يعبأ بام خيالف أصله ممّا .   املتكلّمني

, ومن نفاه مل يعبأ بام خيالف  ذار أهل الفرتةيدلّ عىل إع
ا أخبار   أصله ممّا يدلّ عىل تعذيب بعض أهل الفرتة ; ألهنّ

وال شكّ أنّ هذا خلل !! آحاد ال تقو عىل خمالفة األصول 
 .  منهجيّ ابتيل به أهل الكالم وعاىف اهللا منه أهل احلديث

لة بميثاق التَّوحيد ـ ١٢ اهللا تعاىل ملَّا  ; ألنّ  الفطرة وثيقة الصِّ
, وأشهدهم عىل معرفته وتوحيده أبقى  استخرج بني آدم

ا مسلامً  أثر شهادهتم يف فطرهتم ; فكلّ طفل يولد حنيفً
ل لف  بمقتىض امليثاق والعهد األوّ ة السَّ ; وهلذا فرسّ عامّ

; وهو التّفسري املطابق واملوافق ملقتىض  الفطرة باإلسالم
ة الرشعيّة  .  األدلّ

ة يف كلّ فرد من أفراد بني آدما ـ ١٣ ;  لفطرة عىل اإلسالم عامّ
ل حتَّى  ا مسلامً عىل العهد األوّ فكلّ واحد منهم يولد حنيفً

ا ملن أنكر عموم الفطرة يطرأ التَّغيري عىل فطرته ,   ; خالفً
; إذ لو فطر  وزعم أنّ من بني آدم من يولد عىل الكفر

 ! اجلميع عىل اإلسالم ملا كفر أحد
الفطرة عىل اإلسالم ال تعني الوالدة عىل معرفته وإرادته  ـ ١٤

هاتنا ال نعلم شيئًا بالفعل ,  ; ألنّ اهللا أخرجنا من بطون أمّ
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ة ال  وإنّام تعني خلق الطِّفل عىل معرفة احلقّ وإرادته بالقوّ
بالفعل حتَّى إذا عقل وسلم املانع فإنّه يعرف اإلسالم 

ب من خارج ذاته إالّ ويريده بمقتىض طبعه وال حيتاج لسب
 . يف التَّذكري بام يف فطرته من احلقّ أو تفصيله وتكميله

; وهو اإلقرار باخلالق  ال ختتصّ الفطرة بأصل احلنفيّة ـ ١٥
ين بصفة جمملة   وحمبّته ا من أصول الدِّ , ولكنّها تعمّ كثريً

لة بعض تفصيل ,   ; كاإلقرار بكامل اخلالق  أو مفصّ
, وحمبّته  , ومعرفة العدل  وتنزهيه عن املثل والنّقص

ي والفطرة عىل هذه األصول وما جيري جمراها ه.  وإيثاره
سل ر بام يف   أساس قبول دعوة الرّ سل إنّام تذكّ ; ألنّ الرّ

له وتكمله ره وتفصّ  .  الفطرة من احلقّ وتقرّ
لة بعض تفصيل;  ـ ١٦ معرفة الفطرة للحقّ جمملة أو مفصّ

سل فوق كلّ حاجة ; ألنّه ال سبيل  وهلذا كانت احلاجة للرّ
ل إالّ عن طريقهم ; فكلّ من مل يكمل   للهد املفصّ

سل فهو ضالّ ال يُغني عنه ما يف فطرته فطرته  هبدي الرّ
 . من علم وإرادة

,  ـ ١٧ عيّ ال الفطريّ نيا باإليامن الرشّ العربة يف أحكام الدّ
ولكن إجراء أحكام الكفر ال يستلزم الكفر يف نفس 

; وهلذا جتر أحكام الكفر عىل أطفال املرشكني يف   األمر
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نيا دون اآلخرة ل ; ألهنم عىل حكم ا الدّ مليثاق األوّ
 . والفطرة عىل اإلسالم

اعتبار اإليامن الفطري يف حكم اآلخرة هو موجب  ـ ١٨
يح ; فإما أنّه يف   , وكلّ ما عورضت به داللته  النّص الرصَّ
, أو يف حملّ النّزاع ولكنّه ضعيف أو  غري حملّ النّزاع

ل األمر  . معارض بمثله أو كان يف أوّ
ن تغيريها حتَّى ال يذعن املكلّف الفطرة عىل اإلسالم يمك ـ ١٩

ملا يف فطرته من معرفة احلقّ وإرادته ولكن ال يمكن تبديلها 
, أو متحى   ; فيولد عىل غري الفطرة  يف حقّ أحد من بني آدم

 .  معرفة احلقّ وإرادته من داخله وقرارة نفسه
;   تغيري أثر امليثاق يف الفطرة يرجع ألسباب كثرية ـ ٢٠

بية  يان, والنّس  كالغفلة , واجتيال   , والتَّقليد  , والرتَّ
ياطني , ال يكاد خيلص   وهي أسباب عظيمة التأثري.  الشَّ

; وهلذا كان من حكمة اهللا   منها إالّ مثل مهل النّعم
سويلّ ال ورمحته أن جعل حجيّة  امليثاق منوطة بالتَّذكري الرَّ
عور الفطري د الشّ , فإن فسح للمكلّف يف أجله   بمجرّ

ر ب سالة انقطعت معاذيرهوعمّ ة يف   عد بلوغ الرِّ ; لبلوغ احلجّ
ه أقىص غاية  .  حقّ

هلا ـ ٢١ , وامليثاقان   ميثاق التَّوحيد أعمّ مواثيق اإليامن وأوّ
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ة وميثاق االتِّباع وقعا بعده ومها  اآلخران ومها ميثاق النبوّ
 . أخصّ منه

ة هو العهد املغلّظ الَّذي أخذه اهللا تعا ـ ٢٢ ىل بنفسه ميثاق النبوّ
, وإقامة دينه يف  ; لتبليغ وحيه  عىل أصفيائه من خلقه

ا عىل احلقّ  أرضه  . ; عبادة ودعوةً واجتامعً
ة عقيب ميثاق التَّوحيد ـ ٢٣ ; فإنّ اهللا تعاىل ملَّا  كان ميثاق النبوّ

أخذ ميثاق التَّوحيد عىل بني آدم وهم عىل هيئة الذرّ خصّ 
ةاألنبياء بميثاق آخر يف تبليغ ال سالة والنبوّ  .  رِّ

د  ـ ٢٤ كميثاق إخوانه يف صفته ويف وقت  ^ميثاق نبيّنا حممَّ
, وما ورد من حصوله حتَّى قبل ميثاق التَّوحيد  حصوله

ة ; وما ثبت حصوله قبل  فإنّه ال يثبت وال تقوم به حجّ
ته وح يف آدم هو تقدير نبوّ , والتّنويه بذكره يف املأل   نفخ الرّ

 . أخذ ميثاقه األعىل ال خلقه أو
ة ال ينايف تكراره للتأكيد عىل بعض  ـ ٢٥ قدم ميثاق النبوّ

