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 الممخص:

يتناوؿ ىذا البحث حديث "إف ا ال يناـ" مف حيث السند والمتف، حيث تناولنا فيو بعض 
اب البدع كالتدليس واإلرجاء، ثـ تناولنا بياف معاني إشكاليات السند التي تمثمت في الرواية عف أصح

الحديث، مبرزيف ما يحتويو الحديث مف القضايا العقدية مجيبًة عف التعارض بيف حديث الباب 
 وبعض األحاديث الصحيحة الواردة في ذات الموضوع.

حددة وقد توصمت الدراسة إلى بياف منيج أىؿ السنة في الرواية عف أىؿ البدع وفؽ شروط م
مبينًة وسطية منيجيـ، كما بينت الدراسة أفَّ العقيدة الصحيحة ىي الدافع لمعمؿ، وىو ما يتضمنو 
مفيـو اإليماف الذي يتكوف مف التصديؽ والعمؿ، كذلؾ أبرزت الدراسة أيًضا منيج أىؿ السنة في 

 الجمع بيف األدلة التي ظاىرىا التعارض.
 رفع، والقسط، وحجابو النور، وسبحات وجيو.: ال يناـ، ويخفض ويفتاحيةالكممات الم
 

Abstract: 

This research examines the chain of narrators (sanad) and the content 

(matan) of a hadith titled “Allah Does Not Sleep.” The research addresses 

several issues associated with the sanad of the hadith such as deceit 

(tadlees) and discontinuation (irjaa). It then discusses the meanings of the 

hadith, highlighting the creed issues it presents and giving an answer to the 
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contradiction between the hadith and some other authentic hadiths about the 

same topic. 

The study has demonstrated the moderate narration method the adherents to 

Sunnah use and their adherence to specific conditions when narrating from 

innovators. The study has shown that having the right creed is the motive for 

action, and this matches the concept of faith which comprises belief and 

action. It has also pinpointed that the method of the adherents to Sunnah is 

based on considering seemingly contradictory pieces of evidence.  
 
Keywords: does not sleep, lowers and raises, the scale, His veil is light, the 

glory of His face 

 

 بسم الل الرحمن الرحيم
 

 ا، المتعالي عف صفات النقص تمجيدً اوتعظيمً  االحمد  المتصؼ بصفات الجالؿ تكريمً 
ا، سبحانو الحي القيـو الذي ال تبمغو األوىاـ، وال تدركو األفياـ، وال تشبيو األناـ، حي ال وتنزييً 

، أرسمو ا امنيرً  اكاف لنا بذلؾ سراجً يموت، قيـو ال يناـ، والصالة والسالـ عمى أعرؼ الناس بربو، ف
رنا مف طريؽ الغواية وما يترتب اليداية، وبيف لنا ما فيو مف ثواٍب، وحذَّ  فنا طريؽَ ، عرَّ اونذيرً  النا بشيرً 

 عميو مف عقاب، صمى ا عميو وعمى آلو واألصحاب...، وبعد.
؛ لذا كانت معرفة ال شؾ أفَّ ف بأسمائو وصفاتو  ا  شرؼ العمـ ينبع مف شرؼ المعمـو

لعظميا بحيث ال تتيو فييا  اأشرؼ العمـو عمى اإلطالؽ، إذ ال شرؼ يداني ىذه المعرفة، ونظرً 
األفياـ فيضؿ بذلؾ األناـ لـ يكف ليا مف طريؽ إال طريؽ الوحى المعصـو الذي بينيا أكمؿ بياف في 

ية وجب جمع ما توافر مف األدلة مف كتابو الكريـ أو عمى لساف نبيو األميف، ولفيـ أي مسألة شرع
، ايا بعضً األدلة يفسر بعضُ  ألفَّ و  ؛ذلؾ يساعد عمى فيميا الكتاب والسنة دوف التفريؽ بينيما؛ ألفَّ 

بيف يدي  اويعد ىذا منيج أىؿ السنة والجماعة في التعامؿ مع المسائؿ المختمفة، وىو ما يظير جميِّ 
أحاديث االعتقاد الذي تناوؿ في طياتو بعض صفات ا ىذا البحث الذي تدور رحاه عمى حديث مف 

:حيث تناولناه بالدراسة الشاممة لقضايا اإلسناد والمتف، وقد جاء بحثنا عمى النحو اآلتي ، 
 أىمية البحث: -أولً 

 تتجمى أىمية ىذا البحث مف خالؿ النقاط التالية:
وىو ما أضفى  ،مختمفيف إظيار تكاممية العمـو الشرعية، خاصة أننا ننتمي لتخصصيف -

عمى ىذه التجربة لذة فريدة تمثمت في التعاوف عمى إخراج ىذا البحث بيذه الصورة، حيث 
ضافة جديدة. تخممتيا مناقشات عممية دقيقة مثمت لكؿ    منا استفادة وا 
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وما تتضمنو ىذه  بياف ما تضمنو حديث الباب مف قضايا عقدية تتعمؽ بصفات ا  -
 عممية وعممية. الصفات مف أحكاـ

 أىداف البحث: -اثانيً 
 نيدؼ مف خالؿ ىذا البحث تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

 بياف منيج أىؿ السنة في االستدالؿ عمى قضايا العقيدة. -
عقدية وما يترتب عمييا مف قضايا عممية كانت محور  إبراز ما تضمنو الحديث مف معافٍ  -

 واقتصاره عمى العمـ دوف العمؿ.لشبية جمود عمـ االعتقاد  ااىتماـ العمماء دفعً 
وذلؾ مف خالؿ دفع  ؛إبراز مفيـو تكاممية العمـو خاصة بيف عممي الحديث والعقيدة -

براز الفيـ الصحيح لو.  التعارض واإلشكاؿ الظاىري في الحديث وا 
 الدراسات السابقة:  -ثالثًا

ضمونو تتكمـ عمى دراسة بنفس ىذا العنواف وبنفس م -حسب عمميما  -لـ يقؼ الباحثاف 
دراسة حديثية عقدية، إالَّ ما جاء مشروًحا في كتب شروحات « ِإفَّ اَ اَل َيَناـُ »عف دراسة حديث 

السنة النبوية مثؿ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لمعيني، وفتح الباري شرح صحيح البخاري البف 
الباب بالدراسة كالبحث  ، كذلؾ تناولت بعض الدراسات المعاصرة لجزء مف حديثحجر، وغيرىما

المنشور في مجمة البحوث  الغامدي سعيد بف مسفر لمدكتور" بينيما والعالقة النـوالموسـو بػ "الموت و 
 اإلسالمية بالسعودية، العدد الخامس والستيف.

 إشكالية البحث:  -رابعاً 
افع يضـ مفيـو اإليماف ركنيف رئيسييف: التصديؽ والعمؿ، ويعد التصديؽ القمبي الد

األساسي إلتقاف العمؿ؛ لذا ال تكاد نصوص الكتاب والسنة تخمو مف التنبيو عمى التصديؽ الذي يدفع 
إلى العمؿ، وىذا ِخاَلُؼ ما يشاع بيف الناس مف جمود العقيدة وصعوبتيا التي اكتسبتيا مف امتزاجيا 

 ابة عف األسئمة اآلتية:بالفمسفة اليونانية، مف ىنا كانت إشكالية ىذا البحث التي تتمثؿ في اإلج
 كيؼ ترجـ حديث الباب مفيـو اإليماف؟ -
 ما منيج أىؿ السنة في قبوؿ أخبار أىؿ البدع؟ -
 كيؼ يتعامؿ أىؿ السنة مع النصوص المتعارضة؟ -
 منيج البحث: -خامًسا

اعتمدنا المنيج االستقرائي الذي تمثؿ في الحديث عف قضايا اإلسناد، والمنيج التحميمي 
الحديث عف قضايا المتف، والمنيج النقدي الذي تمثؿ في الرد عمى اإلشكاليات المثارة  الذي تمثؿ في

 حوؿ حديث الباب.
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 خطة البحث: -سادًسا
 ومبحثيف، وخاتمة. ،مقدمة :عمى وتشتمؿ

شكالية البحث،  و،وأىداف ،أىمية الموضوع :اشتممت عمى: فأما المقدمة  وخطتو. ،ومنيجووا 
 :تخريج الحديث، والثاني :األوؿ :وجاء في ثالثة مطالب ا السند:قضايدراسة  -المبحث األول

 اإلجابة عف إشكاالت السند. :ترجمة رجالو، والثالث
بياف المراد بقولو: "إف ا ال  :األوؿ :وجاء في ثالثة مطالب :قضايا المتندراسة  -المبحث الثانيو 

