
  

 
1 

www.alukah.net 

 
 
 

  

http://www.alukah.net/


  

 
2 

www.alukah.net 

 
  

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


  

 
3 

www.alukah.net 

 
 
 

 املباهلة
  يف اإلسالم 

 
 
 
 
 
 
 

 أتليف 
 أيب مهام 

 الشيخ السيد مراد سالمة 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.alukah.net/


  

 
4 

www.alukah.net 
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 املقدمة
ومن  ،له  ام  م  من يهده هللا ،أعمالنا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات ،إن احلمد هلل

  .شهد أن حممدا عبده ورسولهأو  ،شهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك لهأو  ،ي ل  ام  هادى له
ُوُتنَّ ِإالَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا { )آل عمران  ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حاقَّ تُ قااتِِه واالا َتا ا النَّاُس ات َُّقوا102} َيا أاي ُّها  رابَُّكمُ  ( } َيا أاي ُّها
ِثرياا واِنسااءا واات َُّقوا  ُهماا رِجااالا كا ا واباثَّ ِمن ْ ا زاْوجاها ٍة واخالاقا ِمن ْها اما ِإنَّ االَِّذي خالاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا َّللَّا الَِّذي تاسااءاُلونا بِِه وااْْلاْرحا

ا )( وقال تعاىل } َيا 1({ )النساء 1اَّللَّا كاانا عالاْيُكْم راِقيباا ) ( ُيْصِلْح لاُكْم 70 أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا واُقوُلوا ق اْوالا ساِديدا
الاُكْم واي اْغِفْر لاُكْم ُذنُوباُكْم واماْن يُِطِع اَّللَّا واراُسولاُه ا اقاْد ااازا ا اْوزاا عاِظيماا )  (71:70(*{ ) اْلحزاب 71أاْعما

وشر اْلمور  - صلى هللا عليه وسلم -ب هللا وخري اهلدى هدى حممد أما بعد: اإنًّ أصدق احلديث كتا
 (1حمداثهتا، وك  حمدثة بدعة وك  بدعة ضم لة وك  ضم لة يف النار )

 –حفظه هللا  -الشيخ حممد بن عبد الرمحن الكوس  اإلسم مينه ملا حدثت املباهلة بني الداعية أ :إَيكو  اعلم علمين هللا
دير قناة احلكمة ابست ااة اْلستاذ وسام عبد الوارث م على قناة احلكمة املباركة -عامله هللا مبا يستحق -بني َيسر احلبيبو 

 ؟كثري من املسلمني ما معىن املباهلة  ءلتسا ...-حفظه هللا-الف ائية
  ؟و كيف تكون

 ؟تكون أمرو يف أي 
  ؟شروعةو ه  هي م
 ؟مشروعيتها و ما دلي 

 ؟تتوار يف املباه  أنما هي الشروط اليت ينبغي و  
 ؟تظهر نتيجة املباهلة يف حق املبط  يف احلال أم أن العقاب ليس بشرط أنه  البد و 

 .املسلماتو  فع هبا املسلمنيين أنهللا تعاىل  لأأساليت الكثرية اليت سيجد القارئ بغيته يف تلك الرسالة  اْلسئلةو غريها من 
  :هيو  و جاءت الدراسة يف عدة اصول

  عوالشر اللغة  ومقصودها يفالقارئ على معىن املباهلة  املباهلة: وايه سيتعرف اْلول: تعريفالفص   
 والسنةعلى بيان مشروعيتها من الكتاب  وسقُت اْلدلةالفص  الثاين: مشروعية املباهلة: 

 وذكرت ايه: املباهلة يف القران الكرمي الثالث:الفص  
 لليهود – وسلمصلى هللا عليه –مباهلة النيب 
  للنصارى-وسلمصلى هللا عليه  –مباهلة النيب 

مىت و  توار يف املباه ت أنال وابط اليت ينبغي و  بني يدي القارئ الكرمي الشروط وضعتُ و  املباهلة:شروط  الرابع:الفص  
 ؟للمباهلة يدعو

                                                 
 تاح هبا سنة يستفتح هبا خطبه ودروسه ااالستف صلى هللا عليه وسلمهذه خطبة احلاجة اليت كان رسول هللا  -1
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لشبه اليت يتعلق ا يف هذا الفص  على كلمة الفص  يف تلك وأوقفُت القارئ: الروااض يف آية املباهلة اخلامس: شبهالفص  
 من بيت العنكبوت  أوهىهي  أوهامايبنون عليها و  هبا الراا ة
 لفهم السنة ملن خا أه من مباهم ت  صورا كثريةهذا الفص   وذكرُت يف: من مباهم ت العلماء السادس: صورالفص  
 ملباهلة.ايكون املسلم على بينة من دينه ذكرت له اتاوى العلماء يف  وحىت: اتاوى العلماء يف املباهلة السابع:الفص  

ن جيع  عملي أسأل أ الفجار، وهللاكيد الراا ة و  كف عنهم شر اْلشرارأن يا و  املسلماتو  بصر املسلمنيااهلل أسأل أن يُ 
 م.آله وصبحه وسلهذا خالصاا لوجهه الكرمي، وأن ينفع به ك  املسلمني، وصلى هللا على سيدان حممد وعلى 

