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مقدمة

الحؿد هلل  ،والصالة والسالم وط ى للف وححهف ونـ ابهع دداه،
:î
روجف الرافضة يف أوساط طقام الـاس يف الهالد القؿـقة دذه إيام
فنن نؿا ُي ّ
نـ الؿعتؼد الشـقع والؿـؽر الػظقع إكؽار طذاب الؼهر.

وقد اكطؾت دذه الؿؼقلة الهائرة يف نقدان الحجج العؾؿقة نـ كتاب اهلل 
وثقابت السـة الـهقية ط ى طديد نـ الجفال< فقجب بقان نا أباكف اهلل بعاىل ،
ورسقلف ،وأئؿة الفدى فقفا< لقفؾؽ نـ دؾؽ طـ بقـة ويحقك نـ حقل طـ بقـة،
وإن اهلل لسؿقع طؾقؿ.
ولؿا كان الؿقضقع قد حـػت فقف كتب نػردة ونضؿـة يف بطقن كتب
طؼقدة الؿسؾؿقـ يف الرد ط ى الؼائؾقـ بذلؽ< لثرت أن بؽقن كصقحتل دذه
نؼتضهة نـ شرحل ط ى نـتؼك ابـ الجارود  طـد حديث ( )031طـ ْاب ِـ
ان او اما ُي اع َّذ اب ِ
قل ال َّؾ ِف َ ط َؾك َق ْه َر ْي ِـ َف َؼ َال« :إِكَّفُ اَم ال ُق اع َّذ اب ِ
َط َّه ٍ
اس َ ق َالَ :ن َّر َر ُس ُ
ان
ِ
ِ
ِ
قؿ ِة ،او اأ َّما اه اذا ْأ اخ ُر اف اؽانا آ اي ْس ات ْبرِ ُئ ِم ْن اب ْولِ ِه»،
في اكبِقرٍ اأ َّما اه اذا اف اؽانا اي ْؿشي بِالـَّؿ ا
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احدً ا و َط َؾك َد َذا و ِ
ب َف َش َّؼف بِا ْثـَق ِـ َف َغرس َط َؾك َد َذا و ِ
قب َر ْص ٍ
ُث َّؿ َد َطا بِ َع ِس ٍ
احدً ا ُث َّؿ
َ
َ
َ
َ َ
ُ ْ
َق َال « :ال اع َّؾ ُه اأنْ ُي اخ ِّػ ا
ف اط ْـفُ اَم اما ال ْم اي ْق اب اسا» .أخرجف الهخاري ( )80:ونسؾؿ (.)8;8
فنلقؽ أيفا الؼارئ وفؼؽ اهلل:
ذكر بعض األدلة من القرآن على إثبات عراب القرب
قال اهلل عز وجل طـ لل فرطقن ﴿ :الـ َُّار ُي ْع َر ُض َ
قن َط َؾ ْق َفا ُغدُ ًّوا َو َط ِش ًّقا َو َي ْق َم
السا َط ُة َأ ْد ِخ ُؾقا َلل فِ ْر َط ْق َن َأ َشدَّ ا ْل َع َذ ِ
اب ﴾ [غافر،]68 :
َب ُؼق ُم َّ
قال ابـ كثقر  يف بػسقره:
َو َد ِذ ِه ْأ َي ُة َأ ْح ٌؾ َكهِقر فِل ِ ِ
السـ َِّة َط َؾك َط َذ ِ
اب ا ْل َه ْر َزخِ يف الؼهقر
استدْ َٓل َأ ْد ِؾ ُّ
ْ
ٌ
ودل ققلف بعاىل :الـ َُّار ُي ْع َر ُض َ
قن َط َؾ ْقفا ُغدُ ًّوا َو َط ِش ًّقا.
قر َط َؾك أن دذا العرض يف الهرزخ .احتج َب ْع ُض
و َق َال ا ْل ُؼ ْر ُصهِ ّل َ :وا ْل ُج ْؿ ُف ُ
َأ ْد ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ فِل َب ْثهِ ِ
قت َط َذ ِ
اب ا ْل َؼ ْه ِر بِ َؼ ْقل ِ ِف﴿ :الـ َُّار ُي ْع َر ُض َ
قن َط َؾ ْقفا ُغدُ ًّوا َو َط ِش ًّقا﴾
نا دان ِ
ت الدُّ ْكقا .ك ََذل ِ َؽ َق َال نج ِ
اددٌ َو ِط ْؽ ِر َن ُة َو ُن َؼابِ ٌؾ َو ُن َح َّؿدُ ْب ُـ َك ْع ٍ
ب ُك ُّؾ ُف ْؿ
ُ َ
َ
َ َ َ
قل َط ْـ َط َذ ِ
َق َالَ :د ِذ ِه ْأ َي ُة َبدُ ُّل َط َؾك َط َذ ِ
اب ا ْل َؼ ْه ِر فِل الدُّ ْك َقاَ ،أ َٓ َب َرا ُه َي ُؼ ُ
اب ْأ ِخ َر ِة:
السا َط ُة َأ ْد ِخ ُؾقا َلل فِ ْر َط ْق َن َأ َشدَّ ا ْل َع ِ
ذاب﴾.
﴿ َو َي ْق َم َب ُؼق ُم َّ
وقال اهلل تعاىل يف سقرة إبرادقؿ ﴿ :ي َثه ُت ال َّؾف ا َّل ِذيـ لنـُقا بِا ْل َؼق ِل ال َّثابِ ِ
ت
ْ
ُ
ُ ِّ
َ َ
اة الدُّ ْكقا وفِل ِ
فِل ا ْلحق ِ
أخ َر ِة ﴾.
َ َ
ََ
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أخرج الهخاري يف الجـائز (; ، )038ونسؾؿ (َ )8:90ط ْـ ا ْل َه َر ِاء ب ِـ َط ِ
از ٍ
ب
ْ
َ طـ الـَّهِل َ ق َال ﴿ :ي َثه ُت ال َّؾف ا َّل ِذيـ لنـُقا بِا ْل َؼق ِل ال َّثابِ ِ
ت﴾َ ،ق َال  :ك ََز َل ْت
ْ
ُ
ُ ِّ
َ َ
ْ ِّ
فِل َط َذ ِ
اب ا ْل َؼ ْه ِر َ ،ف ُق َؼ ُال َل ُف َ :ن ْـ َر ُّب َؽ ؟ َف َق ُؼ ُ
قل َ :ر ِّب َل ال َّؾ ُف َو َكهِ ِّقل ُن َح َّؿدٌ َ ف َذل ِ َؽ
ت فِل ا ْلحق ِ
َقق ُلف َط َّز وج َّؾ﴿ :ي َثه ُت ال َّؾف ا َّل ِذيـ لنـُقا بِا ْل َؼق ِل ال َّثابِ ِ
اة الدُّ ْك َقا َوفِل
ََ
ْ
ُ
ُ ِّ
َ َ
ْ ُ
َ َ
ِ
أخ َر ِة﴾.
وقال اهلل سبحانه طـ الؿـافؼقـ نـ دذه إنةَ ﴿ :ونِ َّؿ ْـ َح ْق َل ُؽ ْؿ نِ َـ
قن َونِ ْـ َأ ْد ِؾ ا ْلؿ ِديـ َِة نر ُدوا َط َؾك الـِّ َػ ِ
ْإَ ْط َر ِ
اب ُنـَافِ ُؼ َ
اق َٓ َب ْع َؾ ُؿ ُف ْؿ ك َْح ُـ َك ْع َؾ ُؿ ُف ْؿ
ََ
َ
ون إِ َلك َط َذ ٍ
اب َطظِ ٍ
َسـُ َع ِّذ ُب ُف ْؿ َن َّر َب ْق ِـ ُث َّؿ ُي َر ُّد َ
قؿ ﴾ [التقبة.]010 :
قال أبق طؿرو الداين يف الرسالة القافقة (; :)01ونؿا يدل ط ى طذاب الؼهر
نـ كص التـزيؾ ققلف طز وجؾ﴿:سـعذهبؿ نربقـ ثؿ يردون إىل طذاب طظقؿ﴾ ،
يعـل :طذاب الدكقا بالؼتؾ وغقره ،وطذاب الؼهر.
ابا ْل َؼ ْه ِر.
ب َأ َّن إِ ْحدَ ى ا ْل َؿ َّر َب ْق ِـ َط َذ ُ
َو َق َال ال َّط َه ِر ُّي َ :و ْإَ ْغ َؾ ُ
قال ابـ طهد الهر  يف إجقبة طـ الؿسائؾ الؿستغربة ( :)0;1وقد روي
ِ
العالؿقـ بتلويؾ الؼرلن نـ الصحابة والتابعقـ ،أكّفؿ
الؿػسريـ
طـ مجاطة نـ
ّ
ّأولقا يف طذاب الؼهر ليات نـ كتاب اهلل بعاىل ،نـفا ققلف طز وجؾَ ﴿ :سـُ َع ِّذ ُب ُف ْؿ
ون إِ َلك َط َذ ٍ
اب َطظِ ٍ
َن َّر َب ْق ِـ ُث َّؿ ُي َر ُّد َ
الؿربان :الؼتؾ وطذاب
قؿ﴾ [التقبة ،]010 :قالقاّ :
الؼهر.
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رب َ
قن ُو ُجقدفؿ
كػروا ا ْل َؿ َالئِ َؽة ْ
وقال تَعَالَىَ ﴿ :و َلق برى إِ ْذ يتقىف ا َّلذيـ ُ
يض ُ
وأدباردؿ وذوققا َط َذاب ا ْل َح ِريؼ﴾
قال ابـ الؼقؿ  يف نػتاح دار السعادة (َ :)63/0ف َف ِذ ِه آذاقة ِد َل فِل
رب َ
قن ُو ُجقدفؿ وأدباردؿ
الهرزخ واولفا ِحقـ ا ْل َق َفاة َفنِ َّك ُف َن ْع ُطقف ط ى َق ْقلف ْ
يض ُ
َو ُد َق نـ ال َؼ ْقل ا ْل َؿ ْح ُذوف نؼقلف َ
لدٓ َلة ا ْل َؽ َالم َط َؾ ْق ِف كـظائره َوكِ َال ُد َؿا َواقع
َوقت ا ْل َق َفاة.
وقال تَعَالَىَ ﴿ :و َلق برى إِ ْذ ال َّظال ِ ُؿ َ
قن فِل َغ َؿ َرات ا ْل َؿ ْقت َوا ْل َؿ َالئِ َؽة
زون َط َذاب ا ْلفقن بِ َؿا ُكـْتُؿ َبؼق ُل َ
اخ ُر ُجقا اكػسؽؿ ا ْل َق ْقم ُب ْج َ
باسطقا ايديفؿ ْ
قن ط ى
اهلل غقر ا ْلحؼ وكـتؿ َطـ ل َيابف بستؽهرون﴾.
قال ابـ الؼقؿ  يف الروح (َ :)79و َد َذا خطاب َل ُفؿ ِطـْد ا ْل َؿ ْقت َوقد
ْ
أخهرت ا ْل َؿ َالئِ َؽة ودؿ الصادققن َأهنؿ ِحقـ َِئ ٍذ يجزون َط َذاب ا ْلفقن َو َلق َب َل ّخر
َطـ ُْفؿ َذلِؽ إِ َلك اك ِْؼ َضاء الدُّ ْك َقا لؿا َح َّح َأن ُي َؼال َل ُفؿ ا ْل َق ْقم ُب ْج َ
زون.
وقال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َن ْـ َأ ْط َر َض َط ْـ ِذك ِْري َفنِ َّن َل ُف َن ِع َ
قش ًة َضـْ ًؽا َوك َْح ُش ُر ُه
َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َن ِة َأ ْط َؿك﴾ [صف.]086:
قال ابـ الؼقؿ  يف نػتاح دار السعادة (َ :)63/0و َققلف َب َعا َلك َفنِن َل ُف
ِ
السؾػ بِ َع َذاب ا ْل َؼ ْهر َوجع ُؾقا َد ِذه أية ُا ْحدُ
نعقشة ضـؽا َف َ
سردا غقر َواحد نـ ّ
آدلة الدَّ ا َّلة ط ى َط َذاب ا ْل َؼ ْهر َول ِ َف َذا َق َال ﴿ :وكحشره َي ْقم ا ْل ِؼ َقا َنة أطؿك َق َال رب
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صقرا َق َال ك ََذلِؽ ابتؽ ل َيابـَا فـسقتفا َوك ََذل ِ َؽ ا ْل َق ْقم
مل حشربـل أطؿك َوقد كـت َب ً
بـسك﴾ َأي :بتْرك فِل ا ْل َع َذاب كؿا بركت ا ْل َع َؿؾ بِآ َيابِـَا َفذكر َط َذاب الهرزخ
َو َط َذاب َدار الهقار.

