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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  

  املقدمة
  

فإن سـيدنا  : احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى آله وأصحابه الطاهرين، أما بعد              
ًء مل حيظ به نيب مرسل  صلى اهللا عليه وسلم ذو قدر عظيم ورتبة رفيعة عند رب العاملني سبحانه وقد أثىن اهللا عليه ثنا     اًحممد
إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يـا أيهـا الـذين آمنـوا صـلوا عليـه وسـلموا                    : ( ملك مقرب، قال تعاىل      وال

 وقال سـبحانه  وتعـاىل       ]107 : األنبياء [ )وما أرسلناك إال رمحة للعاملني    ( :  وقال تعاىل     ]56: األحزاب[)تسليماً
روى الترمذي وقال حديث    .  وأعطاه الشفاعة العظمى واملقام احملمود     ،]48:الطور [ )واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا    :(

 صلى اهللا عليه وسلم أنا أول من تنشق عنـه األرض            قال رسول اهللا  : " صحيح غريب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال          
روى اإلمام أمحد عن    ". قام غريي  اجلنة مث أقوم عن ميني العرش ليس أحد من اخلالئق يقوم ذلك امل             حلل ن احللة م  ىفاكس

وروى مسلم يف صحيحه    ". قلت يا رسول اهللا مىت كتبت نبياً؟ قال كتبت نبياً وآدم بني الروح اجلسد             :"ميسرة الضيب قال    
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنـه                  ": عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

 والشرك من لدن آدم     السفاحومن أجله صلى اهللا عليه وسلم حفظ اهللا نسبه الشريف من            ". عأول شافع وأول مشفَّ   القرب و 
  .تقل يف جباههم واحداً بعد واحدنيه السالم إىل ابنه شيث إىل جده عبداملطلب وأبيه عبداهللا وكان النور احملمدي يلع

  :قال الشاعر
  آدم كان أول من سجديف وجه       لو أبصر الشيطان طلعة نوره
   مع اخلليل وما عندلاجللي عبد      لو أبصر النمروذ طلعة نوره

  
 عليه وسلم وهو كعب من آبائه من كان بشر به صلى اهللا، وثبت أن ]28:التوبة [ )إمنا املشركون جنس: (وقد قال تعاىل 

بعوه فات ..آخر الزمان فإذا جاءنيب ث أن من ولدي كان يقول وخيطب الناس وحيد.  
 من منكران اهللا ورسوله يقولون عصدق والفهم ال اليت ال تعرف الوالء واحلب واحلاقدةبعد هذا نرى أن أصحاب النفوس 

ذلك يف عدد كثري وهم يف زوراً بأن والدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماتا على الكفر أو مها يف النار، ووقع والقول 
إن الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم : (اهللا ورسوله، قال تعاىل ون ويؤذيعادون بذلك ال يعلمون أم 

  .اآلية]57:األحزاب)[اهللا
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حيث . ويف هذا الباب كتب علماء وحمققني أجالء لدحض اآلراء واإلدعاءات على أبوي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .لعالمة جالل الدين السيوطي رسالة مجيلة يف هذا الشأنلأن 

 ا مساهخان القادري احلنفي رمحه اهللا اليت ع للعالمة اهلمام اإلمام أمحد رضايف هذا املوضورسالة  مقدمة لوحنن بصدد
 حفيد الشيخ وخليفة املفيت األعظم باهلند الشيخ حممد أختر اوقد قام بتعريبه". مشول اإلسالم ألصول الرسول الكرام"

  ".إبراهيم عليه السالم تارح ال آزرسيدنا حتقيق أن أبا "ا  برسالة من تأليفه مساهايلهاألزهري وزالقادري رضا 
أمحد رضا رمحه اهللا واسكنه فسيح جناته ونبذة عن حياة شيخنا  الشيخ على نبذة موجزة عن حياةالرسالة  توقد اشتمل

شيوخ األجالء األزهري أطال اهللا يف عمره إضافة إىل تقاريظ لبعض العلماء والالقادري رضا ومرشدنا الشيخ حممد أختر 
  .، وخالصة موضوع الكتاب للعالمة ضياء املصطفى القادري على هاتني الرسالتني تعاىل وجزاهم خري اجلزاءحفظهم اهللا

 الشريفة وآراء العلماء ثالقران واألحاديالكتاب يتناول سرد املوضوع بتحليل سلس وبسيط مدعم باألدلة من هذا و
  .قارئم بأسلوب شيق جيذب انتباه الوأقواهل

  .نسأل اهللا تعاىل أن ينال استحسان القارئ ويقويه يف عقيدته
أزواجه وآبائه الطيبني الطاهرين وصحبه الكرام والتابعني هلم إىل يوم وآله وعلى حممد وموالنا دنا يعلى ستعاىل وصلى اهللا 

  . اللهم تقبل،،،الدين
  

  الفقري إىل اهللا/ خادم الشيخ
  حممد خالد اهلندي
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  ناألوا وحيد الزمان، فريد الشيخ اإلمام اهلمام،نبذة عن 
   أمحد رضا خان عليه الرمحة والرضوان العالمة

   "مشول اإلسالم ألصول الرسول الكرام"صاحب كتاب 
  

  :امسه
تباعه حلبيبه النيب أ، ومسى الشيخ نفسه لشدة حبه و"اأمحد رض"ومساه جده " املختار"، وامسه التارخيي "حممد"له عدة أمساء 

  .صلى اهللا تعاىل عليه وسلم بعبد املصطفى
  :يقول يف شعره الذي امتدح به النيب عليه السالم خياطب نفسه

  "كتاب حدائق خبشش"خوف نه ركه رضا ذرا تو تو هي عبد مصطفى ترى يل أمان هي ترى يل أمان هي 
  . األمان، لك األمانعليه وسلم، فلكتعاىل رضا ال ختف شيئاً، فإمنا أنت عبداملصطفى صلى اهللا : يقول

  
إنه شرك، وال برهان له فيما ادعاه، وهذا ديدم يف كل : بعض الناس يعترضون على هذا فال يراه سائغاً، ومنهم من يقول

ما يزعمون أنه شرك، ويرمون الناس بالشرك على حسب زعمهم، وليس هلم سلطان فيما يزعمون، بل جيحدون بكثري 
 دأبوا على دأم، - أعين التسمية بعد املصطفى–الظنون، ويف نفس هذه املسألة من نصوص الكتاب والسنة حبسب 

وأمر نبيه صلى ) وانكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم: (فحرموا على الناس ما أحل هلم احلق املبني، حيث يقول
 وجلي .اآلية) م ال تقنطوا من رمحة اهللا الذين أسرفوا على أنفسهيا عبادي  (:اهللا تعاىل عليه وسلم أن خياطب الناس فيقول

لزم أن يكون اهللا قد ...أن ضمري املتكلم يرجع إىل الرسول صلى اهللا تعاىل عليه وسلم بداللة السياق، فلو كان هذا شركاً
 بل ء،آ بالشرك وهم عنهم براملسلمني يرمون هؤالءأشرك، وأمر نبيه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم بالشرك، وذا ظهر أن 

  .ويرمون اهللا جل وعال ونبيه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ذه التهمة الشنيعة من حيث ال يشعرون
  ".ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة: "وصح عن النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم أنه قال

لنيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ، هل أنتم إال عبيد سيدي، وذلك حبضرة ا: أن سيدنا محزة قال وهو مثل": الصحيح"ويف 
ريه سبحانه ومل يأمره صلى اهللا تعاىل عليه وسلم بتجديد اإلميان بعد ما أفاق، فدل ذلك على صحة إضافة العبد إىل غ

  .ينا إللِقبالتوبة، ولنألمره صلى اهللا تعاىل عليه وسلم .. وتعاىل، ولو كان شركا
وهذا ملخص ما ذكره ". بذل الصفا لعبد املصطفى"نيب فتوى ورسالة مستقلة  التسمي بعبد الزاجو يفولإلمام أمحد رضا 

  .اإلمام أمحد رضا مع بعض تصرف
وجده الشيخ رضا على خان كانا من كبار ) م1880/هـ1297(وأبوه الشيخ نقي علي خان رمحه اهللا، املتويف سنة 

  .العلماء والعرفاء
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  : ومولدهنسبه
 كاظم علي بن حممد أعظم بن حممد سعادت يار خان بن سعيد رضا علي بن حممد حممد نقي علي بن هو أمحد رضا بن

-  يونيو  -  14(املوافق ) هـ1272(ولد الشيخ أمحد رضا يف العاشر من شوال املكرم سنة . اهللا خان رمحهم اهللا
  . مدن اهلندنيف بريلي مدينة م) م1856

  
  :بأخذ العلمنشأته واشتغاله 

ك يف الرابعة عشرة من عمره، لاسة العلوم العقلية والنقلية، واستكمل دراسة هذه العلوم، ومت ذ بدراشتغل الشيخ من الصىب
، وأنا إذ ذاك ابن ثالثة عشر عاماً وعشرة أشهر ومخسة أيام، ويف )هـ1286 (شعبانوذلك ملنتصف : يقول رمحه اهللا 

  ".اإلجازة الرضوية. "هذا التاريخ فرضت علي الصالة وتوجهت إىل األحكام
  :، يقول يف كتاب إىل تلميذه الشيخ ظفر الدين البهاري رمحهم اهللاإجازة اإلتفاء عن أبيه وأستاذه وشيخهنال وملا فرغ 

ولو أعيش إىل ) هـ1286( عشر من  شعبان للرابعحبمد اهللا أفتيت أول فتيا حينما كنت يف الثالثة عشرة من عمري 
 اإلفتاء مخسني سنة، وال أحصي شكراً هللا على هذه النعمة تكون مدة) ..م1917/هـ1336(العاشر من شعبان 
  .اجلزء األول" حياة أعلى حضرت. "الكربى كما جيب

  :أساتذته
 على مرزا غالم قادر الربيلوي، وقرأ على والده الشيخ نقي علي خان االبتدائية بكثري، قرأ بعض الكتب اأساتذته ليسو

لي الرامفوري قرأ عليه كتاباً يف اهليئة ، والشيخ أبو احلسني أمحد النوري، الع الشيخ عبد: أكثر الكتب، ومن أساتذته 
والشاه آل رسول املارهروي، والشيخ أمحد بن زيين دحالن املكي، والشيخ عبدالرمحن املكي، والشيخ حسني بن صاحل، 

  ".حياة أعلى حضرت"رمحهم اهللا أمجعني 
  

  :سلوكه وأخذه الطريقة
آل رسول األمحدي، وأخذ إجازة البيعة يف السلسلة القادرية من شيخه، وألبسه شيخه اخلرقة د سيبايع مع أبيه على يد 

  .واستخلفه
  

  :خدماته الدينية
اشتغل الشيخ بعد ما خترج بالتدريس واإلفتاء والتصنيف والوعظ واإلرشاد وإصالح األمة املسلمة، وكان أكرب مهه يف 

 العربية واألردية ةباللغوهذه الكتب ، ماً، أكثرها مطبوعةلسني عالتصنيف، فقد ألف أكثر من ألف كتاب يف مخ
  .والفارسية
  :سرعة قلمه
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 التصنيف والتأليف، فقد كانت وكان الشيخ رمحه اهللا سريع الكتابة، قوي الذاكرة، غنياً عن مراجعة الكتب غالباً حني
النرية الوضيئة يف شرح اجلوهرة "حفظه كتابه حتضره العلوم مرتبة يف ذهنه دائماً، والشاهد على سرعة كتابته وقوة 

بالشيخ حسني بن صاحل مجل الليل، فتأثر به الشيخ حسني جداً، ) هـ1295(له أول حجة يف أنه التقى : وقصته" املضيئة
شرح النرية الوضيئة يف ": بالعربية، فشرحه يف يومني ومساء باالسم التارخيي " اجلوهرة املضيئة"وطلب منه أن يشرح كتابه

الطرة الرضيئة على النرية : "مث زاد عليه بعض التعليقات واحلواشي ومساه باالسم التارخيي ) هـ1295 ("اجلوهرة املضيئة
  .)هـ1308" (الوضيئة

 قد عجز كبار ،)وهي العملة الورقية املعروفة املتداولة بني الناس( وأيضاً قدم إليه علماء مكة املشرفة سؤاالً متعلقاً بـالنوط
علماء عن حله، فاجنح الشيخ رمحه اهللا تعاىل مسألتهم جبواب شاف كاف، وكتبه ارجتاالً بال مراجعة الكتب، بلسان ال

  ).هـ1324" (كفل الفقيه الفاهم يف أحكام قرطاس الدراهم"عريب مبني، ومساه باالسم التارخيي 
كاسر السفيه الواهم يف إبدال قرطاس : "ي مث كتب عليه ضميمة بعد ما رجع إىل بالده اهلند، ومساه باالسم التارخي

). هـ1339" (الذيل املنوط برسالة النوط: "مث نقلها إىل األردية ومساها باالسم التارخيي ).هـ1329" (الدراهم
رانه، بل ، ونبوغه ودقة فهمه، ومتيزه عن أقوالرسالة املذكورة من مجلة النماذج الدالة على وفور علمه، وبراعته يف الفقه

ن كثري ممن مضى بالتنقيح والغوص على املكنون يف درر العلوم مما خفي على كثري من الناس، وذلك فضل اهللا يؤتيه وع
  .من يشاء، واهللا ذو الفضل العظيم

  
  :وفاته

خالل أذان ) هـ1340(مضت من صفر ) 25(انتقل جدي الشيخ اإلمام أمحد رضا خان رمحه اهللا إىل الرفيق األعلى يف 
حي على الفالح، كأنه رمحه اهللا جييب املؤذن، ويليب الداعي إىل الفالح ، فأفلح وفاز بالنجاح :  قول املؤذناجلمعة عند

  .ببلدة بريلي الشريفة
ويطاف عليهم : (من قوله سبحانه وتعاىل ) هـ1339(واإلمام استخرج سنة وفاته قبل ارحتاله خبمسة أشهر يف رمضان 

  ].15: اإلنسان) [ببآنية من فضة وأكوا
  .رحم اهللا الشيخ، وأسكنه فسيح جناته سبحانه وتعاىل

  
  عن حفيد الشيخ

  األزهري القادري حممد أختر رضا 
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  تاج الشريعة  عن الشيخ اإلمامنبذة
   املفيت األعظم باهلند حممد أختر رضا القادري األزهري   حفظه اهللا

    
  :مولده ومسفط رأسه

مـن  ) 25( خان احلنفي القادري األزهري ولد يوم اخلامس والعشرين          هو اإلمام القدير الشأن حممد أختر رضا      
كيلومتر ) 250(مبدينة بريلي يف مشال اهلند اليت تبعد مسافة         ] م13/3/1942[ املوافق  ] هـ  1361[شهر صفر سنة    

  .من العاصمة دهلي يف إجتاه الشرق
  

  : ونسبهنشأته
ملعروفني يف القارة اهلندية منذ أكثر من مائيت عام؛  حيث أنه            الشيخ حفظه اهللا ولد يف بيت عامر بالعلم والعلماء ا         

ابن حفيد الشيخ اإلمام اهلمام وحيد الزمان فريد األوان ادد ألوائل القرن الرابع عشر اهلجري سيدي أمحد رضا خـان                    
املكَنى ( حممد إبراهيم رضا     احلنفي الربيلوي، فنسبه إليه يصل عن طريق والديه فهو ابن الشيخ املفسر األعظم باهلند موالنا              

ومن جهة والدتـه فـإن   . ابن حجة اإلسالم الشيخ حممد حامد رضا ابن الشيخ أمحد رضا احلنفي الربيلوي  ) جيالين ميان 
  .جده من والدته هو املفيت األعظم باهلند حممد مصطفى رضا خان القادري احلنفي ابن الشيخ أمحد رضا احلنفي الربيلوي

  

  :ساتذتهتعلمه العلوم وأ
أخذ الشيخ حفظه اهللا الدروس األولية والعلوم االبتدائية العقلية والدينية عن العلماء األكابر املعـروفني يف وقتـه                  
وعن والده وجده من والدته الشيخ حممد مصطفى، وحصل على شهادة خريج العلوم الدينية من دار العلوم منظر اإلسالم                   

م درس  1966م إىل   1963ليمه يف جامعة األزهر الشريف بالقاهرة يف الفترة ما بني           مث أكمل أدامه اهللا تع    . مبدينة بريلي 
  .فيها اللغة العربية وختصص يف األحاديث وتفسري القران العظيم

  

  :حياته العملية والعلمية
ترة دار أسس بعد ف. بعد عودة الشيخ حفظه اهللا من القاهرة إىل اهلند اخنرط يف التدريس بدار العلوم منظر اإلسالم           

ـ 1402املتوىف سنة   (اإلفتاء بعد أخذ اإلجازة من مرشده ومعلمه املفيت األعظم باهلند الشيخ حممد مصطفى رضا                  ) هـ
  .وترك التدريس بدار العلوم منظر اإلسالم

وقد استخلف املفيت األعظم باهلند الشيخ حممد مصطفى رضا قبل وفاته حفيده الشيخ العالمة حممد أختر رضـا                  
  .تياً عاماً باهلند حيث رآه أهالً لذلكوعينه مف

وقد برع الشيخ يف اإلفتاء وحل املسائل املعقدة املتعلقة يف الفقه وغريه ، وال غرو يف ذلك ألنه خترج علـى يـد                 
  .املفيت األعظم نفسه
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 اهلنـد   إن مساحة الشيخ كثري السفر لنشر الدين والتوعية الفكرية والعقدية، وله تالمذة وحمبون منتشرون ليس يف               
وقد أعطى الشيخ لقب    . فحسب بل يف سائر املعمورة، ويعترب مساحته املريب هلم وهم ينهلون من علمه ومكانته الروحانية              

  .تاج الشريعة من قبل كبار العلماء
نغمـات  (وقد نشر ديوانه املـسمى      . وللشيخ ميل كبري يف كتابة الشعر واملدائح وإلقائها يف احملافل واملناسبات          

ومت إصـدار طبعـة جديـدة       . م1986عام  ) سفينة الغفران (مبعىن  ) سفينه بخِشش ( والحقاً مت نشر ديوانه باسم       ،)أختر
م والذي قام بنشرها الشيخ حممد ثاقب أختر القادري من كراتشي، والديوان يشتمل             2006ومنقحة يف أوائل هذه السنة      

  . وقصائد للشيخ مل تنشر بعدعلى مدائح الشيخ باللغتني العربية واألردية، وتوجد مدائح
. وللشيخ عدة تصانيف ورسائل باللغتني األردية والعربية وجاِر ترمجة بعضها من األردية إىل العربية واإلجنليزيـة               

  :من هذه التصانيف
  .الدفاع عن كرت اإلميان يف جزئني) 1 
  .حكم التصوير) 2 
  .عمليات التلفزيون والفيديو )3 
  .احلق املبني ) 4 
  .قيق أن أبا إبراهيم تارح ال آزرحت) 6 
للعالمة أمحد رضا رمحه اهللا؛ اليت قام الشيخ حممـد          " مشول اإلسالم ألصول الرسول الكرام    " بني يدينا    والكتاب الذي ) 5 

  .أختر حفظه اهللا بتعريبه وحتقيقه والتعليق عليه، وإىل غريها من تصانيف ال يسعنا اال هنا يف ذكرها
دينة بريلي والذي يديره الشيخ بنفسه ال يعترب دار إفتاء ملنطقته اجلغرافية فقط وإمنا ساهم يف تقدمي                 إن دار اإلفتاء مب   

  .وقد بلغ عدد فتاوى الدار ما يزيد على مخسة آالف فتوى. الفتوى إىل سائر العامل على طريقة أهل السنة واجلماعة
للغتني العربية واألردية فحسب بل إن له ملكة عظيمـة يف           إن الشيخ العالمة أدام اهللا بركاته عليه ليس بارعاً يف ا          

  .اللغة اإلجنليزية، وقد ساهم مساحته باإلفتاء واإلمالء باإلجنليزية وصدر له كتاب فيها
نسأل اهللا العلي القدير أن يدمي الصحة والعافية لشيخنا العالمة حممد أختر رضا ويلبسه حلل التقوى واتباع السنة                  

 وأن يطيل اهللا يف عمره وأن يبقيه ذخراً لإلسالم واملسلمني منصوراً على أعدائه وحيفظه منهم وأن ينفعنـا                   النبوية الشريفة 
  .بعلومه و أنواره يف الدارين،،، اللهم آمني

وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وآبائه الطيبني وزوجاته أمهات املؤمنني وأصحابه الكرام والتابعني                
  .م الدينهلم إىل يو

   الشيخ الفقري إىل اهللاخادم
 هـ1427 صفر 25 -حممد خالد اهلندي

  



 مشول اإلسالم ألصول الرسول الكرام

org.alahazratnetwork.www                                                     - 11 -  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

 الزاهر، املخلوق طيباً طناً وظاهراً، والصالة والسالم على سيدنا حممد املصطفى الكرمي نورهايدوم باحلمد هللا محداً 
زكى أوالً  فهو املصفى وامل؛املتنقل من طيب إىل طيباملرته من كل رجس، املودع يف كل مستودع طاهر، وطاهراً، 

  .وصحبه الكرام، ومن مضى على جهم حمتسباً صابراً، آمنيصفوة خراً، وعلى آله الآو
  

  : أما بعد
فوجدته يصرح فيه مبا ) آزر(على مادة  إذ عثرت يف جتوايل ؛لإلمام اجلواليقي" املعرب"فإين كنت أسرح نظري يف كتاب 

  .ن يدل على أن امسه آزرسم أبيه كان تارح، والذي يف القرآبني اختالف أن االنساني بوليس : نصه
  

  .ئطااخل ألبيه إبراهيموإذ قال :  كأنه قال؛آزر عندهم ذم يف لغتهم: وقيل
  
مل يكن بأبيه، ولكن آزر اسم صنم، وإذا كان : قال] 74:األنعام) [أتتخذ أصناماًآزر ( عن جماهد يف قوله تعاىل يورو

  .أتتخذ آزر إهلاً، أتتخذ أصناماً آهلة: وإذ قال إبراهيم ألبيه :  كأنه قال؛فموضعه نصب..ماسم صن
  

فاغتنمت هذا النص من إمام اللغة، مث إين رأيت امش الكتاب تعليقاً لألستاذ أمحد حممد شاكر، فألفيته يرد يف تعليقه 
  .آزر، ويغايل فيه مبا ال يليق، وال يبايل باجلمهورعلى اإلمام اجلواليقي ومن حذا حذوه، ويضعف املنصوص يف 

  
  . مزيدهويكافئفعزمت على رد مقاله، ووفقين اهللا تعاىل ملا عزمت، فاحلمد هللا محداً يوايف نعمه 

  
 جمدد ، يل أن أعرب رسالة لإلمام اهلمام، قدوة األنام ، جدي موالنا الشيخ أمحد رضا خان رضي اهللا تعاىل عنهامث إين بد

  ".مشول اإلسالم ألصول الرسول الكرام"رن الرابع عشر، مساها الق
  : أشرع يف املقصود، مستعيناً بامللك املعبودافهاأنذ إذا هي على وجازا خري كتاب ألف يف هذا الباب

  :ورد عليه رضي اهللا تعاىل عنه سؤال يف هذا الشأن صورته
 آباء سيد الكائنات، فخر ؛ النيب حممد صلى اهللا تعاىل عليه وسلمماذا يقول علماء الدين يف هذه املسألة املتعلقة بأصول

  .تؤجروا..الم، أكانوا مؤمنني أم ال؟ بينوالنيب احملمد املصطفى صلى اهللا تعاىل عليه وسلم، إىل آدم عليه الساملوجودات، 
  :فأجاب حامداً ومصلياً ومسلماً كما يلي
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ائم الباطن الظاهر، نصلي ونسلم على املصطفى الكرمي، نورك الطيب الطاهر الزاهر، الذي نزهته من  لك احلمد الد؛اللهم

كل رجس وأودعته يف كل مستودع طاهر، ونقلته من طيب إىل طيب، فله الطيب األول واآلخر، وعلى آله وصحبه 
  .األطائب األطاهر، آمني

  

  ***  

  شروع يف اجلواب
  

  :الدليل األول
 : رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ويقول،]221: البقرة) [خري من مشركولعبد مؤمن : (عزل وجليقول اهللا 

" صحيحه" رواه البخاري يف ،1احلديث " من القرن الذي كنت فيهكنت بعثت من خري قرون بين آدم قرناً فقرناً، حىت "
  .عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه

مل يزل على وجه الدهر يف األرض : (وجههتعاىل ؤمنني موىل املسلمني على كرم اهللا عن أمري امل: ويف حديث صحيح 
ط رأخرجه عبدالرزاق وابن املنذر بسند صحيح على ش) هللكت األرض ومن عليها..ن فصاعداً، فلوال ذلكوسبعة مسلم
  2الشيخني

ما خلت األرض من بعد نوح : (تعاىل عنهن وحلرب األمة سيدنا عبداهللا بن عباس رضي اهللا آويف حديث صحيح لعامل القر
  3)عن سبعة يدفع م عن أهل األرض

  
   والسنةستدالل لدعواه مبا قدم من الكتابأخذه رضي اهللا عنه يف اال

 ال نيصاحل عباد نيإذ قد ثبت بأحاديث صحاح أنه مل يزل على وجه األرض يف كل قرن وطبقة على األقل سبعة مسلم
 يف واالنيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم كانمنهم أن أولئك الذين ظهر :  الصحيح عند البخاريحمالة، وثبت بنفس احلديث