 قولو: "حجابو النور...،". :ثالثقولو: "يخفض القسط ويرفعو...،"، وال :يناـ...،"، والثاني
 وفييا أىـ النتائج والتوصيات.  :والخاتمة

 
 :قضايا السنددراسة  -المبحث األول

 :تخريج الحديث -المطمب األول
 نص حديث الباب:  -أولً 

 َحدَّثََنا َقاالَ  ُكَرْيبٍ  َوَأُبو َشْيَبةَ  َأِبى ْبفُ  َبْكرِ  َأُبو َحدَّثََنا"أخرج اإلماـ مسمـ في صحيحو قاؿ: 
 المَّوِ  َرُسوؿُ  ِفيَنا َقاـَ  َقاؿَ  ُموَسى َأِبى َعفْ  ُعَبْيَدةَ  َأِبى َعفْ  ُمرَّةَ  ْبفِ  َعْمِرو َعفْ  اأَلْعَمُش  َحدَّثََنا ُمَعاِوَيةَ  َأُبو
 َيْخِفُض  َيَناـَ  َأفْ  َلوُ  ىَيْنَبغِ  َوالَ  َيَناـُ  الَ  َوَجؿَّ  َعزَّ  المَّوَ  ِإفَّ  » َفَقاؿَ  َكِمَماتٍ  ِبَخْمسِ  -وسمـ عميو ا صمى-

 َوِفى - النُّورُ  ِحَجاُبوُ  المَّْيؿِ  َعَمؿِ  َقْبؿَ  النََّيارِ  َوَعَمؿُ  النََّيارِ  َعَمؿِ  َقْبؿَ  المَّْيؿِ  َعَمؿُ  ِإَلْيوِ  ُيْرَفعُ  َوَيْرَفُعوُ  اْلِقْسطَ 
)مسمـ بف  ".َخْمِقوِ  ِمفْ  َبَصُرهُ  ِإَلْيوِ  اْنَتَيى َما ِيوِ َوجْ  ُسُبَحاتُ  أَلْحَرَقتْ  َكَشَفوُ  َلوْ  - النَّارُ  َبْكرٍ  َأِبى ِرَواَيةِ 

 .(292:حديث 262-1/261، 1991الحجاج، 
 طرق الحديث:  -انًياث

أكد العمماء أىمية االستقصاء في جمع طرؽ الحديث لما يترتب عمى ذلؾ مف فوائد، لعؿ 
ؿ إلى معرفة عمة الحديث أف أبرزىا معرفة عمة الحديث وفي ذلؾ يقوؿ الخطيب البغدادي: "السبي

 يجمع طرقو، وينظر في اختالؼ رواتو، ويعتبر بمكانيـ مف الحفظ ومنزلتيـ في اإلتقاف والضبط"
ابف ) وذلؾ لزـو الترجيح عند المعارضة أو تقوية الضعيؼ ؛(91-90ص ،1406، ابف الصالح)

ر لنا مف مراجع ذات طرؽ الحديث آنفة الذكر مما تيس ئ، مف ىنا سنستقر (90ص ،1406، الصالح
 العالقة.
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، وابف أبي عاصـ (2)، وابف ماجو في سننو بنحوه(1)أخرجو أحمد بف حنبؿ في مسنده بمثمو -1
، وابف ُخَزيمة في كتابو التوحيد (4)، وعبد ا بف أحمد في كتابو السنة بنحوه(3)في السنة بنحوه

، (7)والطبراني في المعجـ األوسط بنحوه، (6)، وأبو َعَوانة اإلسفراييني في مستخرجو بمثمو(5)بنحوه
 كميم من طريق األعمش. (8)واآلجري في كتابو الشريعة بنحوه

، (10)، وأحمد بف حنبؿ في مسنده بنحوه ومختصراً (9)وأخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده بنحوه -2
اإلسفراييني ، وأبو َعَوانة (12)، والروياني في مسنده بنحوه ومختصًرا(11)والبزار في مسنده بنحوه

 .من طريق شعبة (13)في مستخرجو بنحوه
، وابف حباف في صحيحو بنحوه وفيو (14)وأخرجو ابف ُخَزيمة في كتابو التوحيد بنحوه وفيو زيادة -3

 .من طريق ال َعََلِء ب ِن ال ُمَسي بِ  (15)زيادة
وابف  ،(17)، وأحمد بف حنبؿ في مسنده بنحوه(16)وأخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده بنحوه -4

، والروياني في (19)، وأبو يعمى الموصمي في مسنده بنحوه(18)ماجو في سننو بنحوه، وفيو زيادة
ُعوِدي   (20)مسنده بنحوه  .من طريق ال َمس 

 .(21)من طريق الحسن بن عمرووأخرجو الطبراني في معجمو األوسط بنحوه  -5
 .يمن طريق سفيان الث ور  (1)وأخرجو اآلجري في كتابو الشريعة بنحوه -6

                                                           

 (.19632( حديث )32/404( مسند أحمد: أحمد بف حنبؿ )1)
 (.195( حديث )1/70سنف ابف ماجو: ابف ماجو )( 2)
 (.614( حديث )1/272( السنة: ابف أبي عاصـ )3)
 (.1048( حديث )2/461( السنة: عبد ا بف أحمد )4)
 (.1/47( التوحيد: ابف خزيمة )5)
 (.379( حديث )1/127( مستخرج أبي عوانة: أبو عوانة اإلسفراييني )6)
 (.6025( حديث )6/139ي )( المعجـ األوسط: الطبران7)
 (.760( حديث )3/1186( الشريعة: اآلجري )8)
 (.493( حديث )1/395( مسند أبي داود الطيالسي: أبو داود الطيالسي )9)
 (.19530( حديث )32/296( مسند أحمد: أحمد بف حنبؿ )10)
 (.3018( حديث )8/36( مسند البزار: البزار )11)
 (.555( حديث )1/364( مسند الروياني: الروياني )12)
 (.382( حديث )1/128( مستخرج أبي عوانة: أبو عوانة اإلسفراييني )13)
 (.1/46( التوحيد: ابف خزيمة )14)
 (.266( حديث )1/499( صحيح ابف حباف: ابف حباف )15)
 (.493( حديث )1/395( مسند أبي داود الطيالسي: أبو داود الطيالسي )16)
 (.19587( حديث )32/357( مسند أحمد: أحمد بف حنبؿ )17)
 (.196( حديث )1/71( سنف ابف ماجو: ابف ماجو )18)
 (.7262( حديث )13/245( مسند أبي يعمى الموصمي: أبو يعمى الموصمي )19)
 (.584( حديث )1/381( مسند الروياني: الروياني )20)
 (.6025( حديث )6/139( المعجـ األوسط: الطبراني )21)
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 .عف عمرو بف مرة عف أبي عبيدة عف أبي موسىستتيم 
من  (3)، واآلجريُّ في كتابو الشريعة بنحوه(2)عبُد بُف ُحَميد في مسنده بنحوه اوأخرجو أيضً   -7

َدَة، َعن  َأِبي ُموسَ  َمِم، َعن  أَِبي ُبر  ى طريق ُعَبي ِد الم ِو ب ُن ُموَسى، َعن  ُسف َياَن، َعن  َحِكيِم ب ِن الد ي 
َعِري بو  .اأَلش 
 :ترجمة رجال السند -المطمب الثاني
، فكيؼ بمف مدحو رسوؿ (4)الصحابة: كميـ عدوؿ ثقات ال يمكف جرحيـ وال تعديميـ -أولً 

، يقصد (5)"اكريمً  الميم اغفر لعبد الل بن قيس ذنبو، وأدخمو يوم القيامة مدخًَل : "ا باسمو قائاًل 
 الباب.أبو موسي األشعري راوي حديث 

باسمو ولقبو فيو ممف "أسمـ بمكة وىاجر إلى أرض  اشتير أبو موسي األشعري 
، وعف الخمفاء األربعة، ، روى عف النبّي (6/16 ،1996، ابف سعد) الحبشة، وأوؿ مشاىده خيبر"

ابف و (، 4916( ترجمة )183-4/181 ،1415، ابف حجر) وغيرىـ، وقد َرَوى لو أصحاب الكتب السّْتة.
 (.3542:ترجمة 318ص بدوف، ،حجر