 وإمداد وا    ونعموم  ا ذاك مين ب  م  ن هللا وحده *** بع   فو 
 وغلطيتاإن أاُك ايها خمطئا أو مغالطا ***امن ذات نفسي ك  خطئي 

 وإلخويتيل  واستغفر الرمحنأتوب إىل الرمحن من ك  غلطة *** 
 قبول رساليت وأمسائه احلسينامسه بصفاته ***  وأسأله ج   

 أتليف
 أبو مه     ام / السيد مراد عبد العزيز سم مة
 غفر هللا له ولوالديه وجلميع املسلمني
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 املباهلة األول: تعريفالفصل 
مدلول و  نا معىننب ليُ  أنعلى املتكلم ث عن أي مصطلح من املصطلحات ينبغي ياملسلم يف بداية احلد أخي

 االصطم ح.أه  و  ععلماء الشر وضح معناه عن ذلك املصطلح عن علماء اللغة مث يُ 
 ؟وما معناها عند علماء الشريعة؟اللغة أه عند  ى ما معىن املباهلةاتُ 

 اجلواب بعون امللك الوهاب

 املباهلة يف لغتنا اجلميلة 
 وابه  القوم ،لعنه :وهبااله هللا هباْم ا أي اللعن، الب اْه :» :-رمحه هللا  –قال ابن منظور  املباهلة:* تعريف 

 .(2)« عنته أي ال :ام انا  ابهلت :يقال ،املم عنة :واملباهلة ،تم عنوا :بع هم بع اا وتباهلوا وابتهلوا
حنو قوله عز  رع؛ايه، والت واالبتهال يف الدعاء االستسال  والبه » :-رمحه هللا  –وقال الراغب اْلصفهاين 

تاِهْ  ا اناْجعا  لَّْعناةا اَّللَِّ عالاى  ]مُثَّ  وج : اِذِبنيا[ن اب ْ ومن اسر االبتهال ابللعن األج  أن  (،61 عمران: )آل الكا
 (3« )اللعنْلج   االستسال يف هذا املكان

ُم عانة مفاعالُة من البُ ْهلة وهي اللاعنة ومنها قول ابن مسعود مان شاء ابها  املُباَهلة-هللا  رمحه-املطرزي وقال 
ْلُته امل

ُته وذلك أهنم كانوا إذا اختلفوا يف شيء اجتمعوا وقالوا  أّن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة ويُرواى العن ْ
ْلٌة هللا على الظامل منا   (4)هبا

 واجتهاد.الدعاء ابللعنة بت رع  :اللغةأن معىن املباهلة يف  واخلم صة:

 املباهلة يف شرعنا احلنيف 
 اللغوي ااالصطم حي عن معناه اوال خيرج معناه وإَيك: أنهاعلم علمين هللا 

واأابْ نااءاُكْم   ت اعاالاْوا نادُْع أابْ نااءاانا ا اُق ْ  حااجَّكا ِايِه ِمْن ب اْعِد ماا جااءاكا ِمنا الِعْلمِ  ]اامانْ  الكرمية:بعد التأم  يف اآلية ا
تاِهْ  ا اناْجعا  اِذِبنيا [ ) آل لَّْعناةا اَّللَِّ عالاى ا واِنسااءاانا واِنسااءاُكْم واأانُفساناا واأانْ ُفساُكْم مُثَّ ن اب ْ وما ورد  (. 61 عمران:لكا

 :ومن خم ل ما سبق من كم م أه  اللغة يتبني أن املراد ابملباهلة الشرعية ،واآلاثر يف تفسريها من اْلحاديث

                                                 
 .1/310، وانظر معجم مقاييس اللغة، 1/375لسان العرب،  - 2
 .3/296، وانظر تفسري ابن جرير، 149املفردات، ص  - 3
 [93/ 1ث ]-املغرب يف ترتيب املعرب  - 4
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  لعنته وعقوبته تعاىل أن حي هي أن جيتمع القوم إذا اختلفوا يف شيء مصطحبني أبناءهم ونساءهم ايدعون هللا
 ابلكاذب من الفريقني 

 (5لظامل منا )قول ك  اريق من املختلفني لعنة هللا على ا :حممد رواس قلعه جيو قال 

 مشروعية املباهلةالفصل الثاين: 
-وسلم عليه صلى هللا –النيب  وصحيح سنةاملباهلة مشروعة بصريح القران الكرمي  أناعلم زادك هللا علما: 

 (6املباهلة مبعىن املم عنة مشروعة يف زماننا ) :-هللا رمحه-ابن عابدين  يقول
ثاِ  آداما خالاقاُه مِ  تعاىل:وقد وردت املباهلة يف اْلص  يف قوله   ْن تُ رااٍب مُثَّ قاالا لاُه  } ِإنَّ ماثا ا ِعيساى ِعْندا اَّللَِّ كاما

ِينا )59ُكْن ا اياُكوُن ) ( ااماْن حااجَّكا ِايِه ِمْن ب اْعِد ماا جااءاكا ِمنا اْلِعْلِم 60( احلْاقُّ ِمْن رابِّكا اام ا تاُكْن ِمنا اْلُمْمتا
تاِهْ  ا انا  ا اُقْ  ت اعاالاْوا اِذِبنيا نادْعُ أابْ نااءاانا واأابْ نااءاُكْم واِنسااءاانا واِنسااءاُكْم واأانْ ُفساناا واأانْ ُفساُكْم مُثَّ ن اب ْ ِ عالاى اْلكا ْجعاْ  لاْعناتا اَّللَّ