  .كل قرٍن ويف كل زمان من خري القرون
  .ال جيوز أن يكون خرياً من عبد مؤمن..ب وعلو احلسب ناطقة بأن الكافر مهما كان من شرف النسالقرآنيةواآلية 

  

                                                 
بعثت من خير : " أن رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم قال:  حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا يعقوب بن عبدالرحمن، عن عمرو، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة 1

، 502، 14جزء  /1(/حيح البخاري ، آتاب المناقب، باب صفة النبي صلى اهللا تعالى عليه وسلم      ، ص "قرون بني آدم قرنًا فقرنا، حتى آنت من القرن الذي آنت فيه           
  .طبع المكتبة الرشيدية، دلهي) 503

سلمين         : (قال علي بن أبي طالب: قال ابن المسيب: عن معمر، عن ابن جريج قال": المصنف" قال عبدالرازق في  2 بعة م دهر في األرض س ى وجه ال زل عل م ي ل
ذر في                   ) لهلكت األرض ومن عليها   ..عدًا، فلوال ذلك  فصا ن المن د أخرجه اب ع، وق م الرف هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ومثله ال يقال من قبل الرأي ، فله حك

ة ا ) 2/212" (مسالك الحنفا في والدي المصطفى"للسيوطي " الحاوي للفتاوي. " عن البري، عن عبدالرازق به  " تفسيره" ور،    طبع المكتب ة الرضوية ، اليلب لنوري
  .باآستان

ال     " آرامات األولياء"، والخالل في "الزهد" وأخرج اإلمام أحمد بن حنبل في  3 اس ق ن عب داهللا ب د    : (بسند صحيح على شرط الشيخين عن عب ا خلت األرض بع م
دي المصطفى    "سيوطي، لل" الحاوي للفتاوي. "هذا أيضًا له حكم الرفع   ) نوح من سبعة يدفع اهللا بهم عن أهل األرض         ا في وال ة   ) 2/212" (مسالك الحنف ع المكتب طب

  .النورية الرضوية ، اليلبور باآتسان
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.. ، وإال   الصاحلنيلى اهللا تعاىل عليه وسلم وأمهاته يف كل قرن وطبقة من أولئك             فوجب أن يكون آباء النيب املصطفى ص      
           لكان األمر على خالف قول املصطفى صلى اهللا تعاىل عليه وسلم املخوعلى خـالف قولـه      "صحيح البخاري "ج يف   ر ،

  .سبحانه وتعاىل يف القران العظيم
  

  "ري القرونخ: "شروع يف التفصيل، وإيضاح احلديث، وشرحه ملعىن
  :قال رضي اهللا عنه

 وإن – ال سيما وهناك مسلمون صاحلون – الكافر ال يستأهل شرعاً أن يطلق عليه أنه من خيار القرون إن: واملعىن: أقول
  .مل ترد اخلريية إال حبسب النسب، فأفهم هذا الدليل

  

  . اجلزاء اجلميلأفاده اإلمام اجلليل، جالل امللة والدين، السيوطي قدس سره، فاهللا جيزيه
  

  :الدليل الثاين
  ].28: التوبة) [إمنا املشركون جنس: (قال اهللا عز وجل

ب الطيبة إىل األرحام الطاهرة مصفى مل يزل اهللا ينقلين من األصال: " قولويف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ي
  .1"مهذباً، ال تنشعب شعبتان إال كنت يف خريمها

روامها أبو نعيم يف ". مل أزل أنقل يف أصالب الطاهرين إىل أرحام الطاهرات" اهللا تعاىل عليه وسلم يقول صلى:ويف رواية 
  .عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما" دالئل النبوة"

مل يزل اهللا ينقلين من األصالب الكرمية واألرحام الطاهرة حىت : "يقول صلى اهللا تعاىل عليه وسلم: ويف حديث آخر
  .عنه رضي اهللا عنه" مسنده"رواه ابن أيب عمر العدين يف "  بني أبويأخرجين من

  

 ألنه ؛ الكرام الطاهرون عليه الصالة والسالم وأمهاته الكرام الطاهرات مجيعاً أهل إميان وتوحيدآباؤهفوجب أن يكون 
  .ننصيب من الكرم والطهارة بنص القرآليس لكافر وال لكافرة 

مني، اإلمام األجل، عالمة الورى، فخر الدين الرازي رمحة اهللا تعاىل عليه، وأيده وصوبه اإلمام أفاد هذا الدليل فخر املتكل
، واإلمام "الشفا" رضي اهللا عنه، والعالمة التلسماين شارح السنوسيجالل الدين السيوطي رضي اهللا عنه، والعالمة احملقق 

  . وغريهم من األكابر،"املواهب اللدنية" اهللا عنه شارح ابن حجر املكي رضي اهللا عنه، والعالمة حممد الزرقاين رضي
  

  :الدليل الثالث
                                                 

لم يزل اهللا ينقلني من األصالب الطيبة إلى األرحام الطاهرة : "من طرق ابن عباس قال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم " دالئل النبوة" وأخرج أبو نعيم في  1
المكتبة النورية الرضوية ، ) 2/211" (مسالك الحنفاء في والدي المصطفى"للسيوطي، " الحاوي للتفاوي". "ًا ، ال تنشعب شعبتان إال آنت في خيرهمامصفَّى مهذب

  .اليلبور باآستان
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  ].219: الشعراء) [وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حني تقوم وتقلبك يف الساجدين: (قال اهللا تبارك وتعاىل 
  

د إىل ساجد، فدلت اآلية أن معىن اآلية أن نوره صلى اهللا تعاىل عليه وسلم مل يزل ينقل من ساج: يقول اإلمام الرازي
  .مجيع آباءه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم كانوا مؤمنني

  

  .ضي اهللا عنهما، وغريمها من الكرباءرمة الزرقاين وأقره اإلمام ابن حجر، والعالّ
  

لى مجيع  به ع حمتجالقرانوعند أيب نعيم من حديث ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما ما يؤيد هذا املعىن، وقد صرحوا أن 
  .1]تأويالً[وجوهه، وال ينفي تأويل 

  

  . قدمياً وحديثاًالتأويالتويشهد له عمل العلماء يف االحتجاج باآليات على أحد 
  

  :الدليل الرابع
 ما زال صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يف احلضرة ؛اهللا أكرب] 5: الضحى) [ولسوف يعطيك ربك فترضى: ( قال املوىل تعاىل 

سنرضيك يف أمتك ": فقال له يف أمته  ،وسلم ربه يف أمتهعليه ، قد بشره صلى اهللا تعاىل ةمة وجاه وحمبوبيمن عظاإلهلية، 
  2"صحيحه"رواه مسلم يف "  منسوؤكوال 

  

وجدته يف غمرات النار فأخرجته : "ولكن بلغ هذا العطاء واإلرضاء إىل أن قال صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يف أيب طالب
  .3واه البخاري ومسلم عن العباس بن عبداملطلب رضي اهللا تعاىل عنهمار" إىل ضحضاح

  

رضي أيضاً روياه " ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار: " صلى اهللا تعاىل عليه وسلمقال: ويف حديث آخر صحيح
  .4مااهللا تعاىل عنه

  

                                                 
  .  ء نحو هذاوال ينفي تأويل تأويًال، أو شي:    آذا في النسخة المطبوعة التي عندنا، ولعل هنا سقطًا، وحق العبارة أن تكون1
ه        : (أن النبي صلى اهللا عليه وسلم تال قول اهللا تعالى في إبراهيم عليه السالم :  عن عبداهللا بن عمرو بن العاص 2 ي فإن اس فمن تبعن رًا من الن رب إنهن أضللن آثي

م فإنك أنت العزي     : (، وقال عيسى عليه السالم    ] 36:إبراهيم) [مني ر له يم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغف دة ) [ز الحك ال   ]118:المائ ه وق ع يدي ي   : "، فرف م ؛ أمت الله
ا      – وربك أعلم  –يا جبريل ؛ اذهب إلى محمد       : ، وبكى فقال اهللا   "أمتي لم بم ه وس  فأسأله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه السالم، فسأله، فأخبره رسول اهللا صلى اهللا علي
ي صلى اهللا       " صحيح مسلم. "إنا سنرضيك في أمتك وال نسوؤك: إلى محمد فقليا جبريل؛ اذهب :   فقال اهللا تعالى  – وهو أعلم    –قال   اب دعاء النب ان، ب اب اإليم آت

  ).1/113(عليه وسلم ألمته وبكاؤه شفقة عليهم 
نعم، وجدته في :  قاليا رسول اهللا ؛ إن أبا طالب آان يحوطك وينصرك ويغضب لك، فهل نفعه ذلك؟: قلت: سمعت العباس يقول:  عن عبداهللا بن الحارث قال 3

) 1/115(آتاب اإليمان، باب شفاعة النبي صلى اهللا تعالى عليه وسلم ألبي طالب والتخفيف عنه بسببه " صحيح مسلم". "غمرات من النار، فأخرجته إلى ضحضاح
  .طبع الرشيدية ، دلهي

هل نفعت أبا طالب بشيء؛ فإنه آان يحوطك ويغضب لك؟ قال صلى اهللا : يا رسول اهللا: عن عبداهللا بن الحارث بن نوفل، عن العباس بن عبدالمطلب أنه قال  4
آتاب اإليمان، باب شفاعة النبي صلى اهللا تعالى " صحيح مسلم" "لكان في الدرك األسفل من النار: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولوال أنا:"تعالى عليه وسلم

  .  الرشيدية ، دلهيطبع) 1/115(عليه وسلم ألبي طالب والتخفيف عنه بسببه 
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روياه عن ابن عباس رضي "  عذاباً أبو طالبأهون أهل النار: "قال صلى اهللا تعاىل عليه وسلم: ويف حديث آخر صحيح
  .1اهللا تعاىل عنه

  

أن القرب الذي لألبوين الكرميني منه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم أي نسبة أليب طالب من ذلك، مث إن : وظاهر جداً
 لكان من –اهللا  والعياذ ب–لو مل يكونا من أهل اجلنة ف إذ مل يبلغهما الدعوة ومل يدركا زمن اإلسالم، ؛عذرمها واضح

 احلديث الصحيح، فوجب أن فالواجب أن يكونا أهون عذاباً من أيب طالب، ولكانا أخف من اجلميع، وهذا على خال
  .األبوين الكرميني من أهل اجلنة، وهللا احلمد

  .إىل هذا الدليل أيضاً أشار اإلمام خامت احلفاظ
  

  تقريره وتوضيحه للدليل وبسطه بالتفصيل
  

  :عنهقال رضي اهللا 
تقرير الدليل بأن الصادق املصدوق صلى اهللا تعاىل عليه وسلم أخرب أن أهون العذاب من بني أهل                 : اهللا التوفيق ب و –أقول  
  . على أيب طالبرالنا

  

واساة أيب طالب ومواالته وخدمته ونصرته لـه عليـه الـصالة            مل أ ؟اذا هذا التخفيف على أيب طالب     مل : نساءلاآلن حنن   
  الطبع، ولكونه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم أحب مراعاته؟ بته صلى اهللا تعاىل عليه وسلم له من جهة أم حمل،والسالم

  

رواه الترمذي بسند حسن عن أيب هريرة وعن علي رضي          ) عم الرجل صنو أبيه   : ( يقول النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم        
  2هللا تعاىل عنهماعن ابن عباس رضي ا" الكبري"اهللا تعاىل عنهما، والطرباين يف 

  

هـذا صـريح    ] 23:الفرقان) [وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباًء منثورا        : ( قال اهللا عز وجل    الشق األول باطل؛  
  . عملهإعالم بأن الكافر احملض مترب كلُّ

  . الصحيحة املذكورةاألحاديثفالشق الثاين صحيح ال حمالة، وهو املستفاد من هذه 
 

                                                 
" أهون أهل الناس عذابًا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه: "أن رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم قال: عن أبي عثمان النهدي، عن ابن عباس  1
  .طبع الرشيدية ، دلهي) 1/115( بسببه آتاب اإليمان، باب شفاعة النبي صلى اهللا تعالى عليه وسلم ألبي طالب والتخفيف عنه" صحيح مسلم"
ه     : "أن النبي صلى اهللا تعالى عليه وسلم قال: عن أبي هريرة 2 ه، أو من صنو أبي ذا حديث   " العباس عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإن عم الرجل صنو أبي ه

  . حسن، ال نعرفه من حديث أبي الزناد إال من هذا الوجه
  . وآان عمر آلمه في صدقته، هذا حديث حسن" إن عم الرجل صنو أبيه: " تعالى عليه وسلم قال لعمر في العباسأن النبي صلى اهللا: عن علي

دالمطلب          :   عن عبداهللا بن الحارث قال     ن عب لم                : ثنا عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث ب ه وس الى علي ى رسول اهللا صلى اهللا تع دالمطلب دخل عل ن عب اس ب أن العب
فغضب رسول : لقونا بغير ذلك، قال.. تالقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا ..يا رسول اهللا ؛ ما لنا ولقريش، إذا تالقوا بينهم: ، قال"ما أغضبك؟: " ه فقالمغضبًا وأنا عند

ى يحبكم هللا ولرسوله                : "اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم حتى احمر وجهه، ثم قال           ان حت ال  " والذي نفسي بيده؛ ال يدخل قلب رجل اإليم م ق اس؛ من آذى    :" ث ا الن أيه
اس        " سنن الترمذي. "هذا حديث حسن  " فقد آذاني؛ فإنما عم الرجل صنو أبيه      ..عمي ي الفضل العب اب مناقب أب ب، ب واب المناق يدية، دلهي،    ) 2/217(أب ع الرش طب

  . بيروتطبع دار صادر،) 4/165(حديث عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب " مسند اإلمام أحمد"
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ولوال ":  طالب حبيث جذبه صلى اهللا عليه وسلم من داخل النار، يقول صلى اهللا تعاىل عليه وسلم                  كانت حقيقة عمل أيب   
صلى اهللا تعاىل عليه وسلم، وباهر       ال جرم أن هذا التخفيف إمنا هو تطييب خلاطره           "لكان يف الدرك األسفل من النار     ..أنا  

  .إكرام له صلى اهللا تعاىل عليه وسلم
  

 لن يشتد على قلبه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم عذاب أيب طالب ما يشتد عذاب األبوين الكـرميني،                    أنه – بداهة   –وجلي  
  .فالعياذ باهللا

  

        ة عني يف التخفيف عن أيب طالب ما له صلى اهللا تعاىل عليه وسـلم يف أبويـه                  ليس له صلى اهللا تعاىل عليه وسلم من قر
جناة أبويه صلى اهللا تعاىل يف وسلم من إجالل وإكرام يف مراعاة أيب طالب ما له والعياذ باهللا، وليس له صلى اهللا تعاىل عليه 

  .لكانا أحق ذه الرعاية والعناية بكل وجه.. من أهل اجلنة – عياذاً باهللا –عليه وسلم، ولو مل يكونا 
  

وأي خدمة تساوي !  اجلزئية؟ تربية تعدل هب أن هذا التخفيف جمازاة أليب طالب بالتربية واخلدمة، ولكن أي          : ووجه آخر 
:  قال تعـاىل     ؛ مع حقه العظيم    العظيم  الوالدين الذي أحصاه الرب     املريب واخلادم حق   وهل يساوي حق  ! احلمل والوضع؟ 

، مث إن أبا طالب خدمه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم سنني، وأحزنه عند رحيله حزناً                ]12:لقمان) [شكر يل ولوالديك  ان  أ(
صلى اهللا تعاىل عليه وسلم بأن يأيت بالشهادة، وأحل عليه، ولكن ما امتثل أبو طالب أمره، ما فعـل أبـو                      أمره   ال مثيل له،  

صلى اهللا تعـاىل    طالب وما كان ليفعل، وارتكب جرمية ال تغفر، واملشاهدة للمعجزات طول العمر والعلم التام بأحواله                
ما هت وجه كفَّ  وين الكرميني حيث مل تبلغهما الدعوة ومل جيحدا، فبكلِّ         قيام حجة اهللا، خبالف األب     ٍةأوجب بشد عليه وسلم   

فيما إذا مل يكن األبوان الكرميان من أهل النار، وهـو           ..  أيب طالب أهون أهل النار عذاباً      هي الراجحة، فإمنا يتصور كون    
  .املقصود ، واحلمد هللا العلي الودود

  
  : الدليل اخلامس

  ].20:احلشر) [ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة أصحاب اجلنة هم الفائزون: ( قال املوىل عز وعال: أقول
  

ل، قال هلا صلى    تقِبيف احلديث أن سيد املرسلني صلى اهللا تعاىل عليه وسلم رأى امرأة صاحلة من ساللة سيدنا عبداملطلب                  
 امليت فترمحت إليهم وعزيتهم مبيتهم، قـال        أتيت أهل هذا  : ت قال " ما أخرجك من بيتك    ": تملا دن اهللا تعاىل عليه وسلم     

 ذلـك معاذ اهللا أن أكون بلغتها وقد مسعتك تذكر يف    : ت، قال "؟ لعلك بلغت معهم الكدى    : "صلى اهللا تعاىل عليه وسلم      
 ، وددا رواه أبـو  " أبيك اجلنة حىت يراها جدما رأيِت.. لو بلغتها ": ما تذكر، قال سيد الورى صلى اهللا تعاىل عليه وسلم     

  .والنسائي واللفظ له، عن عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا تعاىل عنهما
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  .1فذكر تشديداً يف ذلك: ى وقال ب وكنفتأد .. داودأما أبو 
  

، هذا  ]148:البقرة [)ولكل وجهة هو موليها   (ى وروى لتبليغ العلم وأداء احلديث على وجهه،         فأد.. وأما أبو عبدالرمحن  
  .احلديثما نطق به 

  
 معىن  علىاستدالله رضي اهللا عنه مبا أورده من احلديث بأسلوب مبتكر، وذكره ملقدمات أربعة توطئة حلمل احلديث                 

  .يندفع به ما يوهم التعارض وإرجاعه إىل معىن يطابق عقائد أهل السنة
  

  :قال
  :واآلن نظرة إنصاف تطلب منك أيها السامع، وعقائد أهل السنة نصب عينيك

  .غاية ما فيه أنه معصيةلنساء إىل املقربة خروج ا )1
2( ولن جتعله يساوي الكافر، وتقرر عند أهل السنة،م معصية مؤمناً من اجلنةولن حتر : 

  .مصري املؤمن إىل اجلنة واجب شرعاً ولو بعد املؤاخذة عياذاً باهللاأن  -
 .ودخول الكافر اجلنة حمال شرعاً ال ميكن أبداً -

 .اهرها ما أمكن، والتأويل غري جائز بغري ضرورةوالنصوص جيب محلها على ظو )3
 البشر لألنبياء عليهم الصالة والثناء خاصة، وصدور الذنب ممن سواهم وإن بلغ من الفضل مـا  والعصمة يف نوع   )4

 .بلغ جائز ومتصور
 

  .هذه األربعة يف عقائد أهل السنة ثابتة ومقررة
  
والعصمة يف نوع البشر لألنبياء عليهم الصالة والثناء        :  يعين –رابعة  غ إىل املقابر حبكم املقدمة ال     وإن تفرض البل  : اآلن
   2 وجب ترتب اجلزاء –إخل ... خاصة

                                                 
انصرف رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه .. فلما فرغنا- يعني ميتاً–صلى اهللا تعالى عليه وسلم قبرنا مع رسول اهللا :   عن عبداهللا بن عمرو بن العاص قال1

فقال لها رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه إذا هي فاطمة، .. أظنه عرفها ، فلما ذهبت: وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال..وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه
أتيت يا رسول اهللا أهل هذا الميت، فرحمت إليهم ميتهم، أو عزيتهم به، فقال لها رسول اهللا صلى اهللا تعالى : قالت)) ما أخرجك يا فاطمة من بيتك ؟(( وسلم

فذكر تشديداً في ذلك، فسألت ربيعة )) لو بلغت معهم الكدى: ((ا ما تذكر، قالمعاذ اهللا، وقد سمعتك تذكر فيه: قالت)) فلعلك بلغت معهم الكدى؟: (( عليه وسلم
  .المكتبة الرشيدية ، دلهي) 2/445(أبو داوود، كتاب الجنائز، باب التعزية . القبور فيما أحسب: عن الكدى، فقال

وقف حتى انتهت .. صر بامرأة ال تظن أنه عرفها، فلما توسط الطريقبينما نحن نسيرمع رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم إذ ب: عن عبداهللا بن عمرو قال
أتيت أهل هذا الميت، فترحمت إليهم، وعزيتهم : قالت)) ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟: (( إليه، فإذا فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم، قال لها

ما رأيت الجنة ..لو بلغت معهم : ((  اهللا أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر، فقال لها معاذ: قالت)) لعلك بلغت معهم الكدى؟: ((بميتهم، قال
  .طبع التهانوى، ديوبند سهارنبور) 266-1/265(كتاب الجنائز، باب النعي " سنن النسائي. "ربيعة ضعيف: قال أبو عبدالرحمن)) حتى يراها جد أبيك

أن بلوغ :  وقدم رضي اهللا عنه- عبدالمطلب–وجب أال تدخل تلك المرأة الجنة حتى يدخلها جد أبيها : يعني ) ء بحكم المقدمة الثالثةوجب ترتيب الجزا: (   قوله 2
=  ت الجنة  ما رأي: (( النساء المقابر غاية أمره أن معصية في المقدمة األولى، وأن النصوص تحمل على ظواهرها في الثالثة، وقوله صلى اهللا تعالى عليه وسلم 

أن يتأخر دخول تلك : أن مصير عبدالمطلب إلى الجنة، وأنه يدخلها، والنصوص ال تصرف عن ظواهرها، فوجب بحكم الحديث : ظاهره))..حتى يراها جد أبيك=  
  .المرأة إلى أن يدخلها جد أبيها عبدالمطلب فيما إذا بلغت المقابر
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 وآال األمرين محال وباطل بحكم المقدمتين – دخول المؤمن النار ودخول الكافر الجنة – أعني –باطل لزم المحال وال.. وإن فرض عبدالمطلب غير مؤمن

  ].21: الحشر )) [ال يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون:(( المذآورتين، وبحكم قوله سبحانه وتعالى 
ر، فدل الحديث على تأخر دخول تلك المرأة عن غيرها فيما إذا بلغت المقابر؛ ألن المقام مقام للغاية، وهي تنبئي عن االمتداد والتأخُّ) حتى(ثم ال يذهبن عنك أن 

  .تهديد، ودل الحديث على امتداد محنة تلك المرأة وتأخر دخولها الجنة، وأيضًا على تأخر عبدالمطلب الجنة عن غيره من السابقين، آما ال يخفى
لزم المحظور؛ وهو ارتكاب .. لة فيه على غير هذا المعنى عند أهل السنة، ولئن صرف إلى غيره بنوع تكلف أو تأويلهذا مدلول الحديث من غير تكلف، وال دال

.. التأويل من غير ضرورة اصطدام التأويل مع قواعد العقائد التي قدمها اإلمام المجدد أحمد رضا رضي اهللا تعالى عنه، وإذا اصطدم التأويل مع دليل من الشرع
ما ..لو بلغتها معهم: (( آتاب الجنائز، باب النعي)) زهر الربى(( ، بل هو حقيق بأن يدعى تحريفًا، ولذلك نرى اإلمام الجليل الجالل السيوطي قال في آتابه فهو رٌد

مقابر لم يكن آفرًا موجبًا للخلود في النار ال داللة في هذا على ما توهمه المتوهمون؛ ألنه لو مشت امرأة مع جنازة إلى ال: أقول)) رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك
أن يكون من جملة الكبائر التي يعذب صاحبها،  ثم يكون آخر أمره إلى الجنة، وأهل السنة يؤولون ما  ورد من  الحديث في أهل : آما هو واضح، وغاية ما في ذلك

لم ..  يدخلونها أّوًال بغير عذاب، فأآثر ما يدل الحديث المذآور على أنها لو بلغت معهم الكدىال يدخلونها مع السابقين الذين: أنهم ال يدخلون الجنة، والمراد: الكبائر
ال ترى الجنة : تر الجنة مع السابقين، بل يتقدم ذلك عذاب، أو شدة، أو ما شاء اهللا من أنواع المشاق، ثم يؤول أمرها إلى دخول الجنة قطعًا، ويكون المعنى به آذلك

الجنة حتى يأتي ) آذا في النسخة التي بين يدينا ولعل الصواب ال ترى(لم تر :  يتقدم ذلك االمتحان وحده أو مع مشاق آخر، ويكون معنى الحديث مع السابقين، بل
 على قواعد أهل السنة غير الوقت الذي يراها فيه جد أبيك، فترينها حينئذ، فتكون رؤيتك لها متأخرة عن رؤية غيرك من السابقين لها، هذا مدلول الحديث، ال داللة

هو من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، وحكمهم في المذهب : ذلك، والذي سمعته من شيخنا شيخ اإلسالم شرف الدين المناوي وقد سئل عن عبدالمطلب فقال 
  .معروف

  .، وهللا الحمدهو مدلول الحديث ظاهرًا..وبهذا بان ما قاله اإلمام أحمد رضا ومن قبله اإلمام السيوطي 
لإلمام البيهقي، وال أخاله عنه، وأظنه إلحاقًا؛ ألن الطبعة حديثة، والنسخة ناقصة آما يظهر بمطالعتها وها آنذا " دالئل النبوة"إياك وأن تغتر بما وقع في : تنبيه    