قؾت :دذا بػسقر الـهل 

لفا فقؿا سقليت يف ذكر إحاديث طـد ابـ حهان

(; )300وغقره بنسـاد حسـ.
قال ابـ رجب  يف الػتح ( :)378/8وقد روي نققق ًفا ،وروي نـ ٍ
وجف
ٍ
ِ
الخدري،
سعقد
حديث أبل
لخر نـ
لخر طـ أبل درير َة
ً
ّ
نرفقطا ،وروي نـ وجف َ
نرفق ًطا ونققق ًفا.
ذكر بعض أدلة السنة على إثبات عراب القرب
أحاديث طذاب الؼبر متواترة ،كؼل تواترها مجاطة من أهل العؾم:
قال ابـ طهد الهر  يف إجقبة طـ الؿسائؾ الؿستغربة ( :)0;1وأ ّنا أثار
ٍ
وحح ًة،
واشتفارا
بقابرا
بعدد
الـهل  يف طذاب الؼهر فال َبؽاد ُبحصك
ّ
ً
ً
طـ ّ
وكذلؽ دل طـ الصحابة والتابعقـ لفؿ بنحسان كثقرة شفقرة يجب آستـاد
إلقفا< ٕكف ٓ يجقز ط ى مجاطتفؿ الغؾط.
وقال شقخ اإلسالم ابـ بقؿقة  كؿا يف نجؿقع الػتاوى (َ :)8:7/6ف َل َّنا
َأح ِ
يث َط َذ ِ
اد ُ
اب ا ْل َؼ ْه ِر َو َن ْس َل َل ُة ُنـْ َؽ ٍر َوكَؽِ ٍقر َف َؽثِ َقر ٌة ُنت ََقابِ َر ٌة َط ْـ الـَّهِ ِّل 
َ
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وقال ابـ أبل العز  يف شرح الطحاوية ( :)898وقد بقابرت إخهار طـ

رسقل اهلل 

يف ثهقت طذاب الؼهر وكعقؿف لؿـ كان لذلؽ أدالً ،وسمال

الؿؾؽقـ ،فقجب اطتؼاد ثهقت ذلؽ واإليؿان بف ،وٓ كتؽؾؿ يف كقػقتف ،إذ لقس
لؾعؼؾ وققف ط ى كقػقتف ،لؽقكف ٓ طفد لف بف يف دذه الدار ،والشرع ٓ يليت بؿا
بحقؾف العؼقل ،بؾ إن الشرع قد يليت بؿا بحار فقف العؼقل ،فنن طقدة الروح إىل
الجسد لقس ط ى القجف الؿعفقد يف الدكقا ،بؾ بعاد إلقف إطادة غقر اإلطادة
الؿللقفة يف الدكقا.
قال أبق الؿظػر إسػرايقـل  يف التهصقر يف الديـ (َ :)89و َط َذاب ا ْل َؼ ْهر
َن َع ا ِّب َػاق أدؾ الـَّ ْؼؾ ط ى ِر َوا َيتف َد َذا ا ْل َخ َهر ط ى آستؼاضة َو َققل َج ِؿقع
ا ْل ُؿسؾؿقـ ﴿ َونِـ ُْفؿ نـ َي ُؼقل َربـَا لبـا فِل الدُّ ْك َقا َح َسـَة َوفِل ْأ ِخ َرة َح َسـَة وقـا
َط َذاب الـَّار﴾ َوفِل َط َذاب ا ْل َؼ ْهر قد بؾغت ْإَ ْخ َهار حد الت ََّقا ُبر فِل ا ْل َؿ ْعـك َوإِن ك َ
َان
كؾ و ِ
احد نِـ َْفا مل يهؾغ حد الت ََّقا ُبر فِل ال َّؾ ْػظ.
َ
وقال الشقكاين  كؿا يف الػتح الرباين ( :)881/8قد ثهت بإحاديث
الؿتقابرة طذاب الؼهر لؿـ يستحؼف .ادـ
قؾت :ولـذكر دـا مجؾة نـ ححاح بؾؽ إحاديث الؿتقابرة:
قال الؿؼدسل  يف آقتصاد يف آطتؼاد ( :)098واإليؿان بعذاب الؼهر

حؼ واجب ،وفرض ٓزم .رواه طـ الـهل  طظ بـ أبل صالب ،وأبق أيقب،
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وزيد بـ ثابت ،وأكس بـ نالؽ ،وأبق دريرة ،وأبق بؽرة ،وأبق رافع ،وطثؿان بـ
أبل العاص ،وطهد اهلل بـ طهاس ،وجابر بـ طهد اهلل ،وطائشة زوج الـهل ،
وأختفا أسؿاء ،وغقردؿ.
احلديث األول َط ْـ َطؾِ ٍّل َ ط ِـ الـَّهِ ِّل َ ،أ َّك ُف َق َال َي ْق َم َ
الخـْدَ ِق « :ام اَلا ال َّؾ ُه
الوس اطى احتى اغاب ِ
اط اؾق ِفم بقو اتفُ م او ُقبور ُهم اكارا ،اكَم اش اغ ُؾو اكا اط ْن اص ا ِ
ت
ا
ْ ْ ُُ ْ ُ ا ْ ً
َّ
ا
الة ُ ْ
َّ
الش ْؿ ُس» .أخرجف الهخاري ( )6000ونسؾؿ (.)889
وانتالء قهقردؿ بالـار طذاب لفؿ.

قب َ ق َالَ :خ َر َج الـَّهِ ُّل 
احلديث الثانيَ :ط ْـ َأبِل َأ ُّي َ
الش ْؿ ُسَ ،ف َس ِؿ َع َح ْق ًبا َف َؼ َال « :ايفُ و ُد ُت اع َّذ ُب فِي ُق ُب ِ
َّ
ور اها»

و َقدْ وجه ِ
ت
َ َ ََ

أخرجف الهخاري ()0397

ونسؾؿ (;.)8:8

ت َ ق َال  :بقـَؿا الـَّهِل فِل حائِ ٍ
الثالثَ :طـ َزي ِد ب ِـ َثابِ ٍ
ط ل ِ َهـِل الـ ََّّج ِ
ار
َ
ُّ
َْ َ
ْ ْ ْ
َط َؾك ب ْغ َؾ ٍة َلف وكَحـ نعف إِ ْذ حاد ْت بِ ِف َف َؽاد ْت ُب ْؾ ِؼ ِ
قف َوإِ َذا َأ ْق ُه ٌر ِس َّت ٌة َأ ْو َخ ْؿ َس ٌة َأ ْو
َ
َ َ
ُ َ ْ ُ ََُ
َ
اب اه ِذ ِه ا ا
َأ ْر َب َع ٌة َ ،ف َؼ َال « ام ْن اي ْعرِ ُ
ٕ ْق ُبرِ ؟» َف َؼ َال َر ُج ٌؾ َ :أكَا َ ،ق َال  « :اف اؿ اتى
ف اأ ْص اح ا
ات اهمُ ِ
اإل ْشر ِ
ٓء» َق َال  :نا ُبقا فِل ِ
ٕ َّم اة ُت ْب ات اؾى فِي ُق ُب ِ
اك ؟ َف َؼ َال « :إِ َّن اه ِذ ِه ا ُ
ام ا
ور اها ،
َ
َ
ِ
اف اؾ ْوٓ اأنْ ٓ ات ادا اف ُـوا  ،ال اد اط ْو ُت ال َّؾ اه اأنْ ُي ْس ِؿ اع ُؽ ْم ِم ْن اط اذ ِ
س اؿ ُع ِم ْـ ُه» ،
اب ا ْل اؼ ْب ِر ا َّلذي اأ ْ
اب الـ ِ
ُث َّؿ َأ ْق َه َؾ َط َؾ ْقـَا بِ َق ْج ِف ِف َف َؼ َال  « :ات اع َّو ُذوا بِال َّؾ ِه ِم ْن اط اذ ِ
َّار» َ ،قا ُلقا َ :ك ُعق ُذ بِال َّؾ ِف نِ ْـ
اب الـ ِ
اب ا ْل اؼ ْبرِ» َ ،قا ُلقا َ :ك ُعق ُذ بِال َّؾ ِف نِ ْـ َط َذ ِ
َط َذ ِ
َّار َ ،ف َؼ َال  « :ات اع َّو ُذوا بِال َّؾ ِه ِم ْن اط اذ ِ
اب
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ا ْل َؼ ْه ِر َ ،ق َال  « :ات اع َّو ُذوا بِال َّؾ ِه ِم ْن ا ْل ِػ ات ِن اما اضفا ار ِم ْـفا ا او اما اب اط ان» َ ،قا ُلقا َ :ك ُعق ُذ بِال َّؾ ِف نِ ْـ
ا ْل ِػت َِـ نا َض َفر نِـ َْفا َونا ب َط َـ َ ،ق َال  « :ات اع َّو ُذوا بِال َّؾ ِه ِم ْن فِ ْت اـ ِة الدَّ َّج ِ
ال» َ ،قا ُلقا َ :ك ُعق ُذ
َ
َ
َ َ
بِال َّؾ ِف نِ ْـ فِ ْتـ َِة الدَّ َّج ِ
ال  .أخرجف نسؾؿ ()8:89
َان َكهِ ُّل ال َّؾ ِف َ ي ُؼ ُ
الرابع :طـ َأك ََس ْب َـ َنال ِ ٍؽ َ ،ي ُؼ ُ
قل :ك َ
قل« :ال َّؾفُ َّم إِ ِّكي
الج ْب ِن اوال ُب ْخ ِل اواهل اارمِ ،او اأ ُطو ُذ بِ اك ِم ْن اط اذ ِ
اأ ُطو ُذ بِ اك ِم ان ال اع ْج ِز او ا
اب
الؽ اس ِل ،او ُ
ال اؼب ِر ،او اأ ُطو ُذ ِب اك ِم ْن فِ ْت اـ ِة الؿ ْحقا اوالؿَم ِ
ت» أخرجف الهخاري ( )8389ونسؾؿ (.)8918
اا
ا ا
ْ
وكؿا أن ذلؽ نـ فعؾف ولـا بف  أسقة حسـة ففق الؼائؾ حؾقا كؿا
رأيتؿقين أحظ أيضا أنركا بذلؽ فؼال ِ« :اذا اف ار اغ اأ اح ُد ُك ْم ِم ان ال َّت اشفُّ ِد ْأ ِخ ِر،
اب اجفا ـ اَّم ،او ِم ْن اط اذ ِ
اف ْؾ اق ات اع َّو ْذ بِاهلل ِ ِم ْن اأ ْر ابعٍِ :م ْن اط اذ ِ
اب ا ْل اؼ ْبرِ ،او ِم ْن فِ ْت اـ ِة ا ْل اؿ ْح اقا
اوا ْلؿَم ِ
ت ،او ِم ْن اش ِّر ا ْل اؿ ِسقحِ الدَّ َّجال» أخرجف نسؾؿ (. )7::
اا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0ولفذا كؼؾ ابػاق إنة ط ى نشروطقة اإلستعاذة يف التشفد إخقر نـ أربع :قال
ابـ َبقؿ َّقة  كؿا نجؿقع الػتاوى ( : :)903/01ونِثؾ ُدطائف يف لخر
شقخ اإلسالم ُ
أححابف ،فؼال« :إذا ق َعد أحدكؿ يف الصالة،
الـهل  يلنر بف
الصالة ،كالدطاء الذي كان ُّ
َ
طذاب جفـَّؿ ،وطذاب الؼهر ،وفِ ِ
ْ
تـة الؿحقا والؿؿات ،وفتـة
فؾقستعذ باهلل نـ أربع :نـ
ِ َ َ
الؿسقح الدَّ َّجال» ،ففذا دطاء أنردؿ الـهل  أن يدطقا بف يف لخر حالهتؿ .وقد ا َّبػؼت
إ َّنة ط ى أكف نشروع يح ُّهف اهلل ورسقلف ويرضاه .ادـ
=
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

واختؾػوا هل هو واجب أم مستحب:
قال شقخ اإلسالم ابـ بقؿقة



كؿا يف نجؿقع الػتاوى (  :) 70: / 88بؾ قد

ذدب صائػة نـ السؾػ  ،والخؾػ  ،إىل أن الدطاء يف لخردا واجب  ،وأوجهقا الدطاء الذي
أنر بف الـهل  لخر الصالة بؼقلف « :إذا بشفد أحدكؿ فؾقستعذ باهلل نـ أربع  :نـ طذاب
جفـؿ ونـ طذاب الؼهر ونـ فتـة الؿحقا والؿؿات ونـ فتـة الؿسقح الدجال» رواه نسؾؿ ،
وغقره  ،وكان صاووس يلنر نـ مل يدع بف أن يعقد الصالة  ،ودق ققل بعض أححاب أمحد .
ِ
او ًسا َق َال ِٓ ْبـ ِ ِف:
قؾت :أثر صاووس ذكره نسؾؿ طؼب حديث (َ :)7;1ب َؾ َغـل َأ َّن َص ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
او ًسا َر َوا ُه َط ْـ َث َال َث ٍة َأ ْو َأ ْر َب َع ٍة،
َأ َد َط ْق َ
ت بِ َفا فل َح َالب َؽ؟ َف َؼ َالَ ،َٓ :ق َالَ :أطدْ َح َال َب َؽَّ َٕ ،ن َص ُ
َأ ْو ك ََؿا َق َال "
وقال الـقوي  يف شرح نسؾؿ (  :) :; / 7وإن صاوسا رمحف اهلل بعاىل أنر ابـف حقـ
مل يدع هبذا الدطاء فقفا بنطادة الصالة  ،دذا كؾف يدل ط ى بلكقد دذا الدطاء  ،والتعقذ ،
والحث الشديد طؾقف  ،وضادر كالم صاوس رمحف اهلل بعاىل أكف محؾ إنر بف ط ى القجقب ،
فلوجب إطادة الصالة لػقابف  ،ومجفقر العؾؿاء ط ى أكف نستحب  ،لقس بقاجب .

قال الؼرصهل 

يف الؿػفؿ (  :) 81; / 8ويحتؿؾ  :أن يؽقن ذلؽ إكؿا أنره

باإلطادة بغؾق ًظا طؾقف < لئال يتفاون بتؾؽ الدطقات  ،فقتركفا  ،ف ُق ْح َرم فائدهتا  ،وثقاهبا .