; وهلذا مل يبعث اهللا نبيا إالّ أخذ عليه العهد يف  متعلّقاته
د  ; وذلك   لئن بعث وهو حيّ ليؤمنّن به ولينرصنّه ملسو هيلع هللا ىلصحممَّ

 . , وعموم رسالته , وعلوّ مكانته ألفضليّته
ا ملن زعم أنّه كناية عن  ـ ٢٦ ة ميثاق حقيقي خالفً ميثاق النبوّ

د األمر بالتَّبليغ , أو عبارة عامَّ ركزه اهللا يف عقوهلم من   جمرّ
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ابق الالحق فيؤمن به ة يعرف هبا السَّ قه  أدلّ ,   , ويصدّ
 .  وينرصه

ال ترابط بني إنكار حقيقة ميثاق التَّوحيد وإنكار حقيقة  ـ ٢٧
ة ل ميثاق التَّوحيد أقرّ ; أل ميثاق النبوّ نّ بعض من أوّ

ة عىل وجه ال يعارض مسلكه يف ميثاق  بحقيقة ميثاق النبوّ
; فقال إنّه ميثاق حقيقي ولكن كان بعد اإلرسال  التَّوحيد

 .  حني كانوا عىل هيئة الذرّ  ال
ة امليثاق  ـ ٢٨ ة لقول من زعم أنّ املراد بميثاق النبوّ ال صحّ

; ألنّ امليثاق  م أو أُخذ هلم منهمالَّذي أخذوه من أتباعه
يت  , وهلذا أضيف إليهم أخذ من األنبياء أنفسهم , وسمّ

ا ة عهدً ; ألنّ أصلها ذلك العهد العظيم الَّذي أخذ  النبوّ
 . عىل األنبياء وهم مجيع بني يدي ربِّ العاملني

ة يدور حول ثالثة أصول كبار ـ ٢٩ جتمع قواعد .  ميثاق النبوّ
سل وم ا   قاصدهدين الرّ ات جوهرً ; وتدلّ عىل وحدة النبوّ

, واالجتامع   , وتبليغه ; وهي حتقيق التَّوحيد وغاية
ا  عليه ق بعض النّبيني بعضً ابق   ; فيصدّ , ويبرشّ السَّ

 . , ويؤمن به وينرصه إن أدركه  بالالحق
أمهيّة هذه األصول الَّتي أخذ عليها ميثاق األنبياء  ـ ٣٠

; وهلذا كانت  ي ربِّ العاملني, وهم مجيع بني يد  أمجعني
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رين لني واآلخِ , , ومناط وفائهم وسعادهتم  حملّ سؤال األوّ
 . نكثهم وشقاوهتم  أو
,  ـ ٣١ ميثاق اإليامن والنّرصة عامّ ال خيتصّ بنبيّ دون نبيّ

ا  دً ; فكلّ  أعظم من يشمله هذا امليثاق ملسو هيلع هللا ىلصولكن نبيّنا حممَّ
من أدرك رسالته فال يمكنه الوفاء بميثاق اإليامن والنّرصة 
ا حتَّى برسوله  باعه واجلهاد معه وإال كان ناكثًا كافرً إالّ باتّ

عي اإليامن به  . الَّذي يدّ
ا  ـ ٣٢ ميثاق اإليامن والنّرصة خاصّ باألنبياء ال يتناول أحدً

ا ملن زعم من من أتباعهم ال قبل ا إلسالم وال بعده خالفً
يعة أنّه يتناول اإليامن بعيلّ وواليته ونرصته   !الشِّ

, فاألنبياء ملَّا   عظم أثر العلم اليقيني يف الوفاء بامليثاق ـ ٣٣
نوا من الوفاء بميثاقهم  آتاهم اهللا كامل العلم واليقني متكّ

عوة أعظم وفاء وأكمله وأمجله ا يف الدّ مانة , وأ ; إخالصً
ا يف بيان حقيقة التَّوحيد وحقوقه  يف التَّبليغ , ونصحً

الته وآثاره  . ومكمّ
باع هو ما أخذه اهللا تعاىل عىل عباده يف كتبه  ـ ٣٤ ميثاق االتِّ

د عىل قبول التَّوحيد,  وعىل لسان رسله من عهد مؤكّ
وه عن األنبياء من  واإلذعان حلقوقه , وتبليغ ما تلقّ

 . , واألحكام األخبار
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ة ـ ٣٥ باع يف عهد النبوّ ; فكان   البيعة هي صفة ميثاق االتَّ
األتباع أو نقباؤهم يبايعون نبيّهم عىل اإليامن والنّرصة, أو 

مع والطَّاعة يف املعروف ر بيعتهم له; .  السَّ وقد تتكرّ
, أو االلتزام ببعض خصاهلا   لتأكيد االستمساك بمتعلّقاهتا
ة املؤمننيالعليا الَّتي ال يبلغها إالّ خا ; كالبيعة عىل  صّ

ة وهلذه البيعة .  الثّبات يف املعركة ولو أفىض للموت اخلاصّ
; كأجر أهل بيعة   أجر خاصّ زائد عىل أجر غريهم

ضوان فإنّه خاصّ هبم ال يرشكهم يف جمموعه غريهم  . الرِّ
باع بيعة وال ـ ٣٦ نطق بلفظ امليثاق بعد  ال يشرتط مليثاق االتِّ

ة ألنّ كلّ من آمن باهللا ورسوله ففي عنقه ;   عهد النبوّ
; وهو كميثاق البيعة يف لزومه ووجوب  ميثاق الكتاب
 . االنقياد حلقوقه

ع فإنّه  ـ ٣٧ وفاء األتباع بميثاقهم كام أنّه واجب بمقتىض الرشّ
ا بمقتىض إجياب الربوبيّة اهللا  ; ألنّ إنعام  واجب أيضً

 . عليهم يوجب عليهم شكره والوفاء بميثاقه
ل إالّ أنّ امليثاق  ـ ٣٨ باع توكيد لعهد التَّوحيد األوّ ميثاق االتِّ

نيا , وتابع إلرادة املكلّف واختياره,  اآلخر حاصل يف الدّ
ق اختبار املكلّفني يف  ولوال ثبوت هذا االختيار ملا حتقّ

ار هذه  . الدّ
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خول يف عهد  ـ ٣٩ باع خمتصّ بالدّ االختيار يف ميثاق االتِّ
مَّ نكص أو نكث أكره عىل البقاء عىل   اإليامن , فإذا دخل ثُ
يعة املوسويّة .  , والوفاء بعهده  إيامنه وهذا ظاهر يف الرشّ

ديّة يعة املحمّ , وقد يكون يف ذلك داللة عىل ثبوت  والرشّ
ائع  . ومقاصدها; لوحدة أصوهلا   احلكم يف سائر الرشّ

د ـ ٤٠ باع  ^ اإليامن بمحمّ ونرصته داخل يف ميثاق االتِّ
بإمجاع العلامء وإن اختلفت طرقهم يف االستدالل بآية 