حيث نزلت هذه اآلَيت بسبب واد جنران حني لقوا نيب هللا صلى هللا عليه [ 61 - 59{ ]آل عمران: 
 ( 7ك  آدمي له أب اما شأن عيسى ال أب له )  :وه عن عيسى اقالواوسلم اسأل

  اقال:ك قد كنا مسلمني قبل قالوا:وروي أنه عليه الصم ة والسم م ملا دعا أسقف جنران والعاقب إىل اإلسم م 
 من اال:ق اخلنزير،وأكلكما  للصليب،وسجودكما  ولدا،قولكما اختذ هللا  ثم ث:كذبتما منع اإلسم م منكما 

 عيسى؟أبو 
ثاِ  آداما خالاقاهُ ِمْن تُ رااٍب }  تعاىل:الم يدر ما يقول اأنزل هللا   ا اناْجعاْ  إىل قوله }  {ِإنَّ ماثا ا ِعيساى ِعْندا اَّللَِّ كاما

اِذِبنيا  إن اعلتم  :ال بع هم لبعضإىل املباهلة اق- صلى هللا عليه وسلم -{ ادعاهم النيب لاْعناتا اَّللَِّ عالاى اْلكا
اإن حممدا نيب مرس  ولقد تعلمون أنه جاءكم ابلفص  يف أمر عيسى اقالوا أما  ..اضطرم الوادي عليكم انرا

وا إىل اإلسم م أو اجلزية أو احلرب اأقروا ابجلزية وانصرا وسلم:اقال صلى هللا عليه  هذا؟تعرض علينا سوى 
عليه  حلة يف رجب اصاحلهم رسول هللا صلى هللا بم دهم على أن يؤدوا يف ك  عام ألف حلة يف صفر وألف

 .(8وسلم على ذلك بدال من اإلسم م )
ويف هذه اآلَيت دحض لشبه النصارى يف أن عيسى إله أو ابن اإلله كما أهنا من أعم م نبوة  العلماء:قال 

أهنم  العاقب:كبريهم   مهمالنيب صلى هللا عليه وسلم ْلنه ملا دعاهم إىل املباهلة أبوا ورضوا ابجلزية بعد أن أعل
                                                 

 [483/ 1معجم لغة الفقهاء ] - 5
 .589، 541/  2ابن عابدين  - 6
 دار املعارف( من حديث قتادة مرسم  .ط - 469/  6أخرجه ابن جرير يف تفسريه )   - 7
. واحلديث أورده 360/  1، وأحكام القرآن البن العريب 14/  2وأحكام القرآن للجصاص ، 104، 102/  4تفسري القرطيب  - 8

 ( بلفظ مقارب وعزاه إىل ابن سعد وعبد بن محيد من حديث اْلزرق بن قيس مرسم .229/  2السيوطي يف الدر املنثور )
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إن ابهلوه اضطرم عليهم الوادي انرا ومل يبق نصراين وال نصرانية إىل يوم القيامة ولوال أهنم عراوا يقينا أنه نيب 
الما أحجموا وامتنعوا عنها دل على أهنم قد كانوا عراوا صحة نبوته صلى  املباهلة؟ما الذي كان مينعهم من 
 .(9ملعجزات ومبا وجدوا من نعته يف كتب اْلنبياء املتقدمني )هللا عليه وسلم ابلدالئ  ا

أما حكم املباهلة اقد كتب بعض العلماء رسالة يف شروطها  )و [:1/37]جاء يف شرح قصيدة ابن القيم 
قاع حاص  كم مه ايها أهنا ال جتوز إال يف أمر مهم شرعاا و و  اْلئمة،كم م و  اآلاثرو  السنةو  املستنبطة من الكتاب

ط كوهنا بعد إقامة احلجة ابملباهلة،عناد ال يتيسر داعه إال و  ايه اشتباه تقدمي و  ي يف إزالة الشبهالسعو  اُيشتا
 إليها(.مساس ال رورة و  عدم نفع ذلكو  اإلنذارو  النصح

جواز جمادلة أه  الكتاب وقد جتب إذا تعينت مصلحته وايها مشروعية  وايها-رمحه هللا  –يقول ابن حجر 
املخالف إذا أصر بعد ظهور احلجة وقد دعا بن عباس إىل ذلك مث اْلوزاعي ووقع ذلك جلماعة من  مباهلة

العلماء ومما عرف ابلتجربة أن من أبه  وكان مبطم  ال َت ى عليه سنة من يوم املباهلة ووقع يل ذلك مع 
 (10شخص كان يتعصب لبعض املم حدة الم يقم بعدها غري شهرين )

ائِزا  سَّر دااعه ِإالَّ هباا ة بعد النَّيب صلى هللا عالاْيِه واسلم يف أامر ُمِهّم شرعا واقع ِايِه اْشِتبااه وعناد الا ي ات ايا واملباهلة جا
ه  بعض الّسلف كاحلااظ اْبن اْلقيم يف ماْسأالاة ِصفاات اْلباارِي واحلااظ اْبن حجر واغاريمهاا مجااعاة من  واقد ابا