ىو ابف عبد ا بف مسعود، مشيور بكنيتو واألشير أنَّو ال اسـَ لو أبو ُعَبي دة:  -اثانيً 
(، مف كبار الثالثة، والرَّاجح أنَّو ال َيصح سماُعُو مف أبيو، ثقةغيرىا ويقاؿ: اسمو عامر كوفي، )

 656صابف حجر، بدوف، ، و 34/59 ،1980، المزي) مات )قبؿ المائة( بعد سنة ثمانيف.
 (.8231:ترجمة

ىو عمرو بف مرة بف عبد ا بف طارؽ الَجَممي المرادي أبو عبد عمرو بن ُمر ة:  -اثالثً 
، المزي) ىػ(.118(، مف الخامسة )ت:)ثقة عابد كان ل يدلس وُرِمَي باإلرجاءا الكوفي األعمى، 

 (.5112:ترجمة 426، صابف حجر، بدوف، و 4448ترجمة:  22/232-234 ،1980

                                                                                                                                        

 (.761( حديث )3/1186(، )659( حديث )3/1083( الشريعة: اآلجري )1)
 (.541( حديث )191( المنتخب مف مسند عبد بف حميد: عبد بف حميد )ص2)
 (.660( حديث )3/1084( الشريعة: اآلجري )3)
ف لـ يبينوا السماع في كؿ ما 4) نما قبمنا أخبار َأْصَحاِب َرُسوِؿ المَِّو َما رووىا عف النبي وا  ( يقوؿ ابف حباف: "وا 

وا وبيقيف نعمـ أف أحدىـ ربما سمع الخبر عف صحابي آخر ورواه َعِف النَِّبيّْ ِمْف غير ذكر ذلؾ الذي رو 
سمعو منو ألنيـ أجمعيف كميـ أئمة سادة قادة عدوؿ نزه ا َأْقَداَر َأْصَحاِب َرُسوِؿ المَِّو عف أف يمزؽ بيـ 

الدليؿ عمى أف الصحابة كميـ عدوؿ ليس فييـ الوىف وفي قولو: "أال ليبمغ الشاىد منكـ الغائب"، أعظـ 
مجروح وال ضعيؼ، إذ لو كاف فييـ مجروح أو ضعيؼ أو كاف فييـ أحد غير عدؿ الستثنى في قولو 

  وقاؿ أال ليبمغ فالف وفالف منكـ الغائب فمما أجمميـ في الذكر باألمر بالتبميغ مف بعدىـ دؿ ذلؾ
ا شرفا". اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف: ابف  عمى أنيـ كميـ عدوؿ وكفى بمف عدلو رسوؿ

 (.162، 1/161حباف، ترتيب: األمير عالء الديف عمي بف بمباف )
( حديث 4/1943(، ومسمـ في صحيحو )4323( حديث )5/156( أخرجو البخاري في صحيحو )5)

(2498.) 
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ثقة حافظ ىو سميماُف بُف ِمْيَراف اأَلَسدي الكاىمي أبو محمد الكوفي، )األعمش:  -ارابعً 
ىػ(، وكاف مولده أوؿ 148أو  147(، مف الخامسة )ت: عارف بالقراءات ]بالقراءة[ ورع لكن و يدلس

: ترجمة 254ص وف، بد، وابف حجر2570:ترجمة 83-12/77، 1980، المزي) سنة إحدى وستيف.
2615.) 

ىو محمد بف خاـز الضرير الكوفي ]لقبو فافاه[، عمي وىو صغير، أبو معاوية:  -اخامسً 
(، مف كبار التاسعة ثقة أحفظ الناس لحديِث األعمش، وقد َيِيُم في حديِث غيرِِه، وقد ُرِمَي باإلرجاء)

، وىو مدلّْس مف الطبقة الثَّانية دليسوصفو الد ارقطنيُّ بالتىػ(، ولو اثنتاف وثمانوف سنة، 195)ت: 
 475ص ، بدوف، وابف حجر34/304، 1980، المزي) مف طبقات المدلسيف عند الحافظ ابف حجر.

 (.61:ترجمة 36ص 1983، ، وابف حجر5841:ترجمة
ثقة ىو محمد بف العالء بف ُكَرْيٍب اليمداني الكوفي، مشيور بكنيتو، )أبو ُكَري ب:  -اسادسً 

 245-26/243، 1980، المزي) .ىػ(، وىو ابُف سبٍع وثمانيف سنة247العاشرة، )ت:(، مف حافظ
 (.6204:ترجمة 500ص، بدوف، ، وابف حجر5529:ترجمة

ىو عبد ا بف محمد بف أبي شيبة إبراىيـ بف عثماف أبو بكر بن أبي شيبة:  -اسابعً 
، 1980، المزي) ىػ(.235: ، مف العاشرة، )ت)ثقة حافظ صاحب تصانيف(الواسطي األصؿ الكوفي، 

 (.3575:ترجمة 320ص ، بدوف، وابف حجر3526:ترجمة 16/35-37
 ومما يَلحظ عمى ما سبق:

 السابؽ لطيفتيف: يتضمف اإلسنادُ  -أولً 
 وأبو موسى األشعري بصري كوفي. ،كميـ كوفيوف رجالوأف  -
 رَّة وأبو ُعَبْيدة(.أفَّ فيو ثالثة تابعييف َيْرِوي بعُضيـ عف بعٍض؛ )األعمش وعمرو بف مُ  -

 إلشكاليتيف: تضمف السندُ  -اثانيً 
 وىو ما رمي بو األعمش. التدليس -
 وىو ما رمي بو أبو معاوية، وعمرو بف مرة. اإلرجاء -

 مف ىنا سنفرد المطمب التالي لبياف موقؼ العمماء مف إشكاليتي التدليس واإلرجاء.
 :ات السنديإشكال -المطمب الثالث

 ند في مسألتيف:تنحصر إشكاليات الس
 :ما رمي بو األعمش من التدليس -األولى

 ال يرقي تدليس األعمش لرد حديث الباب وذلؾ لألسباب التالية:
إال أف العمماء قد اتفقوا عمى أنو تابعي ثقة حافظ عارؼ  ،عمى الرغـ مف تدليس األعمش -أولً 

 .عبالقراءة ور 
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 ،1423، النسائي) ة الثانية مف طبقات المدلسيفحجر األعمش في المرتب ابفُ الحافظ  عدَّ  -اثانيً 
، وابف 55:ترجمة 33ص:، 1983، ، وابف حجر25:ترجمة 55ص:، 1995، ، وأبو ُزرعة العراقي125ص:
، وتدليس ىذه المرتبة ال (21:ترجمة 55ص:، بدوف، ، والسيوطي2615:ترجمة 254ص:، بدوف، حجر

 حوا.حوا بالسماع أـ لـ يصرّْ يضر سواء صرَّ 
روى األعمش حديث الدراسة عف شيخو عمرو بف مرة بالعنعنة، وقد َصرَّح بالسَّماع مف شيخو  -اثالثً 

، 4397، 3263، 1307عمرو بف ُمرَّة في سبعة مواضع مف صحيح البخاري كما في حديث رقـ )
(، وصرَّح أيًضا في موضعيف في صحيح مسمـ كما في حديث رقـ 6058، 4667، 4591، 4589

العالء بف المسيَّب، والمسعودي، وشعبة،  :باإلضافة إلى أنَّو َتاَبَعُو كؿّّ مف، (5047، 1688)
 والحسف بف عمرو، وسفياف الثَّوري كما في تخريج الحديث.