ة عىل ذلك ا تدلّ عىل دخوهلم  ميثاق النبوّ حيح أهنَّ , والصَّ
 . بطريق األوىل أو بطريق االكتفاء

ات األتباع منوط بالوفاء بعهد اهللا ومي ـ ٤١ دَ ثاقه; إنجاز عِ
ادقة , واإلذعان ألوامره   وذلك باإليامن بأخباره الصَّ

, وأناله ثمرة  ; فمن أوىف بعهد اهللا أوىف اهللا بعهده  العادلة
نيا واآلخرة وفائه اته يف الدّ دَ ق له مجيع عِ  . , وحقّ

باع  عوائق الوفاء بميثاق اهللا واملغريات بنكثه كثرية ـ ٤٢ ; كاتّ
نيا اهلو , واالغرتار بالظّنون الفاسدة   , والطّمع يف الدّ

عاو الكاذبة ياطني والدّ ; وهي عوائق  , وإضالل الشَّ
جيتازها املكلّف إالّ بتوفيق اهللا وعونه واللجوء إليه  ال

 .  واالنكسار بني يديه
ض أهله   خطورة نكث ميثاق اهللا وعهده ـ ٤٣ ; فإنّه يعرّ
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 , وحتريم , واالبتالء بقسوة القلب  اهللا, وغضبه  للعنة
مَّ يفيض   , وحلول املثُالت  الطيّبات, والعداوة والفرقة , ثُ

, وكالمه,  هبم يف اآلخرة إىل احلرمان من رمحة اهللا تعاىل
 . , ودار كرامته ورؤيته

م  ميثاق اإليامن ـ ٤٤ كَ ا من احلِ , وعهده املقدّس حيمل كثريً
والدالالت عىل كثريٍ من أصول االعتقاد ومسائله 

فات والقدر  , وحقائقه ودقائقه ة يف الصِّ وبخاصّ
ات  ـ:  ; فمن ذلك والنّبوّ

ة ـ  اتيّة واالختياريّ فات الذَّ , وبخاصة صفة اليد   ثبوت الصِّ
; فهي الَّتي كثر   والكالم وصفات األحوال واألفعال

ويف هذا ردّ عىل من عطّل .   ترديدها يف نصوص امليثاق
فات كليا أو جزئيا  . الصِّ

ة ارتبا ـ  فات بامليثاققوّ ; فهي أساس الوفاء  ط الصِّ
ا ا ودينًا  بامليثاق قدرً افع األعظم له رشعً  . , والدَّ

; فأعامهلم وأحواهلم جتري عىل   الفراغ من أقدار بني آدم ـ 
ر   ما وافق التَّقدير يوم امليثاق , وكلّ ميرسّ لفعل ما قدّ

 . له من خري ورشّ 
; فاهللا إنّام أخذ امليثاق  أخذ امليثاق أصل معرفة العبد بربّه ـ 

ر به   ليعرف , ويبقى أثر معرفته يف الفطرة حتَّى تذكّ
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سل ,   , وحيمده  , ويعبده ; فيعرف العبد ربّه الرّ
 . ويشكره

ة ـ  ا الواسطة احلق بني اهللا وخلقه إثبات النُّبوّ ;  , وأهنَّ
وا يوم امليثاق  األعظم بميثاق آخر يف فاألنبياء خصّ

ة ا , ليبلِّغوا التَّوحيد النُّبوّ , ووالءً   , ودعوة ; حتقيقً
ا  وبراءً  ا وتنارصً  . , واجتامعً

وا يوم  أفضليّة األنبياء عىل سائر بني آدم ـ  ; وهلذا خصّ
ج ; داللة عىل  امليثاق بمزيد وبيص حتَّى كانوا كالرسّ

م  . فضلهم وعظيم منزلتهم عند رهبّ
انيّة كتابه ملسو هيلع هللا ىلصدق النَّبيّ ص ـ  ; فقد كانت بعثته طبق  وربّ

ا ملا بني يديه من كتاب وحكمة رشط امليثاق قً ;  ; مصدّ
, وأنَّ ما جاء به من جنس  فكان يف ذلك آية عىل صدقه

 .  ما جاء به األنبياء قبله
سل ملسو هيلع هللا ىلصأفضليّة النَّبيّ  ـ  ; ألخذ ميثاق اإليامن به   عىل الرُّ

ة ونرصته من كلّ نبيّ  كر  وعىل كلّ أمّ , وختصيصه بالذّ
والتَّقديم يف آية امليثاق الَّتي مل يذكر فيها إالَّ أولوا العزم 

سل  .  من الرّ
,  ; فكلّ من أدرك بعثته عموم رسالة سيّد املرسلني ـ 

ة اتّباعه  وبلغته دعوته وجب عليه بمقتىض ميثاق النُّبوّ
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ا ولو بلغ ونرصته  . يف دينه ما بلغ , وإالَّ كان ناكثًا كافرً
; فلو كان حيا ملا وسعه إالَّ الوفاء   وفاة اخلرض  ـ 

ة ا ملسو هيلع هللا ىلص, والقدوم عىل النَّبيّ  بميثاق النُّبوّ ,  مؤمنًا جماهدً
ا ; لعدم ثبوته مع توفّر  وهو ما مل حيصل قطعً

 . نقله  دواعي
ع يف التَّعويل عىل اإلهلام ك ـ  هُ أفىض   خطورة التوسّ ; فإنَّ

وفيَّة إىل االستغناء عن الوحيبغالة ال , واالكتفاء  صُّ
يعة دون اكرتاث بام  بمعرفة احلقيقة عن لزوم الرشَّ
نه طريقتهم من مناقضة عموم ولزوم رسالة سيّد  تتضمّ

 . املرسلني
رضورة ضبط االستدالل بإشارة النَّصّ بعبارة النَّصّ  ل ـ 

حيح ة يف االستدالل العقدي  الصّ ; لئال   ; وبخاصّ
; فإنَّ  يف ذلك ذريعة ألصحاب العقائد الفاسدة يكون

مه  ملسو هيلع هللا ىلصاالستدالل بتقديم ذكر النَّبيّ  يف امليثاق عىل تقدّ
ا للغالة يف القول  ة وامليثاق كان طريقً يف اخللق والنُّبوّ

ديّ  ة  بأزليّة النُّور املحمَّ ديّ ,   , أو قدم احلقيقة املحمّ
 . واعتبارها أصل اخللق والعلم

هر ـ م  سل عىل مد الدَّ نَّة اجلامعة ألعداء الرُّ ; وهي  السُّ
سل  االستغناء بام عندهم من العلم عامَّ جاءت به الرُّ
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نَّة كثري ممّن ينتسب .  من الوحي وقد ورث هذه السُّ
, أو العلم  اإلهلام , أو ; فاستغنى بالفلسفة لإلسالم

.  احلقّ  من اهلد ودين ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث عامَّ جاء به النَّبيّ 
, وسيعلم الَّذين ظلموا  واهللا املستعان عىل ما يصفون

 . أيّ منقلب ينقلبون
*** 
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 مراجع البحث
ّ
  أهم