  .أسوق ما وقع فيه مقرونًا بالرد
وآانوا يعبدون ! آيف ال يكون أبواه وجده بهذه الصفة في اآلخرة؟(ــ )) رأيت الجنة حتى يراها جد أبيكما ..لو بلغت معهم الكدى : ((  بعد ما أورد حديث–   قال 

الوثن حتى ماتوا، ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم عليه السالم، وأمرهم ال يقدح في نسب رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم ؛ألن أنكحة الكفار صحيحة، أال 
طبع ) 193-1/192(دالئل النبوة للبيهقي ] ** "وباهللا التوفيق[زوجاتهم فال يلزمهم تجديد العقد، وال مفارقتهن إذا آان مثله يجوز في اإلسالم، تراهم يسلمون مع 

  **دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان
المزعومة ؛ ألن الحديث ال داللة فيه على ما زعمت، بل :  وإنما قلت –آيف يكونون بهذه الصفة المزعومة، وهي الحرمان المؤبد من دخول الجنة :    أقول

 والنصوص تحمل على الظواهر، والخروج –الحديث يدل بظاهره على رؤيتها الجنة ولو متأخرًا، آما يدل ظاهره على رؤية جده صلى اهللا تعالى عليه وسلم للجنة 
وعيد بالحرمان من دخول الجنة مؤبدًا وعلى هذا؛ فظاهر الحديث قاض بإيمان جد النبي إلى المقابر ليس إال معصية، فال يستقيم على ذلك حمل الحديث على ال
  !.عبدالمطلب ، ومناد بدخوله الجنة ولو متأخرًا، فمن أين لك ما زعمت؟

 بن آنانة ال ننتفي من أبينا وال نحن بنو النضر: "   والحديث يبري ساحة سيدنا عبدالمطلب بخصوصه، وما قدمته من األحاديث؛ مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ".نقفوا أمنا
  ".أنا خيرآم نفسًا وخيرآم أبا:"ومثل قوله

للبيهقي، باب ذآر شرف " دالئل النبوة" **"بعثت من خير قرون بني آدم قرنًا فقرنا، حتى آنت من القرن الذي آنت فيه: "ومثل قوله صلى اهللا تعالى عليه وسلم 
أن آون األب : وقضية هذه األحاديث. يبرِّئ ساحتهم عن الشرك، ووجه االستدالل بها مبين في هذه الرسالة)** 175، 174، 1/173(ًأصل رسول اهللا ونسبه 

" في النار" :يا رسول اهللا؛ أين أبي؟ قال: أن رجًال قال: ولفظه " دالئل النبوة"معدوًال عن ظاهره مرادًا به العم، وعلى هذا ، فالحديث الذي أورده اإلمام البيهقي في 
  .طبع دار الكتب العلمية، بيروت) 1/191(عن أبي بكر ابن أبي شيبة " الصحيح"رواه مسلم في " إن أبي وأباك في النار:" دعاه،  فقال..،فلما قفَّى

وإخباره عن أبويه : (ع اإلمام البيهقي إذ يقوللم يرد في أبيه الحقيقي، الذي توفي في الفترة حتى يتفكر في رفع المنافاة بين هذا وبين ما ورد في أهل الفترة آما صن
، ثم إنه لم يورد خبرًا في عبدالمطلب، فكيف )وجده عبدالمطلب بأنهم من أهل النار ال ينافي الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والمجانين والصم يمتحنون

أنه لم يؤذن له صلى اهللا عليه وسلم في االستغفار ألمه، وهو غير صريح في الداللة : فيهانعم أورد اإلمام البيهقي عدة أحاديث ورد ) وإخباره عن جده؟؟: (يقول
أنه عليه السالم لم يعط الشفاعة في حقها، ومثل هذا يقع فيمن يبقى في جهنم من أهل ال إله إال اهللا، : على آفرها والعياذ باهللا تعالى، وغاية ما يتحصل من األحاديث

  =            .ذلك لك ليس:  تعالى عليه وسلم أن يخرجهم من النار، فيقال لهيستأذن النبي صلى اهللا
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر في : نعم؛ أورد هنا خبرًا في أم النبي صلى اهللا تعالى عليه وسلم بخصوصها بطريقه عن عبداهللا بن مسعود ولفظه= 

ى القبور حتى انتهى إلى قبٍر منها، فناجاه طويًال، ثم ارتفع نحيب رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم باآيًا، فبكينا المقابر، وخرجنا معه، فأمرنا ، فجلسنا، ثم تخطَّ
؛ ]  عليكصلى اهللا[يا رسول اهللا : لبكاء رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم، ثم إن رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم أقبل إلينا، فتلقاه عمر بن الخطاب، فقال

إن القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبر آمنة بنت : "نعم يا رسول اهللا، فقال: فقلنا "   = أفزعكم بكائي؟: "ما الذي أبكاك؟ لقد أبكانا وأفزعنا، فجاء، فجلس إلينا، فقال
ما آان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا : (  لي فيه، ونزل عليَّ وهب، وإني استأذنت ربي في زيارتها ، فأذن لي فيه، واستأذنت ربي في االستغفار لها، فلم يأذن

، فأخذني ما ]113:التوبة) [وما آان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو هللا تبرأ منه: ( حتى ختم اآلية] 113: التوبة) [للمشرآين
للبيهقي، باب ذآر وفاة عبداهللا ووفاة آمنة ووفاة " دالئل النبوة] ** "غريب لم يخرجوه " البداية"قال ابن آثير في "  [بكانييأخذ الولد للوالدة من الرقة، فذلك الذي أ

  **.طبع دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان) 1/190(عبدالمطلب
 غير ثابت في هذا الموضع ، فال يقوم بها حجة، –] 113:التوبة) [مشرآينما آان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لل: (  أي قوله ونزل عليَّ –وطرف المتن : قلت

لم يحكم بالصحة وإن ..والصحة ال تتأتى بمجرد عدالة الرواة والضبط، بل بتطلب لها بعد خلوَّة من الشذوذ شرط أهم من آل ذلك، وما لم تتوفر الشروط بأجمعها 
، ]15: اإلسراء) [وما آنا معذبين حتى نبعث رسوال: ( م تخل من علة قادحة؛ وهو مجيئها مخالفة لقوله تعالىآثرت الطرق، واألمر هنا آذلك؛ وهو أن الرواية ل

فالحديث ضعيف، صرح بضعفه اإلمام الجالل السيوطي وآذلك ما يبدو في بادئ النظر أنه يعضد تلك الرواية، ولذا نرى العالمة .. هذا على صحة الحديث، وإال
، 3/382] (113:التوبة) [ما آان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرآين: ( تحت قول" الدر المنثور"فيه طول، راجع ** ابني مليكة السيوطي أورد قصة 

لك، بل من عدة طرق، وفيها ما يعضد الرواية التي ذآرها اإلمام البيهقي، ولكنه لم يبال بشيء من ذ** طبع محمد أمين دمج، بيروت، لبنان) 385، 384، 383
  .فليراجع ثمة" مسالك الحنفاء"صرَّح بضعفه في 

ومع ذلك لم يعملوا بمقتضاها، وهذه أمارة ظاهرة على عدم صلوحها للعمل بها، وأنه ثبت عندهم خالفها، وال يجوز نسبة آبيرٍة إلى مسلم من غير تحقيق، هذا في 
  !    =آيف يرسل فيهم القول من غير تبين؟! لم؟آحاد المسلمين ، فما بالك بأصول الرسول صلى اهللا تعالى عليه وس
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 وعلى  –والنصوص جيب محلها على ظواهرها ما أمكن، والتأويل غري جائز بغري ضرورة             :  أي   –حبكم املقدمة الثالثة    
ال والباطل حبكم املقدمتني األوليني، وأيضاً حبكـم اآليـة،           لزم احمل  ..داملطلب غري مؤمن عياذاً باهللا    تقدير أن يعتقد عب   

الـصديق، والفـاروق،    : فوجب أن يكون عبداملطلب مؤمناً ومن أهل اجلنة ولو مل يكن يف السابقني األولني مثـل               
  .، وفاطمة الزهراء، وعائشة الصديقة، وغريهم رضي اهللا تعاىل عنهم ، وعليوعثمان

  

أنه لو صدر منـك     :  يعين ؛قائد أهل السنة بال تكلف، وبغري حاجة إىل تأويل أو تصرف          معىن احلديث يطابق ع   : اآلن
 يدخلها سيدنا عبداملطلب، هكـذا       السابقني األولني، بل دخلتها حني     هذا الفعل، مل يتيسر لك الدخول يف اجلنة مع        

  .ينبغي التحقيق، واهللا تعاىل ويل التوفيق
  

  : الدليل السادس
: وقال تعاىل ]  8:فقونااملن) [وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون       : (  األعلى قال ربنا األعز  : أقول

وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم            يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى         (
  ].13:احلجرات) [خبري

 وعال العزة والكرم يف املؤمنني، وجعل الكافر مهما كان شريفاً لئيماً وذلـيالً              رب العزة جل  يف هاتني اآليتني حصر     
  .كفارم املباهاة بآباء وجدود رليس سبباً للمدح ، من أجل هذا ح..عزيز وكرمي من أوالد لئيم وذليلوكون 

  

رواه اإلمـام   . "يف النـار  كان عاشرهم   .. آباء كفار يريد م عزاً وكرماً      من انتسب إىل تسعة   : "يف احلديث الصحيح  
  1أمحد عن أيب رحيانة رضي اهللا عنه بسند صحيح

  

  :وثبت بأحاديث صحاح مشهورة
م يف معرض البيان لفضائله، ويف موضع الرجـز         ئأنه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ذكر مراراً آباءه الكرام وأمهاته الكرا           

 وبقى معه صلى اهللا تعاىل عليه وسـلم عبـاد   ،نيهةية هب الكفار حبسب اإلرادة اإلهل ملا غلَ –ومدح نفسه يوم حنني     
  : كان يقول عند ذلك–ورة على رسول غالب هللا الغالب طرأت س.. معدودون 

  "أنا ابن عبد املطلب  أنا النيب ال كذب  "

                                                                                                                                                                        
وهناك آثير من العلماء ذهبوا إلى طهارة نسب رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم من دنس الكفر من لدن آدم إلى أن ظهر عليه السالم من بين أبويه، وإذا =   

دالئل "نه عن الخوض في مثل هذا ، وإليه وقعت اإلشارة في حديث أورده البيهقي نفسه في  فال أقل من أن يحفظ المرء لسا– فمن أين يتأتى اليقين –اختلف األمر 
  :بطريقه عن عامر بن سعد عن أبيه ولفظه" النبوة

يا :  من ذلك، فقالفكأن اإلعرابي وجد: قال" في النار: " إن أبي آان يصل الرحم، وآان وآان، فأين هو؟ قال: ( جاء إعرابي إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال 
لقد آّلفني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعبًا، ما مررت بقبر : فأسلم اإلعرابي بعد، فقال: قال" حيثما مررت بقبر آافر فبشره بالنار: "رسول اهللا، أين أبوك؟  قال

قاله **. طبع دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان) 1/191/192(ة عبدالمطلب للبيهقي، باب ذآر وفاة عبداهللا ووفاة آمنة ووفا" دالئل النبوة)**"آافر إال بشرته بالنار
  .األزهري

  
  .باب حديث أبي ريحانة طبع دار صادر بيروت) 4/ج(مسند اإلمام أحمد   1
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  .رواه أمحد والبخار ومسلم والنسائي عن الرباء بن عازب رضي اهللا تعاىل عنه
  

م أن يهجم وحده على مجع هلؤالء األلوف، وقد جذب سيدنا العباس بن عبداملطلب يهم صلى اهللا تعاىل عليه وسل
  : ويقول صلى اهللا تعاىل عليه وسلم كيال تتقدم؛رضي اهللا تعاىل عنه زمام البغلة الشريفة بإحكام

  "أنا ابن عبد املطلب  أنا النيب ال كذب  "
  .رواه أبو بكر بن أيب شيبة وأبو نعيم رضي اهللا تعاىل عنه

  :عليه الصالة والسالم يقولر ، وهو فوأمري املؤمنني عمر الفاروق قد أمسك الزمام، وسيدنا العباس آخذ بالث
  "أنا ابن عبد املطلب  أنا النيب ال كذب   :ماهادقَ"   

  .رواه ابن عساكر عن مصعب بن شيبة عن أبيه رضي اهللا تعاىل عنه
  

  :م عن البغلة الشريفة وهو إمنا يقولنزل صلى اهللا عليه وسل..ملا دىن الكفار جداً
  أنا ابن عبد املطلب  أنا النيب ال كذب  "

  "اللهم أنصر نصرك
  .1رواه ابن شيبة وابن جرير عن الرباء رضي اهللا تعاىل عنه

  

التراب عيناً من كل واحـد مـن   وأصاب ذلك " شاهدت الوجوه : " وقال  ا حنو الكفار      ىمث أخذ حفنة من تراب ورم     
  .الف الكفار، وصرفت وجوه اجلميعهؤالء اآل

  

رأينا كأن جداراً من قطر من السماء       ..ى اهللا عليه وسلم إلينا باحلصى       بينما رمى صل  : يقول من تشرف باإلسالم من بينهم     
  .رج علينا من فوق، فلم ميكنا إال الفرارهإىل األرض، وكأن اجلبال تد

  

  .وآله وبارك وسلموصلى اهللا تعاىل على احلق املبني، سيد املنصورين، 
  

                                                 
  ).1/427(خذها وأنا ابن فالن :    صحيح البخاري، آتاب الجهاد، باب من قال1

  .طبع الرشيدية دلهي)2/617]  (25:التوبة) [ويوم حنين: (اهللا عز وجل    صحيح البخاري ، آتاب المغازي، باب قول 
  .طبع الرشيدية دلهي) 2/99(    صحيح مسلم، آتاب الجهاد والسير، باب غزوة حنين 

لم ما ولى، ولكن انطلق جفاء من أشهد على النبي صلى اهللا تعالى عليه وس: هل آنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ قال: قال رجل للبراء :    عن ابن اسحاق قال
 فرموهم برشق من نبل آأنه رجل من جراد، فانكشفوا، فأقبل القوم إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم – وهم قوم رماة –الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن 

  : وأبو سفيان بن حارث يقود بغلته، فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانتصر وهو يقول
  أنا ابن عبد المطلب     أنا النبي ال كذب "              

  "اللهم أنصر نصرك     
ال واهللا؛ ما ولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنين : وابن جرير عن البراء قال) ش(نتقي به، وإنه الشجاع الذي يحاذى به ..وآنا واهللا ؛ إذا احمر البأس : قال

  :خذ بلجام بغلته وهو يقولوالعباس وأبو سفيان آ: دبره ، قال
  "أنا ابن عبد المطلب  أنا النبي ال كذب  "

  ).168، 167، 4/166(آنز العمال بهامش مسند اإلمام أحمد 
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  :يف نفس تلك الغزوة قال وهو يرجتز
  "أنا ابن العواتك من سليم"

  . بن عاصم رضي اهللا تعاىل عنه عن سيابة"الكبري" والطرباين يف "سننه"رواه سعيد بن منصور يف 
  

  :قال يف بعض الغزوات: ويف حديث 
  أنا ابن عبداملطلب      أنا النيب ال كذب "   

  "أنا ابن العواتك                                               
  .رواه ابن عساكر عن قتادة

  

" الصحاح"واجلوهري صاحب " القاموس"واإلمام جمد الدين الفريوزآبادي صاحب ، "ريالتيس"قال العالمة املناوي صاحب 
كانت اثنتا عشرة : ن الربىقال اب. كان اسم تسعة نسوة من جدات النيب صلى اهللا عليه وسلم عاتكة: والصنعاين وغريهم

، وواحدة كنانية، وواحدة ناتات، واثنتان عدوانيتسلميات، واثنتان قرشيثالثة : عاتكة  أولئك النسوة كان امسهن. امرأة
  .أسدية، وواحدة هذلية، وواحدة خزاعية، وواحدة أزدية

  "تاج العروس"ذكره يف 
ثالثة قرشيات، أربعة سليمات، واثنتان عدوانيتان، وهذلية، : كانت تلك النسوة أربعة عشر: سيقال أبو عبداهللا العدو

  ".اجلامع الكبري" رواه اإلمام اجلالل السيوطي .وقحطانية، وخزاعية، وثقفية، وأسدية من أسد بين خزمية
  .وجلي أن القليل ال ينفي الكثري

انتسب إىل واحد ان مناقبه الكرمية بعد ما ويأيت يف احلديث اآليت أنه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم قال يف معرض املدح وبي
 أن يكون آباؤه – حبكم النصوص املذكورة –فال بد " أنا خري الناس وأفضلهم أباً صلى اهللا عليه وسلم: "باًوعشرين أ

  .وأمهاته مؤمنني ، وهللا احلمدصلى اهللا عليه وسلم 
  

  :الدليل السابع
  :ه باآلية قالااحتجابه رضي اهللا عنه لدعو

قطعت اآلية الكرمية النسب بني املسلم ] 46:هود [)نه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل إ: ( هللا سبحانه وتعاىل قال ا
  .والكافر، من أجل هذا ال يرث الواحد اآلخر

 رواه أبو داوود. "حنن بنو النضر بن كنانة ال نقفوا أمناً، وال ننتفي عن أبينا": يقول صلى اهللا عليه وسلم : ويف احلديث
 وأبو ،"الكبري"ردي، ومسويه، وابن نافع، والطرباين يف والطيالسي، وابن سعد، واإلمام أمحد، وابن ماجة، واحلارث، والبا

  .1 عن األشعث بن قيس الكندي رضي اهللا تعاىل عنه"املختارة"نعيم، والضياء املقدسي يف 
                                                 

  ).4/313" (مجمع بحار األنوار. "ال نتهمهما وال نقذفهما: أي " نحن بنو النضر بن آنانة ال نقفوا ُأمنا وال ننتفي عن أبينا" 1
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  . من اآلباء، والعياذ باهللا تعاىلالنسب من الكفار منتف حبكم أحكم احلاكمني، فما حمل عدم االنتفاء

  
  :الدليل الثامن والتاسع

إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني يف نار جهنم خالدين فيها أولئك : (قال العلي األعلى تبارك وتعاىل : أقول
  ].6-5: البينة) [هم شر الربية إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية

  

 فإنه مات على ؛غفر اهللا عز وجل لزيد بن عمرو ورمحه: " يقول رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم  : ويف احلديث
  .1عمرو بن نفيل رضي اهللا تعاىل عنهزيد رواه البزار والطرباين عن سعيد بن ".دين إبراهيم

  

رواه ابن ".  يف اجلنة يسحب ذيوالًرأيته: "أن رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم قال يف زيد بن عمرو: ويف حديٍث
  .2سعد، والفاكهي عن عامر بن ربيعة رضي اهللا تعاىل عنه

  
 البيهقي وابن عساكر بطريق مالك عن الزهري عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه يقول رسول اهللا صلى اهللا دويف احلديث عن

  :- وهذه رواية البيهقي–تعاىل عليه وسلم 
غالب بن داملطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن عبعبداهللا بن أنا حممد بن "

فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن معد بن عدنان، ما افترق الناس فرقتني إال جعلين اهللا يف 
 نكاح ومل أخرج من سفاح، من لدن  وخرجت من، فلم يصبين شيء من عهد اجلاهليةأبويبني خريمها، فأخرجت من 

  ".آدم حىت انتهيت إىل أيب وأمي، فأنا خريكم نفساً، وخريكم أباً
  .3"ً فأنا خريكم نسباً، وخريكم أبا: " ويف لفظ 

يف هذا احلديث أول شيء نفى نفياً عاماً أنه مل يتطرق إىل النسب األقدس شيء مما كان يف عهد اجلاهلية، وكفى هذا 
  .ل أمر اجلاهلية على خصوص الزنا ختصيص بال خمصصم وح. دليالًبنفسه

  

  . متصالًاًفهو لغو، حيث نفى الزنا صرحي: وأما ثانياً
  

  ".أنا خريكم أباً ":يقول صلى اهللا تعاىل عليه وسلم: ثالثاً

                                                 
  .طبع دار صادر، بيروت) 3/381(البن سعد  الطبقات الكبرى   1
  .طبع دار صادر، بيروت لبنان) 3/37(البن سعد " الطبقات الكبرى"فيه طول    2
الطبقات   "،طبع دار الكتب العلمية، بيروت) 175، 1/174(دالئل النبوة للبيهقي، باب ذكر شرف أصول رسول اهللا ونسبه    3

  .ادر، بيروت ، لبنانطبع دار ص) 1/160(البن سعد " الكبرى
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 على اجلميع، فينسحب حكمهاحلديث يشمل حكم :  أي؛ويف مجيع هؤالء يندرج سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو قطعاً
سعيد بن زيد بن عمرو، يكون أبوه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم أفضل منه ومن اجلميع، وهذا غري جائز حبكم اآلية بغري 

  .إميان
  

  :الدليل العاشر
  ].124:األنعام) [اهللا أعلم حيث جيعل رسالته: (قال اهللا عز وجل: أقول

 ولذلك مل جيعل الرسالة يف السفلة واألراذل، ؛كرمه للرسالةاآلية الكرمية تشهد أن رب العزة عز وعال يصطفي أعز حمل وأ
  .مث أميا شيء أرذل وأجنس من الكفر والشرك وكيف يصلح الكفر أن يودع اهللا سبحانه وتعاىل نور الرسالة فيه

  .الكفار حمل للغضب واللعنة وإيداع نور الرسالة يستدعي حمل رضى ورمحة
ا سيدنا عبداهللا بن عباس ن اهللا، كانت تبكي وتتضرع، قال هل عائشة اخلوف مذات يوم غلب على أم املؤمنني الصديقة

جت فر:  قالت أم املؤمننيأحتسبني يا أم املؤمنني أن اهللا سبحانه وتعاىل زوج املصطفى جذوة من جهنم؟: رضي اهللا عنهما
ج اهللا عنكعين فر.  