 :أبو معاوية، وعمرو بن مرة من اإلرجاء :ما رمي بو -األخرى
معاوية تشدد أىؿ الحديث في األخذ عف أصحاب البدع، فكيؼ روى اإلماـ مسمـ عف أبي 

 وعمرو بف مرة وقد رميا ببدعة اإلرجاء؟ 
منيج المحدثيف قد اتسـ بالدقة في الحكـ عمى الرجاؿ والرواية عنيـ، لذا لـ  أفَّ  ال شؾَّ 

 اإلرجاءأصحاب الحديث بيف المرجئة الذيف يتفاوت في الحكـ عمييـ بحسب مواقفيـ، حيث نشأ  يسوِ 
، تنة السياسية التي نشبت أثر مقتؿ عثماف حيف اتخذ بعض الصحابة موقؼ الحياد في الف

إلى ا، لكف الفتنة اشتدت وتوسعت عمى  -وكالىما مف خيار الصحابة  -مرجئيف أمر الطائفتيف 
الساحة الفكرية؛ لما خاض الناس في حكـ مرتكب الكبيرة وكثر الغمط فييا األمر الذي دفع أصحاب 

، أبو زىرة) منشأ ىذه المسألة الخالؼ السياسي ؛ ألفَّ موقؼ الحياد مف الصحابة التخاذ نفس الموقؼ
إمساؾ ىؤالء الصحابة ليس مجرد حياد سمبي، بؿ ىو موقؼ  ، ومما ال شؾ فيو أفَّ (1/134 بدوف

 (.165ص ،1999، الحوالي) إيجابي شرعي يستند إلى النصوص الثابتة.
يتفاوت الحكـ عمييا  ،(1)مختمفة اوقد تطور اإلرجاء عمى إثر ذلؾ الجدؿ؛ ليصبح أصنافً 

ؽ أصحاب الحديث في الحكـ عمى المرجئة مف حيث قبوؿ روايتيـ بيف مف ىنا فرّ  ،بحسب معتقداتيا
 صنفيف:

المرجئة الخالصة التي تطرفت في بياف حقيقة اإليماف حيف قصر بعض رجاالتيا  -األول
المساني فقط وىو ما أدى مفيـو اإليماف عمى المعرفة القمبية فحسب، ومنيـ مف قصره عمى اإلقرار 

لتطرفيـ في األحكاـ المترتبة عمى مرتكب الكبيرة حيف قرروا أف األعماؿ ليست مف اإليماف، وبيذا ال 
                                                           

القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة  ( يقوؿ الشيرستاني: "المرجئة أصناؼ أربعة: مرجئة الخوارج، ومرجئة1)
 (.1/138الخالصة". الممؿ والنحؿ: الشيرستاني )
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، وال يخفى فساد ىذا الرأي، وبيذا قرر (1/138، 1992، الشيرستاني) يضر تركيا حقيقة اإليماف
، (18ص ،1990، صديؽ) جرح"أصحاب الحديث أف "مف اتصؼ بيذا الضالؿ فيو مجروح شديد ال

 وال تصح الرواية عنو.
قرار  -واآلخر مرجئة أىؿ السنة مف الحنفية الذيف قرروا أف اإليماف تصديؽ القمب وا 

ه جميور أىؿ السنة مف حقيقة اإليماف، ورغـ ىذا الخالؼ إال أنيـ اتفقوا المساف دوف العمؿ الذي عدّ 
وبيذا يكوف النزاع بيف أىؿ السنة نزاع لفظي ال يترتب  ،عمى أف مرتكب الكبيرة ال يخرج مف اإليماف

، ولـ يعد أصحاب الحديث ىذا الصنؼ مف (268ص، بدوف ابف أبي العز الحنفي) عميو فساد اعتقاد
كبير مف الرواة ممف اتصؼ بيذا اإلرجاء المخالؼ  حيث أخرج األئمة في كتبيـ لعددٍ  ا،اإلرجاء جرحً 

 (.18ص، 1990، صديؽ) .لما عميو الجميور
بو أبو معاوية وعمرو بف مرة مف اإلرجاء ال يؤثر عمى  يَ مِ ما رُ  يتبيف لنا أفَّ  ومما سبق

، الذىبي) .إلى ىذه البدعة الحديث ليس فيو دعوةٌ  قبوؿ الحديث ورده؛ ألف بدعتيـ خفيفة، كما أفَّ 
 (.85ص ،1412

 قضايا المتن:دراسة  -المبحث الثاني
 سبب ورود الحديث: 

، بدوف، ابف َحْمَزة الُحَسْيني) لعمماء أف سبب ورود الحديث ىو التذكير والوعظأكد بعض ا
"، ىذا قام فينا رسول الل بخمس كمماتلقوؿ أبي موسى األشعري: " تنديف، مس(493:حديث 1/189

ويبرز مف قوؿ أبي موسى األشعري قوة تأثير النبي في السامعيف، تجمى ذلؾ في بياف ىيئتو فقد 
، وقياـ المتحدث مدعاة لجذب أنظار (1/165 ،2002، المال عمي القاري) عظ قاـ""كاف إذا و 

فيسيؿ عميو حفظو؛ لقمة كمماتو التي  ،السامعيف، كذلؾ ما تميز بو خطابو مف سمب لمب سامعو
حيث عدَّ قولو: "إف ا ال  ،العمماء بأربع كممات ىا بعُض وصفيا أبو موسى بالخمس كممات، وقد عدَّ 

، "ولكف ال ينبغي لو أف يناـ" جممة واحدة؛ ألنَّ يناـ، و  َعدُّىا اثنتيف يا تتعمؽ بصفة واحدة وىي النـو
" واب؛ ألنو ليس كؿُّ َمْف انتفى عنو النَّـو ينتفي عنو استحالُة النَّـو  ،2008، ابف عثيميف) أقرب إلى الصَّ

 :إلى ثالثة مطالبسنقسـ ىذا المبحث  ، والخالؼ في ىذه المسألة خالؼ صوري؛ لذا(1/384
 :قولو: "إن الل ل ينام...،" -المطمب األول

" ترجمة لمفيـو اإليماف الذي يبنى العمؿ عمى العمـ، ... إن الل ل يناميعد حديث "
أو  ، التي تنحصر معرفتيا بإخبار ا ويقصد بالعمـ ىنا االعتقاد الصحيح في صفات ا 
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، منيا: الصفات (1)ؿ السنة الصفات اإلليية مف عدة حيثياتأخبار رسولو عنيا، ىذا وقد قسـ أى
، وصفات سمبية ويقصد بيا :ويقصد بياالثبوتية  صفات  :صفات المدح والكماؿ، كالحي والقيـو

، الذي جاء نفيو في حديث الباب.  النقص كالنـو
كدة لما جاء " مف أنواع السنة المؤ إن الل ل ينام ول ينبغي لو أن ينامأف قولو: " وال شؾَّ 

مٌ  َوَل  ِسَنةٌ  َتأ ُخُذهُ  َل ﴿: في القرآف، حيث يقوؿ  النـو انغمار وغمبة عمى العقؿ "و ، [255:البقرة]﴾َنو 
، الجرجاني) "حالة طبيعية تتعطؿ معيا القوى"فيو ، (3/13 ،1392، النووي) يسقط بو اإلحساس"

ب؛ فالنـو صفة نقص في ، لتجدد بو ما قد فقدتو مف قوتيا بعد تعب ونص(318ص: ،1985
؛ لنقص إدراكو الذي يمنعو عف (2)وىو ما أكده الشارع الحكيـ حيف رفع التكميؼ عف النائـ ،اإلنساف

القياـ بأمره، قاؿ الجرجاني: "النـو والموت مف جنس واحد؛ ألف الموت ىو االنقطاع الكمي، والنـو 
 (.313-312ص: ،1985، الجرجاني) ىو االنقطاع الناقص".

عف خمقو، فيو المربي ليـ والقائـ عمى تدبير شئونيـ؛  انقطاعٍ  عف كؿّْ  وُ نفسَ  نزه اُ  لقد
، لذا (90-1/89 ، بدوفابف أبي العز الدمشقي) "لكماؿ حياتو "فصفة الحياة الباقية مختصة بو 

[، ثـ أردؼ ىذا الحصر نفي 255: البقرة﴾]ال َقيُّومُ  ال َحيُّ  ُىوَ  ِإل   ِإَلوَ  َل  الم وُ ": ﴿حصرىا في نفسو قائاًل 
مٌ  َولَ  ِسَنةٌ  َتأ ُخُذهُ  َل : ﴿ما في المخموؽ مف صفة االنقطاع عف نفسو قائاًل  ، والسنة [255: البقرة]﴾َنو 

ىي ابتداء النعاس، ولما لـ يمـز مف عدميا عدـ النـو نفي الباري كؿ مف السنة والنـو بحرؼ النفي 
النـو عف  ، وقد نفى النبي (499ص ،1998، الكفوي) نيماعمى شموؿ النفي لكؿ م ا)ال( تنصيصً 

"، حيث نفي في الجممة األولى صدور النـو عنو، إن الل ل ينام ول ينبغي لو أن ينامالباري بقولو: "
 ولما لـ يمـز مف عدـ الصدور استحالتو ذكر الجممة الثانية التي تدؿ عمى استحالة النـو عمى ا 

عف  ؛ وبيذا نالحظ موافقة المنيج النبوي لممنيج القرآني في تنزيو الباري (1/85، بدوف، السندي)
النـو الذي يعد مف الصفات السمبية التي يتضمف نفييا إثبات كماؿ ضدىا وىو كماؿ حياة الباري، 