َّللَّ احلْامد وامن منع ِمن ْهاا اْْلمة بعد راُسول هللا صلى هللا عالاْيِه واسلم اا املقلدة االم يقوُموا هبا  لم يصب ا واهنزموا وا
لِي  واكاأانَُّه جااِه  مبسائ  الدَّين ) وامل َياِْت ِبدا

11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 املصادر السابقة. .  - 9

 (95/ ص  8)ج  -ابن حجر  -اتح الباري  - 10
 [62ْلسوة مبا ثبت من هللا ورسوله يف النسوة ]ص حسن ا - 11
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 املباهلة يف القران الكرمي الثالث:الفصل 
–وسلم  عليه صلى هللا –تعاىل هبا نبيه  وأمر هللااملباهلة جاءت يف القران الكرمي  علما: أناعلم زادك هللا 

 يف رسالته  وعلى صدقه-وسلم صلى هللا عليه  –وهذا دلي  على نبوته 

  -صلى هللا عليه وسلم – األمني مباهلة املشركني للنيب
وكانت -سلمو جه  يباه  النيب املختار صلى هللا على  أيب اْلمةهذه  ارعون وعلى رأسهموها هم الكفار 

 والعصيان.الكفر  أه  وهو طرف أالهنا من طرف واحد  املباهلة
ا واِإذْ }عقوهلم حيث يقولون  هؤالء قلةالعجب عندما نرى سفاهة  وَي هلل ُهوا احلْاقَّ ِمْن  قااُلوا اللَُّهمَّ ِإْن كاانا هاذا

ناا اٍب أالِيٍم ) ِعْنِدكا ااأاْمِطْر عالاي ْ اِء أاِو اْئِتناا ِبعاذا ُْم واأاْنتا ِايِهْم واماا كاانا 32ِحجااراةا ِمنا السَّما ُ لِيُ عاذِّهبا ( واماا كاانا اَّللَّ
ُْم واُهْم ياْست اْغِفُرونا ) ُ ُمعاذِّهبا  [33، 32{ ]اْلنفال: (33اَّللَّ

ا به، وكان نادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما ِعيُبو هذا من كثرة جهلهم وُعتُ ّوِهم وع-رمحه هللا  –يقول ابن كثري 
اْلوىل هلم أن يقولوا: "اللهم، إن كان هذا هو احلق من عندك، ااهدان له، وواقنا التباعه". ولكن استفتحوا 

اِب والاْوال أاجا ٌ   على أنفسهم، واستعجلوا العذاب، وتقدمي العقوبة كما قال تعاىل: } واياْست اْعِجُلوناكا اِبْلعاذا
اُب والاياْأتِي ان َُّهْم ب اْغتاةا واُهْم ال ياْشُعُرونا { ]العنكبوت: ْ  لاناا ِقطَّناا  ،[53ُمسامًّى جلاااءاُهُم اْلعاذا } واقااُلوا راب َّناا عاجِّ

اِارينا لاْيسا لاُه دااِاٌع ِمنا اَّللَِّ ِذي اْلماعااِر  ،[16ق اْب ا ي اْوِم احلِْسااِب { ]ص: ِج { } ساأالا سااِئٌ  ِبعاذااٍب وااِقٍع لِْلكا
ناا ِكسافاا ِمنا ،[3-1]املعارج:  وكذلك قال اجلهلة من اْلمم السالفة، كما قال قوم شعيب له: } ااأاْسِقْط عالاي ْ

اِء ِإْن ُكْنتا ِمنا الصَّاِدِقنيا { ]ال ا ُهوا احلْاقَّ ِمْن ِعْنِدكا ،[187شعراء: السَّما وقال هؤالء: } اللَُّهمَّ ِإْن كاانا هاذا
اٍب أالِيٍم { اِء أاِو اْئِتناا ِبعاذا ناا ِحجااراةا ِمنا السَّما  ااأاْمِطْر عالاي ْ

ا ُهوا احلْاقَِّمْن عِ  ناا ْنِدكا عن أنس بن مالك قال: هو أبو جه  بن هشام قال: } اللَُّهمَّ ِإْن كاانا هاذا  ااأاْمِطْر عالاي ْ
ُْم واأاْنتا ِايِهْم واماا ُ لِيُ عاذِّهبا اٍب أالِيٍم { انزلت } واماا كاانا اَّللَّ اِء أاوِاْئِتناا بِعاذا ُْم كا   ِحجااراةا ِمنا السَّما ُ ُمعاذِّهبا انا اَّللَّ

 واُهْم ياْست اْغِفُرونا { اآلية.
 (13)(12ا عن ُعبايد هللا بن ُمعااذ، عن أبيه، عن شعبة، به )رواه البخاري عن أمحد وحممد بن الن ر، كم مه

ته أي وما كان من مقت ى سنة هللا ورمح ...مث ذكر هللا تعاىل سبب إمهاهلم ابلعذاب، اقال: وما كان هللا
وحكمته أن يعذهبم، والرسول موجود بينهم ْلنه إمنا أرسله رمحة للعاملني ال عذااب ونقمة، وما عذب هللا أمة 

                                                 
 (.4649، 4648صحيح البخاري برقم )- 12
 [47/ 4تفسري ابن كثري ] - 13
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ونبيها ايها، قال ابن عباس: مل يعذب أه  قرية، حىت خيرج النيب صلى هللا عليه وآله وسلم منها واملؤمنون، 
 ويلحقوا حبيث أمروا.