  

 رواه "إن اهللا أىب يل أن أتزوج أو أزوج إال من أهل اجلنة ":رسول صلى اهللا تعاىل عليه وسلمويف احلديث نفسه يقول ال
  .ابن عساكر عن هند بن أيب هالة رضي اهللا عنه

  

فكيف يتصور أن يرضى .. أىب حلبيبه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم أال يكون أزواجه أهل النارإذا كان اهللا سبحانه وتعاىل 
  !ن خلقه من دم الكفار؟وتكبلكفر، أو بإيداع نوره صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يف حمل ا

  

هذه دالئل حبمد اهللا تعاىل عشر جالئل، األربعة األول لألئمة الكبار، والستة األخرية نصيب الفقري من فيض القدير، تلك 
  .عشرة كاملة، واحلمد هللا يف األوىل واآلخرة

  
  :تنبيهات باهرة

  .ء يف احلديث من النهي له صلى اهللا تعاىل عليه وسلم عن االستغفار ألبويهشروع يف اجلواب وإبانة وجه الصواب ودفع الوهم عما جا

  : شروع يف تقوية االستدالل ودفع اإلشكال
قالوا نعبد إهلك وإلـه آبائـك        (:أن يراد باألب أبو طالب، قال تعاىل      " أيب وأباك يف النار   : "الطريق الواضح يف احلديث     
  ].74:األنعام) [ألبيه آزر ( :وعلى هذا املعىن محل العلماء قوله تعاىل]. 133: البقرة) [إبراهيم وإمساعيل وإسحاق
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، وإمنا كان عماً للخليل لسيدنا إبراهيم اخلليل        1واإلمجاع من أهل التواريخ وأهل الكتابيني مستقر على أن آزر مل يكن أباً            
  .والعياذ باهللاعليه السالم من الرب اجلليل، والنهي عن االستغفار ال يدل على عدم التوحيد 

  

  .2ويف صدر اإلسالم مل يكن النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يصلي على جنائز اليهود
  .وحاصل ذلك إمنا هو االستغفار

  

أن النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يتكرر منه الشفاعة، ويظل يدخل أهل اإلميان بكرمـه يف                 : يف احلديث الصحيح  : أقول
فع صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ساجداً، ويقال له         شال حسنة عنده سوى التوحيد، فيخر الشفيع امل       اجلنان، وأخرياً يبقى من     
  .تشفع..واشفعتعط،  ..وسل، تسمع.. ارفع رأسك، وقل؛يا حممد: صلى اهللا تعاىل عليه وسلم

  

: يقول رب العزة عز جالله    ) )له إال اهللا  إال  :  ائذن يل فيمن قال    يا رب؛ : ((ى اهللا تعاىل عليه وسلم    يقول سيد الشافعني صل   
رواه الشيخان عـن    ) ال إله إال اهللا   :  ألخرجن منها من قال    ؛ليس ذلك لك، ولكن ، وعزيت وجاليل وكربيائي وعظميت        (

  .3أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه
  

                                                 
  -:ونصه كما يلي) هـ204(لإلمام أبي زكريا يحي بن زيادة الفراء المتوفي سنة " معاني القران" ويؤيد ما ذكره اإلمام أحمد رضا من اإلجماع ما جاء في  1

أن معنى آزر في كالمهم معوج، كأنه عابه بزيغـه          ن آزر لقب له، وقد بلغني       أ ابن تارح ك   -سيدنا إبراهيم عليه السالم   :  أي –وقد أجمع أهل النسب على أنه       
  .وبعوجه عن الحق انتهى

اسم أبي  : رواية تنفيه، ال سيما الرواية التي ورد فيها أنه تارح، أو تيرح، جواباً لمن قال              أن ال : م يثبت رواية ، بل الظاهر،       ل) : ن آزر لقباً له   أك: (قوله: أقول
ه ما ويرد) كأن آزر لقب: ( ولذلك قال؛لم به، ولنقل إلينا، واإلمام الفراء رضي اهللا عنه نفسه غير جازم به بل هو شاكلكان السائل أع..إبراهيم آزر، ولو ثبت 

 اإلجماع من أهل النسب لما ورد فـي         ةواإلمام الفراء يريد بما أبداه من زعمه دفع معارض        ) قد بلغني أن معنى آزر في كالمهم معوج       : ( قاله بعد، وهو قوله   
روايـة  الأنه عم إبراهيم عليه السالم، وتأيد من حيث         : منها: يل، وال يتم هذا إال إذا تعين كون آزر اسماً ألبي إبراهيم وهو غير متحقق، وفي آزر وجوه                 التنز

  .ه الرسالة وعليه الجمهورودلت عليه القرينة من التنزيل كما بيناه بالتفصيل في مقالتنا الملحقة بهذ] 74:األنعام) [ألبيه(وهو المراد في قوله تعالى 
صدر إسـالم  (( لم يكن النبي صلى اهللا تعالى عليه وسلم يصلي على جنائز اليهود كذا في النسخة التي ترجمناها إلى العربية بحرف النفي وعبارته بالهندية  2

 النفي مقحم بتصرف الناسخ والسياق يقتضي اإليجـاب  أن حرف: والظاهر )) تينه برهز نمأ  ير ى سيد عالم صلى اهللا تعالى عليه وسلم يهوديو كي جناز          مي
وفي صدر اإلسالم كان النبي صلى اهللا تعالى عليه وسلم يصلي على جنائز اليهود، ثم إني لم أقف على تصريح بأنه صلى اهللا تعـالى                         : فحق العبارة أن يقال   

  .حثبعليه وسلم كان يصلي على جنائز اليهود في بدء اإلسالم بعد طول ال
ما حرم اهللا الصالة على أحد من أهل القبلة         : عن ابن سيرين  " النوادر"في  : (ونصه" شرحه على صحيح البخاري   " يمكن أن يؤخذ هذا مما قاله العيني في          نعم؛

  ).193ص " (عمدة القارئ على صحيح البخاري) "إال على ثمانية عشر رجالً من المنافقين
  . )2/684 (]3:اإلسراء) [ذرية من حملنا(فسير، باب ، كتاب الت"صحيح البخاري"فيه طول، راجع   3

  ).1/470] (25:هود) [ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه: (اب قول اهللا عز وجلبياء، بصحيح البخاري كتاب األن   
انطلق أنا لها ، ف: وسلم، فأوتى فأقوللست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى اهللا تعالى عليه : فإنه روح اهللا وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول " : " صحيح مسلم "وفي     

.. ؛ ارفع رأسـك وقـل     يا محمد : ليفيقال  = = له ساجداً،   فأقوم بين يديه، فأحمد بمحامد ال أقدر عليه اآلن يلهمنيه اهللا، ثم أخر             فاستأذن على ربي، فيؤذن لي؛    
في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان، فأخرجه منها، فأنطلق             انطلق، فمن كان    :  أمتي أمتي، فيقال   رب؛: تشفع، فأقول ..شفعواتعط،  ..يسمع لك، وسل  

 أمتي  :  تشفع، فأقول  .. واشفع تعط،..يسمع لك، وسل  .. وقل..ع رأسك يا محمد أرف  : فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجداً فيقال لي             
 فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر لـه           ..ن خردل من إيمان   انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة م       : أمتي، فيقال لي  
انطلق، فمن كان في قلبـه أدنـى        :  أمتي أمتي، فيقال لي    ؛يا رب :  تشفع، فأقول  .. واشفع ،تعط..يسمع لك ،وسل  ..، وقل  أرفع رأسك  ؛يا محمد : ساجداً فيقال لي  

لو : قلنا..ث أنس الذي أنبأنا به، فخرجنا من عنده، فلما كنا بظهر الجبان           خرجه النارفأنطلق فأفعل،  هذا حدي     فأ..خردل من إيمان  ى من مثقال حبة من      أدنى أدن 
 نـسمع    جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم       ؛يا أبا سعيد  : فدخلنا عليه، فسلمنا عليه، فقلنا      :  قال - وهو مستخف في دار أبي خليفة      –ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه      

 ،قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يؤمئذ جميع، ولقد ترك شـيئاً            : ما زادنا، قال  : هيه ، قلنا  : هيه، فحدثناه الحديث، فقال   : الق .في الشفاعة مثل حديث حدثناه    
ثم أرجع إلـى    ((:  أن أحدثكموه   وأنا أريد  ما ذكرت لكم هذا إال    ! لخلق اإلنسان من عج   : ثنا، فضحك وقال  حد: قلنا له . وامأنسى الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكل      

 ائذن لي   ؛ يا رب  :تشفع، فأقول .. واشفع   تعط،..يسمع لك، وسل  ..د أرفع رأسك وقل   يا محم : ربي في الرابعة، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجداً فيقال لي           
:  قـال ))ال إله إال اهللا:  ألخرجن من قال؛عزتي وكبيرائي وعظمتي وكبريائي ولكن ، و–ليس ذلك إليك :  أو قال–ال إله إال اهللا، قال ليس ذلك لك : فيمن قال 

  .فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع
  ).282(هي، مسند أحمد حديث لطبع الرشيدية د) 2/143(أبواب التفسير، سور اإلسراء : سنن الترمذي
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  .واحلمد هللا ، وصلى اهللا تعاىل على الشفيع الرفيع وآله، وبارك وسلم
  

) ليس ذلك لك  (إلسالم، فعند ذلك إمنا كانا أهل توحيد وأهل ال إله إال اهللا ، فالنهي من قبيل                 تويف األبوان الكرميان قبل ا    
 متاماً للنعمة عليه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم، فآمنا به صلى اهللا تعاىل              يامها تعاىل كما أحي أصحاب الكهف؛     وبعد ذلك أح  

  .عليه وسلم وارتاحا بعد ما تشرفا بالصحبة
اليـوم  : ( الدين اإلهلي وأكملته آية    متَّن، وأُ  يف حجة الوداع حيث مت نزول القرآ        أجل احلكمة اإلهلية وقع    منوهذا اإلحياء   

  .1ا بالدين كله وبالشريعة بأكملهامحىت يقع إميا] 3:املائدة)[أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت
  

  :عليه وسلمشروع يف اجلواب عن اإلشكال يف حديث إحياء أبويه صلى اهللا تعاىل 
 واحلديث الضعيف يف    سوال عطر بعد عرو   ( ما فيه الضعف كما حققه خامت احلفاظ اجلالل السيوطي           يةغاحديث اإلحياء   

: بل قال اإلمام ابن حجر املكي     " اهلاد الكاف يف حكم الضعاف    "زيد عليه يف رسالتنا     م مبا ال    حققناهالفضائل مقبول كما    
  .صححه حفاظ عدة

  

أن آباء النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسـلم غـري األنبيـاء، وأمهاتـه إىل آدم                 (" : قرى لقراء أم القرى   أفضل ال "يقول يف   
إنه خمتار وال كرمي وظاهر، بل جنس، وقد صرحت األحاديث بأم           :  ألن الكافر ال يقال يف حقه      ؛ليس فيهم كافر  ..وحواء

على أحد  ] 219:الشعراء)) [وتقلبك يف الساجدين  ((: ىل  خمتارون، وأنا اآلباء كرام واألمهات طاهرات، وأيضاً قال تعا        
فهذا صريح يف أن أبوي النيب صلى اهللا تعـاىل عليـه            وحيئنذ  تنقل نوره من ساجد إىل ساجد،       : أن املراد فيه  فيه  التفاسري  

ق، بل يف حـديث      ألما أقرب املختارين له صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ، وهذا هو احل             ؛وسلم آمنة وعبداهللا من أهل اجلنة     
" اً، وفيـه طـول    إخل نقلته خمتصر  ...أن اهللا تعاىل أحيامها فآمنا به     : صححه غري واحد من احلفاظ، ومل يلتفتوا ملن طعن فيه         

  . واهللا تعاىل أعلمهكذا قال،
  

ته، كيف وإنا ال     أمر اإلحياء، اندفع ما زعم احلافظ ابن دحية من خمالفته آليات عدم انتفاع الكافر بعد مو                رومبا قر : أقول
إن اإلحياء إلحداث إميان بعد كفر، بل إلعطاء اإلميان مبحمد صلى اهللا تعاىل عليه وسلم وتفاصيل دينه األكرم بعد                   : نقول

 وحينئذ ال حاجة بنا إىل إدعاء التخصيص يف اآليات كما فعل العلماء ايبون، ومنـهجنا يف                 !املضي على حمض التوحيد؟   
  :شاعرهذا الباب كما قال ال

   فيما يعشقون مذاهبوللناسومن مذهيب حب الديار ألهلها     
                                                 

حج رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم حجة الوداع، فمر على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم، فبكيت لبكائـه،             :  تعالى عنها   وعن عائشة رضي اهللا     1
 مي وأ بي أنت بأ: وهو فرح مبتسم، فقلت له    إلى  فاستندت إلى جنب البعير، فمكث عني طويالً، ثم عاد          "  استمسكي   ؛يا حميراء : "يقول] عشر: أي[ثم إنه طفق    

ذهبت لقبر أمـي سـألت ربـي أن         : ك؟ قال افمم ذ !  نزلت من عندي وأنت باك حزين مغتم، فبكيت لبكائك، ثم إنك عدت إلى وأنت فرح متبسم                يا رسول اهللا؛  
) 1/173(ه عبدالمطلب إياه    باب وفاة أمه صلى اهللا تعالى عليه وسلم وحضانة أم أيمن له ، وكفالة جد              : السيرة الحلبية ) تعالى يحييها، فأحياها فآمنت وردها اهللا    

  .طبع دار المعرفة
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إن (:هر اجلنان، وخيشى الوعيد من قوله تعـاىل         ط من أن يكف اللسان، وي     فال أقلَّ . .نعمت، وإال   وفبها  . .من أحب هذا  
  ].53: األحزاب) [ذلكم كان يؤذي النيب

  

 فإن ذلك   احلذر من ذكرمها بنقص؛   : ه املسألة  املتوقفني يف هذ    ما أحسن قول   ( :"شرحه"يقول اإلمام ابن حجر املكي يف       
  1" األمواتال تؤذوا األحياء بسب" : خلرب الطرباين  يؤذيه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم؛قد

  

  .2يعين أن النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم حي إىل األبد مطلع على مجيع أفعالنا وأقوالنا
  

 بأن حيتاط   والعاقل حري ] 61: وبةتال) [والذين يؤذون رسول اهللا هلم عذاب أليم      : ( يقولواهللا سبحانه وتعاىل عز وجل      
  .يف مثل هذا احملل جداً

  

ألن خيطئ املـرء يف     ) املخالف( قاطع وأي إمجاع يف ذلك اجلانب        قطعية وال إمجاعية، ولكن أي    نا أن املسألة ليست     مسلّ
  . كما ورد يف احلديثدباألساءة  إىل إ مرة من أن يؤدي به خطأه خري مئة ألفدباأل

  

رواه ابن أيب   " يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة       إن اإلمام ألن خيطئ     : "إن رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يقول        
  .3شيبة والترمذي واحلاكم وصححه، والبيهقي عن أم املؤمنني رضي اهللا تعاىل عنها

  

وألنه ال جيوز نسبة مسلم إىل كبرية مـن غـري           (" : إحياء العلوم " قدس سره العايل يف      يقول اإلمام حجة اإلسالم الغزايل    
  .4)حتقيق ما مل يثبت عن تواتر

  

         وانتفاء ! من غري قطع؟  ه من أوالد فالن وفالن من غري تواتر و        فكيف بنسب إىل املصطفى صلى اهللا تعاىل عليه وسلم كون
 أدىن عبيد حضرة املصطفى املشرقة يف جنات      كالب  رضى وجدانكم أن يكون     ان غري ناف حلكم الوجدان، أي     سلاليقني بال 

عياذاً !  يف مقام آخر يف غضب وعذاب؟      أبواه اجلنة من أجله يكون      خلقتالنعيم متكئني على سرر مرفوعة متنعمني، ومن        
  .باهللا

  

 آخر، وأي دليل قاطع يف هـذا   أن حنكم على الغين احلميد عز جالله، فأي شي سوغ حكماً        ا ال نستطيع   صحيح أن  ؛نعم  
  !اجلانب؟

                                                 
  .طبع دار المنهاج بجدة) 103-100(طبع المطبعة الشرفية ، وكذا في المنح المكية في شرح الهمزية ) 1/36( المواهب اللدنية  1
  . وهذا شرح لطيف منه لعبارة ابن حجر، يتضح به وجه إيراده للحديث في معرض اإلستدالل 2
  .طبع الرشيدية دلهي) 171ص(باب ما جاء في درء الحدود سنن الترمذي،   3
  :كما يلي" اإلحياء" وتمام عبارة ، هذا ما وجدناه في النسخة التي ترجمناها، والنسخة فيها أخطاء مطبعية 4

  .ألنه ال تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق
 فال يجوز أن يرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق، قال ةتواترممر رضي اهللا عنه، فإنه ثبت قتل ابن ملجم علياً، وقتل أبو لؤلؤة ع: يجوز أن يقال: نعم   

اآلفـة الثامنـة، اللعـن    " إحياء العلوم ".إال ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك..ال يرمي رجل رجالً بالكفر، وال يرميه بالفسق : "صلى اهللا تعالى عليه وسلم    
)3/121.(  
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  .يح أبداًر ما صح ليس بص. هل من حديث صحيح؟ كال ، ال صريح!حاشا هللا
   

فاالختيار : فما أشرنا إليه إمجاالً هو السبيل من السكوت وحفظ جانبه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم باألدب على األقل وبعد  
  .بيد املختار

  
  . عنه الستدالل لطيفنكتة إهلية ومتهيده رضي اهللا

باته صـلى اهللا تعـاىل عليـه    ضعه وملعابإيراد بعض األحاديث يف فضل االسم احلسن، وسرده ألمساء أجداد وجداته ومر   
  .وسلم

  

  :فال رضي اهللا عنه
  .زل من السماءنـة املسمى، واألمساء ت الظاهر عنوان الباطن، واالسم مرآ:أقول

رواه البـزار يف    "  االسـم  نس الوجه ح  نسفابعثوه ح .. رجالً إذا بعثتم إيلَّ  : "وسلم  ويقول الرسول صلى اهللا تعاىل عليه       
  . رضي اهللا تعاىل عنه بسند حسن على األصحةعن أيب هرير" األوسط"والطرباين يف " مسنده"
  

عود رضي اهللا تعاىل    رواه ابن عدي عن عبداهللا بن مس      " اعتربوا األرض بأمسائها  : "يقول الرسول صلى اهللا تعاىل عليه وسلم      
  .عنه، وهو حسن لشواهده

  

يتفاءل وال يتطري، وكان حيب االسـم        كان رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم        (:هيقول عبداهللا بن مسعود رضي اهللا تعاىل عن       
  ".شرح السنة"رواه اإلمام أمحد والطرباين والبغوي يف ) احلسن

  

  .1رواه الترمذي) إن النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم كان يغري االسم القبيح: (عنها تعاىل تقول أم املؤمنني الصديقة رضي اهللا 
رواه الطرباين  ) حوله إىل ما هو أحسن منه     ..كان رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم إذا مسع باالسم القبيح           : (ويف أخرى عنها  

  .بسند صحيح ، وهو عند ابن سعد عن عروة مرسالً
  

 سأل عن امسـه، فـإذا       ..إن النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم كان ال يتطري من شيء، فإذا بعث عامالً              : (سلمي   األ ةوقال بريد 
سـأل عـن    .. كراهية ذلك يف وجهه، وإذا دخل قرية       رئي.. ي بشر ذلك يف وجهه، وإن كره امسه       فرح به، ورئُ  . .أعجب امسه 

  .2رواه أبو داوود)  ذلك يف وجههرئي..ه، وإن كره امسهائي بشر ذلك يف وجهفرح به ور.. امسها، فإن أعجبه امسها
  

                                                 
  .الرشيدية) 107ص (بواب األدب، باب ما جاء في تغيير األسماء أ:  سنن الترمذي 1
  . الرشيديةة والتطير ، باب في الطيرة والخطكتاب الكهان:  سنن أبي داوود2
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 إن اسم أيب النيب صلى      للحبيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم؛      اخلفية من املراعاة اإلهلية       احلق األلطاف  صرب ت  هنيهة بعنيٍ  اآلن الحظْ 
  .اهللا تعاىل عليه وسلم عبداهللا الذي هو أفضل أمساء األمة

  

رواه مسلم وأبو داوود والترمذي وابن      ) عبداهللا وعبدالرمحن : أحب أمسائكم إىل اهللا   : ( عاىل عليه وسلم    يقول الرسول صلى اهللا ت    
  .1ماجة عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما

  

  . ومساوق لإلميان يف االشتقاق، من األمن واألمان مشتق)آمنة(واسم الوالدة املاجدة آمنة رضي اهللا تعاىل عنها 
حيث كانت إشارة إىل تولد األزكى األطهر أمحد وحممد وحامد وحممود املشتق من             ) عبداملطلب شيبة احلمد  (جمد كان   واجلد األ 

  .هذا املصدر الزكي احلميد
  

 يف احلديث جاء وجه تـسمية بتـول         لشمس؛مزية هذا االسم الطاهر أظهر من ا      ) فاطمة بنت عمرو بن عائذ    : (واجلدة املاجدة 
 رواه اخلطيـب    " ألن اهللا تعاىل فطمها وحمبيها من النار       ؛ إمنا مساها فاطمة   ": ول صلى اهللا تعاىل عليه وسلم       الزهراء بأن قال الرس   

  .عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما
  

لته بنو زهرة، حاصلها اللمعانيمعناه اهلبة والعطاء، وقب) وهب( النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم من قبل األم وجد.  
  ".سريته"، كما ذكر ابن هشام يف الصاحلة: أي) برة(بل األم وجدته من ق

  

  : املراضعوانظرواهؤالء األصول اخلاصة، 
  .ثيوبة حيث يساق امسها الثواب يف االشتقاق، وهلا احلظ األوفر من هذا الفضل اإلهلي: املرضعة األوىل
إن فيك خلصلتني حيبهما    : " عليه وسلم ألشج عبدالقيس    السيدة حليمة بن عبداهللا بن حارث، قال النيب صلى اهللا         : املرضعة الثانية 

 .2"واألناةاحللم : لهوورساهللا 
التحفـة  " كما بينه اإلمام مغلطاي يف جزء حافل مسـاه           ف اإلسالم والصحبة؛   تشرفت بشر  ؛السعادة: بنو سعد، معناه  : قبيلتها  

  ".اجلسيمة يف إثبات إسالم حليمة
    .3عن عطاء بن يسار" االستيعاب" كما يف ؛ها رداءقام وبسط هل.. حنني ا أتته يومملَّ

احلارث السعدي، هذا أيضاً    : هو صاحب لنب املرضعة وأبو صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم يف الرضاعة امسه             زوجها الذي   
 يـا   :ريش يف الطريـق   له ق النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يزوره، قالت         وقد جاء إىل     ؛تشرف بشرف اإلسالم والصحبة   

 صلى اهللا تعـاىل عليـه        قال بعد ما أتى    ."جنة ونارا : اريناملوتى مبعوثون، واهللا أعد د    :" يقول ؛ امسع مقال ابنك   ؛حارث
                                                 

 األداب، باب في كتاب: سنن أبي داوود" أحب األسماء إلى اهللا عز وجل عبداهللا وعبدالرحمن: "صلى اهللا تعالى عليه وسلم قال رسول اهللا :  عن ابن عمر قال 1
  .الرشيدية) 2/676(تغيير األسماء، 

في "باب ما جاء : سنن الترمذي" الحلم واألناة: إن فيك لخصلتين يحبهما اهللا : "صلى اهللا تعالى عليه وسلم قال ألشج عبدالقيسأن النبي :  عن ابن عباس 2
  ).2/220" (الحياء

صلى اهللا تعالى عليه وسلم من الرضاعة عليه جاءت حليمة بن عبداهللا أم النبي : (سلم عن عطاء بن يسار قالروى زيد بن أ: البن عبدالبر" االستيعاب"  قال في 3
  ).1/141" (المواهب"الزرقاني على ) يوم حنين، فقام إليها وبسط لها رداءه، فجلست عليه
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:  آخذاً بيدك أقول   ألنبئك.. إذا كان ذلك اليوم    ؛أجل ، أنا أقول كذلك ، ويا أبيت       : "قال! ك قومك يشكون  ؛يا بين : وسلم
لئن أخـذا   : كان احلارث يذكر مقالته تلك ويقول       و .يعين يوم القيامة  " رب عنه أنظر، أليس هذا ذلك اليوم الذي كنت أخ       

  .1رواه يونس بن بكري. ال يرسلها إن شاء اهللا حىت يدخلين اجلنة..ابين بيدي
وأبو " األدب املفرد "يف  اري  خ رواه الب  "أصدقها حارث ومهام  ": ويف احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم قال          

   2مي رضي اهللا تعاىل عنهشعن أيب اجلُد والنسائي داوو
، وكان صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يـدع لـه           يصلى اهللا تعاىل عليه وسلم من الرضاعة الذي كان شريكه يف الثد           أخوه  

  .عبداهللا السعدي هذا أيضاً تشرف باإلسالم والصحبة، كما عند ابن سعد يف مرسل صحيح اإلسناد .الثدي األيسر
، كانت تلهيه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يف احلجر،وكانت تنشد أشعاراً            ةيالرضاعصلى اهللا تعاىل عليه وسلم الكربى       أخته  

شيماء  النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم، وهي         تشتمل على الدعاء وهي مضجعة له على صدرها، من أجل ذلك دعيت أم            
  . هذه أيضاً تشرفت باإلسالم والصحبة رضي اهللا تعاىل عنهماات علم وإمارة تظهر وتلوح من بعيد،ذ يعين ؛السعدية

  

 عذارى   حليمة تنطلق، وقد احتضنت النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يف حجرها إذا ثالث شواب               ة يوم كانت السيد   تاذ
اللنب للثالث،  أبصرن ذلك الشكل الرضي عند اهللا، وضعن ثديهن يف فمه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم من فرط احملبة، نزل                    

  . كل واحدة منهن عاتكةتسمى
ذكـره  . املرأة النبيلة الكرمية املعطرة، كن من سليم، وهو مشتق من سالمة ومساوق لإلسالم يف االشتقاق : ومعىن العاتكة 

  ".االستيعاب"ابن عبدالرب يف 
  .3 السهيلينقله" أنا ابن العواتك من سليم: " على هذا املعىن محل بعض العلماء حديث 

ما فاز نيب بآية وكرامة إال وأعطى نبينا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم مثلها وأمثل منها، كان هـذا تكمـيالً                     : احلقيقة: أقول
 ؛بكارأ ثالث جوار    ديوجد املسيح عليه السالم من غري أب من بطن البتول البكر، وأوجد اللنب يف ثُ              ألتلك املرتبة، حيث    

  . اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلمةكرامة حلبيبه الذي هو أشرف بري
  ".سراج املريدين"ذكره يف كتابه . مل ترضعه مرضعة إال أسلمت: يقوم اإلمام أبو بكر ابن العريب

  .أرأيت هذا كان اإلرضاع وفيه اجلزئية

                                                 
حدثنا ابن اسحاق، حدثني والدي عن رجال من        : ه يونس بن بكير، قال    روا. الحارث بن عبدالعزي بن رفاعة السعدي، يكنى أبا ذؤيب، أدرك اإلسالم وأسلم             1
أال تسمع : ن، فقالت له قريشلم بمكة حيث أنزل اهللا عليه القرآ الحارث أبو رسول اهللا من الرضاعة  عليه صلى اهللا تعالى عليه وسمقد:  سعد بن بكر قالوايبن

ن اهللا يبعث من في القبور، وأن هللا دارين يعذب فيهما من عصاه ويكرم فيهما من أطاعه، فقـد شـتت                     يزعم أ : وما يقول؟ قالوا  : يا حارث ما يقول ابنك؟ اقل     
إن الناس يبعثون بعد الموت، ثم يصيرون إلى جنة ونار؟ فقال صلى            :  مالك ولقومك يشكونك، ويزعمون أنك تقول      ؛أي بني : أمرنا وفرق جماعتنا، فأتى فقال    

فأسلم الحارث بعد ذلك، فحسن إسالمه، وكان       "  لقد أخذت بيدك حتى أعرفك حديثك اليوم       ..م ذلك، ولو قد كان ذلك اليوم يا أبت          أنا أزع " اهللا تعالى عليه وسلم     
  ).1/142" (المواهب" الزرقاني على . ال يرسلني إن شاء اهللا حتى يدخلني الجنة..لو أخذ ابني بيدي فرعفني ما قال: يقول حين أسلم 