فيدفعو ذلؾ إلخالص عممو، يؤكد ذلؾ ما جاء واإليماف بذلؾ يعزز لدى العبد مبدأ مراقبة العبد لربو 
 ي الكممتيف الثالثة والرابعة مف الحديث وىو ما سنتكمـ عنو في المطمب اآلتي.ف

                                                           

( قسـ أىؿ السنة والجماعة الصفات اإلليية إلى ثالثة حيثيات: أواًل: مف حيث إثباتيا ونفييا كما جاء في 1)
دلتيا. انظر: التبياف حديث الباب، ثانًيا: مف حيث تعمقيا بذات ا وأفعالو، ثالثًا: مف حيث ثبوتيا وأ

 (. 126شرح أركاف اإليماف: سعد عاشور )ص:
(، وصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير 3432( حديث )6/156) أخرجو النسائي في سننو( 2)

 (.3514( حديث )1/659)
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 :قولو: "يخفض القسط ويرفعو...،" -المطمب الثاني
عف النـو الذي يعد مف الصفات السمبية، التي يتضمف نفييا إثبات  الباري  نزه النبي 

الخفض والعمو في جممتيف تامتيف كماؿ ضدىا، ثـ أردؼ ذلؾ إثبات بعض الصفات الفعمية كالرفع و 
"، يخفض القسط ويرفعو، يرفع إليو عمل الميل قبل عمل النيار، وعمل النيار قبل عمل الميل: "قائاًل 

 وىو ما سنتناولو مف خالؿ اآلتي:
 :قولو: "يخفض القسط ويرفعو" -المقصد األول

ي يخفض مف وا ىو الخافض الذ ،الخفض ضد االرتفاع: قولو: "يخفض...، ويرفع"
حيث جعميـ تحت الكافريف  ،كخفض المنافقيف في النار احسيِّ  اخفضً  استحؽ الخفض مف أعدائو

، إبراىيـ بف محمد) مثؿ خفضو لمنزلة الكافريف في الدنيا عمى أتباع عيسى بف مريـ افييا، ومعنويً 
، 7رقـ الدرس، )الشنقيطي، بدوف، (10ص، بدوف، الشعراويو ، 40/41 ،1974

https://audio.islamweb.net.)  قاؿ :﴿ ِم َق ال ِذيَن َكَفُروا ِإَلى َيو  َوَجاِعُل ال ِذيَن ات َبُعوَك َفو 
 .[55آؿ عمراف: ]﴾ال ِقَياَمةِ 

كرفعو األعماؿ  احسيِّ  ارفعً  والرافع ىو ا "الذي يرفع مف استحؽ الرفع مف أوليائو"
اِلُح ﴿ :قاؿ  (40/41، 1974، إبراىيـ بف محمد) الصالحة َعُد ال َكِمُم الط ي ُب َوال َعَمُل الص  ِإَلي ِو َيص 

َفُعوُ   ا، ورفعً [57مريـ:]﴾َوَرَفع َناُه َمَكاًنا َعِميًّا﴿ ، وكرفعو إلدريس عميو السالـ قاؿ:[10فاطر:]﴾َير 
َفع  الم ُو ال ِذيَن آَمُنوا ِمن ُكم  ﴿:  كرفعو بعض الناس درجات فوؽ بعض قاؿ امعنويً  َوال ِذيَن ُأوُتوا  َير 

 [.11المجادلة:]﴾ال ِعم َم َدَرَجاتٍ 
، والتي اشتؽ وتعد صفتا الخفض والرفع مف الصفات الفعمية التي ترجع إلى أفعالو 

، التميمي) وىما الخافض الرافع، ىذا ولـ ترد تمؾ التسمية في القرآف منيا اسماف مف أسمائو 
ا...، )منيا( تسعة وتسعين اسمً  لل  إن  : "، لكنيا جاءت في حديث النبي(31ص، 1999

، ويعد ىذاف االسماف مف أسماء ا الحسنى المزدوجة، (5/486 ،1975، الترمذي) "الخافض الرافع
 َيق ِبُض  َوالم وُ ﴿ :وىي األسماء التي تالـز قرينيا كالنافع الضار والقابض الباسط قاؿ 

 ،1421، السعدي) ُيثنى عمى ا بيا إال كؿ واحد مع اآلخر""وال ينبغي أف ، [245:البقرة]﴾َوَيب ُسطُ 
مف ىذه بما يقابمو؛ ألنو يراد بو أنو المنفرد بالربوبية وتدبير  اسـٍ  الكماؿ في اقتراف كؿّْ  ؛ "ألفَّ (21ص

، وأما أف يثنى عميو بمجرد المنع اوانتقامً  اوعفوً  اوضرً  اونفعً  االخمؽ والتصرؼ فييـ عطاًء ومنعً 
قاـ واإلضرار فال يسوغ، فيذه األسماء المزدوجة تجري األسماء منيا مجرى االسـ الواحد الذي واالنت

ف تعددت جارية مجرى االسـ الواحد؛ ولذلؾ لـ تجيء  يمتنع فصؿ بعض حروفو عف بعض، فيي وا 
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مفردة، ولـ تطمؽ عميو إال مقترنة فاعممو فمو قمت: يا مذؿ يا ضار يا مانع وأخبرت بذلؾ لـ تكف 
 (.  295-1/294، 1425، ابف قيـ الجوزية) .لو حتى تذكر مقابميا" اعميو وال حامدً  امثنيً 

 اختمؼ العمماء في معنى القسط عمى قوليف: :قولو: "القسط"
قاؿ النووي: "وقيؿ: المراد بالقسط الرزؽ الذي ىو قسط كؿ  القسط بمعنى الرزق: -لاألو

: ، قاؿ (1/225 ،1996، السيوطيو ، 3/13 ،1392، ويالنو ) مخموؽ يخفضو فيقتره ويرفعو فيوسعو"
ٍء َعِميمٌ ﴿ َق ِلَمن  َيَشاُء ِمن  ِعَباِدِه َوَيق ِدُر َلُو ِإن  الم َو ِبُكل  َشي  ز   [.62العنكبوت:]﴾الم ُو َيب ُسُط الر 

 اختمؼ أصحاب ىذا الرأي عمى قوليف: القسط بمعنى الميزان: -يالثان
؛ ألف القسط ا"قاؿ ابف قتيبة: القسط الميزاف، وسمي قسطً  دل:الميزان ىو الع -األول

، ويعد أصحاب ىذا (1/225 ،1996، السيوطيو ، 3/13 ،1392، النووي) العدؿ، وبالميزاف يقع العدؿ"
أف  :والمعنى، الرأي الميزاف مجاز وتصوير لعدؿ ا منكريف حمؿ الميزاف عمى المعنى الحقيقي لو

أعماؿ العباد المرتفعة إليو وأرزاقيـ النازلة مف عنده، كما يرفع الوزاف يده  ا يخفض ويرفع ميزاف
 (.1/85ي، بدوف السند) وينزؿ". ويخفضيا عند الوزف، فيو تمثيؿ وتصوير لما يقدر ا 

حمؿ أصحاب ىذا الرأي الميزاف عمى المعنى الحسي ال  الميزان غير العدل: -الثاني
قاؿ ابف تيمية: "الميزاف ىو ما يوزف بو األعماؿ وىو  ،ب القوؿ األوؿمخالفيف بذلؾ أصحا ،المعنوي

 (.4/302 ،2005، ابف تيمية) غير العدؿ".
؛ "ألنو األنسب والراجح في مفيوم القسط ىو الرأي الثاني الذي حمل القسط عمى الميزان
 بميزاِف الَعْدؿ"بما قبمو، كأنو قيؿ: كيؼ كاف يجوز عميو النـو وىو الذي يتصرؼ أبًدا في ممكو 

َوِبَيِدِه : "؛ ولمجيئو صريًحا كما في صحيح البخاري مف حديث َأِبي ُىَرْيَرَة (1/85ي، بدوف السند)
َفعُ  ِفُض َوَير   .(1)"الِميَزاُن َيخ 

منيا: ، والراجح في مفيوم الميزان ىو الرأي الثاني لموافقتو أدلة "الكتاب والسنة...
ِم ال ِقَياَمةِ  َوَنَضُع ال َمَواِزينَ قولو:﴿ َط ِلَيو  في  ...، وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة[47األنبياء:]﴾ال ِقس 