ُ لِيُ عاذِّ أخرج الطربي بسنده احلسن عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قوله:  ُْم واأاْنتا ِايِهْم }واماا كاانا اَّللَّ هبا
ُ مُ  ُْم واُهْم ياْست اْغِفُرونا { ]اْلنفال: واماا كاانا اَّللَّ كان هللا سبحانه يعذب قوما وأنبياؤهم بني   يقول: ما[ 33عاذِّهبا

ُْم واُهْم ياْست اْغِفُرونا{ ]اْلنفال: أظهرهم حىت خيرجهم مث قال:  ُ ُمعاذِّهبا يقول: ومنهم من قد [ 33}واماا كاانا اَّللَّ
 االستغفار.سبق له من هللا الدخول يف اإلميان، وهو 

 لليهود –سلم و  صلى هللا عليه–مباهلة النيب 
اناْت لاُكُم الدَّاُر اآلِخراةُ اقال سبحانه وتعاىل  أمر هللا تعاىل نبيه أن يباه  اليهود  ِعْندا اَّللَِّ خااِلصاةا } ُقْ  ِإْن كا

ُتْم صااِدِقنيا * والاْن  ن َّوُا اْلماْوتا ِإْن ُكن ْ ا مباا قادَّماتْ ِمْن ُدوِن النَّاِس ا اتاما ن َّْوُه أابادا  عاِليٌم اِبلظَّاِلِمنيا * أاْيِديِهْم وااَّللَُّ  ي اتاما
ُدُهْم لاْو يُ عامَُّر أاْلفا ساناةٍ  يااٍة واِمنا الَِّذينا أاْشراُكوا ي اوادُّ أاحا ُْم أاْحراصا النَّاِس عالاى حا ماا ُهوا مبُزاْحزِِحِه ِمنا وا  والاتاِجداهنَّ

اِب أا  ُ باِصرٌي مباا ي اْعماُلونا {اْلعاذا  .ْن يُ عامَّرا وااَّللَّ
اُر   }ِإنْ هلم على وجه تصحيح دعواهم:  }ُقْ {أي:  اناْت لاُكُم الدَّ ِمْن ُدوِن  اِلصاةا }خا يعين اجلنة  اآلِخراُة{كا

دودة، مع كما زعمتم، أنه لن يدخ  اجلنة إال من كان هودا أو نصارى، وأن النار لن َتسهم إال أَيما  النَّاِس{
ن َُّوااإن كنتم صادقني هبذه الدعوى  { }ا اتاما هللا عليه  وهذا نوع مباهلة بينهم وبني رسول هللا صلى اْلماْوتا

 وسلم.
وليس بعد هذا اإلجلاء وامل ايقة هلم بعد العناد منهم، إال أحد أمرين: إما أن يؤمنوا ابهلل ورسوله، وإما أن 

ليهم، وهو َتين املوت الذي يوصلهم إىل الدار اليت هي خالصة هلم، عم عليه أبمر يسري يباهلوا على ما ه
 اامتنعوا من ذلك.

ن َّْوُه  والانْ }اعلم ك  أحد أهنم يف غاية املعاندة واحملادة هلل ولرسوله، مع علمهم بذلك، وهلذا قال تعاىل  ي اتاما
ا مباا قادَّماْت  م اخلبيثة، ااملوت أنه طريق هلم إىل اجملازاة أبعماهل من الكفر واملعاصي، ْلهنم يعلمون أاْيِديِهْم{أابادا

أكره شيء إليهم، وهم أحرص على احلياة من ك  أحد من الناس، حىت من املشركني الذين ال يؤمنون أبحد 
 من الرس  والكتب.

ُدُهْم لاْو يُ عامَُّر أاْلفا  }ي اوادُّ مث ذكر شدة حمبتهم للدنيا اقال:  كون من احلرص، َتنوا يوهذا أبلغ ما  ساناٍة{أاحا
حالة هي من احملاالت، واحلال أهنم لو عمروا العمر املذكور، مل يغن عنهم شيئا وال داع عنهم من العذاب 

 شيئا.
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 (14أبعماهلم. )هتديد هلم على اجملازاة  ي اْعماُلونا{باِصرٌي مباا  }وااَّللَُّ 
ن الفريقني بدعوهتم إىل َتين املوت للمبطلني م اليهود،السورة مباهلة مع  ويف-رمحه هللا-قطب ويقول سيد

 غريهم وأن بعثة الرسول يف املختار،وأهنم شعب هللا  الناس،وذلك رداا على دعواهم أهنم أولياء هللا من دون 
ال تكون! كما كانوا يدعون! مع جزم القرآن أبهنم لن يقبلوا هذه املباهلة اليت دعوا إليها انكلوا عنها 

 (15دعواهم. )ن لشعورهم ببطم 
أهنم ليس لغريهم و  ورضوانه،وأهنم وحدهم الفائزون مبغفرة هللا  املختار،لقد كان اليهود يزعمون أهنم شعب هللا 

ْو كما يف قوله تعاىل: }واقااُلواْ لان ياْدُخ ا اجلْانَّةا ِإالَّ مان كاانا ُهوداا أا   نصيب،من اْلمم يف اآلخرة عند هللا 
اناُكْم ِإن ُكنُتْم  اُتواْ بُ ْرها  ( .111 رقم: آية البقرة،صااِدِقنيا{ )سورة ناصااراى تِْلكا أاماانِي ُُّهْم ُقْ  ها