 وكانـت لـه   ، عن أبي وهب الجشمي،حدثني عقيل بن شبيب: هاجر األنصاري قالملقاني، أن محمد بن الا هاشم بن سعيد الطثناداهللا،  حدثنا هارون بن عب 2
بـدالرحمن وأصـدقها حـارث وهمـام،        ع وأحب األسماء إلى اهللا عبداهللا و      ،تسموا بأسماء األنبياء  ": قال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم         : صحبة، قال 

  ).2/677(، كتاب األدب ، باب في تغيير األسماء " داود سنن أبي" "مرة....قبحهاوأ
 ،مر به صلى اهللا تعالى عليه وسلم على نسوة أبكار من بني سليم، فأخرجن ثديهن فوضعنها في فيه، فدرت" االستيعاب" وثالثة نسوة من بنو سليم، قال في  3

  ).1/137" (المواهب"لزرقاني على ا" أنا ابن العواتك": ولذا قال: وقال بعضهم
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 عن اليمن والربكـة  امسها بركة، وتكىن أم أمين، تنبئ هاتان الكلمتاناملرضعة الثالثة لرسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم         

  .واالستقامة والقوة، كانت من الصحابيات اجلليالت، رضي اهللا تعاىل عنها
  . كرامة ألم أمين1"أنت أمي بعد أمي": كان النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يقول هلا

 ةم يف شـد   كانت تصو .  قط شالعطظمئت يف مهاجرها، نزل دلو حببل نوراين من السماء فشربت ورويت، مث مل حتس ب              
  .رواه ابن سعد عن عثمان بن القاسم. احلر وال تظمأ

  

هي أم سيدنا عبـدالرمحن     و.  رواه أبو نعيم عنهما    .الشفَّاء: تأمل امسها ف والدته   بلته صلى اهللا تعاىل عليه وسلم حني      ا ق امأو
  . امبن عوف، الصحابية اجلليلة رضي اهللا تعاىل عنه

  

فاطمة بنت عبداهللا الثقفية، هذه أيضاً صحابية، رضـي اهللا          : اهللا تعاىل عليه وسلم   وامرأة كانت شاهدة عند مولده صلى       
  .تعاىل عنها

  

 وعالقة حمض صدفة؟ كـال واهللا ، بـل           هل كان اجتماع هذه األسامي الطاهرة املباركة يف كل نسبة          يا عني اإلنصاف؛  
  .العناية األزلية تعمدت هذه األمساء، وانتخبت هذه األشخاص

  

 حمل للتأمل ، أفمن جينب هذا النور الطاهر ذوي األمساء القبيحة يضعه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يف املتـركبني                     اهن هامث  
بات مسلمات، أما   معاذ اهللا، حاشا مث حاشا، القابالت مسلمات، امللع       ..شركال وأي فعل قبيح؟ الكفر و     !األعمال القبيحة؟ 

 ..لم رجله، ودماء طيبة مطيبة حصلت منها أجزاء يف هذا اجلـسم النـوراين  بطون مد فيها حممد صلى اهللا تعاىل عليه وس   
  . حاشا هللا!كفرة ومشركون، كيف يقبل هذا؟:  أي؛فأولئك كذا وكذا

  ا ديكها ي قدرت سي جاناوخ
  ما بندة عشقيم ودكر هيج ندا نيم

  

  .ما رأينا اهللا، عرفناه بالقدرة ، حنن عبيد العشق، ال نعرف شيئاً سواه

  
  ئدة ظاهرة باهرةفا

  

 اليت توخيناها على تنوع املسالك هي املختارة عند كبار األئمة األجلـة،             ، أعين جناة األبوين الكرميني    ؛هذه الطريقة األنيقة  
  .والعلماء املشهورين بتوفيقه تعاىل

                                                 
باب وفاة أمه وحضانة أم أيمن لـه،  " السيرة الحلبية" "أم أيمن أمي بعد أمي": ويقول" أنتي أمي بعد أمي":  وكان صلى اهللا تعالى عليه وسلم يقول ألم أيمن  1
)1/172(.  
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  :فهرس أسامي األئمة الكبار والعلماء األخيار

  :منهم
 منها مؤلف يف التفـسري يف       ،لفات يف العلوم الدينية ثالث وثالثون     اإلمام أبو بكر ابن أمحد بن شاهني، له مؤ         - 1

  .ألف جزء وثالثة أجزاءيف يف احلديث " مسند" جزء، وفأل
 .شيخ احملدثني أمحد بن اخلطيب علي البغدادي - 2
 .، احملدث الباهر، اإلمام القاسم علي بن حسن ابن عساكرحافظ الشأن - 3
 ."الروض"بداهللا السهيلي، صاحب اإلمام األجل أبو القاسم عبدالرمحن بن ع - 4
 .مل يكن بعد اإلمام النووي أحد مثله يف احلديث:حافظ احلديث، اإلمام حمب الدين الطربي، قال العلماء - 5
 ".شرف املصطفى صلى اهللا تعاىل عليه وسلم"اإلمام العالمة ناصر الدين ابن املنري، صاحب  - 6
 ".عيون األثر"صاحب اإلمام حافظ احلديث أبو الفتح حممد بن سيد الناس،  - 7
 .العالمة صالح الدين الصفدي - 8
 .حافظ الشأن، مشس الدين حممد ابن ناصر الدين الدمشقي - 9

 .شيخ اإلسالم ، حافظ الشأن، اإلمام شهاب الدين أمحد بن حجر العسقالين -10
 .اإلمام حافظ احلديث أبو بكر حممد بن عبداهللا اإلشبيلي ابن العريب املالكي -11
 ".احلاوي الكبري" البصري، صاحب  بن حممد املاورديم أبو احلسن علياإلما -12
 "ملصحيح مس"اإلمام أبو عبداهللا حممد بن خلف األيب املالكي شارح  -13
 ".التذكرة"اإلمام أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القطريب صاحب  -14
 .إمام املتكلمني ، فخر املدققني، فخر الدين حممد بن عمر الرازي -15
  الدين املناوياإلمام العالمة شرف -16
 .خامت احلفاظ، جمدد القرن العاشر اإلمام جالل امللة والدين عبدالرمحن ابن أيب بكر السيوطي -17
 .ريهغو" أفضل القرى"مي املكي صاحب تاإلمام احلافظ شهاب الدين أمحد بن حجر اهلي -18
ي املصطفى صلى اهللا يف أن والد نيحتقيق آمال الراج"املصري صاحب رسالة الشيخ نور الدين علي بن اجلزار  -19

 ." من الناجني من النارارين يف الدتعاىلتعاىل عليه وسلم، بفضل اهللا 
 ". الشريفشفاء" العالمة أبو عبداهللا حممد بن أيب الشريف احلسين التلمساين شارح -20
 .العالمة احملقق السنوسي -21
 ".هراليواقيت واجلوا"اإلمام األجل العارف باهللا سيدي عبدالوهاب الشعراين صاحب  -22
 ".مطالع املسرات يف شرح دالئل اخلريات"العالمة أمحد بن علي بن يوسف الفاسي صاحب  -23
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 ".املواهب"خامتة احملققني العالمة حممد بن عبدالباقي الزرقاين شارح  -24
 ".ملناقبا"ازي صاحب مل، حممد الكردري البزاإلمام األجل ، الفقيه األك -25
 ." األشباه والنظائر"ملصري صاحب زين الفقه العالمة احملقق زين بن جنيم ا -26
 ".غمز العيون والبصائر"السيد الشريف العالمة أمحد احلموي صاحب  -27
 .صلى اهللا تعاىل عليه وسلم" اخلميس يف أنفس نفيس"العالمة حسني بن حممد بن حسن الديار بكري صاحب  -28
 ."نسيم الرياض"العالمة احملقق شهاب الدين أمحد اخلفاجي املصري صاحب  -29
 ". حبار األنوارجممع "مة طاهر فتين صاحب العال -30
 .شيخ شيوخ علماء اهلند موالنا عبداحلق احملدَث الدهلوي -31
 ".كرت الفوائد"العالمة صاحب  -32
 ."فواتح الرمحوت"موالنا حبر العلوم، ملك العلماء، عبدالعلي صاحب  -33
 ".الدر املختار" أمحد املصري الطحطاوي حمشي السيدالعالمة  -34
 ".رد احملتار" الشامي صاحب أفنديابن عابدين أمني الدين حممد  السيدالعالمة  -35

  
 مبـرأى األقوال الطيبة جلميع هؤالء السادة      . وغريهم من العلماء الكبار واحملققني األخيار، عليهم رمحة امللك العزيز الغفار          

ررها العلماء العظام، وال سيما اإلمام      إليراد مباحث ق  ال  ، و لاألقوا مل حيرر هذه السطور رد نقل        الفقريمن الفقري، ولكن    
اجلليل اجلالل السيوطي، بل القصد إمساع دالئل مجيلة على هذه املسألة اجلليلة، وضبط ما فاض على قلب الفقري من أجل                    

هـا  يلخدمة العلماء لنفع األخوة يف اإلسالم ، لعل املصطفى صلى اهللا تعاىل عليه وسلم األكرم األرحم األبر األوىف يلقى إ                   
 فضالً منـه حمـضاً ال       ؛والعقاب يف الدارين    من العذاب   مبحض كرمه نظرة قبول، وينجي العاجز املسكني حبفظ عقيدته          

  .جزءاً
  

فهنـاك  .. مث إن هذا ذكر أولئك األبرار الذين وجدت تصرحيام يف هذه املسألة اجلزئية خاصة، وإال فإن الحظت الكلية                 
د حممد حممد الغزايل، واإلمام األجل إمام احلرمني، واإلمام ابن السمعاين، واإلمام            نصوص قاهرة لإلمام حجة اإلسالم حمم     

 إىل اإلمام اتهد سيدنا اإلمام الشافعي، يتحقـق منـها       ااكياهراسي، واإلمام األجل القاضي أبو بكر الباقالين، وهلم جر        
هو مقتضى مذهب مجيع األشاعرة ومـشايخ        واألمهات الزكية كالشمس واألمس، بل هذا        اآلباءويتجلى أن جناة مجيع     

  .خبارى من األئمة املاتريدية كما ال خيفى على من له إجالة نظر يف علم األصوليني
طائفة مـن األئمـة وحفـاظ       ذكر ذلك    .مال إىل أن اهللا تعاىل أحيامها حىت آمنا به        ": سبل النجاة "واإلمام السيوطي يف    

  .احلديث
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ذهب مجع كثري من األئمة األعـالم إىل أن         " : الدرج املنيفة يف اآلباء الشريفة    " كتاب   نقالً عن " اخلميس"قال يف كتاب    
  .أبوي النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ناجيان، حمكوم هلما بالنجاة يف اآلخرة

  

وهم أعلم الناس بأقوال من خالفهم وقال بغري ذلك، وال يقصرون عنهم يف الدرجة، ومن أحفـظ النـاس لألحاديـث                     
لعون من الفنون، خصوصاً األربعة     طثار، وأنقد الناس لألدلة اليت استدل ا أولئك، فإم جامعون ألنواع العلوم، ومض            واآل

 اليت استدل ا أولئك، معاذ اهللا، بل وقفوا عليها،          اليت استمد منها هذه املسألة، فال تظن م أم مل يقفوا على األحاديث            
. األجوبة املرضية اليت ال يردها منصف، وأقاموا ملا ذهبوا إليه أدلة قاطعة كاجلبال الرواسي             وأجابوا عناه ب  وخاضوا غمرا،   

  .صراًتأهـ خم
  

هذا ما وقفنا عليه من نصوص علمائنا، ومل        : بعد ما نقل أقوال القائلني بالنجاة     " شرح املواهب "بل قال العالمة الزرقاين يف      
  .وقد تكفل برده القرطيب، ن دحيةنر لغريهم ما خيالفه إال ما يشم من نفس اب

، بل هي مـسألة ذات خـالف، حكمهـا          اجتماعيةمث إين مل أدع املسألة      : واألمر ما قال اإلمام اجلليل اجلالل السيوطي      
  أهـ.  ألنه األنسب ذا املقام ؛كحكم سائر املسائل املختلفة فيها، غري أين اخترت أقوال القائلني بالنجاة

  
والتحقيق أن طالب التحقيق مرهون بيـد       : 1ما درج واندرج يف الدرج الفريقان أئمة أكابر أجالء          بعد" الدرج"وقال يف   

، حيث أجيب عنها بأجوبة شافية، وأقيمـت        2الدليل، ما ظهر لبعض األنظار من ظواهر بعض اآلثار يف البدء كان ظاهراً            
  .ظيم على األقل، واهللا اهلادي إىل صراط مستقيمعليها دالئل وافية ، فال حميل عن القبول والتسليم، أو السكوت والتع

  
  :اهرةزعائدة 

  
ـ بطريق حممد شهاب الزهري، عن أم مساعة أمساء بنت أيب ر          " دالئل النبوة "أخرج اإلمام أبو نعيم يف       : م، عـن أمهـا    ح

س سـنني عنـد     شهدت آمنة أم رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يف علتها اليت ماتت فيها، وحممد غالم يقع له مخ                   
  ]من الرجز: [رأسها، فنظرت إىل وجهه مث قالت

  يا بن الذي من حومة احلمام   غالم مناهللا فيك بارك 
   غداة الضرب بالسهاميفود  نعامجنا بعون امللك امل

  إن صح ما بصرت يف املنام    من إبل السوامةمبئ

                                                 
 أئمة ان فقرأت العبارة بعد ما درج في الدرج الفريق– محمد ثاقب أختر –خرى ليس في النسخة األ) واندرج(لفظ :  قلت-كذا في النسخة التي بين أيدينا   1

 .أكابر أجالء
بحرف ) ما كان ظاهراً: ( هكذا العبارة كانت في النسخة الهندية بغير حرف النفي، وترجمناها إلى العربية كذلك، ولكن المقام يقتضي أن تكون العبارة  2

 .م الناسخالنفي، ولعله سقط حرف النفي من قل
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  من عندي ذي اجلالل واإلكرام  فأنت مبعوث إىل األنام
  تبعث بالتحقيق واإلسالم  يف احلرامتبعث يف احلل و

  فاهللا أاك عن األصنام  دين أبيك الرب إبراهام
  1إن ال تواليها مع األقوام

  
إن يف هذه الوصية البنها الكرمي عند مفارقتها للدنيا توحيداً ورداً للشرك، متجلياً حبمد اهللا تعاىل كالشمس، ومـع هـذا                     

  .طاهرة عليه الصالة والتسليم، وماذا يدعى اإلميان الكاملإقرار تام بدين اإلسالم، وملة إبراهيم ال
 ،مث على ذلك فيها اعتراف برسالة حممد سيد املرسلني صلى اهللا تعاىل عليه وسلم، وذلك أيضاً مقرون ببيان البعثة العامـة                    

  .وهللا احلمد
  

 ؛فقد علم جميئها أيضاً للتحقيق     .. فهو غاية املنتهى إذ ذاك، وال تكليف فوقه، وإال        .. إن كانت لشك  ) إن(وكلمة  : أقول
رأيتك يف  ": ليكون كالدليل على ثبوت اجلزاء وحتققه، كقوله صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ألم املؤمنني رضي اهللا تعاىل عنها                 

       املنام ثالث ليال، جيي بك امللك يف سهذه امرأتك ، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي،          : حرير، فقال يل  من   ِةقَر
  .2 رواه الشيخان عنها رضي اهللا تعاىل عنهما"ميضه..إن يكن هذا من عند اهللا: لتفق

  

)  وولدت طهـراً ،وقد تركت خرياًري باق، كْكل حي ميت، وكل جديد بال، وكل كبري يفىن، وأنا ميتة وذِ           (: مث قالت   
  .3مث ماتت

  

  .صلى اهللا تعاىل على ابنها الكرمي وذويه وبارك وسلم
  

  ).أنا ميتة وذكري باق: (ميانية منها واملقالة النورانية حقيقة بالتأمل، حيث قالتوهذه الفراسة اإل
  

، ولكـن الـسماوات واألرض      مساًإآالف بنات مللوك العرب والعجم ذوات تيجان ضللن يف التراب، ال أحد يعرف هلن               
واملغارب، وال تزال إىل أبد اآلبـاد، هللا          حمافل األنس والقدس، يف املشارق     الزالت ترتج بذكر هذه املرأة الطيبة الزكية يف       

  .احلمد
  

                                                 
  ).2/222. (   الحاوي للفتاوي ، مسالك الحنفاء في والدي المصطفى 1
هذه : حرير ويقول من   أرى أنك في سرقة      – ثالثة مرات    : وفي رواية  –أريتك في المنام مرتين     :  عن عائشة أن النبي صلى اهللا تعالى عليه وسلم قال لها             2

بنيان المدينة، باب تزويج النبي عائشة وقدومه المدينة وبناءه " صحيح البخاري ) . "يمضه..هذا من عند اهللا إن يك : امرأتك فأكشف عنها، فإذا هي أنت فأقول
  .الرشيدية) 1/15/551(بها 

 ذه امراتـك،   ه أريتك في المنام ثالث ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير، فيقول             " :قال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم       : ها قالت أن: عن عائشة   
  ).2438(كتاب الفضائل ، باب فضائل عائشة أم المؤمنين " صحيح مسلم"  "يمضه..إن يك هذا من عند اهللا : فأكشف عن وجهك، فإذا أنت هي، فأقول

  ).2/222" ( مسالك الحنفاء في والدي المصطفى."الحاوي للفتاوي  " 3
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  العربة القاهرة
طول الليل يف مسألة األبوين الكرميني، متفكراً ملاً مكث ا عأنَّ" : (حواشيه على الدر"حيكي السيد الشريف املصري يف 

، فلما كانت صبيحة واختالف العلماء، كيف تنطبق األقوال، واستهوته الفكرة حىت مال على السراج، فاحترق البدن
تلك الليلة أتاه رجل من اجلند يسأله أن يضيفه، فتوجه إىل بيته، فمر يف أثناء الطريق على رجل خضري قد جلس بباب 

من : [ ا موازينه وباقي آالت البيع، فقام هذا الرجل حىت أخذ بعنان دابة الشيخ، وقال له شعراً ،خزانة حتت حانوت
  ]الكامل

  أحيامها احلي القدير الباري  هنيب وأم أنا أبا التآمن
  صدق فتلك كرامة املختار    حىت لقد شهدا له برسالة

  فهو الصعيف عن احلقيقة عاري  وبه احلديث ومن يقول بضعفه
خذا إليك أيها الشيخ، وال تسهر وال تتعب نفسك متفكراً حىت حيرقك السراج، ولكن أمض إىل احملل الذي أنت : مث قال

الرجل فلم جيده، فاستخرب عنه جريانه من أهل السوق، فلم طلب نه لقمة حراماً، فبهت الشيخ لذلك، مث لتأكل مقاصده 
  .يعرفه منهم أحد، وأخربوا بأنه ال عهد هلم برجل جيلس ذا ال أصالً

  .1أهـ بتصرف يسري)  مقالة هذا األستاذ ِلما مسعه من؛مث إن الشيخ رجع إىل مرتله، ومل ميض لدار اجلندي
  

 إن هذا العامل كان بربكة العلم ملحوظاً بعني العناية، فهداه على يد ويل من الغيب، إياك أن تتورط يف هذه يا هذا؛
 النار العظيمة، رزقنا اهللا مالقاة، عياذاً باهللا الذي ينجم منه الورطة، فتكون سبباً إليذا املصطفى صلى اهللا تعاىل عليه وسلم 

 معه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم، وجنبنا اآلدابلى اهللا تعاىل عليه وسلم ظاهراً وباطناً، وحقيقة عز وجل حباً صادقاً له ص
  .يا أرحم الرامحنيآمني أسباب املقت واحلجاب والربأة والعتاب، آمني آمني 

وتنا العاطلة، أرحم خوفنا يا أرحم الرامحني، أرحم عجزنا يا أرحم الرامحني، أرحم ضعفنا، تربأنا من حولنا الباطل وق
والتجأنا إىل حولك العظيم وطولك القدمي، وشهدنا بأن ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وآخر دعوانا أن احلمد هللا 

   .ا حممد وصحبه وذويه أمجعني، آمنيرب العاملني، وصلى اهللا تعاىل على سيدنا وموالن
الئل من أواخر الشوال املكرم سنة ثالث مئة وألف ومخسة عشرة احلمد هللا ، قد متت هذه الرسالة املوجزة يف جلسات ق

  :تها مبناسبة التاريخيمن اهلجرة ومس
  "صول الرسول الكراممشول اإلسالم ُأل"

  واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
  الفقري إىل رمحة ربه الغين قام بتعريب الرسالة

  ر لهِفغُ، األزهريالقادري حممد أختر رضا 

                                                 
  )81-80" (الطحطاوي على الدر"  باب نكاح الكافر    1
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  )آزر( ال – تارح –راهيم حتقيق أن أبا إب

  
  :تصنيف العالمة

  تاج الشريعة املفيت األعظم باهلند
  حممد أختر رضا األزهري القادري
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني، وبعد فهذه عجالة يف آزر صدعفيها باحلق املبني ت 
وحديث لقدمي ما خيالف اجلمهور من رئي مهني، ومل أبايل مبا قيل وقيل فراراً مين عن التقليد بادئ ذي بدء وزيفت 

زيل أو احلديث أو عند أهل التأويل العارفني بالغث والسمني والدليل خري دليل واهللا ـد يف التنجوالتزاماً للدليل حيثما و
  .يقول احلق ويهدي السبيل، به أستعني ونعم املعني

  
عليه واسم أعجمي، وهو اسم أيب إبراهيم على نبينا " آزر"و: يف هذه املادة" لسان العرب"نص : (د حممد شاكرقال أمح

يقرأ بالنصب : قال أبو إسحاق ].. 74:األنعام) [)وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر( (: الصالة والسالم، وأما قوله عز وجل
وليس بني النسابني :  قال، فهو على النداء.. بالضم"آزر"  ومن قرأ،"أبيه"فموضع خفض بدل من  ..، فمن نصب"آزر"

  ".آزر" والذي يف القران يدلُ على أن امسه ،"تارخ"اختالف أن اسم أبيه كان 
  

  .إبراهيم ألبيه اخلاطئ قال وإذ: عندهم ذم يف لغتهم، كأنه قال" آزر"وقيل 
  .اسم صنم" آزر" ولكن ،مل يكن بأبيه: قال] 74:األنعام[) )آزر أتتخذ أصناما((وروى عن جماهد يف قوله 

  .أتتخذ آزر إهلاً أتتخذ أصناماً آهلة: وإذا قال إبراهيم ألبيه: فموضعه نصب، كأنه قال..وإذا كان اسم صنم
 أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن السري، املتويف سنة : هو؛"اللسان"وأبو إسحاق الذي قلده اجلواليقي وصاحب 

  ").تارخ"أو " تارح"اسم والد إبراهيم أن  العلماء فيما زعم من أنه ال خالف يف  وقد قلده عامة،)هـ311(
  

بل قد سبقه مجاعة من الصحابة والتابعني، سردهم اإلمام جالل الدين السيوطي عليه الرمحة يف رسالته احلافلة : 1أقول
  :السلفمن  ورد عن مجاعة –س أبا إبراهيم أن آزر لي:  أعين –وهذا القول ( : فها هو ذا قائالً ما نصه" مسالك احلنفاء"

ن أبا إبراهيم إ: قال] 74:األنعام) [)وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر(: (أخرج ابن أيب حامت بسند ضعيف عن ابن عباس يف قوله
  .تارح] امسه[مل يكن امسه آزر، وإمنا كان 

  .ليس آزر أبا إبراهيم: عن جماهد قالوأخرج ابن أيب شيبة، وابن املنذر، وابن أيب حامت من طرق بعضها صحيح 
 إمنا ،ليس بأبيه: قال] 74:األنعام) [)وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر((: وأخرج ابن املنذر بسند صحيح عن ابن جريج يف قوله

  . بن شاروخ بن ناحور بن فاخل- أو تارح–هو إبراهيم بن تريح 

                                                 
الشيخ الكامل تاج الشريعة المفتي محمد أختر رضا القادري األزهري ، المفتي .. أي أستاذ الفقهاء المحققين والمدققين، سيدي وسندي، ذخري ليومي وغدي  1

  .األعظم في الهند، أطال اهللا عمره وعم فيوضه
     محمد شعيب رضا القادري



 مشول اإلسالم ألصول الرسول الكرام

org.alahazratnetwork.www                                                     - 38 -  

بل امسه تارح، وقد وجه من : م أيب إبراهيم آزر؟ فقالاس: وأخرج ابن أيب حامت بسند صحيح عن السدي أنه قيل له
  .)2/214(للسيوطي " احلاوي للفتاوي) "حيث اللغة بأن العرب تطلق لفظ األب على العم إطالقاً شائعاً وإن كان جمازاً

 خالف يف أن قد قلده عامة العلماء فيما زعم من أنه ال: وتعقيبه احلكاية هلذا القول عن أيب إسحاق الزجاج بقوله: أقول
قلده ، : يشعر بأنه قول ال دليل عليه كما هو ظاهر من تعبريه يف صدر القول بقوله..اسم والد إبراهيم تارح أو تارخ

  .ة على السلف عظيمة وليس األمر كما زعماءعنه تعبريه بقوله فيما زعم، وهذه منه جروكما ينبئ 
 ذكرهم فيما أثرنا عن اإلمام جالل الدين السيوطي رمحه اهللا تعاىل زيل العزيز شاهد هلؤالء األجلة الذين جاءـومن التن

  .كما سنبينه إن شاء اهللا
  :ولنقدم قبل ذلك حبوثاً نستعني ا يف إيضاح املطلوب فنقول