َـّ  اْلَبَصرِ  َمدّْ  ِمْثؿُ  ِسِجؿ   ُكؿُّ  ِسِجالِّ  َوِتْسِعيفَ  ِتْسَعةً  َعَمْيوِ  َفَيْنُشرُ " الرجؿ الذي يؤتى بو  ِمفْ  َأتُْنِكرُ  َيُقوؿُ  ُث
ًدا َأفَّ  َوَأْشَيدُ  المَّوُ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َأفْ  َأْشَيدُ  ِفيَيا ِبَطاَقةٌ  َفَتْخُرجُ  ...، َربّْ  ايَ  اَل  َفَيُقوؿُ  ...،َشْيًئا َىَذا  َعْبُدهُ  ُمَحمَّ

تُ  َفُتوَضعُ  َقاؿَ  ...، َوَرُسوُلوُ  تُ  َفَطاَشتْ  َكفَّةٍ  ِفي َواْلِبَطاَقةُ  َكفَّةٍ  ِفي السِّْجالَّ ، (2)"اْلِبَطاَقةُ  َوثَُقَمتْ  السِّْجالَّ

                                                           

 (.4684( حديث )6/73( أخرجو البخاري في صحيحو )1)
، وقاؿ: َىَذا َحِديٌث َحَسٌف َغِريٌب، وصححو األلباني في (2639( حديث )5/24( أخرجو الترمذي في سننو )2)

 (.8095( حديث )2/1345صحيح الجامع الصغير وزيادتو )
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 (859) 3231ونيو ي 1العدد ، 32، المجمد ة، سمسمة العموم اإلنسانيةز غ -جمة جامعة األزىرم
 

 وبالعكس". ،األعماؿ توزف بموازيف تبيف بيا رجحاف الحسنات عمى السيئات وىذا وأمثالو مما يبيف أفَّ 
 (.4/302، 2005، ابف تيمية)

 :قولو: "يرفع إليو عمل الميل قبل عمل النيار، وعمل النيار قبل عمل الميل" -المقصد الثاني
قد وردت ىذه المسألة في عدة أحاديث تدور ىذه الكممة حوؿ رفع أعماؿ العباد إلى ا، و 

 تعارضت في وقت رفع األعماؿ منيا:
تعارض حديث الباب مع الرواية الثانية التي أوردىا مسمـ في حديث رفع األعمال اليومية: 

مف عمؿ الميؿ أو عمؿ النيار، ففي حديث الباب قدـ رفع "عمؿ الميؿ قبؿ  صحيحو فيما يرفع أواًل 
يكوف تقدير المعنى أف عمؿ الميؿ يرفع قبؿ أف يشرع العامؿ في عمؿ النيار أو "،  وبيذا عمؿ النيار

، أما الرواية الثانية التي أخرجيا اإلماـ مسمـ فقد (1/57 ،2008، التوربشتي) قبؿ أف يصدر عنو ذلؾ
اؿ يرفع أعم ، وبيذا يكوف تقدير المعنى أنو (1)أكدت رفع "عمؿ النيار بالميؿ، وعمؿ الميؿ بالنيار"

ويرفع إليو عمؿ الميؿ بعد انقضائو في أوؿ النيار الذي  ،النيار بعد انقضائو في أوؿ الميؿ الذي بعده
عميو ، ويحسـ ىذه المسألة حديث النبي (1/225 ،1996، ، والسيوطي3/13 ،1392، النووي) بعده

في صالتي العصر الذي بيف فيو أف المالئكة ىـ الذيف يقوموف برفع األعماؿ وذلؾ الصالة والسالـ 
، َيَتَعاَقُبونَ : "والفجر قائاًل  َتِمُعونَ  ِبالن َياِر، َوَمََلِئَكةٌ  ِبالم ي لِ  َمََلِئَكةٌ  ِفيُكم  رِ  َصََلةِ  ِفي َوَيج   َوَصََلةِ  ال َفج 

ِر، أَُلُيم   ِفيُكم   َباُتوا ال ِذينَ  َيع ُرجُ  ثُم   ال َعص  ، َفَيس  َممُ  َوُىوَ  َربُُّيم  ، َأع  ُتم   َكي فَ  ِبِيم   َفَيُقوُلونَ  ِعَباِدي َتَرك 
َناُىم    .(2)"ُيَصمُّونَ  َوُىم   َوَأتَي ناُىم   ُيَصمُّوَن، َوُىم   َتَرك 

تعرض أخرج اإلماـ مسمـ عف أبي ىريرة رفعو مرة قاؿ: "حديث رفع األعمال األسبوعي: 
شرك بالل شيئًا، إل امرأ األعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الل في ذلك اليوم لكل امرئ ل ي

 .(4)"حتى يصطمحا اركوا ىذين حتى يصطمحا (3)كانت بينو وبين أخيو شحناء فيقال: اركوا ىذين
ورد في سنف النسائي ومسند اإلماـ أحمد عف أسامة بف وحديث الرفع السنوي لألعمال: 

ذلك عباف قاؿ: "زيد قاؿ: قمت: يا رسوؿ ا لـ أرؾ تصـو مف شير مف الشيور ما تصـو مف ش
شير يغفل الناس عنو بين رجب ورمضان وىو شير ترفع فيو األعمال إلى رب العالمين فأحب أن 

 .(5)"يرفع عممي وأنا صائم

                                                           

 (.179( حديث )1/162( أخرجو مسمـ في صحيحو )1)
 (.7429( حديث )9/126( أخرجو البخاري في صحيحو )2)
 (.4/1987نظر: صحيح مسمـ ): أي أخروا، يقاؿ: ركاه يركوه ركوا إذا أخره. ااركوا ىذين( 3)
 (.2565( حديث )4/1987( أخرجو مسمـ في صحيحو )4)
(، 21753( حديث )36/85(، وأحمد في مسنده )2357( حديث )4/201( أخرجو النََّسائي في سننو )5)

 وقاؿ الشيخ شعيب األرنؤوط: إسناده حسف.
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أجاب اإلماـ السندي عف  ،وبالنظر إلى ما سبؽ مف تعارض وقت رفع األعماؿ إلى ا
 ذلؾ قائاًل: "يحتمؿ أمراف:

كؿ يـو ثـ تعرض عميو أعماؿ الجمعة في  ى ا أف أعماؿ العباد تعرض عم -أحدىما
ا بعد عرض ولكؿ عرض ثـ تعرض عميو أعماؿ السنة في شعباف فتعرض عرضً  ،كؿ اثنيف وخميس

ال يخفى عميو مف أعماليـ  حكمة يطمع عمييا مف يشاء مف خمقو أو يستأثر بيا عنده مع أنو 
 خافية.

 أو بالعكس". ثـ في الجمعة جممةً  ،اًل أف المراد أنيا تعرض في اليـو تفصي -واآلخر
 (.4/421 2003، ، والزرقاني4/202 ،1986، السندي)

وىي مراقبة  ،وبثبوت مسألة رفع األعماؿ إلى ا تتجمى لنا الحكمة المرادة مف تأكيد ذلؾ
العبد لربو، خاصًة ما جاء في حديث الباب مف مسألة رفع األعماؿ اليومية التي تعد ثمرة البناء 

فنفى النـو عف ا وقيامو بالقسط ورفعو ألعماؿ الميؿ والنيار كؿ  ،إليماني الذي يؤسس لو الحديثا
، 2003، البدر) " ذلؾ يعزز مف رقابة العبد لربو "ويحرؾ في اإلنساف حب العمؿ واإلقباؿ عمى ا

 َترَاُه، َكأَن كَ  الم وَ  دَ َتع بُ  َأن  ، وذلؾ مصداؽ قولو عندما سئؿ عف اإلحساف فأجاب قائاًل: "(107-106ص
 .(1)"َيرَاكَ  َفِإن وُ  َترَاهُ  َتُكن   َلم   َفِإن  

إليو بصره  قولو: "حجابو النور لو كشفو ألحرقت سبحات وجيو ما انتيى -المطمب الثالث
 :من خمقو"

يتجمى في حديث الباب مفيـو اإليماف القائـ عمى االعتقاد والعمؿ، حيث يشكؿ تنزيو 
إلتقاف العبد ألعمالو التي ترفع إلى  االنـو وقيامو بالقسط الجانب االعتقادي الذي يعد دافعً  الباري عف

 ا، وقد تجدد ىذا المعنى في الشطر األخير مف الحديث، وىو ما سنتناولو مف خالؿ اآلتي:
 قولو: "حجابو النور"، وفي رواية: "النار": -المقصد األول

 ديث عف اآلتي:يتضمف قولو )حجابو النور( الح
َفَمم ا َتَجم ى أشار القرآف لمسألة احتجاب الباري عف خمقو في قولو:﴿: ثبوت الحجاب -أولً 

، "فتجميو لمجبؿ يدؿ عمى أنو محتجب بحجاب كشؼ منو ما [143األعراؼ:]﴾َربُُّو ِلم َجَبِل َجَعَمُو َدكًّا
مسألة الحجاب كما في قولو: ، كذلؾ نصت السنة عمى (2/154، 2001، الغنيماف) جعمو دكًا"

ُطوا َشي ًئا َأَحب  ِإَلي ِيم  ِمَن الن َظِر ِإَلى َرب ِيم  " ِشُف ال ِحَجاَب، َفَما ُأع  ، وحديث الباب الذي ثبت "(2)َفَيك 
 فيو أف حجابو النور وفي الرواية الثانية النار.