=
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اخلامصَ :ط ْـ َأك ٍ
َس َ ،ط ِـ الـَّهِ ِّل 

َق َال« :ال اع ْب ُد إِ اذا ُو ِض اع فِي اق ْبرِ ِه ،او ُت ُو ِّل اي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

قؾت :ونؿـ قال بقجقبف ابـ حزم  يف الؿح ى ( )310/8رقؿ )393( :فؼال:
قل إ َذا َفر َغ نِ ْـ الت ََّش ُّف ِد فِل كِ ْؾتَل ا ْل ِ
َو َي ْؾ َز ُن ُف َف ْر ٌض " َأ ْن َي ُؼ َ
ج ْؾ َس َت ْق ِـ «ال َّؾفُ َّم إ ِّكي اأ ُطو ُذ بِ اك ِم ْن
ْ
َ
اب ا ْل اؼبرِ او ِم ْن فِ ْت اـ ِة ا ْلؿ ْحقا اوا ْلؿَم ِ
ِ
اط اذ ِ
ت ،او ِم ْن اش ِّر فِ ْت اـ ِة ا ْل اؿ ِسقحِ
اا
ا ا
اب اجفا ـ اَّم ،او اأ ُطو ُذ بِ اك م ْن اط اذ ِ ْ
الدَّ َّج ِ
ال» َو َد َذا َف ْر ٌض كَالت ََّش ُّف ِد َو َٓ َف ْر َق
ونؿـ قال بقجقبف الشقكاين يف الـقؾ ( )33:/8فؼالَ :ق ْق ُل ُفَ ( :ف ْؾ َق َت َع َّق ْذ) ُا ْست ُِد َّل بِ َف َذا
ِ ِ
ِ
ْإَن ِر َط َؾك وج ِ ِ ِ ِ
او ٍ
سَ ،و َقدْ
ب إ َلك َذل َؽ َب ْع ُض ال َّظاد ِر َّيةَ ،و ُر ِو َي َط ْـ َص ُ
قب آ ْست َعا َذةَ ،و َقدْ َذ َد َ
ُ ُ
ْ
ِ
ِ
ا َّد َطك ب ْع ُض ُفؿ ْ ِ
اع َط َؾك الـَّدْ ِ
قب ْ
إن
ب َو ُد َق َٓ َيت ُّؿ َن َع ُن َخا َل َػة َن ْـ َب َؼدَّ َمَ .وا ْل َح ُّؼ ا ْل ُق ُج ُ
اإل ْج َؿ َ
ْ
َ
يث ا ْلؿ ِس ِ
ُطؾِؿ َب َل ُّخر َد َذا ْإَن ِر َطـ ح ِد ِ
لء ل ِ َؿا َط َّر ْفـَاك فِل َش ْر ِح ِف.
ْ ْ َ
ُ
ُ
َ
التعقذ نـ
وقال الشقخ ابـ طثقؿقـ  يف الشرح الؿؿتع (  :) 811 ، 0;; / 3ويف ّ
دذه إربع ققٓن :
الؼول إول  :أكف واجب  ،ودق رواية طـ اإلنام أمحد < لؿا يظ ٕ :نر الـهل  هبا .
ولشدَّ ة خطردا ِ ،
وط َظؿفا .
ُ
اإلخالل هبا  ،فنن
والؼول الثاين  :أكف ُسـَّة  ،وبف قال مجفقر العؾؿاء ،وٓ َش َّؽ أكف ٓ يـهغل
َّ
السؾػ يلنر
أخؾ هبا  :ففق ط ى َخ َط ٍر نـ أنريـ  :اإلثؿ  ،أٓ بصح حالبف  ،ولفذا كان ُ
بعض َّ
الصالة .
يتعقذ نـفا بنطادة َّ
َن ْـ مل َّ
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او اذ اه اب اأ ْص احا ُب ُه اح َّتى إِك َُّه ال اق ْس اؿ ُع اق ْر اع كِ اعالِ ِف ْم ،اأ اتا ُه ام اؾ اؽ ِ
ان ،اف ال ْق اع ادا ُه ،اف اق ُؼو ا
ٓ ِن ال ُه :اما
ِ
ٍ
ُك ْـ ات ات ُؼ ُ ِ
س َّؾ ام؟ اف اق ُؼ ُ
ول :اأ ْشفا ُد اأك َُّه اط ْب ُد ال َّؾ ِه
الر ُج ِل ُُما َّؿد اص َّؾى ا ُ
هلل اط اؾ ْقه او ا
ول في اه اذا َّ
الجـ َِّة» .
سو ُل ُه ،اف ُق اؼا ُل :ا ْك ُظ ْر إِ الى ام ْؼ اع ِد اك ِم ان الـ َِّار اأ ْب اد ال اك ال َّؾ ُه ِب ِه ام ْؼ اع ًدا ِم ان ا
او ار ُ
َق َال الـَّهِل  « :افقر ُاهَم اج ِؿق ًعا ،او اأما ا ِ
الؿ اـافِ ُق  -اف اق ُؼ ُ
ول:
اا ا
الؽاف ُر  -اأ ِو ُ
َّ
ُّ
ول اما اي ُؼ ُ
ٓ اأ ْد ِريُ ،ك ْـ ُت اأ ُق ُ
ٓ اد ار ْي ات او ا
َّاس ،اف ُق اؼ ُال :ا
ا
ٓ ات اؾ ْق اتُ ،ث َّم ُي ْض ار ُب
ول الـ ُ
قح اصق اح ًة يسؿ ُعفا ا م ْن يؾِ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ ِ
ِ
قه إِ َّٓ ال َّث اؼ اؾ ْق ِن»
بِؿ ْط ار اقة م ْن احديد اض ْر اب ًة اب ْق ان ُأ ُذ اك ْقه ،اف اقص ُ ْ ا ْ ا
ا ا
رواه الهخاري برقؿ ( ،)033:رواه نسؾؿ برقؿ (.)8:91

الشادضَ :ط ْـ َأك ٍ
َس َ أ َّن الـَّهِ َّل َ ق َال  « :ال ْوٓ اأنْ ٓ ات ادا اف ُـوا  ،ال اد اط ْو ُت
ال َّؾ اه اأنْ ُي ْس ِؿ اع ُؽ ْم ِم ْن اط اذ ِ
اب ا ْل اؼ ْب ِر» رواه نسؾؿ (.)8:8:
ول ال َّؾ ِه  اي ْد ُطو او اي ُؼ ُ
س ُ
ول« :ال َّؾفُ َّم
الشابع اط ْن اأ ِبي ُه ار ْي ار اة  ،اق اال :كاانا ار ُ
َّار ،او ِم ْن فِ ْت اـ ِة الؿ ْحقا اوالؿَم ِ
اب الـ ِ
اب ال اؼ ْبرِ ،او ِم ْن اط اذ ِ
إِ ِّكي اأ ُطو ُذ بِ اك ِم ْن اط اذ ِ
ت ،او ِم ْن
اا
ا ا
ِ ِ
الؿ ِسقحِ الدَّ َّج ِ
ال» .أخرجف الهخاري ( )0399ونسؾؿ ( 7:7و.)7::
ف ْت اـة ا
الثامن :طـ اأبِي ب ْؽر اة ،اط ْن اأبِ ِ
قه ،اأنّ الـَّبِ َّي  كاانا اي ُؼ ُ
ول«:ال َّؾفُ َّم إِ ِّكي اأ ُطو ُذ بِ اك
ا ا
ِم ان ا ْل ُؽ ْػرِ ،اوا ْل اػ ْؼرِ ،او اط اذ ِ
اب ا ْل اؼ ْبر»  .أخرجف أبق داود ( )71;1والترنذي ( )3713الـسائل
( 0369و  )7687وأمحد ( )3;/7ودق حديث ححقح.
التاسع :طـ َأبِل ب ْؽ َر َة َ ق َالَ :ن َّر الـَّهِ ُّل  بِ َؼ ْه َر ْي ِـَ ،ف َؼ َال« :إِكَّفُ اَم ال ُق اع َّذ اب ِ
ان،
َ
او اما ُي اع َّذ اب ِ
ان فِي اكبِقرٍ ،اأ َّما اأ اح ُد ُه اَم اف ُق اع َّذ ُب فِي ا ْل اب ْو ِل ،او اأ َّما ْأ اخ ُر اف ُق اع َّذ ُب فِي ا ْل اغ ْق اب ِة»

13

ذكر بعض أدلة السنة على إثبات عراب القرب

وسـده ححقح رواه غقر واحد طـ إسقد بـ شقهان السدوسل طـ بحر بـ َن َّرار الهؽراوي طـ
طهد الرمحـ بـ أبل بؽرة طـ أبقف .أخرجف أمحد ( )38 - 37 /7والهزار ( )3838والهخاري يف "الؽهقر"
( )089/8ووراه وكقع طـ إسقد فلسؼط نـ إسـاده طهد الرمحـ بـ أبل بؽر أخرجف ابـ ناجف (; )36وأمحد
( )3; /7وإول أحح قالف الدارقطـل يف العؾؾ ( )078/9وأبق حابؿ كؿا يف العؾؾ ٓبـف (.)391/0

اس َق َالَ :ن َّر الـَّهِ ُّل  بِ َؼ ْه َر ْي ِـَ ،ف َؼ َال« :إِكَّفُ اَم ال ُق اع َّذ اب ِ
العاطرَ :ط ِـ ْاب ِـ َط َّه ٍ
ان ،او اما
ُي اع َّذ اب ِ
ٓ اي ْس اتتِ ُر ِم ان ال اب ْو ِل ،او اأ َّما ا
ان فِي اكبِقرٍ ،اأ َّما اأ اح ُد ُه اَم اف اؽانا ا
أخ ُر اف اؽانا اي ْؿ ِشي
بِالـ َِّؿقؿ ِة» ُثؿ َأ َخ َذ ج ِريدَ ًة ر ْصه ًةَ ،ف َش َّؼفا كِص َػق ِـَ ،ف َغر َز فِل ك ُِّؾ َقه ٍر و ِ
احدَ ةًَ ،قا ُلقاَ :يا
ا
ْ َ
َ ْ ْ
َ َ
َ
َ
َّ
قل ال َّؾ ِف ،ل ِ َؿ َف َع ْؾ َت َد َذا؟ َق َال « :ال اع َّؾ ُه ُي اخ ِّػ ُ
َر ُس َ
ف اط ْـفُ اَم اما ال ْم اي ْق اب اسا» أخرجف الهخاري
( )80:ونسؾؿ (.)8;8

احلادي عظر :طـ َجابِ َر ْب َـ َط ْه ِد ال َّؾ ِف  قال َد َخ َؾ الـَّهِ ُّل َ ي ْق ًنا ك ْ
َخ ًال
ٍ ِ ِ
ار نا ُبقا فِل ا ْلج ِ
ل ِ َهـِل الـ ََّّج ِ
ادؾِ َّق ِة ُي َع َّذ ُب َ
قن فِل
ار َف َس ِؿ َع َأ ْح َق َ
َ
ات ِر َجال ن ْـ َبـل الـ ََّّج ِ َ
ُق ُه ِ
قل ال َّؾ ِف َ ف ِز ًطا َف َل َن َر َأ ْح َح َاب ُف َأ ْن َب َع َّق ُذوا نِ ْـ َط َذ ِ
قر ِد ْؿ َف َخ َر َج َر ُس ُ
اب ا ْل َؼ ْه ِر.
أخرجف أمحد ( )8;7/3وطهد الرزاق يف الؿصـػ ( 7:6/3رقؿ )8968وأبق يع ى (;)806
وسـده ححقح.

ِ
ِ
اب ا ْل َؼ ْه ِر
الثاني عظرَ :ط ْـ َطائ َش َة َ :أ َّن َي ُفقد َّي ًة َد َخ َؾ ْت َط َؾ ْق َفا َف َذك ََر ْت َط َذ َ
َف َؼا َل ْت َل َفاَ :أ َطا َذ ِك ال َّؾ ُف نِ ْـ َط َذ ِ
اب ا ْل َؼ ْه ِرَ ،ف َس َل َل ْت َط ِائ َش ُة َر ُس َ
قل ال َّؾ ِف َ ط ْـ
َط َذ ِ
اب ا ْل اؼ ْب ِر احق»َ ،قا َل ْت َطائِ َش ُة َ :ف َؿا َر َأ ْي ُت َر ُس َ
قل
اب ا ْل َؼ ْه ِر؟ َف َؼ َال « :اك اع ْم اط اذ ُ
ال َّؾ ِف َ ب ْعدُ َح َّؾك َحال ًة إِٓ َب َع َّق َذ نِ ْـ َط َذ ِ
اب ا ْل َؼ ْه ِر .أخرجف الهخاري ( )0398ونسؾؿ
(.)7:8
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قال ابـ طهد الهر  يف التؿفقد ( :)3;0/83فِل َد َذا ا ْلح ِد ِ
يث َدل ِ ٌقؾ َط َؾك
َ
اب ا ْل َؼ ْه ِر َب ْع ِر ُف ُف ا ْل َق ُفق ُد َو َذل ِ َؽ َوال َّؾ ُف َأ ْط َؾ ُؿ فِل الت َّْق َر ِاة َِٕ َّن نِ ْث َؾ َد َذا َٓ ُيدْ َر ُك
َأ َّن َط َذ َ
الر ْأ ِي.
بِ َّ
قؾت :ونـ العجقب أن القفقد بعرفف والرافضة بـؽره ،نع أن الرافضة قد
شاهبت القفقد يف أكثر نـ أربعقـ نسللة ذكردا شقخ اإلسالم يف نـفاج السـة
الـهقية وكؼؾـادا طـف يف كتابـا الحجج الؼاصعة ط ى أن الروافض ضد اإلسالم ط ى
نر التاريخ بال ندافعة.
الثالث عظرَ :ط ْـ َأبِل ُد َر ْي َر َة َ ط ِـ الـَّهِ ِّل  فِل َق ْقل ِ ِف َج َّؾ َو َط َالَ ﴿ :فنِ َّن َل ُف
َن ِع َ
قش ًة َضـْؽ ًا﴾ قال«:طذاب الؼبر» .
أخرجف ابـ حهان (; )300والحاكؿ ( )3:0/0والهقفؼل يف "إثهات طذاب الؼهر" ( )79وسـده حسـ.