)  إبراهيم ألبية إال عن موعدة وعدها إياه فلما تبني له أنه عدو اهللا تربأ منهوما كان استغفار ( :قال اهللا تعاىل 
  .اآلية] 113:توبةال[

) )ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع(: ( نبينا وعليه وسلم وجل حيكي عن إبراهيم صلى اهللا علىوقال عز 
  ].41: إبراهيم [))ربنا أغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب((: إىل قوله عز من قائل] 37: إبراهيم[
  
  : أسئلةاهن ها

  فار إبراهيم ألبيه؟مىت وقع استغ: األول
   عدو اهللا؟هومىت تبني له أن : الثاين
خيرب سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصالة والسالم عن إسكانه ذريته مبكة، ويتضمن هذا إخباراً عن مهاجره عليه : الثالث

ربنا أغفر ((: اىل السالم إىل مكة، مث أنه عليه الصالة والسالم يستغفر لنفسه ولوالديه كما حكى عنه سبحانه وتع
إخل، وغري خاف أن كل هذه األمور مترتبة بعضها قبل بعض، فال بد من البحث عن الترتيب فيها، ] 41:إبراهيم[...))يل

والتفيش عن املتقدم منها واملتأخر، فإنا نسأل مىت هاجر سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم إىل مكة؟ ومىت تربأ من أبيه؟ 
فمن ذلك الذي يستغفر له سيدنا ..نار وبعد هالك أبيه تربأ مث هاجر إىل مكة؟ وإذا كان األمر كذلكأبعد إلقائه يف ال

فس الذي تربأ منه اآلية؟ أهو ن] 41: إبراهيم ) [)...ربنا أغفر يل ولوالدي((: يف قوله– عليه الصالة والسالم –إبراهيم 
  أم هو رجل آخر؟

أن الذي استغفر له إبراهيم صلى اهللا تعاىل وسلم بعد مهاجره إىل : ثاين، أعينتار الشق األول، فتعني الخي أظن أحد وال
مكة هو الرجل اآلخر، وهو غري الذي تربأ منه قبل مهاجره إىل مكة، وأن الذي استغفر له بعد مهاجره إىل مكة هو األب 

  .احلقيقي
م، وأطلق عليه األب جمازاً كما مر التصريح به  فهو غري األب، وهو الع..أما الذي وقع منه االستغفار له قبل أن يهاجر

  .عن اإلمام جالل الدين، ومضت منه على ذلك شواهد
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السلف من الصحابة والتابعني يف ذلك ، فهذه أقوال : ( مضى اإلمام جالل الدين السيوطي يف نفس الرسالة قائالً ما نصه 
ملا أرادوا أن يلقوا :  قال- الصحايب– سليمان بن صرد بسند صحيح عن" تفسريه"ويرشحه أيضاً ما أخرج ابن املنذر يف 

: قال .. جعلوا جيمعون احلطب، حىت إن كانت العجوز لتجمع احلطب، فلما أن أرادوا أن يلقوه يف النار..إبراهيم يف النار
فقال عم ] 69:بياءاألن) [)يا نار كوين برداً وسالماً على إبراهيم((: اهللا : قال..حسيب اهللا ونعم الوكيل، فلما ألقوه

من أجلي دفع عنه، فأرسل اهللا عليه شرارة من النار فوقعت على قدمه فأحرقته فقد صرح يف هذا األثر بعم : إبراهيم
  .إبراهيم

  
 وهو أنه هلك يف أيام إلقاء إبراهيم يف النار، وقد أخرب سبحانه يف القران بأن إبراهيم ترك االستغفار له : وفيه فائدة أخرى

  ).ني له أنه عدو اهللا، ووردت اآلثار بأن ذلك تبني له ملا مات مشركاً، وأنه مل يستغفر له بعد ذلكا تبملّ
 أنه مىت وقع االستغفار من سيدنا إبراهيم عليه السالم ألبيه، وأنه مىت تربأ منه، ؛وذا حصل اجلواب عما سألنا من قبل

 – صلى اهللا علي نبينا وعليه وسلم –وظهر الترتيب بني إلقائه  ،زاًن أنه ليس بأبيه، وإمنا هو عمه أطلق عليه األب جمااوب
 آزر، وأن كل هذا حصل قبل هجرته إىل الشام مث إىل مكة، وأنه كان يستغفر آلزر يف حياته، فلما يف النار وبني هالك

 بعد ]41: إبراهيم ) [)غفر يلربنا أ( (: ه أنه عدو اهللا فتربأ منه، مث إن جمئ قوله سبحانه وتعاىل لمات على الشرك تبني 
 يفهم الترتيب، وأن الدعاء وقع منه بعدما ..آي مترتبة مشتملة على اإلنباء عن إسكانه من ذريته مبكة وعلى الدعاء

  .]37: إبراهيم) [) ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع(: (أسكن، كما هو ظاهر من اآليات اليت تتلو قوله
 كما نص اهللا على ذلك يف مث هاجر إبراهيم عقب واقعة النار إىل الشام،: ( الدين السيوطي ما نصهويقول اإلمام جالل 

 اجلبار ما اتفق بسبب سارة، وأخدمه هاجر، مث رجع عن، مث بعد مدة طويلة من مهاجره دخل مصر، واتفق له فيها مالقرآ
ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي ((: نقلها ودعا فقالإىل الشام، مث أمره اهللا أن ينقلها وولدها إمساعيل إىل مكة، ف

، فاستغفر ] 41:إبراهيم ) [) يوم يقوم احلسابربنا أغفر يل ولوالدي وللمؤمنني((إىل قوله ] 37: إبراهيم ) [)زرع
: الستغفار له ن بالكفر والتربي من اأن املذكور يف القرآ: نبط من هذا  وذلك بعد هالك عمه مبدة طويلة، فيست،لوالديه

  ).هو عمه ال أبوه احلقيقي، فلله احلمد على ما أهلم
 أن نتلو من القران ما جاء فيه من البيان، فحري.. ن يف ما مر من اإلمام السيوطيضت احلوالة على نص القرآد موإذ ق

 إسحاق ويعقوب وجعلنا يف فأمن لوط وقال إين مهاجر إىل ريب إنه هو العزيز احلكيم ووهبا له( (: يقول سبحانه وتعاىل 
  ].27-26:العنكبوت [))ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني

 ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكال جعلنا صاحلني  األرض اليت باركنا فيها للعاملني ولوطاً إىل وحنيناه( (: وقال تعاىل 
- 71: األنبياء)) [ الصالة وإيتا الزكاة وكانوا لنا عابدينوأقاما وأوحينا إليهم فعل اخلريات وجعلناهم أئمة يهدون بأمرن

73.[  
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ملا هجر قومه يف اهللا، وهاجر من بني أظهرهم، وكانت امرأته عاقرا ال يولد هلا، ومل يكن : ( يقول اإلمام إمساعيل بن كثري
 وهبه اهللا تعاىل بعد ذلك األوالد الصاحلني، وجعل يف ذريته ..آزرعه ابن أخيه لوط بن هاران بن له من الولد أحد، بل م

فعلى أحد ..  فهو من ذريته، وكل كتاب نزل من السماء على نيب من األنبياء بعده..لنبوة والكتاب، فكل نيب بعث بعدها
 ربه عز وجل، ها من عبادةهاجر إىل بلد يتمكن فيوكرامة له حني ترك بالده وأهله وأقرباءه ونسله وعقبه، خلعة من اهللا 

  .ودعوة اخللق إليه
) )إىل األرض اليت باركنا فيها للعاملني((: واألرض اليت قصدها باهلجرة أرض الشام، وهي اليت قال اهللا عز وجل 

  . وغريهم، قاله أيب بن كعب، وأبو العالية، وقتادة،]71:األنبياء[
إن ( (: مكة ، أمل تسمع إىل قوله]71: األنبياء) [باركنا فيها للعاملنيإىل األرض اليت : ( قوله: وروى العويف عن ابن عباس

  ].96: آل عمران [))أول بيت لوضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعاملني
  .أا حراناألحبار وزعم كعب 

 ،هيم سارة وامرأة إبرا،وأخوه ناحور، وابن أخيه لوط،  هولأنه خرج من أرض باب: وقد قدمنا عن نقل أهل الكتاب
  )148" (قصص األنبياء ".)إبراهيم ازلوا حران فمات تارخ أبو ـوامرأة أخيه ملكا، فن

  :هذه التصرحيات من السيوطي وابن كثري مبرأى منك، ويستفاد منه أمور
  

  .أنا أبا إبراهيم عليه السالم تارح: أحدها
  

  .أنه ليس بآزر: وثانيها
  

  . مات بعد ما هاجر عليه السالم حبران– وهو أبو إبراهيم –أن تارح : وثالثها
  

 املترتبة املشتملة عد مهاجره، كما يفهم بقرينة اآلياتيستفاد أنه هو الذي استغفر له صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ب: ورابعها
  ].41: إبراهيم  [)) ربنا أغفر يل(: (على دعائه عليه الصالة والسالم، املنتهية إىل قول

  
  .نآا كله أن الذي تربأ منه عليه الصالة والسالم هو آزر الذي مساه القريتحصل ذ: وخامسها

  
 تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه السالم يف دعائه بقوله وكفى، باًزيل أـوإن مساه يف التنحقيقة س بأبيه أنه لي: دسهااوس

  .إىل اازالذي مر آنفاً قرينة صارفة 
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 وأهل ،"تارح" منهم ابن عباس على أن اسم أبيه –مجهور أهل النسب : (سه قالأن العالمة ابن كثري نف: واجلدير بالذكر
ا عنه ما خيالف ما مر منه وقد وقع منه يف نسبه للوط عليه السالم فيما نقلن ،)باخلاء املعجمة" تارخ ":الكتاب يقولون

هو إبراهيم بن تارح :  إذ يقول-لسالم عليه ا–، وما اختاره حني نسب إىل إبراهيم ) ومات أبوه تارح: ( وهو قولهأخرياً،
  .، وخيالف تصرحيه بأنه قول اجلمهور، فتنبه)بن ناحور

  
 على أن تارح أبو إبراهيم صلى اهللا تعاىل عليه وسلم، وأنه -  منهم مجاعة من الصحابة والتابعني–أن اجلمهور : وسابعها

  .ورد يف التصريح طرق متعددة بعضها صحيح كما مر من السيوطي
  
 بل وإىل ن،كثرة الطرق تورث احلديث قوة وإن كان احلديث ضعيفاً، فبالطرق املتعددة قد يترقى إىل درجة احلس: منهاوثا

  .قوي وليس بضعيف" تارح"الصحيح، فاحلديث صحيح لغريه على األقل، والقول بأنه 
فهو ..  يتم اإلمجاع على ذلك القبول، فإن ملصحابة والتابعني بطرق متعدد وتلقيمجاعة من العن وقد روى ! كيف؟ 

  .ن، فهو بالقبول أحق، وختطئه اجلمهور يف ذلك غري مرضيلقرآ، وقد تأيد بقرينة من ا بيقنيقول اجلمهور
  

هذا : ذا اندفع ما أومهه الفاضل أمحد حممد شاكر من أنه قول بال دليل، كما اندفع ما أثره عن اإلمام الرازي من أنه قال
  .ضعيف

ممنوع، ) ..ك يف مقابلة صريح القرآننقالً عن اإلمام الرازي، وال عربة بذل: (ن، وقوله خمالفة لصريح القرآذلك وليس يف 
يف ذلك، ولو كان األمر كذلك مل جيتري أحد من الصحابة والتابعني على خمالفته وتسمية أبيه تارح ن ليس صرحياً والقرآ
ال بذلك كما مر التصريح به يف أثر هنالك، وتأولوا األب والعم، ومل يقل أحد بأن آزر عم ، لكن منهم من ق. أو تريح

  .زيل، ومر بيانه بالتفصيلـواستشهدوا بشواهد من القران كما مر منفصالً، وقامت قرينة على ذلك من التن
، وال داللة ]74:األنعام [))ألبيه(( : قوله تعاىلويف آزر أخر ذكرها السيوطي وغريه يف خمتلف األثر، فال صراحة يف.. هذا

  .على آزر على التعيني
  .الصريح يرادف الظاهر ويكفيه الظهور وليس ينفي االحتمال: ولئن سلمنا ما ادعاه من الصراحة قلنا

ظاهر هذه اآلية يدل على أن اسم والد إبراهيم هو آزر، ومنهم : (وهذا اإلمام الرازي نفسه يقول يف صدر هذا املبحث
   .]دار إحياء التراث العرب) 7/37" (سري الكبري للرازيالتف[" ).من قال امسه تارح

إن آزر ليس بأبيه : وهذا كما ترى يتضمن اعترافاً منه بوجود االحتمال ونفي القطع وانتفاء التعيني، على هذا فمن قال
ذهب فقد ..  الذي مر عنهم التصريح بكون آزر عماًد وسليمان بن صر، والسدي، وابن جريج، وجماهد،كابن عباس،

وأنت خبري أن هذا القول ! ن؟  خمالفة لصريح القرآن، وقد استأنس له بقرينة تؤيده، فكيف يعد ذلكإىل وجه حيتمله القرآ
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نقل عن أحد يف زمنهم أنه خالفهم، فال يبعد أن يكون ناشتهر عن ابن عباس وغريه ممن ذكرنا من الصحابة والتابعني، ومل 
  . كما مر غري مرة،مجاعة السلف والصحابة التابعنيمن رد ملا مر من أنه قول اجلمهور إمجاعاً سكوتياً على األقل، فال م

  
 وباآلخرة يرجع ،يقلد بعضاً ألن بعضهم ؛ألن ذلك اإلمجاع إمنا حصل من قوله؛وذا اندفع ما نقل عن اإلمام الرازي 

  .ذلك اإلمجاع إىل قول الواحد واالثنني، مثل قول وهب وكعب وغريمها
  

فال مغمز يف ) ..نلك يف مقابلة صريح القرآوال عربة بذ: ( تعلقوا مبا جيدونه من أخبار اليهود والنصارى، أما قولهورمبا
، فعلم أنه ليس فيها خمالفة  إذا صدر عن تثبيت وتبنيارىذلك لو سلمنا ما ادعاه، وال بأس بالتلقي ألخبار اليهود والنص

 وسبق هلم ولنا ،ملؤنة يف ذلك، فقبوهلم حجة ، كيف ال وهم احلجة والقدوةن والسنة، وهؤالء اجللة قد كفونا اللقرآ
كتاب البخاري [ .!؟" وال حرجلإسرائيحدثوا عن بين : "اإلذن من الصادق األمني عليه الصالة والتسليم إذا يقول

  ].ومسلم
  

أما ما نسب إىل جماهد من : (الكلمة يف خمتلفة وقراءات ) آزر( يف  وجوهاًد سرمامث إن األستاذ أمحد حممد شاكر قال بعد
" فتح الباري" والثبوت من جهة العربية، قال احلافظ ابن حجر يف اإلسنادفغري صحيح من جهة ..ماسم صن" آزر"أن 

 ووصفه إمام املفسرين ابن ،"، وهو شاذمأن آزر اسم صن:  الطربي من طريق ضعيفة عن جماهدوحكي]: " 8/383[
بأنه قول من الصواب من جهة العربية بعيد، وذلك أن العرب ال تنصب امساً بفعل ) 7/159" (هتفسري"جرير الطربي يف 

  .إخل..)كلمتأأخاك : بعد حرف االستفهام، ال تقول
 ال ينهض ..إخل...)  فغري صحيح..أما ما نسب إىل جماهد أن آزر اسم صنم: (قول األستاذ أمحد حممد شاكر : أقول

 والطربي الذي أثرت عنه قول جماهد يف القول املزبور وال دليالً لتكذيب من أثر عن جماهد حجة لدفع الوجه املذكور،
  : أن تأيت ا عن الطربي نفسه، فهاهو ذا قائالً ما نصهألورد هلذا طرقاً عدة، ومن اجلدير مإنه اسم صن) آزر(

  ).أبا إبراهيم" آزر"ليس : (ثنا جرير عن ليث عن جماهد قال : حدثنا حممد بن محيد وسفيان بن وكيع قاال - 1
وإذا قال ((أخربين رجل عن ابن أيب جنيح عن جماهد : حدثين عبدالعزيز قال الثوري قال: حدثين احلارث قال - 2

 ). إمنا هو صنم،آزر مل يكن بأبيه: (قال] 74: األنعام ) [)إبراهيم ألبيه آزر
 ).اسم صنم: آزر : ( عن جماهد قالحثنا حيي بن ميان عن سفيان عن ابن أيب جني: حدثنا ابن وكيع قال - 3
إبراهيم ألبيه قال وإذا ( (: ثنا أسباط عن السدي قال: حدثنا حممد بن احلسني قال أمحد بن املفضل قال - 4

 أتتخذ آزر : واسم الصنم آزر، يقول، بل امسه تارح،ال:   ويقال ،اسم أبيه: قال] 74: األنعام ) [)آزر
 ).أصناماً آهلة
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مبرأى منك ، وغري خاف على أن الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، مث إن جماهداً كما ترى غري متفرد هذه طرق عن جماهد 
يد بن املسيب راجع عيف هذا القول، بل تابعه السدي على ذلك، وروى عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما وهو قول س

  ."روح املعاين"
ذا يعلم أن اإلسناد متعاضد، تقَوأما ما نسب إىل : (قط قول األستاذ أمحد حممد شاكرساملنت ثابت فى بعضه ببعض ، وو

  ).فهو غري صحيح من جهة اإلسناد والثبوت..مجماهد من أن آزر اسم صن
الطرق اليت أوردها بأن األستاذ نفسه حكى عن الطربي من قوله يف آزر ما حكى، وأخل : ومما ال يقضى من العجب

افظ ابن قال احل( أنه اسم صنم ، بقوله "آزر"تج لتضعيفه وهو بصدد رده ملا قيل يف  حي،الطربي نفسه عن جماهد ، مث راح
  ").وهو شاذ، وروى عن جماهد بطريقة ضعيفة"؛ "فتح الباري"حجر يف 

  
عن روي عن جماهد كذلك روي  وكما ، بطرق عدةرؤى بل ،وأنت خبري بأنه مل يرو ذلك عن جماهد بطريق واحد

  .طربيالسدي، كما أسلفنا عن ال
الشيخ أمحد رضا يف  ويترقى إىل درجة احلسن، قال اإلمام اهلمام سيدي وجدي ،واحلديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق

فالضعيف ..  إذا روي بطرق عدة وكانت كلها ضعيفةاحلديث : ("اهلاد الكاف يف حكم الضعاف"رسالته الفذة 
فإن احلديث بعد اجنبار النقصان يترقي إىل درجة ..ن الشدة بالضعيف يتقوى، بل إذا مل يكن الضعيف بغاية مهالجتماع
  ). ويكون حجة مثل الصحيح يف أحكام احلالل واحلرام،احلسن

  ).تعدد الطرق يبلغ احلديث الضعيف إىل حد احلسن" : ( املرقاة"قال يف 
  ).تعدد الطرق ولو ضعفت يرقي احلديث إىل احلسن: (قال يف آخر موضوعات الكبري

  ).كانت حسنة تعدد الطرق وكثرا..لو مت تضعيف كلها " : ( فتح القدير" اهلمام يف ابنق على اإلطالق قال احملق
  . ألن تعدده قرينة على ثبوته؛جاز فيه احلسن أن يرتفع إىل الصحة إذا كثرت طرقه والضعيف يصري حجة بذلك: وفيه

  
قد احتج مجهور " : ( ميزان الشريعة الكربى"اين يف يف نفس األمر يقول اإلمام عبدالوهاب الشعراين قدس سره النور

يوجد كثرياً يف الضعيف احملدثني باحلديث الضعيف إذا كثرت طرقه وأحلقوه بالصحيح تارة وباحلسن أخرى، وهذا النوع 
  ).للبيهقي اليت ألفها لقصد االحتجاج ألقوال األئمة وأقوال أصحام" السنن الكربى"كتاب 

 ارتقى إىل درجة الضعيف ..املتروك أو املنكر إذا تعدد طرقه" : (التعقبات" جالل الدين السيوطي يف يقول اإلمام اجلليل
  ).الغريب ، بل رمبا ارتقى إىل درجة احلسن

  
وهو منع ) روي عن جماهد بطريقة ضعيفة وهو شاذ: (وبه يظهر اجلواب عما قاله ابن حجر فيما مر من قوله: أقول

اء على وجقد روى ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما والسدي، وبه قال سعيد بن املسيب، الدعوى بأنه شاذ، كيف و
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غري : زل، فإن الشاذـليس امساً أليب إبراهيم عليه السالم مع زيادة بيان، وعلى التن" آزر"إن : موافقة اجلمهور يف قوهلم
ب، أن كال يترقى مبا يعضده إىل درجة احلسن، املتروك واملنكر، وقد مسعت قريباً يف املتروك واملنكر والضعيف الغري

فاملروي عن جماهد على األقل حسن، وازداد قوة إىل قوة مبجيئه عن غري واحد مبوافقته للجمهور، وبأنه قال به مجاعة من 
إن : (أهل العلم، وهو وجه من الوجوه اليت يتقوى ا الضعيف، كما سيأيت عن الشيخ اإلمام أمحد رضا قدس سره 

  ).م ولو كان سنده ضعيفاًلديث يتقوى إذا عمل به أهل العاحل
 نقله ،وإسناده ضعيف: (، قال النووي)غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم: رواه الترمذي وقال: (قال يف املرقاة 

دين بن العريب  فكأن الترمذي يريد تقوية احلديث بعمل أهل العلم، والعلم عند اهللا تعاىل، كما قال الشيخ حمي ال،)مريك
غفر له له غفر اهللا تعاىل له، ومن قيل .. ال إله إال اهللا سبعني ألفا: إين بلغين عن النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم أنه من قال

فكنت ذكرت التهليلة بالعدد املروي من غري أن أنوي ألحد باخلصوص، فحضرت طعاماً مع بعض األصحاب ، أيضاً
أرى أمي يف العذاب، :  فإذا هو يف أثناء األكل أظهر البكاء، فسألته عن السبب فقال؛وفيهم شاب مشهور بالكشف 

فعرفت صحة : حسن املآب، فقال الشيخيف إين أراها اآلن : قالوالتهليلة املذكورة هلا فضحك ثواب فوهبت يف باطين 
  .احلديث بصحة كشفه، وصحة كشفه بصحة احلديث

قد صرح غري واحد بأن من دليل صحة احلديث قول أهل العلم به : (ل الدين السيوطي إىل أن قال نقالً عن التعقبات جلال
شرح األلفية " و،"املقدمة اجلرجانية" و ،"مقدمة اإلمام أيب عمرو بن الصالح"يف ) ه إسناد يعتمد على مثلهلوإن مل يكن 
أهل احلديث وغريهم التساهل يف ز عند جيو: (، واللفظ هلما " شرحه تدريب الراوي" و ،"تقريب النووي" و ،"للمصنف

 والعمل به من غري بيان ضعفه يف فضائل األعمال وغريها مما ال ،األسانيد الضعيفة، ورواية ما سوى املوضوع من الضعيف
  ).تعلق له بالعقائد واألحكام

 وإذا روينا يف الفضائل ،ددناش..إذا روينا احلالل واحلرام( وممن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدي وابن املبارك، قالوا
  ).تساهلنا..
  