ين بن  ,  اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبّان ـ ١ ترتيب عالء الدِّ
 . هـ ١٤٠٧, الطَّبعة األوىل  , بريوت  دار الكتب العلميّة.  بلبان

ة ـ ٢ كتور صبحي / , حتقيق  البن القيَّم ,  أحكام أهل الذمّ الدّ
الح  . م ١٩٨٣, الطَّبعة الثّانية  , بريوت دار العلم للماليني , الصَّ

د اآلمدي , اإلحكام يف أصول األحكام ـ ٣ / تعليق .  لعيلّ بن حممَّ
اق عفيفي سة النّور , عبد الرزَّ  .  , الطَّبعة األوىل مؤسَّ

محن العثيم/ للدكتور  , أخذ امليثاق ـ ٤ .   عبد العزيز بن عبد الرَّ
لف  .  هـ ١٤١٩الطَّبعة األوىل ,  أضواء السّ

, الطبعة األوىل  لفخر الدين الرازي , األربعني يف أصول الدين ـ ٥
 . مكتبة الكليات األزهرية بالقاهرة ,  هـ١٤٠٦

ليم إىل مزايا الكتاب الكريم  ـ ٦ تفسري أيب (إرشاد العقل السّ
د العامدي احلنفي , )السعود عود بن حممَّ دار الفكر .  أليب السّ

 . للطباعة والنرش والتوزيع
بيل ـ ٧ ين  ,  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السَّ د نارص الدِّ ملحمّ

 . هـ ١٣٩٩, الطَّبعة األوىل  , بريوت املكتب اإلسالمي.  األلباين
يخ  ,  اإلسالم عقيدة ورشيعة ـ ٨ دار  , حممود شلتوت/ للشّ

وق  . هـ ١٤٠٣, الطبعة الثَّانية عرشة  الرشّ



 

 ـ ٢٣٦ـ 

للحافظ أمحد بن عيل بن حجر  , اإلصابة يف متييز الصحابة ـ ٩
دار الكتب .   عادل أمحد عيلّ معوض/ , حتقيق  العسقالين
 . هـ ١٤٢٣ , , الطَّبعة الثَّانِيَة  , بريوت العلمية

د الشنقيطي , أضواء البيان ـ ١٠ د بن حممَّ دار عامل الفوائد .  ملحمّ
مة ة املكرّ  . هـ ١٤٢٦  , الطَّبعة األوىل بمكّ

كتور لطف اهللاّ خوجة , اإلنسان الكامل يف الفكر الصويف ـ ١١  ,  للدّ
,   , جامعة أمّ القر رسالة دكتوراه مطبوعة عىل اآللة الكاتبة

 . قسم العقيدة

د بن املرتيض املشهور  , إيثار احلقّ عىل اخللق  ـ ١٢ أليب عبد اهللاّ حممَّ
, الطّبعة   بريوت,   دار الكتب العلميّة.   بابن الوزير

 .  هـ١٤٠٣  ,  األوىل

اطبيّ  ,  االعتصام ـ ١٣ دار  , أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشّ
 . , مكتبة الرياض احلديثة الفكر

دار .  أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقيّ / للحافظ  , االعتقاد ـ ١٤
 . هـ ١٤٠٤,  , الطَّبعة األوىل  لبنان,  الكتب العلميّة

ين إسامعيل بن كثري / للحافظ  ,  والنّهايةالبداية  ـ ١٥ عامد الدِّ
مشقيّ  ابعة  , بريوت  مكتبة املعارف.   الدِّ  .  هـ١٤٠٨,   , الطّبعة السّ



 

 ـ ٢٣٧ـ 

د بن عبد اهللاّ  , الربهان يف علوم القرآن ـ ١٦ ين حممَّ لبدر الدِّ
د أبو:  , حتقيق الزركيش الطبعة الثّالثة .  الفضل إبراهيم حممَّ
 . الفكر بلبنان, دار  هـ ١٤٠٠

يَّة حتقيق ,  بغية املرتاد ـ ١٧ يْمِ  , موسى الدويش/ الدكتور :  البن تَ
 . هـ ١٤٠٨, الطبعة األوىل  مكتبة العلوم واحلكم

د ـافظ حممَّ ـللح ,  ذيـامع الرتمـوذي برشح جـة األحـحتف ـ ١٨
, الطبعة  , مطبعة املدين املكتبة السلفية باملدينة.  املباركفوري

 . هـ ١٣٨٣الثّانية 
اميني ـ ١٩ د مجاز/ للدكتور  , ختريج أحاديث مسند الشَّ .  عيلّ حممَّ

 . هـ ١٤٠١, الطَّبعة األوىل   الشؤون الدينيّة بقطر
د بن أمحد بن جزي ,  التّسهيل لعلوم التنزيل ـ ٢٠ رشكة دار .  ملحمّ

 .  بريوتب  األرقم للطّباعة والنّرش
د اجلرجاين , التّعريفات ـ ٢١  ١٤٠٣الطبعة األوىل .   لعيلّ بن حممَّ

 .  , دار الكتب العلميّة بلبنان هـ
مكتبة دار .  إلسامعيل بن كثري القريش ,  تفسري القرآن العظيم ـ ٢٢

 .  , مطابع املختار اإلسالمي الرتاث بالقاهرة
ازي ,  التّفسري الكبري ـ ٢٣ ,  , طهران دار الكتب العلميّة.  للفخر الرّ

 . الطّبعة الثّانية
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املكتبة العلميّة .  للحافظ ابن حجر العسقالين , تقريب التهذيب ـ ٢٤
رة  . , دار املعرفة ببريوت  باملدينة املنوّ

يَّة , تلخيص االستغاثة ـ ٢٥ يْمِ ,  مكتبة الغرباء.   لشيخ اإلسالم ابن تَ
 . هـ ١٤١٧  الطَّبعة األوىل

للحافظ يوسف بن  , املعاين واآلسانيدالتمهيد ملا يف املوطأ من  ـ ٢٦
 . , املحمدية مطبعة فضالة.  عبد اهللاّ بن عبد الرب

د بن حجر , هتذيب التهذيب ـ ٢٧ مطبعة  . ألمحد بن عيلّ بن حممَّ
 . هـ ١٣٢٧, الطَّبعة األوىل   حيدر آباد

د بن أمحد األزهري , هتذيب اللّغة ـ ٢٨ / قيق , حت  أليب منصور حممَّ
 . هـ ١٤٢٢, الطَّبعة األوىل  دار املعرفة ببريوت.  رياض قاسم

محن يف تفسري كالم املنّان  ـ ٢٩  , )تفسري السعدي(تيسري الكريم الرّ
عدي  لعبد محن ابن نارص السّ ياض.   الرّ سة السعيدية بالرّ  . املؤسَّ

أليب  , )  تفسري الطّربي( جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ـ ٣٠
د بن جرير الطّربي , دار الفكر  هـ ١٤٠٥طبعة .   جعفر حممَّ