الرابع عظرَ :طـ ا ْل َهراء بـ َط ِ
قذوا بِال َّؾ ِف نِ ْـ َط َذ ِ
است َِع ُ
اب ا ْل َؼ ْه ِر
ازب وفقفْ :
ِ ِ
ِ
قف ن َؾ َؽ ِ
ان ،
َن َّر َب ْق ِـَ ،أ ْو َثالَ ًثا َ ..و َق َال َر ُسقل اهلل  إِذا وضع ا ْل َؽافر َو َي ْلب َ
ٓ ِن َل ُف َ :ن ْـ َر ُّب َؽ ؟ َف َق ُؼ ُ
ٓ َأ ْد ِري َ ،ف َق ُؼق َ
قل َ :دا ْه َدا ْه َ
َف ُق ْجؾِ َساكِ ِف َ ،ف َق ُؼق َ
ٓ ِن َل ُف َ :نا
ِديـ َُؽ ؟
ٓ َأد ِري َ ،فق ُؼق َ ِ
َف َق ُؼ ُ
الر ُج ُؾ ا َّل ِذي ُب ِع َث فِق ُؽ ْؿ ؟
َ
قل َ :دا ْه َدا ْه َ ْ
ٓن َل ُف َ :نا َد َذا َّ
َاد نِـ السؿ ِ
َادي نـ ٍ
ٓ َأد ِري َ ،فقـ ِ
َف َق ُؼ ُ
اء َأ ْن ك ََذ َب َ ،فا ْف ِر ُشقا َل ُف نِ َـ
ُ
قل َ :دا ْه َدا ْه َ ْ
َ َّ َ
ُ
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ار َ ،فق ْلبِ ِ
الـ ِ
قف نِ ْـ َح ِّر َدا َ ،و َس ُؿقنِ َفا َ ،و ُي َض َّق ُؼ َط َؾ ْق ِف َق ْه ُر ُه
َّارَ ،وا ْفت َُحقا َل ُف َب ًابا إِ َلك الـَّ ِ َ
ػ فِ ِ
قف َأ ْضالَ ُط ُف...
َحتَّك َب ْختَؾِ َ
ولف ألػاظ ودق حديث ححقح أخرجف أبق داود ( )6973وأمحد ( )8::/6وابـ أبل شقهة ()76/3

وغقردؿ ودق يف الجانع الصحقح لشقخـا 

(.)060

قج ِ
ب َد َذا
ب إِ َلك ُن َ
قال ابـ أبل العز  يف شرح الطحاوية (َ :)3;6و َذ َد َ
اددُ نِـ الص ِ
يث ج ِؿقع َأ ْد ِؾ السـ َِّة وا ْلح ِد ِ
ا ْلح ِد ِ
يث ،و َلف َشق ِ
حقحِ .
َ َّ
َ ُ َ
ُّ َ َ
َ ُ
َ
وقال ابـ الؼقؿ  يف الروح (َ )6:د َذا َح ِديث َثابت َن ْش ُفقر نستػقض
حححف مجَا َطة نـ ا ْلحػاظ و َٓ كعؾؿ أحدا نـ َأئِؿة الح ِديث صعـ فِ ِ
قف بؾ َر َو ْو ُه
َ
َ
ُ
َ
َّ
فِل كتهفؿ وبؾؼقه بِا ْلؼ ُه ِ
أحقل الدّ يـ فِل َط َذاب ا ْل َؼ ْهر وكعقؿف
قل وجعؾقه أحال نـ ُ
ْ
ِ
قطفا
ثؿ ُر ُج َ
ونساءلة ُنـؽر َوكَؽقر َوقهض ْإَ ْر َواح وحعقددا إِ َلك َبقـ َيدي اهلل َّ
إِ َلك ا ْل َؼ ْهر.
قال أجري  يف الشريعة ( :)08:7/3نا َأس َق َأ َح ِ
ال َن ْـ ك ََّذ َب بِ َف ِذ ِه
َ ْ
اد ِ
ْإَح ِ
يثَ ،ل َؼدْ َض َّؾ َض َال ًٓ َب ِعقدً اَ ،و َخ ِس َر ُخ ْس َراكًا ُنهِقـًا.
َ
وقال ابـ قتقهة  يف بلويؾ نختؾػ الحديث ( :)66/0وكثرة إخهار طـف
يف نـؽر وكؽقر ويف طذاب الؼهر ويف دطائف أطقذ بؽ نـ فتـة الؿحقا والؿؿات
وأطقذ بؽ نـ طذاب الؼهر ونـ فتـة الؿسقح الدجال .ودذه إخهار ححاح ٓ
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يجقز ط ى نثؾفا التقاصم وإن مل يصح نثؾفا مل يصح شلء نـ أنقر ديــا وٓ شلء
أحح نـ أخهار كهقـا . 
إمجاع أهل العلم على إثبات عراب القرب كما دلت عليى أدلة القرآن
والسنة
قال إشعري  يف رسالتف إىل أدؾ الثغر (; :)07وأمجعقا ط ى أن طذاب
الؼهر حؼ ،وأن الـاس يػتـقن يف قهقردؿ بعد أن يحققا فقفا ويسللقن ،فقثهت اهلل
نـ أحب بثهقتف.
وقال يف اإلباكة ( :)07وجحدوا طذاب الؼهر ،وأن الؽػار يف قهقردؿ
يعذبقن ،وقد أمجع ط ى ذلؽ الصحابة والتابعقن رضل اهلل طـفؿ أمجعقـ.
وقال يف ( :)869وأكؽرت الؿعتزلة طذاب الؼهر أطاذكا نـف.

وقد روي طـ الـهل 

نـ وجقه كثقرة ،وروي طـ أححابف رضل اهلل

طـفؿ أمجعقـ ،ونا روي طـ أحد نـفؿ أكف أكؽره وكػاه وجحده ،فقجب أن يؽقن
إمجاطا نـ أححاب الـهل . 
وقال ابـ بطال  يف شرح الهخاري ( :)37:/3قال أبق بؽر بـ نجادد:
السـَّة أن طذاب الؼهر حؼ ،وأن الـاس ُيػتـقن ىف قهقردؿ بعد أن ُيحققا
أمجع أدؾ ُّ
فقفا و ُيسللقا فقفا ،ويثهت اهلل نـ أحب بثهقتف نـفؿ.
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وقال ابـ الؼطان  يف اإلقـاع ( :)71/0وأمجعقا أن طذاب الؼهر حؼ،
وط ى أن الـاس يػتـقن يف قهقردؿ بعد أن يحققا فقفا.
نـؽرا
وأمجع أدؾ اإلسالم نـ أدؾ السـة ط ى أن طذاب الؼهر حؼ ،وط ى أن
ً
وكؽقرا نؾؽل الؼهر حؼ.
ً

وقال ابـ قتقهة 

يف بلويؾ نختؾػ الحديث( :)08أححاب الحديث

كؾفؿ نجؿعقن ط ى اإليؿان بعذاب الؼهر.ادـ
وقال الحافظ ابـ أبل حابؿ الرازي  يف طؼقدة الرازيقـ ( :)080سللت
أبل وأبا زرطة طـ نذدب أدؾ السـة يف أحقل الديـ ونا أدركا طؾقف العؾؿاء يف
مجقع إنصار ونا يعتؼدان نـ ذلؽ فؼآ :أدركـا العؾؿاء يف مجقع إنصار
حجاز ًا وطراق ًا ونصر ًا وشان ًا ويؿاك ًا فؽان نـ نذدهفؿ :وطذاب الؼهر حؼ ونـؽر
وكؽقر حؼ.ادـ

وقال اإلنام ابـ زنـقـ 
بعذاب الؼهر قال ﴿ :فنن لف نعقشة ضـؽ ًا﴾ وقال﴿ :سـعذهبؿ نربقـ ثؿ
يف أحقل السـة( :)076وأدؾ السـة يمنـقن

يردون إىل طذاب طظقؿ﴾.ادـ
وقال العالنة ابـ الؼقؿ  يف الروح( )79طـ طذاب الؼهرَ :و َد َذا ك ََؿا اكف
ِ
ِ
السـة.
الصح َ
السـة َّ
قحة َف ُف َق ُنتَّػؼ َط َؾ ْقف َبقـ أدؾ ّ
ُن ْؼتَضك ّ
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حكم من أنكر عراب القرب:

وقال الحافظ  يف الػتح (َ :)833/3ط َذ ِ
اب ا ْل َؼ ْه ِر ا ْك َت َػك -أي الهخاري-
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ض ا ْلؿعت َِز َل ِة ك ِ
َض َر ِار ْب ِـ
بِنِ ْث َهات ُو ُجقده خ َال ًفا ل َؿ ْـ َك َػا ُه ُن ْط َؾ ًؼا ن َـ ا ْل َخ َق ِارجِ َو َب ْع ِ ُ ْ
َطؿ ٍرو وبِ ْش ٍر ا ْلؿ ِر ِ
يس ِّل َو َن ْـ َوا َف َؼ ُف َؿا َو َخا َل َػ ُف ْؿ فِل َذل ِ َؽ َأ ْك َث ُر ا ْل ُؿ ْعت َِز َل ِة َو َج ِؿق ُع
ْ َ
َ
السـ َِّة.
َأ ْد ِؾ ُّ
حكم من أنكر عراب القرب:
َق َال ابق حـق َػة  كؿا يف الػؼف إكهر ( )039نـ َق َال َٓ اطرف  َط َذاب ا ْل َؼ ْهر
ِ
ِ
نر َب ْق ِـ﴾ َي ْعـِل  َط َذاب
َف ُف َق نـ ا ْل َج ْفؿقة الفالؽة َٕ َّك ُف اكؽر َق ْقلف َب َعا َلك ﴿ َسـُ َع ِّذ ُب ُف ْؿ َّ
ا ْل َؼ ْهر.
ضؾؿقا َ
طذابا دون َذلِؽ﴾ َي ْعـِل فِل ا ْل َؼ ْهر َفنِن َق َال
َو َققلف َب َعا َلكَ ﴿ :وإِن ل َّؾذيـ ُ
ُأ ْؤنِـ بِ ْأ َي ِة َو َٓ ُأ ْؤنِـ بتلويؾفا وبػسقردا َق َال ُد َقكَافِر َِٕن نـ ا ْل ُؼ ْرلن َنا ُد َق َبـ ِْزيؾف
َب ْل ِويؾف َفنِن جحد هبَا فؼد كػر.
وقال ابـ أبل يع ى  يف اإلطتؼاد ( :)38ثؿ اإليؿان بعذاب الؼهر ،وبؿـؽر
وكؽقر ،قال اهلل بعاىلَ ﴿ :فنِ َّن َل ُف َن ِع َ
قش ًة َضـْؽ ًا﴾ [صف ]086 :قال أححاب التػسقر:

طذاب الؼهر ،وقال الـهل 

لعؿر بـ الخطاب «: كقف بك ومؾؽا الؼبر

فتاكان أسودان أزرقان أطقـفَم كالبرق الخاصف وأصواهتَم كالرطد الؼاصف يطئان
يف أشعارمها وحيػران بلكقاهبَم بقدمها مرزبة لو ضرب هبا (الثؼؾقن) لَمتوا » .

وروى الهخاري بنسـاده طـ أم خالد قالت :سؿعت الـهل 
طذابالؼهر ،وقال الـهل «:لو كجا أحد من ضؿة الؼبر (أو ضغطة الؼبر) لـجا
يتعقذ نـ
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سعد بن معاذ»  .ثؿ نـ بعد ذلؽ اإليؿان بالصقحة لؾـشقر ،بصقت إسرافقؾ
لؾؼقام نـ الؼهقر ،فتؾزم الؼؾب أكؽ نقت ونضغقط يف الؼهر ،ونساءل يف قهرك
ونهعقث نـ بعد الؿقت فريضة ٓزنة< نـأكؽر ذلؽ ففقكافر.

وقال ابـ العطار  يف العدة ( :)061/0فؼقلف 

طـد نروره بالؼهريـ:

"إهنؿا َلقع َّذ ِ
بان"< دلقؾ ط ى إثهات طذاب الؼهر< ودق نذدب أدؾ السـة ،ودق نؿا
َُ
طذاب الؼهر،
أكؽر
يجب اطتؼاد حؼقؼتف ،ودق نؿا كؼؾتف إنة
َ
نتقابرا< َف َؿ ْـ َ
ً
كافر< ٕكف َّ
كذب اهلل بعاىل ،ورسق َلف  < يف خهرمها.
كعقؿف ،ففق ٌ
أو َ
كػر أبق نسفر الغساين فقؿا أخرج
بِ ِف إِ َلك َب ْغدَ ا َد َف َق َّج َف بِ ِف ا ْل َؿ ْل ُن ُ
قن إِ َلك