عم أنه زوأما من : (كما يلي بقوله ىوصف مناد) آزر(هذا ويقول األستاذ أمحد حممد شاكر رداً على القائلني بأن 
أراغب أنت عن (: (كان وصفاً ال يصدر من نيب ألبيه، وإبراهيم خليل اهللا يقول له أبوه..فإنه إن صح ما قالوا ..وصف
ريب إنه لك سالم عليك سأستغفر (( :فيقول له إبراهيم] 46:مرمي) [) يا إبراهيم، لئن مل تنته ألرمجنك واهجرين ملياآهليت

أفمن يتأدب مع أبيه هذا األدب يف حدة اجلدل واملناظرة، بعد التهديد من أبيه يعقل منه أن ] 47:مرمي) [)كان يب حفياً
  .إخل...)تم والسبيبدأ دعوة أبيه إىل دينه قبل اجلدال بالش

قرينة ملا ذهب إليه من ية، وهناك من يعد هذا ر عليه من قوله يف آخر اآلكهذا الذي قاله األستاذ متجه لوال ما يع: أقول
، مث إنه ال جيدي األستاذ نفعاً ألنه تصدى لالستدالل وإقامة احلجة على ما ذهب إليه من أن  ، قاله األلوسي أن آزر عم
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ياً أثر احملدثني، فم عليه السالم، وال يتم له ذلك إال إذا رد على ما جاء من الوجوه املخالفة له مقتأب إلبراهي) آزر(
  .ومنتهجاً منهجهم يف ما يثبتون وما ينفون بتميز املقبول من املردود

د كلها حيث ال وإذا مل يتأت هذا بقيت الوجوه املختلفة يزاحم بعضها بعضاً، وأدى االختالف إىل االضطراب، فإما أن ير
ليس امساً أليب ) آزر(والتابعني من أن  وإما أن يصار إىل الترجيح، فما عليه اجلمهور وفيهم مجاعة من الصحابة ،ترجيح

  ".اجلاللنيعلى حاشية "هو القول الرجيح وهو يف التوراة، صرح به اجلمل يف ) تارح( وإمنا هو ،إبراهيم عليه السالم
 تقلبك يف أصالب :يعين] 219:الشعراء) [)وتقلبك يف الساجدين( (: زيل وبقوله تعاىل ـالتنوتأيد مبا ذكرنا من قرينة 

  .األمهات من أدم إىل نوح وإبراهيم وإىل من بعده ، صلوات اهللا عليهمأرحام اآلباء و
  ].3/486 السمرقندي[

   ].7/44  البحر احمليط[ ).يف أصالب آدم ونوح وإبراهيم حىت خرجت: ( قال ابن عباس
  

) من نيب إىل نيب حىت أخرجك نبياً] (219:الشعراء) [)وتقلبك يف الساجدين( (: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله
يف أصالب األنبياء واملرسلني من آدم إىل نوح وإىل إبراهيم وإىل من بعده إىل أن ولدته أمه ) : يف الساجدين(أي فمعىن 

  .لسمرقنديوغريه، واللفظ ل] 6/313روح البيان [
  

قضية كالم األستاذ اشتراط صحة املصطلحة عند احملدثني بالقبول، فكالمه مشعر بأن الصحيح هو املقبول، : أوالً: وأقول
اذ، وليس األمر كما زعم، فال الصحيح املصطلح يستلزم  فمردود كما يؤدي إليه كالم األست..أما الضعيف هو الشاذ
قتضي الرد مبجرد أنه ضعيف، وغين عن البيان أن أئمة الشأن اتفقوا على قبول  وال الضعيف ي،الثبوت يف نفس األمر

  .الضعيف يف ما ال يتعلق باألحكام
ا إبراهيم ، وبغض النظر بليس أ) آزر( روى عن جماهد بطرق بعضها صحيح أن هقد مر من السيوطي التصريح بأن: ثانياً

أن : (  يكفينا ما مر عن ابن عباس وجماهد وغريمها م اسم صنالذي جاء فيه عن جماهد أنه) آزر(عن خصوص األثر يف 
  ).آزر ليس أبا إبراهيم

  
آزر : حيث قلت ) أآزر أتتخذ(األثر وإن كان ضعيفاً فله شاهد يعضده، وهو ما أثرته بنفسك من القراءات الشاذة : ثالثاً
  .أتتخذ

  
فإنه قول من الصواب من جهة العربية  (: من قولهوما حكيت عن الطربي يف معرض االستدالل لرد هذا املقال: رابعاً
ليس منصوباً بفعل ذكر ) آزر(فظاهر أن ) آزر أتتخذ: (ممنوع أما على ما أثرت بنفسك من القراءة وهو قوله) ..بعيد

لى  يدل عليه املذكور، وكذا عفوذ فهو منصوب بفعل حم،) أصناماً آلهأتتخذ أو تعبد أزر ،أتتخذ أزرا(: بعده، والتقدير
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 ،لردهفال وجه ..  يقدر الناصب له قبل، ومىت أمكن تصحيحه عربيةاالستفهاممنصوباً بغري حرف ) آزر(تقدير كون 
مقراً " اللسان" لذلك حكاه فيما نقلته أنت عن ؛ ممنوعة..)بأنه قول من الصواب من جهة عربية بعيد: ( فدعوى أن قوله

ن يرده عليه من حيث العربية، وكأن األلوسي شعر مبا قد يعتري عليه، وكذلك حكاه غري واحد عن جماهد من غري أ
: جاء مبا يزيل األوهام، ويصحح الكالم فها هو ذا قائل ما نصه" روح املعاين"بعض الناس من الوهم لذلك جنده يف 

عىن التفسري املصطلح أنه قرينه على احلذف، ال مب: إخل تفسرياً وتقديراً مبعىن] 74:األنعام) [)أتتخذ((وجعل قوله سبحان (
روح ). [رر عندهم كما تق، وما ال يعمل ال يفسر عامالً، ألن ما بعد اهلمزة ال يعمل فيما قبلها؛عليه يف باب االشتغال

  ]4/195: املعاين
فإنه خروج باللفظ عن ظاهره وحقيقته إىل معىن يكون به جمازاً من غري قرينة وال دليل .. ا تأول األب بالعممأ: وقوله 

على املعاين ، مث آيات القران متكاثرة بطلب داللة األلفاظ .. على إرادة ااز، ولو ذهبنا نتأول النصوص الصرحية مبثل هذا
وما كان (() : سور التوبة(قوله تعاىل يف :  أبيه، من ذلكوإباءيف جدال إبراهيم ألبيه يف الدين ودعائه إياه إىل اهلداية 

وأنظر سورة مرمي ) 114(اآلية ) )عن موعدة وعدها إياه فلما تبني له أنه عدو اهللا تربأ منهاستغفار إبراهيم ألبيه إال 
  .إخل) 86-69( والشعراء )52-51(واألنبياء ) 41-50(
  

 فليس هذا خروجاً ،يل قريباً وقد ذكرنا القرينة من الترت،قد أسلفنا القول يف ذلك مفصالً عن جالل الدين السيوطي: أقول
 وقد تكفل بتخرجيها ، ما ذكرناتفيدزيل، وجاءت أحاديث ـ بل عليه دليل من التن،ظاهره من غري قرينةباللفظ عن 

مل أزل أنقل من " قوله صلى اهللا تعاىل عليه وسلم : ومنها " مسالك احلنفاء"احلافظ احملدث جالل الدين السيوطي يف 
 وسلم تصريح بأن نسبه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم مطهر  وهذا منه صلى اهللا عليه"الب الطاهرين إىل أرحام الطاهراتأص

  .من عبادة األصنام
  .قرر يف السري أن مجيع نسبه مطهر من عبادة األصنام : "حاشيته على اجلاللني" اجلمل يف قال

عليه السالم مل يكن والد إبراهيم ) آزر(أن : الذي عول عليه اجلم الغفري من أهل السنة" : روح املعاين"وقال األلوسي يف 
مل أزل أنقل من  : " لقوله عليه الصالة والسالم؛وادعوا أنه ليس يف آباء النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم كافر أصالً

من السفاح ال دليل له يعول عليه، واملشركون جنس، وختصيص الطهارة بالطهارة " أصالب الطاهرين إىل أرحام الطاهرات
  . السببوالعربة لعموم اللفظ ال خبصوص

والقول بأن ذلك قول الشيعة كما ادعاه اإلمام الرازي له  ، واستدلوا مبا استدلوا،وقد ألفوا يف هذا املطلب الرسائل
يف قوله العم اسم لعم إبراهيم عليه السالم، وجاء إطالق األب على ) آزر( من قلة التتبع، وأكثر هؤالء على أن ناشئي..

عقوب املوت إذا قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إهلك وإله آبائك إبراهيم أم كنتم شهداء إذ حضر ي((تعاىل 
  .إن إبراهيم عليه السالم : ه قالوفيه إطالق األب على اجلد أيضاً إىل أن] 133:البقرة) [)وإمساعيل وإسحاق
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ذا حصل اجلواب عملكن لبعد املقام ،ين السيوطيوقد قدمنا حنو هذا جالل الد:  قال األستاذ أمحد حممد شاكراو 
  .ناسب أن يعاد الكالم، فأتينا به لذلك وملا فيه من تغيري يسري وفائدة زائدة

 ؛هون عليه معاناة مشاق العبادات] : 219:الشعراء)) [وتقلبك يف الساجدين: ((حتت قوله تعاىل " روح البيان"قال يف 
ن مواله وحمبوبه، وإن محل اجلبال الرواسي يهون ملن محلها على شعرة إلخباره برؤيته له، وال مشقة ملن يعلم أنه مبرأى م

 بأن خلقنا روح كل ؛كنت مبرأى منا حني تقلبك يف عامل األرواح يف الساجدين: من جفن عينه على مشاهدة ربه، ويقال
ت من روحك  ألن أرواحهم خلق؛"أنا سيد ولد آدم وال فخر" : إنه هو السميع يف األزل مقالتكساجد من روحك،

  .انتهى.العليم باستحقاقك هلذه الكرامة
) من نيب إىل نيب حىت أخرجك نبياً] (219:الشعراء)) [وتقلبك يف الساجدين: ((وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله

ولدته أمه، يف أصالب األنبياء واملرسلني من أدم إىل نوح وإىل إبراهيم وإىل من بعده إىل أن ): يف الساجدين(فمعىن : أي 
  .وقوع األنبياء يف نسبه:  فاملراد؛وهذا ال ينايف وقوع من ليس نبياً يف آبائه

ألن الساجد ال يكون إال مؤمناً ، فقد عرب عن اإلميان :  أي؛واستدل الرافضة على أن آباء النيب عليه السالم كانوا مؤمنني
ال يدل ) نقل من أصالب الطاهرين إىل أرحام الطاهراتمل أزل أ: ( بالسجود، وهو استدالل ظاهري وقوله عليه السالم 

 بني أبوي مل يلتقيا حىت أخرجين من: " بل على صحة أنكحة اجلاهلية، كما قال عليه السالم يف حديث آخر،على اإلميان
  ."على سفاح قط

  
بشرف نسب لسانه عما خيل  وحق املسلم أن ميسك ،)سورة إبراهيم (وقد سبق نبذ من الكالم مما يتعلق باملرام يف أواخر 

  .بادر منه النقصان خصوصاً إىل وهم العامةته عما ينبينا عليه السالم ويوصون
  

  كيف نعتقد يف حق آباء النيب عليه السالم؟: فإن قلت
  .فقد ذكرنا.. فال حظ للقلب منها، وأما حظ اللسان ؛اتياالعتقادهذه املسألة ليست من : قلت 

  
مصرح ) كعبمرة بن (إىل ) آدم( أن أجداده عليه السالم من 1 اهللا أن الذي للخلص وذكر احلافظ السيوطي رمحه

 وألم أظفر فيهم بنقل، ،أربعة أجداد) عبداملطلب(و) مرة( وبقي بني ،يف األحاديث وأقوال السلف:  أي ؛بإميام
كان على ملة إبراهيم عليه واألشهر أنه  ، ألنه مات وسنه عليه السالم مثان سنني؛ األشبه أنه مل تبلغه الدعوة)وعبداملطلب(

  ]6/313 روح البيان[).سورة براءة(مل يعبد األصنام كما سبق يف :  أيالسالم؛
  

                                                 
  .  آذا في نسخة التي بأيدينا  1
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واستدل الرافضة، ونسبته هذا القول إىل : قد جاء بالوجه املذكور من بني الوجوه وأشعر يف البداية برده حيث قال: أقول
ومينعه أيضاً ما جاء به يف آخر الكالم عن احلافظ السيوطي ، "روح املعاين"لوسي يف ه عليه األالرافضة يف حمل املنع، وقد نب

  .مستنداً به ومقراً عليه، وال خيفى ما يف كالمه من تدافع حيث أوهم يف البداية الرد وأفهم أخرياً القبول كما ال خيفى
  . فال وجه للنكريرها كما هو معلوم؛ص حتمل على ظواهفال غرو فيه والنصو..) وهو استدالل ظاهري: (أما قوله

 فهو يف ؛ال يدل على اإلميان .."مل أزل أنقل من أصالب الطاهرين إىل أرحام الطاهرات".. وأما قوله عليه الصالة والسالم
ال يتم إال بتخصيص الطهارة مبا ذكر  وحصره الداللة على صحة أنكحة اجلاهلية ، ومنعه الداللة على اإلميان،حمل املنع

ملعىن، وهو صرف للفظ عن ظاهر العموم، والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، نبه على ذلك األلوسي، واستدل ا
  .نفسه احلافظ السيوطي فيما ذهب إليه كما ال خيفى" روح البيان"باحلديث احلافظ السيوطي وغريه، وقد أقر صاحب 

  
 على مذهبهم أنا آباء النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ال يكونون وقد احتج باآلية علماء الشيعة: نيسابوريقال العالمة ال
مل أزل أنقل من أصالب ": ه من ساجد إىل ساجد كما يف احلديث املعتمد عليه عندهمحورأراد تقلب : كفاراً، قالوا

أال نشتغل : ندي واألصوب ع، وناقشهم أهل السنة يف التأويل املذكور ويف صحة احلديث"الطاهرين إىل أرحام الطاهرات
النيسابوري صفحة . [دم املدلول على أنه ال يلزم من عدم الدليل ع،مبنع أمثال هذه الدعوى ونسرح إىل بقعة اإلمكان

82.[  
  

 وظهر مبا ذكرنا أن أهل السنة من اعتمد هذا الوجه ،فقد مر اجلواب عنه..أما نسبته هذا الوجه إىل علماء الشيعة : أقول
اهلاد " واحلديث وإن كان ضعيفاً قد يتقوى إذا قال به أهل العلم، كما مر عن ،ث املذكور واحتج به وأورد احلدي،وقبله

  .لإلمام أمحد رضا" أحكام الضعافالكاف يف 
  .واألصوب عندي أال نشتغل مبنع أمثال هذه الدعوى: وأنت خبري بأن آخر كالمه يشعر مبيله إىل القبول هلذا الوجه يقول

  
وقد روى ابن سعد يف ! ة ، وفيها ممن اخلالف العجبهذه األنساب القدمية خمتلفة مضطربفإن ..لناسبنيأما قول ا: قوله

أن النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم كان إذا انتسب مل جياوز يف نسبه معد بن عدنان بن : بإسناده عن ابن عباس" الطبقات"
  ].38:الفرقان) [وقرونا بني ذلك كثريا:(؛ قال اهللا عز وجلكذب النسابون ":أدد، مث ميسك ويقول

وهذا االختالف يف نسبه يدل على أنه مل حيفظ، وإمنا أخذ : الً يف النسب إىل إمساعيل مث قالاوذكر ابن سعد بعد ذلك أقو
لكان رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم أعلم الناس .. ولو صح ذلك ،ذلك من أهل الكتاب وترمجوه هلم فاختلفوا فيه

  .ه، فاألمر عندنا على االنتهاء إىل معد بن عدنان ، مث اإلمساك عمار وراء ذلك إىل إمساعيل بن إبراهيمب
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 وأن ،والسبيل فيه عدم الترجح أال يعتمد على وجه من الوجوه، التوفيق أو الترجيح فيه هذا صحيح فيما ال ميكن : أقول
 اجلمهور، أو أمكن التوفيق بني قول يكون أحد الوجوه ذهب إليهكأن ،  أما إذا وجد ترجيح،ميسك عن التعيني بغري حجة

فاملصري إىل ..أباً حقيقياً إلبراهيم عليه السالم ) التريح(على العم، وجعل ) آزر(وقول، كما أمكن يف مسألتنا حبمل 
  .الترجيح والتوفيق ال حمالة

فغري جائز أن يؤخذ ذا ؛ ه مل يبني ما كذبوا فيهجممل من حيث إن" كذب النسابون: " والسالم الصالةمث إن قوله عليه 
يف أحاديث عدة على إطالقه حبيث يتعارض مع ما صح عنه صلى اهللا عليه وسلم، وقد صح عنه عليه الصالة والسالم 

  ".فاءمسالك احلن ""فأنا من خيار إىل خيار":  وأيضاً قوله إخل،" ...مل أزل أنقل  .." أوردها السيوطي قوله املار قريباً
أن الصحة عند الفقيه غريها عند احملدثني، كما : يصح عند اتهد مما يصحح له العدول إىل غريه من النقول، ومجلة القول

الفضل املوهيب يف " اجلد اهلمام أمحد رضا يف رسالته  اإلماممبا ال مزيد عليه شيخ من مشاخينا شيخ اإلسالم واملسلمنيأفاده 
  .تغمده برمحته امللك املنعام"  مذهيبمعىن إذا صح احلديث فهو

 فاألب صريح يف الوالد باعتابر ؛هناه بالعرف واالستعمال ، وهذا هو الشأن  باعتبار احلقيقة قد يزامحه الصريحوالصريح
العرب تطلق لفظ األب على : احلقيقة ، أعرضه صريح العرف واالستعمال يف معىن العم، وقد مر عن السيوطي أنه قال

  .وإن كان جمازاًطالقاً شائعاً  إ،العم
ال : أمل أقل لك: " صلى اهللا عليه وسلم قالإيرادك احلديث عن البخاري عن النيبذا القدر حصل اجلواب عما قلت بعد 

 وهو ال ،فهذا النص يدل على أنه امسه العلم: كل إىل آخر احلديث عن قو...ال أعصيك: فاليوم: فيقول أبوه" تعصين؟
  . وال التحريفحيتمل التأويل

  
  . التحريف ممنوعةودعواك أنه ال حيتمل التأويل وال

  
أن التأويل والتحريف عندك شيء واحد، وهذا منك طعن : وال التحريف ظاهره إذا محلنا العطف على التفسري: وقولك 

لناني من املتقدمني  بلغت العلماء ا بل سبه،عم إبراهيم عليه السالم) آزر(ال يف أحد القائلني يف هذا الزمان بأن 
 ؛ بل وتعدت إىل مجع من الصحابة والتابعني، واهللا املستعان، وقد انطوى هذا املقال على العجب العجاب،واملتأخرين

حيتمل التحريففينبغي أن نكشف عنه احلجاب، مقالك هذا ينبئ عن تقسيم يف النصوص فهل من نص .  
  

  قاله بفمه وأمر برقمه
  ولوالديهغفر له القادري   األزهرياالفقري حممد أختر رض

.)هـ1426( من رجب املرجب سنة 27
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  خالصة الرسالتين
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الحمد لوليه والصالة على نبيه

  أما بعد فقد اتفق جماهير األئمة والمشايخ من المتأخرين على أن أبوي سيد المحبوبين عند رب 

لى اهللا تعالى عليه وعلى آله أجمعين وأجداده وجداته كانوا من العلمين وإمام األنبياء والمرسلين ص

المؤمنين باهللا وموحديه ولم يشركوا باهللا تعالى طيلة حياتهم ولم يرو عن أسالفنا من المتقدمين 

  .إنكار ذلك وال سلبه
  

   وهللا در خاتم الحفاظ والمحققين جالل الالئمة والدين اإلمام جالل الدين السيوطي تغمده اهللا

برحمته واسكنه فسيح جناته، فإنه تتبع فيها وتدبر وجمع من األدلة المقنعة المثبتة إيمانهم والشواهد 

المبرئة عن مروقهم واستوعبها حيث ذكّى لوعة حب رحمة للعالمين وأفئدة المؤمنين وأثلج صدور 

  .بها الطريق المستقيمالمسلمين المتفرغين بإرضاء اهللا سبحانه وتعالى ورسوله الكريم األمين وأنار 

وبعده جاء قدوة مشايخنا قامع البدعة ودافع شبهات الضالين وراد كيد الخائنين والمنتقصين بشأن 

حب رب العلمين إمام أهل السنة ومجدد الملة القيمة الشيخ أحمد رضا القادري قدس سره العزيز 

شمول " التام في تأليفه سماه وأحاط بهذه األدلة الغالية وحرر بنمط جديد وأسلوب سلس بالوضوح

مؤيداً بالحجج الكثيرة الغنية عن الريب والشبهات البعيدة عن " اإلسالم ألصول الرسول الكرام

الدحض واإلبطال وعقّب عليها ببصيرته الكاملة ومعرفته الشاملة، فأفاد منقحاً هذا البحث أنه ال 

ولذلك ال يجوز كشف معايب .  لذريتهمتكشف مثالب اآلباء واألمهات إال تتسبب األذى واإليالم

اآلباء واألمهات ألحد دون حاجٍة شرعية، فما ظنك بأشد العيوب وأفضحها مثل عزى الكفر 

أما يفجع رسول اهللا . والشرك إلى آباء النبي صلى اهللا تعالى عليه وسلم األمجاد وأمهاته المطهرات

وذا ظهر كالشمس أن إيالم الحبيب عليه . ةصلى اهللا تعالى عليه وسلم كهذه النسبة القبيحة الدني

والذين يؤذون رسول اهللا لهم : (( الصالة والسالم موجب للهالك ومصدر الموبقات لقوله تعالى

  )) [    :  ].عذاب أليم
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  أدام اهللا بقاء فضيلة الشيخ العالمة محمد أختر رضا القادري األزهري أنه بذل من جهوده 

فرح القلوب واألذان، فأجاد وأحسن وأزال األوهام في تعليقه على عبارة لتعريب هذا التأليف مما ي

لإلمام البيهقي رحمه اهللا دقيق جداً بنير اإليمان فكان بحمد اهللا موفقاً فيما قصد ) دالئل النبوة(من 

  .مسدداً فيما فعل
   

ه الصالة  وكذلك ما أجاب عما كتبه األستاذ أحمد محمد شاكر أن آزر كان والد إبراهيم علي

هـ أنما هو أول من كتب أن تارخ كان أبا 311ولكن أبا إسحق الزجاج المتوفى سنة . والسالم

  . إبراهيم عليه الصالة والسالم وآزر عمه، ثم سلك عامة العلماء نهجه فطفقوا يؤيدون قيله

  . وزعم األستاذ أن هذا خالف للواقع ومعارض للنص القرآني

د وكافة الجهد ألن يصير آزر عدو اهللا والد إبراهيم عليه الصالة األستاذ أحمد حاول غاية الج

 في هذا الصدد بل ورفض من الروايات دوالسالم فعرض موقفه المضاد لرأي الجمهور السدي

الصحيحة عن الصحابة الصالحين وجحد من اآلثار الموثقة عن التابعين لهم بإحسان رضي اهللا 

  .تعالى عنهم أجمعين
    

تضد نفسه باألدلة الضعيفة السخيفة لتحقيق هواه، وبعض األحيان إنه ال يعرض عن أن واألستاذ يع

  .يميل من البحث العلمي والمناقشة الهادئة نحو المكابرة والمجادلة
  

  ففضيلة العالمة أختر األزهري دام عمره قد فنّد زعم األستاذ ورد بحثه رداً جامعا قوياً من 

مستمداً من " شمول اإلسالم ألصول الرسول الكرام" صقة لرسالة أجمع في مقالته الملت. النكت

الكتاب والسنة وكتب السير والتاريخ وآثار الصحابة والتابعين وغيرها من البراهين العدة، فحقق 

وأثبت أن والد سيدنا إبراهيم عليه السالم تارح أو تيرح وليس آزر بل علم عمه عليه السالم من 

  . مرود فأهلكته مكانهفجأته شرارة من حريق ن
  

  أما تارح أبو إبراهيم عليه السالم فعاش طويال اثر الحريق الذي كان دعا له ابنه البار سيدنا 

  )) [  : ].ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب(( إبراهيم عند الكعبة المشرفة 
  

ه آزر قبل حقبة من الدهر من   وقد سجل القرآن الكريم من عمل إبراهيم عليه السالم عن عم

)) [  : ألبيه آزر (( ، وما جاء في القرآن )) [  : ]فلما تبين له أنه عدواً هللا تبرأ منه(( دعاءه هذا 
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من لفظ أب فهو الوارد بمعنى العم وال ريب في ذلك أن اللغة العربية بل عدة لغات أخرى لم ] 

  .طالق في التنزيل والحديث الشريفيزل يشتهر فيها تسمية العم أبا، بل ورد هذا اإل

  

  الشيخ الكريم محمد اختر رضا القادري األزهري أحد الكبار من علماء الهند وحفيد شيخ اإلسالم 

والمسلمين اإلمام أحمد رضا القادري رحمه اهللا تعالى ووارث علمه وتقواه وحزمه وفائق على 

 أكثر أقرانه بل بعض مشايخه ومشايخنا معاصريه ومرجع الفتاوى في عصرنا هذا، ولذا أثنا عليه

  .اعتمدوا عليه، فجزاه اهللا الكريم عنا وعن أهل السنة أحسن الجزاء وأوفر عطاء

       وأنا الفقير إلى ربه النصير            

 هـ 1427 صفر المظفر 11 ضياء المصطفى القادري، في         
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   على الرسالتين والمشايختقاريظ من بعض العلماء

  
  )1 (تقريظ

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  احلمد هللا رب العاملني والصالت والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

    السيد عبداهللا فدعق : من 
  فضيلة اإلمام الشيخ حممد أختر رضا خان األزهري:  إىل

  املفيت األعظم باهلند        
  سلمكم اهللا وبارك فيكم                  
   وبركاته،،، مث أما بعدالسالم عيكم ورمحة اهللا  

، ويف احلقيقة إن هذا البحث حيتوي على        "حتقيق أن أبا إبراهيم تارح، ال آزر        " فقد اطلعت على حبثكم القيم اللطيف       
مواضيع مبتكرة، ومضامني عالية، حيتاج إليها العلماء والطالب، وفيه من حسن ذوقكم، وعلو فكركم، ما حتل بـه                  

وال شك أن هذا البحث كشف احلجاب عن نكات مستورة وبعيدة عن األنظار، فجزاكم              املغلقات يف هذا املوضوع،     
  .اهللا أحسن اجلزاء، واسبغ عليكم من نعمه ظاهرة وباطنة

وأسأل اهللا أن ميتع املسلمني، وخاصة أهل العلم بكم وبعلومكم دائماُ يف مشارق األرض ومغارا، وماذلك على اهللا                  
  .بعزيز، آمني يا رب العاملني

      راجي رمحة احلق                
  املكي اهلامشي السيد عبداهللا بن حممد بن حسن بن فدعق            

  هـ 1426 رمضان 22
                

  مكة املكرمة 470. ب. ص

  



 مشول اإلسالم ألصول الرسول الكرام

org.alahazratnetwork.www                                                     - 54 -  

  )2 (تقريظ

  

  ..الحمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا وعلى آله وصحبه وبعد
  

لمحدث محمد أختر رضا الحنفي القادري األزهري فقد اطلعت على حاشية الشيخ العارف باهللا ا