 . ببريوت
محن بن أمحد بن رجب , جامع العلوم واحلكم ـ ٣١ دار .  لعبد الرّ

 .  , بريوت املعرفة
د   أليب عبد , )  تفسري القرطبي( اجلامع ألحكام القرآن  ـ ٣٢ اهللاّ حممَّ

 . الطَّبعة الثّانية.  أمحد الربدوين/ , تصحيح  بن أمحد القرطبي



 

 ـ ٢٣٩ـ 

دائرة املعارف العثامنيّة .  البن أيب حاتم , اجلرح والتَّعديل ـ ٣٣
 . هـ ١٣٧١, الطَّبعة األوىل   بحيدر آباد

ل دين املسيح ـ ٣٤ حيح ملن بدّ أليب العبّاس أمحد بن  , اجلواب الصّ
يَّة يْمِ .   عيلّ حسن ورفاقه/ , حتقيق الدكتور  عبد احلليم بن تَ

ياض  هـ ١٤١٩الطَّبعة الثّانية   . , دار العاصمة بالرّ

هاب عىل البيضاوي ـ ٣٥ د  , حاشية الشّ ين أمحد بن حممَّ لشهاب الدِّ
,  , الطَّبعة األوىل , بريوت دار الكتب العلميّة.  اخلفاجي
 . هـ ١٤١٧

اوي عىل تفسري اجلاللني ـ ٣٦ اوي املالكي ,  حاشية الصّ .  ألمحد الصّ
 .  رالفك , دار هـ ١٤١٤  طبعة

دار .  أليب الفضل الصديقي ,  حاشية الكازروين عىل البيضاوي ـ ٣٧
 . هـ ١٤١٦  ,  , بريوت  الفكر للطباعة والنرش

يوطي , الدرّ املنثور يف التّفسري باملأثور ـ ٣٨ ين السّ دار .  جلالل الدِّ
 . املعرفة ببريوت

يَّة , درء تعارض العقل والنّقل ـ ٣٩ يْمِ قيق , حت  لشيخ اإلسالم ابن تَ
د رشاد سامل/ د د بن سعود.   حممَّ ,  مطابع جامعة اإلمام حممَّ

 . هـ ١٣٩٩,  , الطَّبعة األوىل الرياض



 

 ـ ٢٤٠ـ 

د األمني  , دفع إهيام االضطراب عن آيات الكتاب ـ ٤٠ ملحمّ
نقيطي مة.   الشّ ة املكرّ , الطَّبعة األوىل  دار عامل الفوائد بمكّ
 . هـ١٤٢٦

يَّة , دقائق التفسري ـ ٤١ يْمِ د السيد اجلليند:   , حتقيق البن تَ  . حممَّ
 . هـ ١٤٠٤,  , الطبعة الثّانية , بريوت مؤسسة علوم القرآن

يَّة , الردّ عىل املنطقيني ـ ٤٢ يْمِ ابعة .  أليب العبّاس بن تَ الطَّبعة الرّ
 . , نرش إدارة ترمجان السنّة بالهور هـ١٤٠٢

ة ـ ٤٣ سالة األضحويّ حسن / , حتقيق  للحسني بن عيلّ بن سينا , الرِّ
سة اجلامعيّة.  عايص ,  , الطّبعة الثّانية , بريوت املؤسّ
 . هـ١٤٠٧

ة ـ ٤٤ سالة التدمريّ يَّة ,  الرِّ يْمِ / , حتقيق الدكتور  أليب العبّاس بن تَ
د بن عودة السعوي , رشكة العبيكان  الطَّبعة األوىل.   حممَّ

 . للطّباعة والنّرش
سالة القشريية ـ ٤٥ عبد . د/ , حتقيق   لعبد الكريم القشريي , الرِّ

 .  دار الكتب احلديثة بمرص ,  احلليم حممود
وح ـ ٤٦ د إسكندر يلدا/ , تعليق  لإلمام ابن القيِّم ,  الرّ دار  . حممَّ

 .  هـ ١٤٠٢,  , الطَّبعة األوىل , بريوت الكتب العلميّة
لشهاب  ,  املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينروح  ـ ٤٧

ين حممود اآللويس  .  , دار الفكر  هـ ١٤٠٨ طبعة.   الدِّ



 

 ـ ٢٤١ـ 

ين عبد ,  زاد املسري يف علم التّفسري ـ ٤٨ محن بن   جلامل الدِّ الرّ
ابعة . اجلوزي , املكتب اإلسالمي   هـ ١٤٠٧ الطَّبعة الرّ
 . ببريوت

 ,  للحافظ أمحد بن عيلّ بن حجر ,  اخلرضالزهر النرض يف حال  ـ ٤٩
 . هـ ١٤٠٨,   , الطبعة األوىل جممع البحوث اإلسالميّة باهلند

حيحة ـ ٥٠ ين األلباين ,  سلسلة األحاديث الصّ د نارص الدِّ .  ملحمّ
ياض , مكتبة املعارف هـ ١٤٠٧الطَّبعة الثّانية   .  بالرّ

عيفة ـ ٥١ ين األلباين ,  سلسلة األحاديث الضَّ د نارص الدِّ .  ملحمّ
ياض كتبة املعارف, م هـ ١٤٠٦ الطَّبعة الثَّالثة  .  بالرّ

د  للحافظ أيب بكر بن أيب عاصم الشيباين , السنّة ـ ٥٢ , ختريج حممَّ
ين األلباين , املكتب  هـ ١٤٠٠الطَّبعة األوىل .  نارص الدِّ

 . اإلسالمي
أليب القاسم هبة اهللاّ  , واجلامعةرشح أصول اعتقاد أهل السنّة  ـ ٥٣

 .  دار طيبة .  د سعد محدانأمح  .د/  , حتقيق  بن احلسن الاللكائي
,  للقايض عبد اجلبّار بن أمحد اهلمذاين ,  رشح األصول اخلمسة ـ ٥٤

,   هـ ١٣٨٤الطَّبعة األوىل .   الكريم عثامن عبد/ حتقيق الدكتور 
 . مكتبة وهبة بمرص

د البيجوري ,  التَّوحيدرشح جوهرة  ـ ٥٥ دار  ,  إلبراهيم بن حممَّ
 . هـ ١٤٠٣لطبعة األوىل , ا , بريوت الكتب العلميَّة



 

 ـ ٢٤٢ـ 

د احلسني بن مسعود البغوي ,  رشح السنّة ـ ٥٦ / , حتقيق   أليب حممَّ
 .  هـ١٤٠٠, الطَّبعة األوىل   املكتب اإلسالمي.   شعيب األرنؤوط

دار .  للحافظ حييى بن رشف النّووي , رشح صحيح مسلم ـ ٥٧
 . الكتب العلميّة ببريوت

,  لعيلّ بن عيلّ بن أيب العزّ احلنفي , رشح العقيدة الطحاوية ـ ٥٨
ين األلباين/ ختريج  د نارص الدِّ , الطَّبعة  املكتب اإلسالمي.  حممَّ
 . هـ ١٤٠٨  التَّاسعة