                                                           

 (.50( حديث )1/19( أخرجو البخاري في صحيحو )1)
 (.181( حديث )1/163في صحيحو )( أخرجو مسمـ 2)
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اؽ الحديث عف جاءت مسألة احتجاب الباري عف خمقو في سي: معنى الحجاب -اثانيً 
أثبتت الرؤية لممعتزلة التي  ا، وبالرغـ مف إثبات األشاعرة والسمؼ لرؤية ا خالفً امتناع رؤيتو 

قد اختمفوا في مفيـو الحجاب، وذلؾ عمى  - أي األشاعرة والسمؼ -إال أنيـ  القمبية ال البصرية
 النحو اآلتي:

: "اعمـ أف كؿ ما ذكر فيو الحجاب مف فورك قال ابن ،أرجع األشاعرة مفيـو الحجاب إلى الخمؽ -1
ابف ) أمثاؿ ىذا الخبر فإنما يرجع معناه إلى الخمؽ؛ ألنيـ ىـ المحجوبوف عنو بحجاب يخمقو فييـ"

نما حجبت الخمؽ عف ذلؾ  ا؛ فيي "ليست حجبً (214، 213ص ،1985، فورؾ ألنفسيا ووجودىا، وا 
رادتو ومشيئتو وقدره...، وىذا مذى أف َحْجَب ا ألبصار خمقو  ب أىؿ الحؽ...، فأباف ِفعُؿ ا وا 

، وما حمميـ عمى ذلؾ مبدأ (1/537،  1998، القاضي عياض) بمشيئتو وخمقو، ال أنو يحجبو شيء"
فخر ) فالحجاب كما عرفو الرازي بأنو "الجسـ المتوسط بيف جسميف آخريف" ،تنزيو الباري عف الجسمية

وال  الباري منزه عف ذلؾ المعنى لذا "ال يجوز أف يكوف ا محتجبً ، وا(132ص:، 2001، الديف الرازي
 اما يستره الحجاب أكبر منو ويكوف متناىيً  ؛ ألفَّ امحدودً  اأو جسمً  االستحالة كونو جوىرً  امحجوبً 
، وال شؾ أف ىذا المعنى (214، 213ص ،1985، ابف فورؾ) عميو المماسة والمفارقة" اجائزً  امحاذيً 
 . عف ا منتؼٍ 

وقؼ أىؿ السنة في ىذه المسألة عند النصوص الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة، فأثبتوا  -2
، التي ال يعرؼ (2/132، 2001، الغنيماف) "بالنور وبالنار وبما شاء من الحجباحتجاب ا "

 (.  73ص ،1995، الدارمي). اوال يعمـ كيؼ ىي غير الذي أحاط بكؿ شيء عممً  ،قدرىا
 اختمؼ العمماء في عدد الحجب التي احتجب ا بيا:: عدد الحجب -اثالثً 

 .(1) "دون الل تبارك وتعالى سبعون ألف حجاب من نور وظممة: " النبيقاؿ  -
 ،1995، الدارمي) ".احتجب الل من خمقو بأربع بنار وظممة ونور وظممةقاؿ ابف عمر: " -

 (.72ص
لُحُجِب وىي سبعُة ُحُجٍب؛ حجاب العزة، وحجاب الممك، الن اُر حجاٌب من اقاؿ ابُف ُجَرْيج: " -

 ".وحجاب السمطان، وحجاب النار، وحجاب النور، وحجاب الغمام، وحجاب الماء
 (.13/159 ،2003، القرطبي)

                                                           

(، وقاؿ: إسناده ضعيؼ موسى بف ُعَبْيدة وىو 788( حديث )2/367)في السنة ابف أبي عاصـ أخرجو ( 1)
( حديث 13/520الرَّبذي ضعيؼ، وسائر رواتو ثقات، مسند أبو يعمى الموصمي: أبو يعمى الموصمي )

 (، وقاؿ الشيخ حسيف َسِميـ أسد: إسناده ضعيؼ.7525)
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وعمى الرغـ مف تضعيؼ العمماء لسند الحديث آنؼ الذكر إال أف معناه صحيح، حيث 
لتي احتجب بيا الباري عف خمقو منيا النور والنار تعددت أقواؿ العمماء في عدد تمؾ الحجب ا

والكبرياء وغيرىا مما ثبت في السنة، قاؿ القاضي عياض: "والحجب وتكثيرىا في غير ىذا الحديث 
، (1/537 1998، القاضي عياض) مف النور والنار والظممة والماء مما جاء في أحاديث أخر"

 صحيحة كما جاء في حديث الباب.
األولى لحديث الباب أف حجاب الباري ىو النور وفي الثانية النار، ىذا  يةالرواجاء في 

، واختمفوا في ترجيح (6/387 ،2005، ابف تيمية)  وقد أرجع العمماء ىذا االختالؼ إلى تردد الرواة
 حدى الروايتيف:إ

ا...، فإفَّ رواية النار قاؿ رحمو ا: "النور الذي احتجب بو سمي نوًرا ونارً  القيـابف  حَ رجَّ  -
ليا إشراٌؽ بال  ىذه النار ىي نور، وىي التي كمَّـ اُ كميَمُو موسى فييا، وىي ناٌر صافيةٌ 

  (.6/387 ،2005، ابف تيمية)  إحراؽ".
والشؾ في  ،النور قاؿ رحمو ا: "والصواب )حجابو النور( عثيميف روايةَ  ابفُ  حَ بينما رجَّ  -

: )ألحرقت سبحات( وصوابو راوي وىـ مف قولو قولو: )أو النار( لعمو تطرؽ إلى ال
 (.1/383 ،2008، ابف عثيميف) الرواية )حجابو النور(.

نما ذكره بمفظ النار؛ ألف موسى ا: "فكانت النار نورً أما ابف جريج فقد سوى بينيما قائاًل  - ؛ وا 
 (.13/159 ،2003، القرطبي) ، والعرب تضع أحدىما موضع اآلخر".احسبو نارً 
رجح لدينا أف كمتا الروايتيف مقصودة لذاتيا، وبيذا تكوف مف باب ذكر تنوع والذي يت

وال مانع مف أف يكوف  ،قد احتجب بعدة حجب إذ دلت األحاديث الصحيحة أف الباري  ،الحجب
وىو غير النور الذي ىو اسـ مف  ،"النور حجاب مخموؽ بأفَّ  اآخر، عممً  احجابً  والنارُ  ا،حجابً  النورُ 

، شرح كتاب التوحيد مف صحيح البخاري، بدوف، الراجحي) صفة مف صفاتو". أسمائو أو
http://www.sh-rajhi.com.) 