ونؿـ قال أن إكؽار طذاب الؼهر
أبق العرب يف الؿحـ ( :)681أكف ُأبِ َل
ادقؿ َفح َضره بِ ْشر ا ْل ِ
ِ
إِ ْس َح َ
ؿريس ُّل َو ُث َؿا َن ُة بـ إشرس َوطظ الدَّ ِار ُّي
اق ْب ِـ إِ ْب َر َ َ َ ُ ٌ
ِ
َو َج َؿا َط ٌة َغ ْق ُر ُد ْؿ َأ ْش َفدَ ُد ْؿ إِ ْس َح ُ
قؿ َط َؾ ْق ِف َأن يؼر بِؽِتَاب الؿحـة ا َّل ِذي
اق ْب ُـ إِ ْب َراد َ
اء الرؤية ،و َأ َّن ا ْلجـَّ َة والـَّار َلؿ ي ْخ َؾ َؼا ،وإِ ْك َػ ِ
لن وإِ ْك َػ ِ
َك َتهف ا ْلؿ ْلن ُ ِ
ِ
اء
َ
َ َ َ ْ ُ
َ
قن فل َخ ْؾ ِؼ ا ْل ُؼ ْر َ
َُ َ ُ
اب ا ْل َؼه ِر ،وا ْلؿق ِازيـ َأكَّفا َلقس ْت بِؽ َّػ َتق ِـ ،وإِ ْك َػ ِ
اء َأ َّن ال َّؾف  فِل ن َؽ ٍ
ان ُد َ
ون
َ
ْ َ
َط َذ ِ ْ َ َ َ
َ
َ َْ
ِ ِ
ٍ
َابَ ،ق َالَ :أكَا ُنـْؽِ ٌر ل ِ َج ِؿق ِع َنا فِل كِتَابِ ُؽ ْؿ َد َذاَ ،أ َب ْعدَ
َن َؽانَ ،ف َؾ َّؿا ُق ِر َئ َط َؾ ْقف ا ْلؽت ُ
ان ال َّثق ِري وس ِع ِ
ِ ِ ٍ
قد ْب ِـ َط ْه ِد ا ْل َع ِز ِيز ونشائخ َأ ْد ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ ُأ ْد َطك
ُن َجا َل َسة َنالؽ َو ُس ْػ َق َ ْ ِّ َ َ
َٕ ْك ُػ َر بِال َّؾ ِف؟ َب ْعدَ إِ ْحدَ ى َوبِ ْس ِعق َـ؟
قق ،وٓ ُأكْؽِر َط َذاب ا ْل َؼه ِر ،وٓ ا ْلؿق ِازيـ َأكَّفا ك َّػت ِ
إِ ًذا َٓ َأ ُق ُ
قل ا ْل ُؼ ْر ُ
َان،
ََ َ َ
َ ْ َ
لن َن ْخ ُؾ ٌ َ
ُ
َوٓ َأ َّن ال َّؾ َف ُ ي َرى فِل ا ْل ِؼ َقا َن ِةَ ،وٓ َأ َّن ال َّؾ َف َ ط َؾك َط ْر ِش ِف َو ِط ْؾ ُؿ ُف َقدْ َأ َح َ
اط
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بِ ُؽ ِّؾ َش ْل ٍء ،ك ََز َل بِ َذل ِ َؽ ا ْل ُؼ ْر ُ
لنَ ،و َجا َء ْت بِ ِف إَ ْخ َه ُار ا َّلتِل َك َؼ َؾ َفا َأ ْد ُؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ
قل ال َّؾ ِف َ ،فنِ ْن كَاكُقا نتَّف ِؿ ِ
الصدْ ِقَ ،ط ْـ رس ِ
قؿا كؼؾقاَ ،أهنؿ نتفؿقـ فِل
ُ َ َ
َو ِّ
قـ ف َ
َ ُ
ا ْل ُؼرلن ،ففؿ ا َّلذيـ كؼؾقا ا ْل ُؼرلن َوالسقر َط ْـ رس ِ
قل ال َّؾ ِف . 
َ ُ
ْ
ْ
قال ابـ الؿؾؼـ  يف اإلطالم ( :)708/0فؿـ أكؽر طذاب الؼهر أو كعقؿف
ففق كافر< ٕكف َّ
كذب اهلل بعاىل ورسقلف يف خهرمها.
وقال يف شرح الهخاري ( )339/:فؼال :ويف الحديث أن طذاب الؼهر حؼ،
وأدؾ السـة نجؿعقن ط ى اإليؿان بف والتصديؼ ،وٓ يـؽره إٓنهتدع.
قال أبق بؽر الؿروزي



"صهؼات الحـابؾة" ( :)88 /0قال لـا أبق

ضال ّ
حؼ ،نا يـؽره ّإٓ ّ
نضؾ".
طهد اهلل" :طذابالؼهر ّ
وقال ابـ داكئ  يف "نسائؾف" ( :)0;0 /0ققؾ لف  -أي :اإلنام أمحد :-
وطذاب الؼهر ،ونـؽر وكؽقر؟ قال أبق طهد اهلل" :كمنـ هبذا ك ّؾف ،ونـ أكؽر واحدة
نـ دذه ففقجفؿل".
ِ
قؿ ا ْل َح َؾهِ ُّل
قال ابـ كجقؿ  يف الهحر الرائؼ (َ :)070 /7ق َال ا ْل َع َّال َن ُة ْإب َراد ُ
اإلنان ِة نِـ َشرحِ ا ْلؿـْق ِة وا ْلؿراد بِا ْلؿهت َِد ِع نـ يعت َِؼدُ َشق ًئا َط َؾك ِخ َال ِ
فِل ب ِ ِ
ف َنا
ْ
َ ْ َْ
ُ َ َ َُ ُ ُْ
اب ْ َ َ ْ ْ
َ
ِ
قز ِآ ْقتِدَ ا ُء بِ ِف َن َع ا ْل َؽ َر َاد ِة إ َذا َل ْؿ َي ُؽ ْـ َنا
السـ َِّة َوا ْل َج َؿا َط ُة َوإِك ََّؿا َي ُج ُ
َي ْعتَؼدُ ُه َأ ْد ُؾ ُّ
ِ
ِ
السـ َِّة َأ َّنا َل ْق ك َ
قز
َان ُن َم ِّد ًيا إ َلك ا ْل ُؽ ْػ ِر َف َال َي ُج ُ
َي ْعتَؼدُ ُه ُي َم ِّدي إ َلك ا ْل ُؽ ْػ ِر طـْدَ َأ ْد ِؾ ُّ
ِ ِ
قن ْإُ ُل ِ
الر َوافِ ِ
ض ا َّل ِذي َـ َيدَّ ُط َ
قد َّق َة ل ِ َعؾِ ٍّل َأ ْو َأ َّن الـُّ ُه َّق َة َل ُف َف َغ َّؾ َط
َأ ْح ًال كَا ْل ُغ َالة ن ْـ َّ
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ِ
الصدِّ ِيؼ
ِج ْه ِر ُيؾ َوك َْح ُق َذل ِ َؽ نِ َّؿا ُد َق ُك ْػ ٌر َوك ََذا َن ْـ َي ْؼ ِذ ُ
الصدِّ ي َؼ َة َأ ْو ُيـْؽ ُر ُح ْح َه َة ِّ
ف ِّ
ِ
ب َّ
الش ْق َخ ْق ِـ َوكَا ْل َج ْف ِؿ َّق ِة َوا ْل َؼدَ ِر َّي ِة َوا ْل ُؿ َش ِّه َف ِة ا ْل َؼائِؾِق َـ بِ َل َّك ُف َب َعا َلك
َأ ْو خ َال َف َت ُف َأ ْو َي ُس ُّ
ِ
ِ
ِج ْس ٌؿ ك ْ
َإَ ْج َسا ِم َو َن ْـ ُيـْؽِ ُر َّ
قـ.
اب ا ْل َؼ ْه ِر َأ ْو ا ْلؽ َرا َم ا ْل َؽابهِ َ
الر ْؤ َي َة َأ ْو َط َذ َ
الش َػا َط َة َأ ْو ُّ
قال الصـعاين  يف التـقير ( :)31;/3قال الؿـاوي فؿـ أكؽره ففق نهتدع
نحجقب طـ كقر اإليؿان وكقر الؼرلن ادـ.
قال حاحب "بريؼة نحؿقدية يف شرح صريؼة نحؿدية وشريعة كهقية"
(:)88;/0
ِ
اب ا ْل َؼ ْه ِر) ( َف ُف َق  ُن ْهت َِد ٌع) < َِٕ َّن َأ ِد َّل َت ُف إ َّنا ُن ْحت ََؿ َال ٌت
(وف َقفا َو َن ْـ) ( َأ ْك َؽ َر  َط َذ َ
َ
الَ ،أو َأ ْخهار لح ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
اد َف َال َي ْخ ُؾق
ُق ْرلك َّق ٌة َف َال َق ْط َع َق َال فل ال َّت ْؾ ِقيحِ ُ َٓ :ح َّج َة َن َع آ ْحت َؿ ِ ْ َ َ َ
ار ا ْلؿحتَؿ ِؾ َلؽِـ ي ْش ُؽ ُؾ بِؿا فِل ا ْلؿق ِاق ِ
ِ ِ ِ
ػ
ََ
ْ َ
َ
َط ْـ آ ْحت َؿال َأ ْي ًضا َو َٓ َي ْؽ ُػ ُر بِنِ ْك َؽ ِ ُ ْ َ
ال و َشرحِ ا ْلع َؼ ِائ ِد نِـ التَّص ِريحِ َأ َّن َأح ِ
ِ
يث  َط َذا ِ
َو َب ْف ِذ ِ
اد َ
ب ا ْل َؼ ْه ِر َبال ِ َغ ٌة إ َلك
َ
ْ ْ
َ
يب ا ْل َؽ َؿ َ ْ
اب ا ْل َؼ ْه ِر َحؼ بِ ْ ِ
اإل ْج َؿا ِع ُن ْستَـِدً ا بِا ْلؽِت ِ
َاب،
الت ََّقا ُب ِر ا ْل َؿ ْعـ َِق ِّيَ ،و َأ ْي ًضا َقا ُلقا بِ َل َّن  َط َذ َ
خ َال ِ
ػ َف َال ي ُضر و ُققع ا ْل ِ
قر ا ْلؿ َخال ِ ِ
و ِ
ف ل ِ َت َؼر ِر ْ ِ
اإل ْج َؿا ِع إ ْذ
َ ُّ ُ ُ
ُّ
السـَّة َق ْه َؾ ُض ُف ِ ُ
َ ُّ
خ َال ِ
اإلجؿاع السابِ َؼ ب ْؾ َك ْػس ا ْل ِ
ف َّ ِ
ِ
ف َساقِ ٌط ل ِ َؽ ْقكِ ِف َخ ْر َق
ِآ ْختِ َال ُ
ُ
الالح ُؼ َٓ َي ُض ُّر ْ ْ َ َ َّ
َ
إجؿا ٍع َو َخر ُق ْ ِ
اإل ْج َؿا ِع َباصِ ٌؾ.
ْ
ْ َ
قه ا ْل اؼ ِ
ول او اا َّل ِذي ات ْؼ ات ِض ِ
اط اد ُة ُه او ُك ْػ ُر إ ْك اؽ ِ
اف ال ُق ُ
ار  اط اذ ِ
اب ا ْل اؼ ْبرِ َط َؾك َأ َّك ُف َٓ َي ْه ُعدُ َأ ْن
الضرور ِ
ي ُؽ َ ِ
ات الدِّ يـِق ِة يع ِر ُفف ا ْلعانل ،وا ْل َخاحل واحتِؿ ُال َضق ِ
اد ِر
َ
َّ َ ْ ُ َ ِّ ُّ َ
َ
ِّ ُّ َ ْ َ
قن ن ْـ َقهِق ِؾ َّ ُ َ
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قص َط َؾك َطدَ ِم ا ْل َع َذ ِ
ض الـ ُُّص ِ
َب ْع ِ
اب ك َْح َق َق ْقلف َب َعا َلك َ ٓ﴿ :ي ُذو ُق َ
قن فِ َقفا ا ْل َؿ ْق َت
إِٓ ا ْلؿ ْق َب َة إُو َلك﴾ [الدخانَ ،]78 :فؿ َع ك َْقكِ ِف ن َجابا فِل ن َح ِّؾ ِف نر َب ِػ ٌع بِ ْ ِ
اإل ْج َؿا ِع َو َقدْ
ُْ
َ
َ
َ
ُ ً
َاب نع َق ْط ِعل الدَّ َٓ َل ِة ل ِ ْمح ِ
ِ ِ ِ
ِ
اد ُي ِػقدُ ا ْل َػ ْر ِض َّق َة َو ِق َقؾ َأ ْي ًضا إ َّن
َ
ق َقؾ َضـ ُِّّل الدَّ َٓ َلة ل ْؾؽت ِ َ َ
ِّ
ار ْأح ِ
ِ
قع َأ ْخ َه ِ
اد ا ْل ُؿ َقافِ َؼ ِة ل ِ ْؾؽِت ِ
َاب ُح َّج ٌة َق ْط ِع َّق ٌة َف َقـْتَظِ ُؿ بِ َفا ِآ ْستِدْ َٓل َط َؾك
َ
َجؿ َ
ا ْل َػر ِضق ِة ن َّط ِردا َفاح َػ ْظفا َف َتـْ َػعؽ فِل نق ِ
اض َع َشتَّك..
ََ
ْ
ْ َّ ُ ً ْ َ
ونؿـ أفتك بؽػر نـؽر طذاب الؼهر الؾجـة الدائؿة كؿا يف نضؿقن فتاوادا
( )0;/7رقؿ:);399( :حقث سئؾقا نا حؽؿ نـ يـؽر طذاب الؼهر بحجة أهنا -
أي إحاديث القاردة يف طذاب الؼهر  -دل أحاديث لحاد وحديث أحاد
ٓ يمخذ بف نطؾؼا ،ودؿ ٓ يـظرون إىل الحديث ححقح أو حسـ أو ضعقػ
ولؽـ يـظرون إلقف نـ جفة كقكف لحادا أو نرويا بطرق نختؾػة فنذا وجدوه
حديث لحاد مل يلخذوا بف فؿا دق الرد طؾقفؿ؟
فلجابوا :الحؿد هلل وحده والصالة والسالم ط ى رسقلف وللف وححهف. .
وبعد :إذا ثهت حديث أحاد طـ الرسقل ح ى اهلل طؾقف وسؾؿ كان حجة فقؿا
دل طؾقف اطتؼادا وطؿال إلمجاع أدؾ السـة ،ونـ أكؽر آحتجاج بلحاديث أحاد
بعد إقانة الحجة طؾقف ففق كافر ،وارجع يف الؿقضقع إىل كتاب الصقاطؼ ٓبـ
الؼقؿ أو نختصره لؾؿقحظ.
وباهلل التقفقؼ ،وح ى اهلل ط ى كهقـا نحؿد وللف وححهف وسؾؿ.
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وكذا أفتك بؽػره العالنة ابـ باز



كؿا يف فتاوى كقر ط ى الدرب

( )306/6قال :طذاب الؼهر حؼ ،فؼد بقابرت بف الـصقص طـ الـهل ح ى اهلل
طؾقف وسؾؿ ،وأمجع طؾقف الؿسؾؿقن ،ودل طؾقف الؼرلن الؽريؿ يف ققلف بعاىل:
ِ
﴿الـ َُّار ُي ْع َر ُض َ
اط ُة
الس َ
قن َط َؾ ْق َفا ُغدُ ًّوا َو َطش ًّقا﴾ دذا نعـاه يف الهرزخَ ﴿ :و َي ْق َم َب ُؼق ُم َّ
َأ ْد ِخ ُؾقا َلل فِ ْر َط ْق َن َأ َشدَّ ا ْل َع َذ ِ
اب﴾ ،وققلف﴿ :الـ َُّار ُي ْع َر ُض َ
قن َط َؾ ْق َفا ُغدُ ًّوا َو َط ِش ًّقا﴾
دذا يف الهرزخ ،كسلل اهلل العافقة.
فالؿؼصقد أن نـ أكؽر طذاب الؼهر يستتاب ،وإن باب وإٓ قتؾ كافرا،
كسلل اهلل العافقة.