د بن أمحد الفتوحي , رشح الكوكب املنري ـ ٥٩ , حتقيق الدكتور   ملحمّ
د الزحييل ونزيه محّاد/  مركز البحث العلميّ بجامعة أمّ .   حممَّ

هـ ١٤٠٠دار الفكر بدمشق  , مطبعة القر . 
ين التفتازاين ,  رشح املقاصد ـ ٦٠ محن / , تعليق  لسعد الدِّ عبد الرّ

 . هـ ١٤٠٩,   , الطَّبعة األوىل , بريوت عامل الكتب.   عمرية
يعة ـ ٦١ د بن احلسني اآلجري ,  الرشّ / , حتقيق الدكتور   لإلمام حممَّ

 . هـ ١٤٢٠لثّانية , الطَّبعة ا دار الوطن.  اهللاّ الدميجي عبد
البن  , شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ـ ٦٢

 . , دار الكتب العلميّة  هـ ١٤٠٧الطَّبعة األوىل .   قيّم اجلوزيّة
حاح ـ ٦٣  . أمحد عطّار/ , حتقيق   إلسامعيل بن محّاد اجلوهري ,  الصّ

 .  هـ ١٤٠٢الطَّبعة الثّانية 



 

 ـ ٢٤٣ـ 

ين األلباين , صحيح الرتمذي ـ ٦٤ د نارص الدِّ الطَّبعة األوىل .   ملحمّ
 . هـ ١٤٠٨

غري وزيادته ـ ٦٥ ين األلباين ,  صحيح اجلامع الصّ د نارص الدِّ .   ملحمّ
 . اإلسالميّ , املكتب   هـ ١٤٠٦الطَّبعة الثّانية 

ة ـ ٦٦ فديّ يَّة , الصّ يْمِ د رشاد / , حتقيق د  لشيخ اإلسالم ابن تَ حممَّ
 . هـ ١٤٠٦,   الطّبعة الثّانية , سامل

دار الكتاب العريبّ .  حلسنني خملوف , صفوة البيان ملعاين القرآن ـ ٦٧
 . هـ ١٣٧٥, الطَّبعة األوىل   بمرص

واعق املرسلة عىل اجلهميّة  ـ ٦٨ د بن أيب بكر بن  ,  واملعطّلةالصّ ملحمّ
ة د بن دخيل اهللاّ / , حتقيق د  قيّم اجلوزيّ دار .  عيلّ ابن حممَّ
ياض  العاصمة  . هـ ١٤١٨  ,  , الطَّبعة الثّانية  , الرِّ

غري وزيادته ـ ٦٩ د األلباين , ضعيف اجلامع الصّ املكتب .   ملحمّ
 . هـ ١٣٩٩,  اإلسالمي, الطّبعة الثّانية

/ , حتقيق  لإلمام ابن القيّم ,  اهلجرتني وباب السعادتنيطريق  ـ ٧٠
ين اخلطيب  حمبّ   . هـ١٤٠٧الثّالثة , الطَّبعة  املكتبة السلفية , الدِّ

ة ـ ٧١ د بن إسامعيل الصنعاين , العدّ لفيّة بالقاهرة ,  ملحمّ ,   املكتبة السّ
 .  هـ ١٤٠٩الطبعة الثَّانية 



 

 ـ ٢٤٤ـ 

اكرين ـ ٧٢ د بن أيب بكر بن  , عدة الصابرين وذخرية الشّ لإلمام حممَّ
د عثامن اخلشت/ , حتقيق   القيّم ,  دار الكتاب العريب.  حممَّ

 .  هـ ١٤٠٦ , يةالطَّبعة الثّان
دار ابن القيّم  ,  العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري ـ ٧٣

ام  . هـ ١٤٢٤, الطَّبعة األوىل  بالدمّ
,   دار الفكر العريبّ .   خالَّفلعبد الوهاب  , علم أصول الفقه ـ ٧٤

 . هـ ١٤١٦
ين أيب حفص عمر السهروردي ,  عوارف املعارف ـ ٧٥  , لشهاب الدِّ

 . م ١٩٦٦,  , بريوت دار الكتاب العريبّ 
د شمس احلقّ  , عون املعبود رشح سنن أيب داود ـ ٧٦ أليب الطيّب حممَّ

 . هـ ١٣٨٨ , الطبعة الثّانية املكتبة السلفية . آبادي
أمحد بن عيلّ / للحافظ  , فتح الباري برشح صحيح البخاري ـ ٧٧

يخ   بن حجر دار املعرفة  . العزيز بن باز عبد/ , حتقيق الشّ
 . ببريوت

د بن عيلّ الشوكاين , فتح القدير ـ ٧٨  . , بريوت دار املعرفة.   ملحمّ

محن بن حسن آل   لعبد , فتح املجيد رشح كتاب التّوحيد ـ ٧٩ الرّ
يخ ,   دار البيان.  عبدالقادر األرنؤوط/ حتقيق وختريج ,   الشّ

 .  هـ ١٤٠٢ ,  الطَّبعة األوىل



 

 ـ ٢٤٥ـ 

,   دار صادر , ملحمد بن عيلّ ابن عريبّ  , الفتوحات املكيّة ـ ٨٠
 . بريوت

لعيلّ بن أمحد بن سعيد بن  , الفصل يف امللل واألهواء والنّحل ـ ٨١
د نرص وزميله/ , حتقيق   حزم  . بريوت,  دار اجليل.   حممَّ

دار  .  أبو العال عفيفي:  , تعليق البن عريبّ  , فصوص احلكم ـ ٨٢
 .  , بريوت  بنان, طبع مطابع دار ل , بريوت الكتاب العريب

مد ـ ٨٣ لفيّة .  لفضل اهللاَّ اجليالين ,  فضل اهللاَّ الصَّ املطبعة السَّ
 . هـ ١٣٧٨ , بالقاهرة

د بن عيلّ الشوكاين ,  الفوائد املجموعة ـ ٨٤ دار الكتاب  . ملحمّ
 . هـ ١٤٠٦  ,  , الطّبعة األوىل العريب

غري ـ ٨٥ دار .  لعبد الرؤوف املناوي , فيض القدير رشح اجلامع الصّ
 .  , بريوت املعرفة

د بن يعقوب الفريوزآبادي , القاموس املحيط ـ ٨٦ سة .   ملحمّ املؤسَّ
 .  العربيّة للطّباعة والنّرش

د بن صالح العثيمني , املفيد القول ـ ٨٧ سليامن أبا / , حتقيق  ملحمّ
ياض.   , وخالد املشيقح  اخليل , الطَّبعة  دار العاصمة بالرِّ
 .  هـ ١٤١٥  ,  األوىل

د الفريايب , كتاب القدر ـ ٨٨ , حتقيق   للحافظ أيب بكر جعفر بن حممَّ
لف هـ ١٤١٨ الطَّبعة األوىل.  عبد اهللاّ املنصور/   . , أضواء السّ



 