ا ا ا وقوله تعاىل: }واقااُلواْ لان َتااسَّناا النَّاُر ِإالَّ  ماا مَّْعُدوداةا ُقْ  أاختَّاْذُُتْ ِعندا اَّللِّ عاْهدا ُه أاْم أاَيَّ لان خُيِْلفا اَّلّلُ عاْهدا
( وقد نقض هللا تعاىل تلك الدعاوى الباطلة .80 :آية رقم ،ت اُقوُلونا عالاى اَّللِّ ماا الا ت اْعلاُمونا{ )سورة البقرة

اناْت لاُكُم الدَّارُ  ن َُّواْ اْلما  بقوله تعاىل: }ُقْ  ِإن كا ْوتا ِإن ُكنُتْم اآلاِخراُة ِعندا اَّللِّ خااِلصاةا مِّن ُدوِن النَّاِس ا اتاما
ا مباا قادَّماْت أاْيِديِهْم وااَّلّلُ عاِليٌم اِبلظَّاِلمنيا )94صااِدِقنيا ) ن َّْوُه أابادا ُْم أاْحراصا النَّاِس عالاى 95( والان ي اتاما ( والاتاِجداهنَّ
يااٍة واِمنا  اِب أان يُ عامَّرا  حا ُدُهْم لاْو يُ عامَُّر أاْلفا ساناٍة واماا ُهوا مبُزاْحزِِحِه ِمنا اْلعاذا  وااَّلّلُ باِصرٌي مباا الَِّذينا أاْشراُكواْ ي اوادُّ أاحا

اكانت املباهلة ابملوت ْلن احلياة عندهم عزيزة عظيمة  (16( ).96   94 :آية رقم ،ي اْعماُلونا{ )سورة البقرة
ا اامتنعت اليهود من إجابة النيّب صلى هللا عليه وسلم إىل ذلك لعلمه املوت.يعلمون من سوء مآهلم بعد ملا 

 (17)أهنا إن َتنت املوت هلكت اذهبت دنياها وصارت إىل خزي اْلبد يف آخرهتا. 

 للنصارى-وسلمصلى هللا عليه  –مباهلة النيب 
 ،ل احلقيتكربون عن قبو  جمادلة املشركني املبطلني الذيناملباهلة يف  مسلك أناعلم زادك هللا علمان  

 تعاىل ؛ حيث أمر هللاقراين  مسلك وظهور احلق هلم ،ويصرون على ابطلهم وضم هلم مع قيام احلجة عليهم
الم  -ه السم م علي -جنران حينما جادلوه يف أمر عيسى  أن يباه  نصارى - صلى هللا عليه وسلم -نبيه 

 اطلة يف عيسىومقولتهم الب ،من عند هللا تعاىل ب  أصروا على عقيدهتم الفاسدة الذي جاء بهيقبلوا احلق 

                                                 
 [59تفسري السعدي ]ص  - 14
 [200/ 7يف ظم ل القرآن ] - 15
 .45   44 :دار العاصمة [ ص ،ه  الرَيض1414 ،1انظر أصناف املدعوين وكيفية دعوهتم، د. محود بن أمحد الرحيلي، ] ط  - 16

 .220/  1د.ت] الرَيض، مكتبة الرَيض احلديثة [  ،تفسري القرآن العظيم، ابن كثري القرشي الدمشقي، د.ط
 .336/ 1جامع البيان يف تفسري القرآن، - 17
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ثاِ  آداما خالاقاُه ِمن تُ رااٍب مُثَّ قاالا لاهُ  تعاىل:قال  .-عليه السم م  - ا اياُكوُن *  ُكن  ] ِإنَّ ماثا ا ِعيساى ِعندا اَّللَِّ كاما
نا  ِينا * ااماْن حااجَّكا ِايِه ِمْن ب اْعِد ماا جااءاكا  احلاقُّ ِمن رَّبِّكا اام ا تاُكن مِّ ُْمتا

 امل
تاِه ْ ِمنا الِعْلِم ا اُقْ  ت اعاالاْوا نادُْع أابْ نااءاانا واأابْ نااءاُكْم واِنسااءاانا واِنسااءاُكْم واأانُفساناا واأانْ ُفساُكْم مُثَّ    ن اب ْ

اِذِبنيا * ِإنَّ  ُ وا  ا اناْجعا  لَّْعناةا اَّللَِّ عالاى الكا ُوا القاصاُص احلاقُّ واماا ِمْن إِلاٍه ِإالَّ اَّللَّ ا هلا  ِإنَّ هاذا
ُوا العازِيُز احلاِكيُم * ااِإن ت اوالَّْوا ااِإنَّ اَّللَّا عاِليٌم   .(63-59 مران:ع) آل  اِبْلُمْفِسِدينا[اَّللَّا هلا

 باا علىوكانوا ستني راك جنران،قدم واد  املفسرون: قال» :-رمحه هللا-الواحدي اآلايت: قال* سبب نزول 
ة نفر إليهم يؤول اْلربعة عشر ثم ث ويف أشرااهم،وايهم أربعة عشر رجم ا من  وسلم،رسول هللا صلى هللا عليه 