 :"لو كشفو ألحرقت سبحات وجيو ما انتيى إليو بصره من خمقو" قولو: -المقصد الثاني
و، فنفى توتدعو إلى توحيده وعباد ،أف كؿ كممة في حديث الباب تؤكد تنزيو ا ال شؾَّ 

ثبات القسط ورفع األعماؿ دعوة لمتوحيد والعبادة الحقة، ثـ احتجابو بالنور تنزيو لو عما  النـو تنزيو، وا 
قد يتبادر إلى الذىف مف معاني الجسمية وقدرة العبد عمى اإلدراؾ والتخيؿ الناتجة عف رفع األعماؿ، 

التوحيد وبياف قدرة الخالؽ، األمر الذي يدعو لتوحيد العبادة،  ثـ تأتي خاتمة الحديث ليؤكد عمى
فالحجاب الذي احتجب بو الباري وىو النور ما ىو إال رحمة بالعباد؛ ألنو لو كشؼ ألىمكت عظمتو 

http://www.sh-rajhi.com/
http://www.sh-rajhi.com/
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وجماؿ وجيو ما انتيى إليو بصره الذي ال يحده شيء، مف ىنا سنتناوؿ خاتمة الحديث مف خالؿ 
 اآلتي:

ذىب أىؿ المغة إلى أف ُسُبحات وجو ا بضـ السيف والباء : بالسبحات"المراد " -أولً  
سبحات الوجو  :أضواء وجيو، وقيؿ :أنواره وجاللو وعظمتو، وىي في األصؿ جمع سبحة، وقيؿ

 معناه تنزيو لو أي سبحاف وجيو. :سبحاف ا، وقيؿ :محاسنو؛ ألنؾ إذا رأيت الحسف الوجو قمت
بوح وىو الذي ينزه عف السُّ  لبراءة والتنزيو، ومف صفات ا وسبحاف اسـ عمـ لمعنى ا

بدوف، ابف منظور، ) والمراد بيا التنزيو. ،وىي مف أبنية المبالغة ،كؿ سوء؛ ألنو يسبح
 (.1/239 ، بدوف،الفراىيديو ، 3/1913،1916

 الحديث عف المعنى المغوي لمعنى سبحات: احُ رَّ لـ يبتعد شُ 
في معناىا مف حات جمع سبحة، وىي النور والجالؿ وما "السب قال القاضي عياض: -

، 1/536، 1998، القاضي عياض) البياء والجماؿ والكبرياء والعظمة ونعوِت التعالي".
 (.3/14، 1392، النوويو 

 (.5/439 ،2012، ابف قرقوؿ) "سبحات وجيو نوره وجاللو وعظمتو". قال الحربي:و  -
ذا فسرىا أىؿ المغة، وقاؿ أبو ُعَبْيد: نور وجيو، ك جَللتوسبحات وجيو أي قال البغوي: "و  -

َوُيَقاُؿ: جالؿ وجيو، ومنيا قيؿ: سبحاف المَّو، إنما ىو تعظيـ لو وتنزيو، وقوؿ سبحانؾ أي 
 (.1/174، 1983، البغوي) سوء". مف كؿّْ  أنزىؾ يا ربّْ 

بحوا وىمموا لما إنيا األنوار التي إذا رآىا الراؤوف مف المالئكة س قال بعض أىل التحقيق:و  -
(، 1/103 2012، ، والبيضاوي1/58، 2008، التوربشتي) يروعيـ مف جالؿ ا وعظمتو".

 (.2/550، 1997، الطيبيو 
 اختمؼ العمماء في المراد بوجيو وذلؾ عمى ثالثة أقواؿ:: "وجيو"بـ المراد  -ًياثان

عود عمى المخموؽ الياء في وجيو تقاؿ المازري:  أن المراد بوجيو ىو المخموق -األول
ال عمى الخالؽ، إذ الحجاب بمعنى الستر إنما يكوف عمى األجساـ المحدودة، والباري جمت قدرتو 

ا؛ لمنعو الناس ليس بجسـ وال محدود، والحجاب في المغة: المنع ومنو سمي المانع مف األمير حاجبً 
ا، ولما كاف النور والنار مانعيف عنو...، واإلنساف ممنوع مف رؤية الخالؽ في الدنيا فسمى منعو حجابً 

أنو لو كشؼ عف النار والنور  في العادة مف اإلدراؾ وىما مف أشرؼ األشياء المانعة أخبر 
ف الباري سبحانو ال تقابمو األنوار وتقابؿ  المانعيف مف اإلدراؾ في العادة ألحرقت وجوه المخموقيف، وا 

 (.216ص، 1985، ، وابف فورؾ1/535 ،1998، القاضي عياض) المخموقيف وتمنعيـ مف الرؤية.
 ،1392، النووي) قاؿ النووي: "المراد بالوجو الذات" أن المراد بوجيو ذات الباري -الثاني

 بالذات العمية. ، وبيذا يؤوؿ النووي صفة الوجو  (3/14
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عند النصوص الصحيحة التي  ا: وقوفً أن المراد بوجيو صفة ثابتة لل تعالي -الثالث
َرامِ : ﴿ت  صفة الوجو كقولو أثبت ك  ُو َرب َك ُذو ال َجََلِل َواإلِ  ، وحديث الباب [27الرحمف:]﴾َوَيب َقى َوج 

 ىي صفة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادؽ األميف، فيجب عمى كؿّْ  الذي أثبتيا "فصفُة الوجو  
يميؽ بجاللو وكمالو كسائر  اوجيً    مسمـ أف يقر بمدلوؿ ىذه اآليات واألحاديث، وىو أفَّ 

، "وال يمُزـ مف إثباتنا لو تشبييو بخمقو، فأيُّ فرؽ بيف (110، 105ص ،2003، البدر) الصفات الثابتة"
إثباتنا لو الذات، وبيف إثباتنا لو الوجو، فإف كاف يمـز مف الوجو التشبيو لـز مف الذات أيًضا، لكف 

ُيشبو الوجوه، وبصٌر ال ُيشبو األبصار، ويٌد ال ُتشبو األيدي، نقوؿ: لو ذاٌت ال ُتشبو الذوات، ووجٌو ال 
 (.4/149 ،2006، األثيوبي) وغيُر ذلؾ مف صفات الكماؿ".

 : "ما انتيى إليو بصره من خمقو"المراد بـ  -المقصد الثالث
وينبني عمى ذلؾ اختالفيـ في معنى لفظة )مف( وذلؾ  ،اختمؼ العمماء في ضمير: بصره

 عمى قوليف:
قاؿ الروياني: "ومنيـ مف جعؿ الياء في بصره  أن الضمير عائد عمى المخموق -لألوا

، (584:حديث 1/381، 1416، الروياني) في قولو: "ما انتيي إليو بصره مف خمقو" عائدًة عمى خمقو"
مانع الحجاب  أي كؿ مف يراه ييمؾ، فكأنيـ راعوا أفَّ ، وبيذا يكوف "المراد ما انتيى بصُرُه إلى ا 

( لمتبعيض أي أف فعؿ فْ ، وبيذا التأويؿ يكوف معنى )مِ (87-1/86 ، بدوف،السندي) عف أبصارىـ"
 ببعض الخمؽ الذيف أبصروا سبحات وجو ا. اإلحراؽ مختٌص 
وبيذا يكوف اإلحراؽ لجميع الخمؽ؛  ،أن الضمير في بصره عائد عمى الل  -واآلخر

القاضي ) ( لبياف الجنس ال لمتبعيضفْ ذا يكوف معنى )مِ محيط بجميع الكائنات وبي بصره  ألفَّ 
ال ينتيي دوف شيء، وال يحوؿ  ، قاؿ الغنيماف: "ومعمـو أف بصر ا (1/536 ،1998، عياض

شيء بصير، فموال الحجاب الذي احتجب بو لما بقي شيء مف المخموقات إال  دونو شيء، فيو بكؿّْ 
 (.2/155 ،2001، الغنيماف)  ذاب واحترؽ".
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 خاتمةال
الحمد  الذي بنعمتو تتـ الصالحات، وبعد: فيذا عرٌض ألىـ نتائج البحث وتوصياتو، 

 وىي عمى النحو التالي:
 النتائج: -أولً 

يتسـ منيج أىؿ السنة بالموضوعية في قبوؿ األخبار واالحتجاج بيا خاصة فيمف تكمـ   -1
مع أصوؿ منيجيـ المستمد مف بيـ أىؿ الجرح والتعديؿ وذلؾ وفؽ شروط وضوابط تتفؽ 

 عمـو األدلة الشرعية.
قدـ أىؿ السنة النص الشرعي الصحيح عمى العقؿ مؤكديف ضرورة إعماؿ جميع  -2

النصوص التي يوىـ ظاىرىا التعارض وذلؾ خالًفا لبعض المتكمميف الذيف ردوا بعض تمؾ 
 النصوص أو أىمموا بعضيا.

لكتاب والسنة دوف تأويؿ أو تحريؼ لما كما جاءت في ا أثبت أىؿ السنة صفات ا  -3
 دلت عميو تمؾ النصوص.

التوصيات: -ثانًيا  
 يوصي الباحثاف باآلتي:

براز مفيـو  -1 ضرورة دفع االدعاء بجمود العقيدة مف خالؿ إعادة دراسة نصوص العقيدة وا 
 اإليماف بشقيو: التصديؽ والعمؿ.

 وابط فيميا فيًما صحيًحا.توعية الناس بكيفية التعامؿ مع السُّنَّة النبوية وض -2
 االىتماـ بدراسة األحاديث الثابتة المشكمة في ظاىرىا، وبياف الفيـ الصحيح ليا. -3
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