 ـ ٢٤٦ـ 

اف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  ـ ٨٩  ,)بحواشيه ( الكشّ
خمرشيّ  , دار  هـ ١٣٩٧  الطَّبعة األوىل.  ملحمود بن عمر الزّ

 .  اعة والنّرشالفكر للطّب
د العجلوين , كشف اخلفاء ومزيل اإللباس ـ ٩٠ .   إلسامعيل بن حممَّ

سالة ادسة مؤسسة الرِّ  . هـ ١٤١٦,  , الطّبعة السَّ
د  ,  )تفسري اخلازن ( لباب التأويل يف معاين التنزيل  ـ ٩١ لعيلّ بن حممَّ

 .  , دار الفكر  هـ ١٣٩٩طبعة .   بن إبراهيم البغدادي
د بن مكرم بن منظور ,  لسان العرب ـ ٩٢ دار إحياء : ط.  ملحمّ

 . , بريوت الرتاث اإلسالمي
سة .   ألمحد بن عيلّ بن حجر العسقالين , لسان امليزان ـ ٩٣ مؤسَّ

 . هـ ١٣٩٠, الطَّبعة الثّانية   , بريوت  األعلمي للمطبوعات
د  , املبني يف رشح ألفاظ احلكامء واملتكلّمني ـ ٩٤ لعيل بن حممَّ

,  , لبنان دار املناهل , عبدا ألمري األعسم/ , حتقيق  اآلمدي
 . هـ ١٤٠٧  الطّبعة األوىل

سة .  للحافظ عيلّ بن أيب بكر اهليثميّ  ,  جممع الزوائد ـ ٩٥ مؤسَّ
 . هـ ١٤٠٦ , طبعة , بريوت  املعارف

يَّة ,  جمموع الفتاو ـ ٩٦ يْمِ , مجع وترتيب  لشيخ اإلسالم ابن تَ
د  عبد محن بن حممَّ ة .  بن قاسمالرّ مطبعة املساحة العسكريّ

 . هـ ١٤٠٤ بالقاهرة



 

 ـ ٢٤٧ـ 

ين  , )تفسري القاسمي ( حماسن التأويل  ـ ٩٧ د مجال الدِّ ملحمّ
د فؤاد عبد الباقي/ , تعليق  القاسمي الطَّبعة الثّانية .  حممَّ
 .  , دار الفكر ببريوت  هـ ١٣٩٨

سول  ـ ٩٨ كتور  ,  بني االتّباع واالبتداع ^حمبّة الرّ عبد الرؤوف / للدّ
ة , خريي  .  هـ ١٤١٢, الطبعة األوىل   مكتبة الضياء بجدّ

ر الوجيز  ـ ٩٩ د عبد ,  ) تفسري ابن عطيّة( املحرّ احلقّ  للقايض أيب حممَّ
الم عبد عبد/ , حتقيق  بن غالب بن عطيّة الطَّبعة  .  الشايف السّ

 . , دار الكتب العلميّة ببريوت هـ ١٤٢٢  األوىل

رين ـ ١٠٠ مني واملتأخّ د بن  , حمصل أفكار املتقدّ ين حممَّ لفخر الدِّ
ازيّ  ,   , الطّبعة األوىل بريوتدار الكتاب العريبّ .  عمر الرّ

 . هـ١٤٠٤

دار ابن  ,  لعيسى السعدي ,  املحو واإلثبات يف املقادير ـ ١٠١
 .  هـ ١٤٢٧, الطبعة األوىل  اجلوزي

د بن نرص املوصيل , خمترص الصواعق املرسلة ـ ١٠٢ , حتقيق  ملحمّ
, أضواء   هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل .   احلسن العلوي/   الدكتور
لف  . السَّ

الكني ـ ١٠٣ ة , مدارج السّ د / , حتقيق  لإلمام ابن قيّم اجلوزيّ حممَّ
 . دار الرشاد باملغرب.  الفقي



 

 ـ ٢٤٨ـ 

ف ـ ١٠٤ دار  , أبو الوفاء التفتازاين/ للدكتور  , مدخل إىل التصوّ
 . لطّبعة الثَّالثة, ا  الثَّقافة بمرص

ين ـ ١٠٥ كتور  , املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول الدِّ / للدّ
د العرويس عبد القادر , الطَّبعة   دار حافظ للنّرش والتوزيع.  حممَّ

 .  هـ ١٤١٠  ,  األوىل
جاجة يف زوائد ابن ماجه ـ ١٠٦ ألمحد بن أيب بكر  , مصباح الزّ

د / , حتقيق  البوصريي ان .  عيلّ وزميلهموسى حممَّ مطبعة حسّ
 . بالقاهرة

,  حلسني بن مسعود البغوي , )  تفسري البغوي( معامل التّنزيل  ـ ١٠٧
, دار   هـ ١٤٠٧الطَّبعة الثّانية .  خالد العك وزميله/  حتقيق
 . املعرفة

الم  عبد/ , حتقيق ألمحد بن فارس ,  معجم مقاييس اللّغة ـ ١٠٨ السّ
 . الفكر  دار,   هـ ١٣٩٩طبعة .  هارون

الطَّبعة .  إلبراهيم مصطفى وزمالئه , املعجم الوسيط ـ ١٠٩
 .  الثّانية

زي , املغرب يف ترتيب املعرب ـ ١١٠ ين املطرّ , أليب الفتح نارص الدِّ
مكتبة دار .  احلميد خمتار حممود فاخوري وعبد/ حتقيق 

هـ  ١٣٩٩  ,  , الطَّبعة األوىل  , سوريا , حلب االستقامة
 . م ١٩٧٩ /



 

 ـ ٢٤٩ـ 

للقايض عبد اجلبّار بن  , املغني يف أبواب العدل والتَّوحيد ـ ١١١
 . مطبعة احللبي , أمحد اهلمداين

عادة ـ ١١٢ دار الكتب العلميّة .  لإلمام ابن القيّم , مفتاح دار السّ
 . بلبنان

د  , املفردات يف غريب القرآن ـ ١١٣ أليب القاسم احلسني بن حممَّ
د سيّد كيالين  املعروف بالراغب األصفهاين دار .   , حتقيق حممَّ

 .  , بريوت املعرفة
, أليب العبَّاس القرطبي , املفهم ملا أشكل من صحيح مسلم ـ ١١٤

ين مستو وزمالؤه/ حتقيق  , دار ابن كثري بدمشق . حميي الدِّ
 .  هـ ١٤٢٦الطَّبعة الثَّالثة 

خاوي , املقاصد احلسنة ـ ١١٥ محن السّ د بن عبد الرّ حتقيق  , ملحمّ
د اخلشت  . هـ ١٤١٤,   الطّبعة الثّانية,  دار الكتاب العريب.  حممَّ

أليب احلسني عيلّ بن  ,  مقاالت اإلسالميّني واختالف املصلّني ـ ١١٦
اث العريب.   إسامعيل األشعريّ  , الطّبعة  , بريوت  دار إحياء الرتّ

 . الثّالثة
ة ـ ١١٧ يَّة ,  منهاج السنّة النّبويّ يْمِ / , حتقيق   لشيخ اإلسالم ابن تَ

د رشاد سامل  . هـ ١٤٠٦,   الطَّبعة األوىل.  حممَّ
يعة ـ ١١٨ اطبي , املوافقات يف أصول الرشّ عبد اهللاّ / , تعليق  للشَّ

 .  , بريوت دار املعرفة.  دراز



 

 ـ ٢٥٠ـ 

ف ـ ١١٩ كتور عبد الرؤوف  , موقف ابن القيِّم من التّصوّ للدّ
, جامعة أمّ   رسالة دكتوراه مطبوعة عىل اآللة الكاتبة , خريي
قسم العقيدة القر , . 