والسيد  ،وامسه عبد املسيح ،الذي ال يصدرون إال عن رأيه أمرهم ؛ االعاقب أمري القوم وصاحب مشورهتم
 ،هممدارس أبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحربهم وإمامهم وصاحب، و مرحلهم وامسه اْلْيه إمامهم وصاحب
وبنوا له  الروم قد شراوه ومولوه وكانت ملوك ،ودرس كتبهم حىت حاُسن علمه يف دينهموكان شاُرف ايهم 

 اقدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودخلوا مسجده حني صلى العصر .الكنائس لعلمه واجتهاده
ات )عليهم ثياب   (.19جباب وأردية يف مجال رجال احلارث بن كعب ) (.18احِلربا

م وقد حانت صم هت مثلهم،ما رأينا واداا  وسلم:يقول من رآهم من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 
: -ه وسلم صلى هللا علي--رسول هللا  اقال وسلم،اقاموا اصلوا يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه 

 دعوهم.
 املشرق.اصلوا إىل  
 أسلما، وسلم:يه هللا عل هلما رسوُل هللا صلى اقال-وسلمهللا عليه  صلى-هللااكلم السيد والعاقب رسول  

 الصليب،وعبادتكما  ولداا،دعاؤكما هلل  منعكما من اإلسم م كذبتما،  قال: قبلك،قد أسلمنا  اقاال:
-النيبقال هلما ا عيسى،وخاصموه مجيعاا يف  أبوه؟ولداا هلل امن  إن مل يكن عيسى قاال: اخلنزير،وأكلكما 

  أابه؟ألستم تعلمون أنه ال يكون ولد إال ويشبه  :-وسلم هللا عليه صلى
 بلى! قالوا:

  ويرزقه؟تعلمون أن ربنا قّيم على ك  شيء حيفظه  ألستم قال: 
 بلى! قالوا:

 شيئاا؟عيسى من ذلك  اه  ميلك قال: 

                                                 
 .51احلربات: ثياب ميانية، انظر خمتار الصحاح، ص  - 18
 2/157 ،حج من كهم ن، جد جاهلي، اْلعم مهو احلارث بن كعب بن عمرو بن علة، من مذ - 19
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  بلى! قالوا: ،حُيِدثوربنا ال َيك  وال يشرب وال  شاء،اإن ربنا صوَّر عيسى يف الرحم كيف  ال:ق ال، قالوا: 
 غذي كما مث ولدها،محلته أمه كما حتم  املرأة مث وضعته كما ت ع املرأة  ألستم تعلمون أن عيسى قال:
  وحُيِدث؟مث كان يطعم ويشرب  الصيب، يغذى
 زعمتم؟ اكيف يكون هذا كما قال: بلى! قالوا:

 (..20)منها  آيةومثانني  اأنزل هللا عز وج  ايهم صدر سورة آل عمران إىل ب عة اسكتوا، 
)وكان سبب نزول هذه املباهلة وما قبلها من أول السورة إىل هنا يف واد جنران:  :-رمحه هللا-قال ابن كثري 

أن النصارى ملا قدموا اجعلوا حياجون يف عيسى، ويزعمون ايه ما يزعمون من البنوة واإلهلية، اأنزل هللا صدر 
صلى  - سول هللاوقدم على ر  ،يف هذه السورة ردا عليهم، كما ذكره اإلمام حممد بن إسحاق بن يسار وغريه

واد نصارى جنران ستون راكبا، وأمر هؤالء يؤول إىل ثم ثة منهم؛ وهم العاقب وكان أمري  -هللا عليه وسلم 
القوم وذا رأيهم وصاحب مشورهتم والذي ال يصدرون إال عن رأيه، والسيد وكان عاملهم وصاحب رحلهم 

 هم، وكان رجم  من العرب من بين بكر بنوجمتمعهم، وأبو حارثه بن علقمة وكان أسقفهم صاحب مدارست
بته يف الكنائس، وأخدموه ملا يعلمونه من صم  وائ ، ولكنه تنصر اعظمته الروم وملوكها، وشراوه وبنوا له

، وصفته وشأنه مما علمه من الكتب -صلى هللا عليه وسلم  -دينهم، وقد كان يعرف أمر رسول هللا 
 رار يف النصرانية ؛ ملا يرى من تعظيمه ايها وجاهه عند أهلها.املتقدمة، ولكن محله ذلك على االستم

 -ليه وسلم صلى هللا ع -قال ابن إسحاق: وحدثين حممد بن جعفر بن الزبري، قال: قدموا على رسول هللا  
ة بن اكلم رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( منهم أبو حارث،املدينة ادخلوا عليه مسجده حني صلى العصر

ان قال هلما الما كلمه احلرب ،، والسيد اْليهم وهم من النصرانية على دين امللكعبد املسيحوالعاقب  علقمة،
 . «إنكما مل تسلما، اأسلما »  :قال .قد أسلمنا :قاال«. أسلما »  :-صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

ب وعبادتكما الصلي مينعكما من اإلسم م ادعاؤكما هلل ولدا، كذبتما» قال: قبلك.قاال: بلى قد أسلمنا 
 . قاال: امن أبوه َي حممد؟«اخلنزيروأكلكما 

 الم جيبهما، اأنزل هللا يف ذلك من قوهلم واختم ف عنهما-هللا عليه وسلم  صلى-اصمت رسول هللا  
 اخلرب-لم هللا عليه وس صلى- أتى رسول هللا منها، الماأمرهم صدر سورة آل عمران إىل ب ع ومثانني آية 