وقال العالنة العثقؿقـ 

يف فتاوى ودروس يف الؿسجد الحرام لؼاء

(; :)03نـ أكؽر طذاب الؼهر بعد أن طؾؿ أكف ثابت بالؽتاب والسـة ففق نؽذب
هلل ورسقلف والؿؽذب هلل ورسقلف كافر.
وقال العالنة إلهاين  كؿا دق نـشقر بصقبف :حقـ سئؾ نا حؽؿ الذيـ
يـؽرون طذاب الؼهر.
فلجاب :الذيـ يـؽرون إن كاكقا يعؾؿقن أن طذا الؼهر ثابت يف الؽتاب
والسـة ثؿ دؿ نع طؾؿفؿ دذا يـؽرون ففؿ كػار .
وإن كاكقا ٓ يعؾؿقن ففؿ جفال ،وإذا كاكقا جفآ فعؾقفؿ أن يطهؼقا ققل اهلل
طزو جؾ﴿ :فاسللقا أدؾ الذكر إن كـتؿ ٓ بعؾؿقن﴾ ...
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دذا نا أردكا بقاكف يف دذا الؿعتؼد الؿفؿ طذاب الؼهر وكعقؿف بذكر مجؾة نـ
أي ات الؼرلكقة وإحاديث الثابتة الـهقية وإمجاع طؾؿاء إنة اإلسالنقة ط ى
إثهات طذاب الؼهر وكعقؿف ،نع كؼؾ أققال أدؾ العؾؿ يف كػر حؽؿ نـ أكؽره بؿا
ٓ يدع -إن شاء اهلل بعاىل -شؽا لؿـ أراد اهلل طزوجؾ بقفقؼف ٓطتؼاد دذا الحؼ،
والحذر ط ى كػسف نـ بعريضفا لؾضالٓت الؿققعف يف الؿفالؽ ،بغقر حجة يؾؼك
اهلل سهحاكف هبا سقى نا ألهسف طؾقفؿ الشقطان نـ ُّ
الش َهف ،وسقء الػفؿ لهعض
أيات نـفا:
الشبهة األولى :سقء ففؿفؿ لؼقل اهلل بعاىلَ ﴿ :قا ُلقا َيا َو ْي َؾـَا َن ْـ َب َع َثـَا نِ ْـ
ِ
الر ْح َؿ ُـ َو َحدَ َق ا ْل ُؿ ْر َس ُؾ َ
قن﴾ [يس ]78 :فؼالقا أن الؼهر إكؿا دق
 َن ْر َقدكَا َد َذا َنا َو َطدَ َّ
نرقد والؿرقد نقضع الراحة.
قال أبق نـصقر الؿابريدي  يف بػسقره ( :)78:/:نـ الـاس نـ يـؽر
طذاب الؼهر هبذه أية يؼقل :الؿرقد :نقضع الراحة ،والراقد دق الذي يؽقن يف
راحة ،فؾق كان لفؿ طذاب ،أو كاكقا يف طذاب ،مل يؽقكقا يف رقدة وٓ راحة.
والجواب :حح طـ بعض أدؾ العؾؿ أن دذا يؽقن بقـ الـػختقـ ،وأكف يرفع
طـفؿ العذاب بقـفؿا.
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طشرة َو ِدل َق ْقلف  َط َذاب
الرابِ َعة َ
قال ابـ الؼقؿ  يف الروح (; :):ا ْل َؿ ْس َل َلة َّ
ا ْل َؼ ْهر َدائِؿ أم ُنـْ َؼطع.
ان< كقع د ِائؿ سقى نا ورد فِل بعض ْإَح ِ
جقاهبا َأكف كَق َط ِ
اديث َأكف ُي َخػػ
َ
َ
ْ
َ
َطـ ُْفؿ َنا َبقـ الـػختقـ َفنِذا َقا ُنقا نـ ُق ُهقردؿ َقا ُلقاَ ﴿ :يا ويؾـا نـ بعثـَا نـ
نرقدكا﴾ َويدل ط ى َد َوانف َق ْقلف َب َعا َلك﴿ :الـَّار يعرضقن َط َؾ ْق َفا غدوا وطشقا﴾
َويدل َط َؾ ْق ِف َأ ْيضا َنا بؼدم فِل َح ِديث َس ُؿ َرة ا َّل ِذي َر َوا ُه ال ُه َخ ِ
ار ّي فِل ُر ْؤيا الـَّهِل
َوفِقف َف ُف َق يػعؾ بِ ِف َذلِؽ إِ َلك َي ْقم ا ْل ِؼ َقا َنة.
ِ
ِ
ِ
قصة الجريدبقـ َل َع َّؾف ُي َخػػ َطـ ُْف َؿا َنا مل بقهسا
َوفل َحديث ْابـ َط َّهاس فل َّ
َفجعؾ الت ْ
َّخ ِػقػ ُن َؼ ّقدا برصقبتفؿا َف َؼط.
ِ
ِ
ِ
ثؿ َأ َبك ط ى ققم
الربقع بـ أكس َطـ أبل ا ْل َعال َقة َطـ أبل ُد َر ْي َرة َّ
َوفل َحديث ّ
برضخ رؤوسفؿ بالصخر كؾؿا رضخت َطا َد ْت َٓ يػتر َطـ ُْفؿ نـ َذلِؽ َش ْلء َوفِل
ِ ِ
خسػ اهلل بِ ِف إَ ْرض
قصة ا َّل ِذي لهس برديـ َوجعؾ يؿشل يتهختر َف
َ
الصحقح فل َّ
َّ
َف ُف َق يتجؾجؾ فِ َقفا إِ َلك َي ْقم ا ْل ِؼ َقا َنة.
ِ
وفِل ح ِديث ا ْلهراء بـ َط ِ ِ
ثؿ يػتح َل ُف َباب إِ َلك الـَّار َفقـْظر
ازب فل َّ
َ
َ
َ
قصة ا ْل َؽافر َّ
ِ
ِ
ِ
ثؿ يخرق
الس َ
اطة َر َوا ُه اإل َنام َأ ْحؿد َوفل بعض صرقف َّ
إِ َلك َن ْؼ َعده ف َقفا َحتَّك بؼقم َّ
َل ُف خرقا إِ َلك الـَّار فقلبقف نـ غؿفا ودخاهنا إِ َلك ا ْل ِؼ َقا َنة .ادـ
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قال العالنة العثقؿقـ  يف الؾؼاء الشفري ( :)89وأنا ققلفؿ( :نـ بعثـا
نـ نرقدكا) فؿرقد اإلكسان نحؾ رقاده ،وٓ يؾزم نـ ذلؽ أن يـام ،كؿا بؼقل
نثالً :دذا نرقدي وبضطجع فقف وٓ بـام.

وأخرج ابـ جرير 

يف بػسقره طـ قتادة ،:قالقا يا ويؾـا نـ بعثـا نـ

نرقدكا " قال :دذا ققل أدؾ الضاللة " والرقدة  :نا بقـ الـػختقـ وسـده
ححقح.
وجاء كذلؽ طـ أبل حالح قال كاكقا يرون أن العذاب يخػػ طـ أدؾ
الؼهقر نا بقـ الـػختقـ  ،فنذا جاءت الـػخة الثاكقة قالقا  :يا ويؾـا نـ بعثـا نـ
نرقدكا .أخرجف ابـ أبل شقهة يف الؿصـػ ( )816/9وسـده ححقح.

ودؽذا قال يحقك بـ سالم يف بػسقره.
وقال الهغقي  يف بػسقرهَ :و َق َال َأ ْد ُؾ ا ْل َؿ َعاكِل :إِ َّن ا ْل ُؽ َّػ َار إِ َذا َطا َيـُقا َج َفـ ََّؿ
اب ا ْل َؼ ْه ِر فِل َجـْهِ َفا كَالـ َّْقمَِ ،ف َؼا ُلقاَ :يا َو ْي َؾـَا َن ْـ َب َع َثـَا نِ ْـ
اع َط َذابِ َفا َح َار  َط َذ ُ
َو َأك َْق َ
ِ
الر ْح َؿ ُـ َو َحدَ َق ا ْل ُؿ ْر َس ُؾ َ
قن﴾ [ َأ َق ُّروا ِحق َـ َل ْؿ
 َن ْر َقدكَا؟ ُث َّؿ َقا ُلقاَ ﴿ :د َذا َنا َو َطدَ َّ
َيـْ َػ ْع ُفؿ ْ ِ
اإل ْق َر ُار.
ُ
الشبهة الثانية :سقء ففؿفؿ لؼقل اهلل بعاىل َٓ ﴿ :يذوققن فِ َقفا ا ْل َؿ ْقت إِ َّٓ
الؿقبة إوىل﴾ وقالقاَ :ل ْق َح ُاروا َأ ْح َقا ًء فِل ا ْل ُؼ ُه ِ
قر َل َذا ُققا ا ْل َؿ ْق َت َن َّر َب ْق ِـ َٓ َن ْق َب ًة
و ِ
احدَ ًة .
َ
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قال العقـل  يف طؿدة الؼاري (َ :)067/:وأكؽر َذلِؽ ضرار بـ َط ْؿرو
احت َُّجقا فِل َذلِؽ بؼقلف َب َعا َلك:
َوبشر الؿريسل َوأكْثر ا ْل ُؿ َت َل ِّخريـ نـ ا ْل ُؿ ْعتَز َلةَ ،و ْ
﴿ َٓ يذوققن فِ َقفا ا ْل َؿ ْقت إِ َّٓ الؿقبة إوىل﴾ [الدُّ خانَ . ]87 :أي َٓ :يذوققن فِل
ِ
نر َب ْق ِـ َٓ نق َبة
ا ْلجـَّة نقبا سقى الؿقبة إوىلَ ،و َلق َح ُاروا َأح َقاء فل ا ْل ُؼ ُهقر لذاققا َّ
و ِ
احدَ ة.
َ
قال العقـل َ :ولـَا ل َيات :إِ ْحدَ َاداَ :ق ْقلف َب َعا َلك﴿ :الـَّار يعرضقن َط َؾ ْق َفا
غدوا وطشقا﴾ [غَافِرَ . ]86 :ف ُف َق َح ِريح فِل التعذيب بعد ا ْل َؿ ْقت...
إىل أن قالَ :وأنا ا ْل َجقاب َطـ َق ْقلف َب َعا َلك َٓ ﴿ :يذوققن فِ َقفا ا ْل َؿ ْقت َّإٓ
الض ِؿقر فِ َقفا لؾجـة
الؿقبة إوىل﴾ [الدُّ خانَ ، ]87 :أن َذلِؽ وحػ ٕدؾ ا ْلجـَّةَ ،و َّ
َأي َٓ :يذوققن أدؾ ا ْلجـَّة فِل ا ْلجـَّة ا ْل َؿ ْقت َف َال َيـْ َؼطِع كعقؿفؿ ك ََؿا ا ْك َؼطع كعقؿ
أدؾ الدُّ ْكقا بِا ْلؿق ِ
ت.
َ َْ
قال الؿؾطل يف التـهقف والرد ط ى أدؾ إدقاء (َ :)086وأكؽر جفؿ  َط َذاب
ا ْل َؼ ْهر ونـؽرا وكؽقرا َو َق َال َأ َل ْق َس َي ُؼقل َٓ ﴿ :يذوققن فِ َقفا ا ْل َؿ ْقت إِ َّٓ الؿقبة
إوىل﴾.
َوقد أخهركَا بِ َل ْنر ُنـؽر َوكَؽِقر َفؿـ أوىل َأن يتهع الـَّهِل ح ى اهلل َط َؾ ْق ِف َوسؾؿ أم
ِ
ثؿ َبعثف بعد
ثؿ ُي َؼال َل ُفؿ أخهروكا َطـ ُط َز ْير حقـ أنابة اهلل طز َوجؾ نائَة َطام َّ
جفؿ َّ
ِ
اردؿ ودؿ
َنقبف كؿ نق َبة َأ َنا َب ُف َوكؿ َح َقاة َأ ْح َقا ُه ﴿أمل َب َر إِ َلك ا َّلذيـ َخ ُ
رجقا نـ د َي ْ
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ثؿ أحقادؿ إِن اهلل ُ
لذو فضؾ ط ى الـَّاس
ُأ ُلقف حذر ا ْل َؿ ْقت َف َؼ َال َل ُفؿ اهلل نقبقا َّ
ِ
الس ْه ُع َ
قسك ﴿أركا اهلل جفرة﴾
لؿ َ
قن ا َّلذيـ َقا ُلقا ُ
َو َلؽـ َأكثر الـَّاس َٓ يشؽرون﴾ َو َّ
ِ
ثؿ بعثـاكؿ نـ بعد نقبؽؿ َل َع َّؾ ُؽ ْؿ
ثؿ أحقادؿ َو َذل َؽ َق ْقلف َب َعا َلكَّ ﴿ :
فلناهتؿ اهلل َّ
بشؽرون﴾ كؿ نق َبة أناهتؿ َوكؿ َح َقاة أحقادؿ.