جال ـ ١٢٠ هبيّ  ,  ميزان االعتدال يف نقد الرِّ د بن أمحد الذَّ ,  ملحمّ
, الطَّبعة األوىل   , بريوت  دار املعرفة.   عيلّ البجاوي/ حتقيق 
 .  هـ١٣٨٢

د  , النّهاية يف غريب احلديث واألثر ـ ١٢١ للمبارك بن حممَّ
مكتبة .  هر أمحد الزاوي وحممود الطناحيطا/ , حتقيق  اجلزري

ة  . الباز بمكّ
سة .   لعبد الكريم زيدان , الوجيز يف أصول الفقه ـ ١٢٢ مؤسَّ

سالة  . هـ ١٤١٧, الطَّبعة اخلامسة   , بريوت الرِّ
عدي , الوعد األخروي ـ ١٢٣ دار عامل الفوائد .  لعيسى عبد اهللاّ السّ

ة  . هـ ١٤٢٢, الطَّبعة األوىل   بمكّ
*** 

 
 
 

 



 

 ـ ٢٥١ـ 

 فهرس املوضوعات
 الصفحة            املوضـــــــــــــــوع                                       

مـة  ٣ .................... ..................................................................................املقدّ
 ٥.............................................................................خطّة البحث ومنهجه

ل  ١٤ـ  ٧..................................اإليامن وامليثاقمعنى :  املبحث األوّ
 ٧.................................................................................أ ـ معنى اإليامن
 ٩..............................................................................ب ـ معنى امليثاق

 ١١...........................................................................أنواع امليثاق جـ ـ
 ٣٨ـ  ١٥.............................................ميثاق التَّوحيد:  املبحث الثّاين

 ١٥..............................................................أ ـ حقيقة ميثاق التَّوحيد
 ١٦...............................................................ب ـ أدلّة ميثاق التَّوحيد

 ٢٠....................................جـ ـ إجراء ميثاق التَّوحيد عىل ظاهره
 ٢٠....................................بداللة العقل د ـ تأويل ميثاق التَّوحيد

 ٢٢................................هـ ـ تأويل ميثاق التَّوحيد بداللة الفطرة
 ٢٤.....................................................و ـ نقد تأويل ميثاق التَّوحيد

ة التَّوحيد:   املبحث الثّالث  ٧٣ـ  ٣٩..........................................فطريّ
 ٤١.............................................................أ ـ ارتباط الفطرة بامليثاق
 ٤٤..............................................................ب ـ معنى الفطرة وأدلّته

 ٤٩.........................................................................جـ ـ عموم الفطرة
 ٥٣.....................................................د ـ معنى الفطرة عىل اإلسالم



 

 ـ ٢٥٢ـ 

 ٥٨...........................................................................هـ ـ حكم الفطرة
 ٦٣........................................إمكان تغيري الفطرة دون تبديلهاو ـ 

 ٦٥...............................................................ز ـ أسباب تغيري الفطرة
ابع ة:  املبحث الرّ  ٩٤ـ  ٧٥.................................................ميثاق النبوّ

ة ووقت حصولهأ ـ صفة   ٧٧.......................................ميثاق النبوّ
ة  ٨٠................................ب ـ تكرار بعض متعلّقات ميثاق النبوّ

ة  ٨١.................................................................جـ ـ مدار ميثاق النبوّ
 ٨٦............................................................د ـ ميثاق اإليامن والنّرصة
ة  ٩١............................................................هـ ـ دالالت ميثاق النبوّ

باع:  املبحث اخلامس  ١٢٤ـ  ٩٥.......................................ميثاق االتِّ
 ٩٧................................................................أ ـ حقيقة ميثاق االتباع

 ٩٩............................................................................ب ـ ميثاق البيعة
 ١٠٣....................................................................جـ ـ ميثاق الكتاب

 ١٠٤........................................موجبات الوفاء بميثاق االتباعد ـ 
 ١٠٥.............................هـ ـ ارتباط ميثاق االتباع بإرادة املكلّف

د   ١٠٧.................يف ميثاق األتباع ملسو هيلع هللا ىلصو ـ دخول اإليامن بمحمَّ
 ١١١..................................................ز ـ آثار الوفاء بميثاق األتباع

 ١١٨.............................................ح ـ أسباب نكث ميثاق االتباع
 ١٢١....................................................ط ـ آثار نكث ميثاق االتباع

ادس  ١٥٠ـ  ١٢٥.......................داللة ميثاق اإليامن:  املبحث السَّ



 

 ـ ٢٥٣ـ 

 ١٢٥.................................................................ثبوت صفات الكامل
الً   ١٢٦.....................................................................صفة اليد: أوَّ
 ١٢٨...............................................................صفة الكالم : ثانيًا 
 ١٢٩...................................صفات األحوال واألفعال : ثالثًا 

 ١٣٢........................................................داللة امليثاق عىل القدر
ة  ١٤٦........................................................داللة امليثاق عىل النُّبوَّ

ابع  انيّة كتابه ملسو هيلع هللا ىلصصدق النَّبيِّ : املبحث السَّ  ١٦٣ـ  ١٥١........وربَّ
 ١٨٣ـ  ١٦٣...............وأولياته ملسو هيلع هللا ىلصأفضليّة النَّبيّ : املبحث الثَّامن 

 ١٦٦..........................................االستدالل بامليثاق عىل األفضليّة
ليّة  ١٦٩...............................................االستدالل بامليثاق عىل األوّ

ليّة  النَّبيّ   ١٧٢.....................................يف اخللق ملسو هيلع هللا ىلصنقد دعو أوّ
 ٢١٥ـ  ١٨٥............عموم رسالة سيّد املرسلني: املبحث التَّاسع 
سالةدخول أهل   ١٩٠..................................الكتاب يف عموم الرِّ
 ١٩٢.........................................................................وفاة اخلرض 

سالة  ١٩٥.........................................دخول املرشكني يف عموم الرِّ
 ٢٠٩..........................................................دعو االستغناء باإلهلام

 ٢١١.................................................نقد االحتجاج املطلق باإلهلام
 ٢٣٣ـ  ٢١٧.....................................................................................اخلامتة

 ٢٥٠ـ  ٢٣٥.....................................................................مراجع البحث
 ٢٥٣ـ  ٢٥١...........................................................فهرس املوضوعات



 

 ـ ٢٥٤ـ 

 