على كتاب شمول اإلسالم والذي جاء فيها إثبات أن والد إبراهيم عليه السالم تارح وليس آزر كما 

ذهب إلى ذلك محققو المفسرين ألن األنبياء عليهم الصالة والسالم مصطفون أخيار يختارهم اهللا 

ذ ال يكون لدعوتهم قبول وال أثر إذا كانوا على غير تعالى من أشرف األنساب وأطيب األحساب إ

. ذلك، حيث يعيرون بآبائهم، ويحتج أعدائهم عليهم بأصولهم، فيكون ذلك صاداً لهم عن اإليمان

تلك الرسل :(فقد قال اهللا تعالى. وهو متناف مع مقتضى الدعوة إلى اهللا تعالى ومع كمال االصطفاء

اهللا أعلم حيث : (وقال أيضا)  اهللا ورفع بعضهم درجاتفضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم

ولهذا ذهب محققو المفسرين ) اهللا يصطفي من المالئكة رسالً ومن الناس: ( وقال) يجعل رسالته

وذلك جرياً على لغة العرب . إنه عمه) إذ قال إبراهيم ألبيه آزر: (إلى أن المراد بقوله تعالى

، كما كانت قريش تقول ألبي طالب في شأن سيدنا محمد صلى وعادتها تطلق على العم أباً تجوزاً

ويقول لهم أبو طالب لما عرضوا عليه أن ... ويقول.....اهللا عليه وسلم وتقول له إن ابنك يقول 

وأعطيكم ابني تقتلونه، وأبو طالب عمه صلى اهللا : يسلمهم إليهم ليقتلوه ويعطوه أحسن شباب قريش

ية مع األسلوب العربي المشهور وهو الذي جاء به التنزيل كما في قوله عليه وسلم، فاآلية إذا جار

أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا : (سبحانه وتعالى

وقد حقق الشيخ أختر هذه المسألة تحقيقاً جيداً سلك فيه مسلك محققي ) نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم

  .لمفسرينالعلماء وا

قال خاتمت المحدثين بجمهورية مصر العربية العالمة أحمد التيجاني ومما يدل لهذا التحقيق العلمي 

أن ذكر آزر ورد بعد ذكر أبيه ولو كان آزر أباه ما احتاج لذكره ثانياً، كما أن إبراهيم عليه السالم 

  .قد تبرأ منه ولو كان أبوه ما تبرأ منه
  

 المسألة ألن اهللا تعالى قدس األنبياء عليهم السالم، فما أخرج نبياً من وهو عين التحقيق في هذه

لم يزل اهللا ينقلني من األصالب الطاهرة إلى األرحام : (كما يدل له حديث. نطفة منجسة بالكفر قط
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بعثت من خير بني آدم قرنا فقرنا، لم تقترف شعبتان إلى كنت في : (وفي حديث آخر) الزكية

  ).خيرها
  

ت لسيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم هو ثابت لسائر األنبياء، فقد كانوا على سنَن واحد كما وما ثب

  ).أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده: (قال اهللا تعالى لخاتمهم وسيدهم محمد صلى اهللا عليه وسلم
  

ام قد ثبت لألنبياء وحري بنا أن نقول أن ما ثبت لألنبياء عليهم السالم هو ثابت لنبينا وزيادة فما د

عليهم السالم طهارة األرومة والجرثومة بإجماع أهل الكتاب كما هو مقرر في حق األنبياء لما 

كلهم صلحاء وال ينكر ذلك سوى عال (يترتب أن آباء األنبياء عليهم السالم أنبياء، وفي رواية 

  ).لي ذلك والقادر عليهمخذول تجرع سموم ذي الخويصر التميم النجدي عاملهم اهللا بعدله إنه و
  

فهذا هو منهج المحققين الصالحين، جزل اهللا الشيخ العالمة أختر على هذه الرسالة النفيسة التي ال 

  .ينكرها إال مكابر ومعاند

  

   خادم العلم الشريف     

  رييمعيسى بن عبداهللا بن محمد بن مانع الِح. د             

  الك للعلوم الشرعية بدبيعميد كلية اإلمام م                
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  )3 (تقريظ

    باسمه تعالى

الحمد هللا الذي نزه بلطفه وكرمه حبيبه صلى اهللا تعالى عليه وسلم أن يضع نور نبيه المطهر في 

موضع الرجس والنجس، وتطيب عن أن يدخل أصول رسوله الكريم في صلب النيران فهو منزه 

 آخره ومنتقل من صلب طيب إلى صلب عن كل موضع الرجس ومصفى ومزكى من أوله إلى

طيب وأمهاته أيضاً ذوات العز واالحترام، والصالة والسالم على حبيبه خير األنام وعلى آباءه 

  .الكرام وأمهاته  الطاهرات وعلى آله وصحبه االحتشام والعظام
  

ي القادري قد صنف اإلمام الهمام المجدد األعظم من القرن الرابع عشر إمام أحمد رضا خان الحنف

رضي اهللا تعالى عنه على تنزيه وطهارة أصالب النبي الكريم صلى اهللا عليه وسلم عن كل 

" شمول اإلسالم ألصول الرسول الكرام"الرجس والنجس رسالة نافعة وسماها باالسم التاريخي 

وأمهاته وأثبت بعشرة الدالئل الباهرة والحجج القاهرة أن آباء النبي الكريم صلى اهللا عليه وسلم 

قد أثبت دعواه بعشر آيات بينات وأحاديث عديدة وخمسة وثالثين . كلهم مؤمنون طاهرون طيبون

وقد أنكر العلماء الديابنة وأتباعه إيمان أبوي النبي الكريم . أقوال األئمة الكبائر والعلماء األخيار

أن في إيمان "وى كنكوهية صلى اهللا عليه وسلم مثالً وقد أفتى المولوى رشيد أحمد الكنكوهي في فتا

 المطبوعة أفضل المطابع بمراد آباد، 3 ج147ص " (أبوي النبي صلى اهللا عليه وسلم اختالف

وينسبه إلى اإلمام األعظم أبو حنيفة رضي اهللا تعالى عنه هذا بهتان عظيم وافتراء )  الهند- يوبي

حب الدر المختار شرح  صا–الحصكفي  [محض وقد حرر اإلمام العالمة السيد أحمد الطحطاوي

فيه إساءة أدب والذي يبتغي اعتقاده "  رضي اهللا تعالى عنه في حواشيه در مختار ]تنوير األبصار

وما في الفقه األكبر من أن والديه صلى اهللا عليه وسلم ماتا على "وبعد ذاك قال " حفظهما من الكفر

غة أن أبوي النبي الكريم صلى اهللا فهذا أظهر وأبهر من الشمس الباز" الكفر فمدسوس على اإلمام

واإلمام الهمام أحمد رضا الحنفي القادري قد حقق هذه المسألة . عليه وسلم ماتا على اإليمان

وفي فتاواه الكثيرة الموسومة بالعطايا " شمول اإلسالم ألصول الكرام"بتحقيق كامل في رسالته 

صوف وحققها وعلق عليها حفيد اإلمام تاج وعرب رسالة اإلمام المو. النبوية في الفتاوى الرضوية

الشريعة شيخ اإلسالم والمسلمين العالمة المفتي محمد أختر رضا الحنفي القادري األزهري بعبارة 
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وحقق أن أبا إبراهيم عليه الصالة والسالم تارخ ال أزر، وهكذا في مسالك الحنفاء . سهلة واضحة

ليس آزر بأبيه إنما هو إبراهيم بن يترح أو تارخ " فيه وأيضاً" ليس آزر أبا إبراهيم"في مقام عديدة 

وهكذا في كتب عديدة معتمدة وكما حققه العالمة تاج الشريعة المفتي " بن شارخ بن ناخور بن فالخ

أطال اهللا العزيز عمره العزيز وأنفع به العالمين نفعاً وافراً . اختر رضا خان األزهري في رسالته

  .وأدام فيوضه 

 تعالى االستقامة على عقائد أهل السنة والجماعة وبتقوى اهللا عز وجل في السر والعالنية نسأل اهللا

  .أن ينفع بهذه الرسالة نفعاً وافراً يرزقه وإياي سعادة الدارين وهو حسبنا ونعم الوكيل

  

  خادم العلم والعلماء عطاء المصطفى أعظمي عفي عنه

  )باكستان(كراتشي  - دار العلوم صادق اإلسالم لياقت آباددار العلوم أمجدية ومدير                  
 م2006 فبراير سنة 24هـ الموافق 1427 محرم الحرام سنة 25           
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  )4 (تقريظ

    

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وفروعه إلى يوم الدين،  أما بعد فقد 

لشيخ اإلسالم والمسلمين مجدد الملّة " شمول اإلسالم ألصول الرسول الكرام"مات نظرت بعض مقا

والدين وسند المحققين وسراج الفقهاء العاملين اإلمام أحمد رضا القادري الحنفي رضي اهللا تعالى 

عنه وإلى من عربه وعلق عليه تاج الشريعة محمد أختر رضا القادري األزهري مد ظله فوجدته 

فعاً صحيحاً ال ريب في حقانيته وال شكك في صحته، جزاهما اهللا تعالى خير الجزاء بجاه محققاً نا

  .سيد األنبياء صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

  

كتبه األفقر إلى اهللا الصمد منظور أحمد الفيضي السني مهتم الجامعة  الفيضية وفيض اإلسالم ببلدة 

 .هـ1427 محرم 27باكستان في  -أحمد بور الشرقية من حضانات بهاول بور
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  )5 (تقريظ

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا الكريم المنعم المتفضل ذي الجالل واإلكرام الذي هدانا لإلسالم وجعلنا أمة خير األنام، 

 نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على آالئه العظام ونعمائه الجسام حمداً وشكراً يليقان بجالل وجهه

وعظيم سلطانه باقيين ببقائه دائمين بدوامه على الدوام ونستغفره عز وجل ونتوب إليه من جميع 

المعاصي كلها والذنوب واآلثام ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات 

ن سيدنا الشيطان واألوهام ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ذي الطَّول واإلنعام ونشهد أ

محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله شهادة مبرأة من الشرك والشكوك نحظى بها في الجنان العلية 

سيدنا وحبيبنا الداعي إليك والدال عليك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك . بأرقى مقام

الطيبين المطهرين وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبداهللا مصباح الدجى وبدر التمام وعلى أهل بيته 

البررة العظام وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين آمنوا 

به واتبعوا النور الذي أنزل معه وقاموا بنصرته ونشر دعوته خير قيام وعلى من اتبع شرعه 

  :أما بعد... وعمل بسنته واقتفى أثره إلى يوم الزحام

لمؤلفه األستاذ )) شمول اإلسالم ألصول الرسول الكرام (( هللا تعالى على رسالة فقد اطَّلعت بفضل ا

الكبير والعالم النحرير محي الدين وعاشق سيد المرسلين موالنا اإلمام الهمام فضيلة الشيخ أحمد 

رضا خان الحنفي القادري قدس اهللا سره ونفع بعلومه الخاص والعام وجزاه اهللا عن المسلمين خير 

اء ورضي اهللا عنه أحسن الرضا وأكرمه غاية اإلكرام وجعل الفردوس األعلى مقره في دار الجز

السالم، والتي قام بتعريبها وتحقيقها ومراجعتها وذيلها برسالة هامة جليلة ومفيدة تليق بالمقام حفيده 

ارك فيه وال األزهري األستاذ األكبر تاج الشريعة فضيلة الشيخ محمد أختر نفعنا اهللا بعلومه وب

  .عجب في ذلك فإنه من بيٍت بالعلم معروف وباإلرشاد موصوف وهم في هذا الباب قادةٌ أعالم

ولقد بذل فضيلة الشيخ قصارى . فأقول والحق يقال، واهللا إنها لرسالة جديرة بالقراءة واإلهتمام

دخر وسعا ولم ولم يألو جهداً ولم ي. جهده في موضوعها الذي هو في الحقيقة موضوع خطير وهام

يهدأ له باالً حتى أتحفنا بهذا البحث الرائع الجميل الجليل المفيد الذي جمع لنا فيه البراهين الساطعة 

والحجج القاطعة التي تبين وتدل على أن أصول الرسول الكريم صلى اهللا عليه وآله كلهم موحدون 
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ةٌ من صفوة وخيار من خيار مؤمنون قد طهرهم اهللا من السفاح ومن عبادة األصنام فهم صفو

وكرام من كرام وهذا من فضل اهللا عليهم وألجل حبيبه ومصطفاه محمد عليه وعلى آله أفضل 

  .وال يشك وال يرتاب في هذا الكالم إال من كان والعياذ باهللا من السقَام. الصالة وأزكى السالم

دين والدنيا واآلخرة وأن يمن علينا ونسأل اهللا عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ال

بالتوفيق لما يحبه ويرضاه ويرزقنا الثبات عليه واإلخالص فيه وحسن الختام وأرجو العفو منكم 

  .والمعذرة والسالم

  

  كتبه  

  الراجي عفو ربه الحي الباقي

   يوسف اإلسحاقيهأبو محمد الشيخ موسى عبد

  م الشرعيةمدرس الفقه والعلو

اإلسحاقية الصوماليةابة األشراف ونس  

  هـ1427 ربيع األول 16الجمعة 

  م2006 أبريل 14الموافق 
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  )6 (تقريظ
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  .والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  العالمينالحمد هللا رب
  

ي هذا وبينوا وأآدوا ما ذهب إليه لقد تكلم العلماء ف) وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر( قوله تعالى 
العالمة الفاضل محمد أختر رضا خان الحنفي القادري األزهري حفظه اهللا تعالى ومن هؤالء العلماء 

وقوله . أبو بكر محمد بن محمد بن الحسن الجويني األشعري الشافعي في آتابه النكت في التفسير
إن آزر ليس باسم أبيه وإنما هو (وقال مجاهد ) وليس بين الناس اختالف في اسم والد إبراهيم تارح(

إبراهيم بن تارح بن ناخور بن ساروع بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخ (اسم صنم وهو 
ولقد أخبر اهللا تعالى في القران الكريم المنزل على سيدنا محمد صلى ) شد بن سام بن نوح عليه السالم

وبقاء ملة التوحيد فيهم وآذا   إبراهيم عليه السالم في حق ذريتهاهللا عليه وعلى آله وسلم عن دعوة
أن يبعث فيهم رسوًال منهم بالكتاب والحكمة آما بين اهللا تعالى ببقاء التوحيد وأهله في أرضه  دعوته

إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها وآذلك أخذ العهد والميثاق ومن النبيين لحبيبه سيدنا محمد صلى 
وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيين لما أتيتكم من آتاب (وآله وسلم حيث قال وهو أصدق القائلين اهللا عليه 

قال السيوطي رحمه اهللا تعالى ) وحكمة ثم جاءآم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه
  !!برسالته المساه التعظيم والمنه

لى اهللا عليه وآله وسلم هي من التنويه بالمصطفى ص) لتؤمنن به ولتنصرنه(في قوله تعالى 
إنه على تقدير مجيئه في زمانهم يكون مرسًال إليهم فتكون نبوته (وفيها ) وتعظيم قدرة العلي ال يخفى

 األنبياء  إلى يوم القيامة وتكونوسلم عامة لجميع الخلق من لدن آدمورسالته صلى اهللا عليه وآله 
الرسل على نبوتهم ورسالتهم وال ضرر و ألنبياءوأممهم آلهم من أمته صلى اهللا عليه وسلم مع بقاء ا

آيف وهو يقول )  نبي من أمتنا على فرض اجتماعه بنبينا أال ترى عيسى عليه السالمضرورةفي 
إضافة ) وفي رواية بين الماء والطببين) آنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

وأولي العلم من النبيين والمرسلين على أن اإلسالم هو دين اهللا على إلى بيانه تعالى فقد أشهد المالئكة 
شهد اهللا أن ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط ال إله إال هو (أرضه حيث قال عز وجل

فهذه النصوص وغيرها من األدلة القاطعة على بقاء أهل ) العزيز الحكيم إن الدين عند اهللا اإلسالم
ن قس بن ساعدة اإليادي وورقة بن نوفل وأبو ومن أمثال هؤالء الموحدي. ن ومكانحيد في آل زماالتو

ينتقلون في األصالب الخيرة الموحدة هللا تعالى إلى األرحام  بكر الصديق وغيرهم آثير، فأهل التوحيد
 عليها ختم وتوقف الطاهرة وهكذا إلى أن وصلت إلى حضرة الصورة الكلية التي أرادها اهللا تعالى

قلبك في وت(سلم ودليل ذلك قول اهللا تعالى األنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى اهللا عليه وآله و
لم يزل اهللا تعالى ينقلني من ( عليه وآله وسلم  تعالىوقول الحبيب المحبوب صلى اهللا) الساجدين

آره الشيخ أختر رضا خان إضافة إلى آل ما ذ) األصالب الطاهرة إلى األرحام الطاهرة مصفى مهذبًا
فيكفي سيدنا محمد صلى اهللا . الحنفي القادري حفظه اهللا ورعاه برده على مقولة األستاذ أحمد شكار

عليه وآله وسلم أنه من ذرية إبراهيم عليه السالم وداخل هو وأباءه في دعاء أبيه إبراهيم في قوله 
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وأبعث فيهم رسوال ( وقوله تعالى ) د األصنامرب أجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعب( تعالى 
فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ذرية ) منهم يتلو عليهم آياتك ويزآيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

من باب أولى يم في حقهم بثبوتهم على اإلسالم  إبراهالذين دعا وسلم اهيم هم آباءه صلى اهللا عليهإبر
  ).أنا دعوة أبي إبراهيم( وآان النبي عليه الصالة والسالم يقول من غيرهم آورقة بن نوفل وغيره

سوم دري وتمعنت مليًا في التحقيق المو نظري وأعملت فكري وراجعت مصاوبعد أن متعت
ترجمها في يدي المبارآة الشيخ تاج الشريعة وأن أبا إبراهيم تارح ال آزر التي قالها بفهمه الطيب 

 الحنفي القادري األزهري للرد على األستاذ أحمد شاآر فوجدت في هذا العالمة محمد أختر رضا خان
التحقيق قد اشتمل على آثير من األدلة النقلية والعقلية من آتاب اهللا تعالى واألحاديث النبوية الشريفة 

 لهم آالسبكي والسيوطي والرازي واأللوسي وغيرهم رضي اهللا ونقله من العلماء األعالم المشهود
معين ممن قالوا وتكلموا في هذا المضمار والحق أقول  بأن هذا العالم الفاضل آان موفقًا في عنهم أج

 هذا الرد الجليلفي رده على مقالة األستاذ أحمد شاآر وأجاد في جميع ما ذآره وإضافة في تحقيقه 
 أحباب اهللا جل  هم منالمقدار العالي المنار ووجدته موافقا لما عليه السلف وتابعيهم في الخلق الذين

إن آنتم تحبون اهللا فاتبعوني (وعال ومن أحباب سيدنا المصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم قال تعالى 
  ).يحببكم اهللا

وظ برعاية رب العالمين العالم وفق اهللا شيخنا الجليل صاحب الرد القاطع مرشد السالكين المحف
وجزاه خير ما يجازي عبدًا من عباده الفاضل محمد أختر رضا خان الحنفي القادري األزهري 

وجعلني وإياه في رآب العلماء العاملين المزيدين عن حياض هذا الدين في سفينة نجاة حضرة سيد 
األولين واآلخرين موالنا ومولى الثقليين سيدنا محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم فبارك اهللا فيه وفي 

مين وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جمعه هذا وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العال
  .الطيبين الطاهرين

  
  الشيخ واثق فؤاد العبيدي

  مدير
  )قدس سره(ثانوية الشيخ عبدالقادر الكيالني 
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  )7 (تقريظ
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

ين بحبله المتين  عن حمى هذا الدين المتمسكينرافع العلماء العالمين، الذائد..الحمد هللا رب العالمين 
 الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه عن معارضة المبطلين و آدورات الزائفينآالمه الحق المبين السالم 

  .وال من خلفه تنزيل حكيم عليم
والصالة والسالم على إمام المرسلين وسيد األولين واآلخرين نور ا هللا المبين و حجة اهللا على العالمين 

 الذي يراه اهللا حين يقوم وتقلبه في الساجدين وعلى آله ومه وأشرف جرثومةمن أطهر أُرالمبعوث 
الطيبين الطاهرين العابدين السائحين أهل النسب الطاهر والعز الظافر والفخر الزاهر الدائم إلى يوم 

  .الدين
وعلى صحبه الغر المحجلين حملة لواء الدين ومن اقتدى بنورهم الوهاج وسلك في آل طرفة وسكنة 

  .على طريقهم فكان على خير شرعه ومنهاج حتى يرث اهللا األرض ومن عليها وهو خير الوارثين
وإن السيد األعظم . هدى محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفإن خير الكالم آالم اهللا وخير : أما بعد

عبد بن ماء واألرض وسرى سيدنا محمد بن عبداهللا سوالسر المطلسم سيد الورى وخير من طاف بال
ال تزال طائفة من أمتي على (المطلب صلوات اهللا وسالمه عليه بقوله فيما يرويه البخاري رحمه اهللا 

قال إمام ") هم حتى يأتي أمر اهللا وهم على ذلكحق ظاهرين لعدوهم قاهرين ال يضرهم من خالفال
  ).ؤالء هم أهل العلموه( هذا الحديث دالمحدثين أبو عبداهللا محمد بن إسماعيل البخاري بعد أن أور

تبه اإلمام العالمة القدوة صاحب الفضيلة الشيخ محمد رضا أختر ما آ نظري وسبح فكري في َعتِّوقد ٌم
ع المسملين ببرآته في تزآية نسب المزآى صلى اهللا عليه نفي القادري أدامه اهللا وحفظه ونفخان الح

لمادة العلمية حسن ا جمع مع دسومة.  أسماهومن التدقيق. آتابًا حوى في التحقيق أعالهوسلم فوجدته 
 .جزالة اللفظ فكان نبراسًا مشعًا لمن قرأه ودليًال واضحًا لمن قصده فوافقته في آتب قلبًا وقالبًاوالتعبير 

 بقوله تزآية منا إلى سيد ولد عدنان عن اهللا أن يزآينا حبه وأدعوا المنصفين إلى التمسك به واألخذ
وآل من سهر ةتابع وطالع وجد زاجتهد خدمة لحمى هذا  حفظ اهللا الشيخ دانوجاهه من الدنس واألب

للحق الواضح المبين وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على سيدنا الدين وصيانة 
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  
  

   الدبانالشيخ جمال الشيخ عبدالكريم
  ةمفتي الديار العراقية في بغداد المحمي

  صانها اهللا من آل شر وبلية
   من هجرة سيد الورى1427 ربيع الخير األول  27
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  المعربة" شمول االسالم الصول الرسول الکرام"مالحظة  عن رسالة 
  

  مبسالً وحامداً ومصلِّياً ومسلِّماً
  

  صلی اهللا النبيأبويأي في مسألة نجاة  [ المسألة هذهر خصوصا فی هذا الزمان کثيالمجادلون فی   

  اهللاهوطی رحمين السي جالل الداإلمام قال كما معرفة بطرق االستدالل لهمس ي لهم وأکثر1] وسلم يهتعالی عل

 ةعليه الصال هذاءيجتنبون إي ين الذكن ول، وسلميه تعالی عل صلی اهللاؤذوا رسول اهللايبالون أن يالء ال هؤ و،تعالی

ما ه الی القول بنجاتذهبوان ي الذاألحنافس العلماء ي ول.ار مسلك من المسالكياختن بي من الناج يعدونهماالسالمو

حمد رضا أ هم اإلمامسماءأن ذکر  الذيہري وغہد أحمد الطحطاوی قدس سري الساإلماموخي يخ شيم شهقالء فمنأب

  ".شمول االسالم ألصول الرسول الکرام "ته فی رسالہ سر العزيز تعالیاهللا قدس البريلوي
  

 عليه تعالی اهللاصنف فی نجاة أبوي النبي صلی   من أحسن ماهذه ہ أحمد رضا قدس سراإلمامورسالة   

 إال أن . تعالیرحمه اهللا السيوطي اإلمام المقام کما قال لهذا األنسب النه بالنجاة القائلبنوسلم واختار أقوال 

خ المفتي محمد أختر رضا القادري ي الش سماحةفعربها األردية کانت فی اللغة هذه البريلويرسالة اإلمام 

 ،ہ من أحفاد اإلمام أحمد رضا قدس سرهو و، تعالی اهللاه حفظالمركزية الفتوی بدار االفتاء أمينري هزٔاال

  .رتيها العرب والعجم بصوافادتهافصارت الرسالة تعم 
  

 ،إلمام أحمد رضا احفيد أصهار من وهوب رضا القادري يخ محمد شعي تعالی سعادة الشثم وفق اهللا  

  . تعالیا لتعم العلماء العظام والطلبة الکرام إن شاء اهللاتها فازدادت افادهففتش عن مصادر
  

  .المعين القادر الموفق وهو الجزاء خير اإلمام حفيد وصهر اإلمام وحفيد تعالی اإلمام اهللاجزی 
  

    

  محمد عاشق الرحمن  

  }الهندي {الحبيبيالقادري 

  هـ1426 ذو الحجة 26

   الهند- إله أباد -شيخ الحديث بجامعة حبيبة 
     

  

                                                 
  1   لم نستطع فهمه فلذلك لم نثبته، كما قمنا باستبدال بعض الكلمات فعذراَ من الشيخ عاشق الرحمنكان في التقريظ شيء