وقال ابـ بطال 

يف شرح الهخاري ( :)38:/3وقال أبق طثؿان بـ

الحداد :ولقس ىف ققلف بعاىل ٓ﴿ :يذققن فقفا الؿقت إٓ الؿقبة إوىل)﴾
[الدخان ]78 :نا يعارض نا ثهت نـ طذاب الؼهر ،فؼال﴿ :وٓ بحسهـ الذيـ قتؾقا
ىف سهقؾ اهلل أنقا ًبا بؾ أحقاء طـد رهبؿ يرزققن﴾ [لل طؿران ]08; :أية ،فؾؿا كاكت
حقاة الشفداء قهؾ نحشردؿ لقست برادة ،لؼقلف بعاىل ٓ﴿ :يذوققن فقفا الؿقت
إٓ الؿقبة إوىل﴾ [الدخان ]78 :ونـ أكؽر حقاة الشفداء بعد نقهتؿ قهؾ نحشر
الـاس ،وادطك أن ققلف بعاىل﴿ :أحقاء طـد رهبؿ يرزققن﴾ [لل طؿران ]08; :يقم
الؼقانة أبطؾ نا اقتضاه ققلف﴿ :ويستهشرون بالذيـ مل يؾحؼقا هبؿ نـ خؾػفؿ﴾
[لل طؿران]08; :

ٕن الشفداء وغقردؿ نـ مجقع الـاس يتقافقن يقم الؼقانة،

ويستحقؾ فقؿـ وافاه غقره أن يؼال ىف الذى وافاه أكف سقؾحؼف ،ويؼال فقف بلكف
خؾػف.
الشبهة الثالثة :نـ جفة العؼؾ :قال العقـل  يف طؿدة الؼاري:
َو َقا ُلقا :أنا نـ ِج َفة ا ْلعؼؾ َف َلكا كرى شخصا يصؾب َويهؼك نصؾقبا إِ َلك َأن
بذدب أجزاؤه و َٓ كشادد فِ ِ
ْ
قف َأح َقاء ونساءلةَ ،وا ْل َؼ ْقل َل ُفؿ هبؿا َن َع ا ْل ُؿ َشاددَ ة
َ
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سػسطة َض ِ
اد َرة ،وأبؾغ نِـْ ُف نـ َأكؾتف الس َهاع والطققر َو َب َػ َّر َق ْت أجزاؤه فِل بطقهنا
ِ
ِ
الر َياح
وحقاحؾفا ،وأبؾغ نـْ ُف نـ أحرق َحتَّك يػتت وذري أجزاؤه الؿػتتة فل ِّ
ا ْلع ِ
ٓ وجـقبا وقهق ً
اح َػة شؿا ً
ٓ ودبقراَ ،فنكَّا كعؾؿ طدم إحقائف ونساءلتف وطذابف
َ
ورة...
َض ُر َ
وأجاب أهل العؾم بلجوبة طديدة أوسعفا فقَم رأيت جواب:
اإلنام نحؿد بـ إسؿاطقؾ إنقر الصـعاين يف التـقير ( )817/3فؼال :
واطؾؿ :أكف قد شؽؽ بعض الؿالحدة نؿـ ٓ حظ لف يف اإليؿان يف طذاب الؼهر
ووافؼفؿ إخقاهنؿ نـ أدؾ آبتداع وقالقا :كؾ حديث يخالػ نؼتضك العؼؾ
والحس يؼطع بتخطئة كاقؾقف قالقا :وكحـ كرى نـ يصؾب ط ى خشهة ندة صقيؾة
ٓ يسلل وٓ يجقب وٓ يتحرك وٓ يتققد جسؿف كار ًا ،قالقا :وقد كؽشػ الؼهر
فال كجد فقف نالئؽة يضربقن الؿقت بؿطارق الحديد وٓ كجد دـاك حقات وٓ
ثعابقـ وٓ كقراك ًا بلجج .قالقا :ونـ افترستف السهاع وهنشتف الطققر وبػرقت
أجزاؤه يف أجقاف السهاع وحقاحؾ الطققر وبطقن الحقتان ونذارح الرياح كقػ
يسلل أجزاؤه نع بػرقفا؟
وكقػ يتصقر نسللة الؿؾؽقـ لؿـ دذه حػتف؟ وكقػ يصقر الؼهر طؾقف
روضة نـ رياض الجـة ،أو حػرة نـ حػر الـار وكحق دذا نـ أدلتفؿ الهاصؾة.
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فـؼقل :اطؾؿ أن الرسؾ طؾقفؿ السالم ٓ يخهرون بؿا بحقؾف العؼقل وبؼطع
باستحالتف بؾ خهردؿ قسؿان:
أحدهما :نا بشفد بف العؼقل.
والثاني :نا ٓ بدركف بؿجرددا كالغققب التل أخهروا هبا نـ بػاحقؾ
الهرزخ ،وبػاحقؾ الثقاب والعؼاب.
والقاجب اإليؿان بؿا جاء بف الرسقل نـ غقر غؾق فقف وٓ بؼصقر.
وثانيًا :أكف بعاىل جعؾ الدور ثالثة :دار الدكقا ،ودار الهرزخ ،ودار الؼرار،
وجعؾ لؽؾ دار أحؽا ًنا بختص هبا ،فلحؽام دار الدكقا جعؾفا ط ى إبدان
وإرواح بهع لفا وقد جعؾ أحؽانف الشريػة نتربهة ط ى نا يظفر نـ حركات
الؾسان والجقارح وإن أضؿرت الـػقس خالففا وجعؾ أحؽام الهرزخ ط ى
إرواح وإبدان بهع لفا فإرواح يف دار الهرزخ التل دل بهاشر العذاب والـعقؿ
وإبدان نتابعة لفا بلمل بللؿفا وبـعؿ بـعقؿفا وإرواح خػقة وإبدان كالؼهقر
لفا فتجري أحاكؿ الهرزخ ط ى إرواح وبسري إىل إبدان كؿا يف دار الدكقا
بجري ط ى إبدان وبسري إىل أرواحفا.
وقد أراكا اهلل يف الدكقا كقط ًا نـ ذلؽ يف الـائؿ فنن إنر الذي يتـعؿ بف أو يتلمل
بف يف الؿـام يجري ط ى روحف أحالً والهدن بهع لف يف ذلؽ فؼد يؼقى نا يـال
ضفقرا بقـ ًا نـ التلمل أو الؿتـعؿ فؼد يرى أكف
الروح نـ ذلؽ فتظفر ط ى الهدن
ً
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يضرب ويصهح وأثر الضرب يف جسؿف وقد يرى أكف يلكؾ وأثر الطعام يف فؿف
ويذدب طـف الجقع والظؿل وقد يـام بقـ الؿستقؼظقـ ويرى طجائب يخهر هبا وٓ
يدرك نـ يشادده نـ الؿستقؼظقـ حقلف شقئ ًا وذلؽ ٕن دذا حؽؿ يجري لروحف
ودق نـؼطع طـ بدكف اكؼطا ًطا نا فنذا بجرد الروح طـ الهدن يف الهرزخ واكؼطع
طـف اكؼطا ًطا أكؿؾ نـ ذلؽ آكؼطاع جرت طؾقف أحؽانف نـ طذابف وكعقؿف وسعة
قهره طؾقف وضقؼف أبؿ نـ حال الـائؿ وٓ يشادده إحقاء فنذا حشرت إجساد
وكاكت أحؽام دار الؼرار ط ى الروح والجسد مجق ًعا.
نحجقبا طـ إدراك
وثالثًا :أن اهلل بعاىل جعؾ أنر أخرة ونا يتصؾ هبا غق ًها
ً
الؿؽؾػقـ يف دذه الدار وذلؽ لحؽؿة جؾقؾة يتؿقز نـ يمنـ بالغقب نـ غقره،
فلول ذلؽ أهنا بـزل الؿالئؽة ط ى الؿحتضر وبجؾس قري ًها نـف ويشادددؿ طقاكًا
ويتحدثقن طـده وقد يسؾؿقن طؾقف ويرد طؾقفؿ بارة بنشاربف وبارة بؾػظف وقد
يخاصهفؿ ويرحب هبؿ.
وقد روي نـ دذا أكقا ًطا يخرج طـ الحصر وقد أشار اهلل بعاىل إىل ذلؽ
بؼقلفَ ﴿ :ف َؾق َٓ إِ َذا ب َؾ َغ ِ
ت ا ْل ُح ْؾ ُؼق َم * َو َأكت ُْؿ ِحقـ َِئ ٍذ َبـ ُظ ُر َ
ون * َوك َْح ُـ َأ ْق َر ُب إِ َل ْق ِف
ْ
َ
نِـ ُؽ ْؿ َو َلؽِـ َّٓ ُب ْه ِص ُر َ
ون﴾ [القاقعة ]:7 - :3 :أي أقرب إلقف بؿالئؽتـا ورسؾـا
ات ا ْلؿق ِ
قن يف َغؿر ِ
ولؽـؽؿ ٓ بروهنؿ وقالَ ﴿ :ل ْق َب َرى إِ ِذ ال َّظال ِ ُؿ َ
ت َوا ْل َؿ َال ِئ َؽ ُة
َْ
ََ
ب ِ
اس ُطق ْا َأ ْي ِد ِيف ْؿ َأ ْخ ِر ُجق ْا َأك ُػ َس ُؽ ُؿ ا ْل َق ْق َم﴾ [إكعام ]0;3 :ففذا أول إنر ودق يف
َ
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دار الدكقا غقر نشادد لـا ثؿ يخرجقن روحف ولفا كقر كشعاع الشؿس ورائحة
أصقب نـ رائحة الؿسؽ وذلؽ ٓ يشادده الحاضرون.
ورابعًا :أن كار الهرزخ نـ كار أخرة وكار أخرة لقست نثؾ كار الدكقا حتك
يشادددا نـ يشادد كار الدكقا ففل أشد نـ كار الدكقا وٓ يـظردا أدؾ الدكقا وٓ
يدركقهنا وقد يطؾع اهلل بعض طهاده طؾقفا وثهت يف إحاديث أكف يدركفا الـائؿ .
وقد سرد ابـ أبل الدكقا يف كتاب الؼهقر نـ الروايات يف دذا الؿعـك شق ًئا
حالحا وذكر نؿا روى لف نـ
شطرا
واس ًعا وكؼؾ نـف ابـ الؼقؿ يف كتاب الروح
ً
ً
شادد ذلؽ روايات مجة ثؿ قال :ودذه إخهار وأضعاففا وأضعاف أضعاففا نؿا
ٓ يتسع لف الؽتاب نؿا أراه اهلل بعض طهاده نـ طذاب الؼهر وكعقؿف طقاكًا ،وكقػ
يـؽر دذا نـ يمنـ بلن جهريؾ طؾقف السالم يـزل ط ى الـهل  -ح ى اهلل طؾقف وسؾؿ
 ويسد إفؼ وٓ يراه أحد غقره ،وقد يتؿثؾ لف رجالً يؽؾؿف وٓ يسؿعف وٓ يراهنـ إىل جـهف  -ح ى اهلل طؾقف وسؾؿ -؟ وكقػ يـؽر دذا نـ يمنـ بلن الؿالئؽة
بؼطع نا بقـ السؿاء وإرض نـ الؿسافة يف لحظة؟

وكقػ يـؽر دذا نـ يؼر أن جهريؾ طؾقف السالم كان يؼرئ الـهل 
ويدارسف الؼرلن والحاضرون ٓ يروكف؟ وكقػ يـؽر دذا نـ يمنـ بلن الؿالئؽة
كزلت بجادد الؽػار ط ى الخقؾ وبضرب نـفؿ فقق إطـاق وٓ يشاددوهنا؟
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وكقػ يـؽر دذا نـ يمنـ بلن لديف كابهقـ لؾحسـات والسقئات ٓ يػارقاكف
وٓ يرامها؟ وكقػ يـؽر دذا نـ يمنـ بؿا جاءت بف الرسؾ نـ إخهار الغائهة
طـا خهر نـ دق يشادددا؟
وبالجؿؾة فنن اهلل بعاىل قد حجب طـ بـل لدم أشقاء كثقرة ٓ يدركقهنا يف دار
الدكقا واهلل بحؽؿتف ولطػف حجب طـ العهاد طذاب الؼهر ٕهنا ٓ بحتؿؾف طؼقلفؿ
وٓ بحتؿؾف قؾقهبؿ وقد ضفر ذلؽ فقؿـ أصؾعف اهلل ط ى ذلؽ.
إذا طرفت دذا ،طرفت أن دذه التقسعة واإلضاءة ،والخضرة والـار لقست
نـ جـس نا كشادده يف الدكقا ،وإكؿا دل نـ أنر أخرة الذي قد أسهؾ اهلل طؾقف
الغطاء طـ العققن لقؽقن اإلقرار بف واإليؿان سه ًها لسعادهتؿ ،فنذا اكؽشػ طـفؿ
الغطاء حار طقاكًا نشاددً ا ،وأكف لق كان الؿقت نقضق ًطا بقـ الـاس مل يؿتـع أن
يلبقف الؿؾؽان فقسلٓكف نـ غقر أن يشعر الحاضرون بذلؽ ،ويضرباكف وكحق ذلؽ
ويجقهفؿا فنكف ٓ يؿتـع أن يرد اهلل إىل الؿصؾقب روحف وإىل الغريؼ روحف ويسلل
ويجقب ودق كذلؽ وقد أخهركا اهلل أكف نا نـ شلء إٓ يسهح بحؿده وأزال طـا نا
قصر إدراكف طـ طؼقلـا بؼقلفَ ﴿ :و َلؽِـ َّٓ َب ْػ َؼ ُف َ
قح ُف ْؿ﴾ [اإلسراء. ]66 :
قن َب ْسهِ َ
فهفذا زال نا بقمهف نـ جعؾف نجاز ًا طـ دٓلتفا ط ى حاكعفا فنن الدٓلة
نػؼقدة وطرفت أكف لقس نع الؿـؽر لعذاب الؼهر والؿشؽؽ فقف إٓ نجرد اإلباء
والرد لؿا ثهت طـ اهلل وطـ رسقلف  .ادـ الؿراد

34

ذكر بعض ما ألبسى الشيطان على منكري عراب القرب من الشبوة

وقال حافظ حؽؿل  يف نعارج الؼهقل (َ :)903/8د ِذ ِه ُخ َال َح ُة ُش َه ِف ِف ِؿ
اسدَ ِة و َأ ْففانِ ِفؿ ا ْل َػ ِ
اح َض ِة ونحص َؾ ُة لر ِائ ِفؿ ا ْل َؽ ِ
الدَّ ِ
اسدَ ِة َو َأ ْذ َداكِ ِف ُؿ ا ْل َهائِدَ ِة
َ ُ َ ِّ
َ َ ُ
َ ُ
و َٓ َطجب و َٓ استِ ْغراب نِؿـ َأ ْلحدَ فِل َأسؿ ِ
اء ال َّؾ ِف َو ِح َػابِ ِف َو َج َحدَ َنا َح َّر َح بِ ِف
َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ
َ
ْ َ
َب َعا َلك فِل ن ْح َؽ ِؿ ل َيابِ ِفَ ،ور َّد نا َح َّح َط ِـ الرس ِ
قل  نِ ْـ َأ ْق َقال ِ ِف َو َأ ْف َعال ِ ِف
َّ ُ
َ َ
ُ
الر ْح َؿاكِ َّل بِا ْل َحدْ ِ
َو َب ْؼ ِر َيرابِ ِفَ ،و َح َّؽ َؿ ا ْل َع ْؼ َؾ فِل َّ
س
الش ْر ِع َو َط َار َض ا ْل َق ْح َل َّ
الشق َطاكِل ،و َقدَّ م ْأراء الس ِؼقؿ َة َط َؾك السـ َِـ ا ْلؿست َِؼقؿ ِة ،ول َثر ْإَ ْدقاء َّ ِ
قؿ َة
الذن َ
َ َ
ُ ْ َ َ َ
ُّ
َّ ْ ِّ َ َ َ َ َّ َ
ِ
يؿ ِة.
َط َؾك ا ْل َؿ َح َّجة ا ْل َؼ ِق َ
ِ
قب و َٓ َغ ِر ٍ ِ
اب ا ْل َؼ ْه ِر َو َغ ْق َر ُه نِ ْـ
يب ن َّؿ ْـ َد َذا َش ْل ُك ُف َأ ْن ُيـْؽ َر َط َذ َ
َف َؾ ْق َس بِ َع ِج ٍ َ
َأ ْكه ِ
ب ا َّلتِل َٓ ي َش ِ
ف ِْ
اء ا ْل َغ ْق ِ
اإلك َْس َ
ان إِ َّٓ َد َذا
اددُ َداَ ،و َنا َل ُف َٓ ُيـْؽِ ُر َذل ِ َؽ َو ُد َق َٓ َي ْع ِر ُ
ُ
َ
جسؿ ا َّل ِذي ُد َق ا ْل ِ
ِ
ج ْؾدُ َوال َّؾ ْح ُؿ َوا ْل َع ْظ ُؿ َوا ْل ُع ُر ُ
اب َو َّ
قـ
الش َر ِاي ُ
وق َو ْإَ ْط َص ُ
ا ْل ْ َ
الش َر ِ
َوك َْح ُق َدا نِ َّؿا َي ْؿتَؾِ ُئ بِ َؽ ْث َر ِة ال َّط َعا ِم َو َّ
اب فقف ويخؾق بؼؾتفؿا َط َؾ ْق ِف َو َنا َل ُف
َٓ يـْؽِر َذل ِ َؽ و ُدق َٓ ي ِؼر بِؿقج ٍ
قد إِ َّٓ َن ْس ُؿق ًطا ُن َت َؽ ِّؾ ًؿا بِ ِف ُن ْه ِص ًرا َن ْش ُؿق ًنا
ُ ُّ َ ْ ُ
َ َ
ُ ُ
قسا.
َن ْؾ ُؿ ً
َو َنا َل ُف َٓ ُيـْؽِ ُر َذل ِ َؽ َو َص ِري َؼ ُت ُف فِل الـ ُُّص ِ
قػ
الص ِريحِ َو َب ْض ِع ُ
قص َأ َبدً ا َب ْل ِو ُيؾ َّ
الص ِ
ح ِ
لحا ٌد َضـِّ َّق ٌة َٓ ُب ِػقدُ ا ْل َق ِؼق َـ َو َل ْق َس ْت بِ َل ْح ٍؾ بِ َز ْط ِؿ ِف ِطـْدَ ا ْل ُؿ َح ِّؼ ِؼق َـ.
قح َو َأك ََّفا َ
َّ
قص َو َنا َك َؼ َؿ نِـ َْفا إِ َّٓ َأك ََّفا َخا َل َػ ْت َد َقا ُه َو َح َّر َح ْت بِـَ ْؼ ِ
ْب لِؾـ ُُّص ِ
ض َد ْط َقا ُه
َو َٓ َذك َ
ال ُشق ِ
ِ
ِ
قخ ِف َو َددَ َن ْت َط َؾ ْق ِف َنا َقدْ
اب َن ْغ َزا ُه َو َأ ْو َج َه ْت َط َؾ ْقف َك ْه َذ َأ ْق َق ِ ُ
َو َسدَّ ْت َط َؾ ْقف َب َ
َبـَا ُهَ ،و َأ ْل َز َن ْت ُف بِا ِّص َراحِ ك ُِّؾ َق ْق ٍل َغ ْق ِر َنا َقا َل ُف ال َّؾ ُف َأ ْو َر ُسق ُل ُف َ ،وكَا َد ْت َط َؾ ْق ِف بِ َل ْب َؾ ِغ
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ٍ

ِ

ِ

َح ْقتَ ﴿ :أ ْم َل ُف ْؿ ُش َركَا ُء َش َر ُطقا َل ُف ْؿ ن َـ الدِّ ِ
يـ َنا َل ْؿ َي ْل َذ ْ
ن بِف ال َّؾ ُف﴾ ُّ
قرى]80 :
[الش َ
...
إىل أن قال :و َأنا ُشهفتُفؿ ا ْلع ْؼؾِق ُةَ :ف ِفل َٓ َبؾِ ُقؼ إِ َّٓ بِع ُؼقل ِ ِفؿ الس ِ
خق َػ ِةَ ،فنِ َّن
ُ
َ َّ ْ َ ُ ُ َ َّ
ُ َّ
َ
ِ
ِ
قؿ ا ْل ُؿت َِّص ُؾ بِا ْل ِج ْس ِؿ َأ َل ُؿ ُف َل ْق َس بِ ُؿدْ َر ٍك فِل الدُّ ْك َقا
وح ا َّلتل َط َؾ ْق َفا ا ْل َع َذ ُ
الر َ
اب َأ ِو الـَّع ُ
ُّ
َو َٓ َي ْع َؾ ُؿ ُف إِ َّٓ ال َّؾ ُف َف َؿ ْـ ك َ
وح َن ْـ َي ْؿ ِشل َن َع ُف َو ُي َؽ ِّؾ ُؿ ُف َو َي ْل َب ِؿـُ ُف َو ُي َعانِ ُؾ ُف
َان َٓ ُيدْ ِر ُك ُر َ
ػ ُيدْ ِر ُك ُف إِ َذا َح َار نـ َطا َل ِؿ ْأ ِخ َر ِة َل ْق َس نِ ْـ َطا َل ِؿ الدُّ ْك َقا؟
َف َؽ ْق َ
و َأي ًضا َف ِ
اب َذل ِ َؽ َط ْـ َأ ْد ِؾ الدُّ ْك َقا نِ ْـ ِح ْؽ َؿ ِة ال َّؾ ِف َب َعا َلك ا ْل َهال ِ َغ ِة َو َر ْح َؿتِ ِف
احت َج ُ
ْ
َ ْ
بِ ِف ْؿَ ،و َقدْ َق َال الـَّهِ ُّل  « :ال ْو آ اأنْ آ ات ادا اف ُـوا ال اد اط ْو ُت ال َّؾ اه اط َّز او اج َّل اأنْ ُي ْس ِؿ اع ُؽ ْم
ِ
ِم ْن اط اذ ِ
س اؿ ُع».
اب ا ْل اؼ ْبرِ ا َّلذي اأ ْ
ان ْ ِ
اإليؿ ِ
َو َأ ْي ًضا َف َل ْك َثر ُأن ِ ِ
ات باصِـَ ٌة نِـَّا ُِٕ ُن ٍ
قر َغائِ َه ٍة َطـَّا َو ِد َل َأ ْط َؾك
قر ْ َ
ُ ُ
اطت َؼا َد ٌ َ
ِ
ِ
ِ ِ
اإليؿ ِ
ِ
ُقن بِا ْل َغ ْق ِ
ان﴿ :ا َّل ِذي َـ ُي ْمنِـ َ
ب َطـَّا فِل
ب﴾ [ا ْل َه َؼ َر ِةَ ]3 :و َذل َؽ َغائ ٌ
ح َػات َأ ْد ِؾ ْ َ
ا ْلحق ِ
اة الدُّ ْك َقا َوك َْح ُـ َك ْع َؾ ُؿ ُف َط ِـ ال َّؾ ِف ِط ْؾ َؿ ا ْل َق ِؼ ِ
قـ َفنِ َذا َخ َر ْجـَا نِ ْـ َد ِذ ِه الدَّ ِار َح َار
ََ
قـ﴿ :ب ْؾ ك ََّذبقا بِؿا َلؿ ي ِ
ِ
ِ
حق ُطقا بِ ِع ْؾ ِؿ ِف َو َل َّؿا
ُ َ ْ ُ
ا ْل َغ ْق ُ
ب َش َفا َد ًة َو َر َأ ْيـَا َذل َؽ َط ْق َـ ا ْل َقؼ ِ َ
ِِ
ػك َ ِ
قـ﴾
َي ْلبِ ِف ْؿ َب ْل ِوي ُؾ ُف ك ََذل ِ َؽ ك ََّذ َب ا َّل ِذي َـ نِ ْـ َق ْهؾِ ِف ْؿ َفا ْك ُظ ْر َك ْق َ
َان َطاق َه ُة ال َّظالؿ َ
[ ُيق ُك َس.]3; :
اؤ ُه َو َب َػ َّر َق ْت َأ ْج َز ُاؤ ُه َي ْج َؿ ُع ُف ا َّل ِذي َأ ْبدَ َأ ُه َن ْـ َٓ َأ ْج َزا َء
َوا َّل ِذي ُأ ْح ِر َق ْت َأ ْط َض ُ
يث فِ ِ
َو َٓ َأ ْط َضا َءَ ،و َس َق ْلبِل ا ْل َح ِد ُ
قف إِ ْن َشا َء ال َّؾ ُفَ .و َٓ َف ْر َق َب ْق َـ َن ْـ ك ََّذ َب بِ َج ْؿ ِع َد َذا
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َّاس لِقق ٍم َٓ ريب فِ ِ
قفَ ﴿ :د ْؾ َيـْ ُظ ُر َ
ون إِ َّٓ َب ْل ِوي َؾ ُف َي ْق َم َي ْلبِل
َْ َ
َو َب ْق َـ َن ْـ ك ََّذ َب بِ َج ْؿ ِع الـ ِ َ ْ
َب ْل ِوي ُؾ ُف َي ُؼ ُ
قل ا َّل ِذي َـ ك َُسق ُه نِ ْـ َق ْه ُؾ َقدْ َجا َء ْت ُر ُس ُؾ َر ِّبـَا بِا ْل َح ِّؼ َف َف ْؾ َلـَا نِ ْـ ُش َػ َعا َء
ِ
[إَ ْطر ِ
افْ ]3; :أ َي َة.
َف َق ْش َػ ُعقا َلـَا َأ ْو ك َُر ُّد َفـَ ْع َؿ َؾ َغ ْق َر ا َّلذي ُكـَّا َك ْع َؿ ُؾ﴾ ْ َ
اف ،إِ َلق َؽ كُصقص ْأي ِ
اف اقا اأ ُّيفا ا ال َّطالِ ُب ا ْل اح َّق ا ْل ُؿ ات اح ِّري ْ ِ
ات ا ْل ُؿ ْح َؽ َؿ ِة
َ
ُ َ
اْل ْك اص ا ْ
السـ َِـ ا ْل َؼائِ َؿ ِةَ ،ف َل ْل ِؼ َل َفا َس ْؿ َع َؽ َو َأ ْح ِض ْر َق ْؾ َه َؽ َوا ْك ُظ ْر بِ َؿا َذا َط َار َض َفا ا َّل ِذي َـ فِل
َو ُّ
ػ َب َت َّه ُعقا َنا َب َش َاب َفَ ،و َأ ْط َر ُضقا َط ِـ ا ْل ُؿ ْح َؽ ِؿ ْابتِ َغا َء ا ْل ِػ ْتـ َِة َو ْابتِ َغا َء
ُق ُؾقبِ ِف ْؿ َز ْي ٌغَ ،و َك ْق َ
َب ْل ِويؾِ ِف ،ك ََؿا َأ ْخ َه َر ال َّؾ ُف َب َعا َلك َطـ ُْف ْؿَ ،ف َر ُّدوا ا ْل ُؿ ْح َؽ َؿ بِا ْل ُؿت ََشابِ ِف َو َل ْؿ َي ُر ُّدوا ِط ْؾ َؿ
َنا َغ ِر َب َطـ ُْف ْؿ ِط ْؾ ُؿ ُف إِ َلك َطال ِ ِؿ ِف.
اخ َت َؾ ُػقا فِ ِ
َوا ْح َؿد ال َّؾ َف َب َعا َلك إِ ْذ َددَ َ
اك ل ِ َؿا ْ
قف َو َو َّف َؼ َؽ ل ِ َؿا اك َْح َر ُفقا َطـْ ُف نِ َـ
قـ ،و ُق ْؾ كَؿا َق َال الر ِ
اس ُخ َ
قن فِل ا ْل ِع ْؾ ِؿ﴿ :ل َنـَّا بِ ِف كُؾ نِ ْـ ِطـ ِْد َر ِّبـَا﴾
ا ْل َح ِّؼ ا ْل ُؿهِ ِ َ
َّ
َ
اب﴾
ب َلـَا نِ ْـ َلدُ ك َْؽ َر ْح َؿ ًة إِك ََّؽ َأك َ
ْت ا ْل َق َّد ُ
قبـَا َب ْعدَ إِ ْذ َددَ ْي َتـَا َو َد ْ
﴿ َر َّبـَا َٓ ُب ِز ْغ ُق ُؾ َ
ِ
[لل ِط ْؿ َر َان. ]: :

اكتفك وباهلل التقفقؼ
أبق طهد الرمحـ يحقك بـ طظ الحجقري
بتاريخ0668/8/3( :دـ)
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