من هللا والفص  من الق اء بينه وبينهم، وأمر مبا أمر به من مم عنتهم، أن ردوا ذلك عليه دعاهم إىل ذلك، 
اقالوا: َي أاب القاسم دعنا ننظر يف أمران مث أنتيك مبا نريد أن نفع  ايما دعوتنا إليه، مث انصراوا عنه مث خلوا 

 ماذا ترى؟  عبد املسيحم اقالوا: َي ابلعاقب، وكان ذا رأيه
                                                 

 :وانظر ،1/376 ،تفسري ابن كثري :انظر ،وقد ذكرها ابن كثري عن ابن إسحاق مطولة جداا  ،83ص  ،أسباب النزول للواحدي  - 20
 .1/573 ،سرية ابن هشام

http://www.alukah.net/


  

 
15 

www.alukah.net 

، ولقد جاءكم ابلفص  من خرب صاحبكم،  ُُ ا لنيبُّ مرسُ  اقال: وهللا َي معشر النصارى لقد عراتم أن حممدا
ولقد علمتم أنه ما العن قوم نبيا قط ابقي كبريهم وال نبت صغريهم، وإنه لم ستئصال منكم إن اعلتم، اإن  

إلقامة على ما أنتم عليه من القول يف صاحبكم، اوادعوا الرج  وانصراوا إىل كنتم أبيتم إال إلفا دينكم وا
 اقالوا: َي أاب القاسم قد رأينا أن ال نم عنك، ونتكك على -هللا عليه وسلم  صلى-بم دكم. اأتوا النيب 

فنا ايها لنا، حيكم بيننا يف أشياء اختل دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجم  من أصحابك ترضاه
ا ايه اخرج معهم ااقض بينهم ابحلق ايما اختلفو »  :يف أموالنا، اإنكم عندان رضا ادعى أاب عبيدة اقال

(»21). 
جاء العاقب والسيد صاحبا جنران إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال-رضي هللا عنه  –عن حذيفة 

 ( 22يريدان أن يم عناه )
تفع  اوهللا لئن كان نبيا ام عنا ال نفلح حنن وال عقبنا من بعدان قاال إان  لصاحبه: الأحدمها  قال: اقال 

نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجم  أمينا وال تبعث معنا إال أمينا اقال ْلبعثن معكم رجم  أمينا حق أمني 
قال رسول  أاب عبيدة بن اجلراح الما قامااستشرف له أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقال قم َي 

 (.23)هللا صلى هللا عليه وسلم هذا أمني هذه اْلمة 
سلم و  لئن رأيت رسول هللا صلى هللا عليه جه :أبو  قال: قال-هللا عنه  رضي-عباسعن عكرمة عن بن 

أن اليهود َتنوا  ويصلي عند الكعبة آلتينه حىت أطأ على عنقه قال اقال لو اع  ْلخذته املم ئكة عياان ول
م لرجعوا ال جيدون سلو  املوت ملاتوا ورأوا مقاعدهم يف النار ولو خرج الذين يباهلون رسول هللا صلى هللا عليه

 (.24« )أهم ماال وال 
 محتهر ، ويرضى أن يكون ملعوان بلعنة هللا، مطرودا من املذلةاكيف لرج  كاذب أن يقحم نفسه يف هذه 

 رسله.أإال إن كان صادقا، عاملا من صدق نفسه، واثقا مبن  منه،مستوجبا اهلم ك ومستعجم  انتقام هللا 
ثاِ  آداما ِإنَّ ماثا ا ِعيساى ِعندا اَّللَِّ  }:يف قوله تعاىل -هللا عنهما  رضي-وأخرج ابن جرير عن ابن عباس   كاما

، وذلك أن رهطاا من أه  جنران قدموا على { 59 :عمران [ ) آل خالاقاُه ِمن تُ رااٍب مُثَّ قاالا لاُه ُكن ا اياُكونُ 
                                                 

 (1/368تفسري القرآن العظيم البن كثري )- 21
يعين بعد أن دعامها النيب )صلى هللا عليه وسلم( لذلك، كما تبني من سبب النزول واْلحاديث اْلخرى. وانظر اتح الباري  - 22
(7/696.) 

، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، ابب فضائل أيب 4119:متفق عليه )البخاري: كتاب املغازي، ابب قصة أهل جنران، رقم- 23
 (.2420:عبيدة، رقم

( إبسناد على شرط البخاري، وأخرج البخاري اجلزء اْلول من احلديث إىل قوله )ْلخذته املم ئكة 2226إلمام أمحد )أخرجه ا - 24
 (.4958.(،رقم:.ابب قوله )كم  لئن مل ينته لنسفعا ،عياان()كتاب التفسري
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تذكر  ما شأنك :اقالوا حملمد صلى هللا عليه وسلم ،وكان ايهم السيد والعاقب ،وسلم حممد صلى هللا عليه
  هو؟من  اقال: ؟صاحبنا
 هللا.إنه عبد  أجْ ! وسلم:صلى هللا عليه  اقال حممد هللا،تزعم أنه عبد  عيسى؛ قالوا:

م أبمر ربنا اجاء جربي  صلى هللا عليه وسل عنده،مث خرجوا من  به؟ اه  رأيت مث  عيسى أو أنبئتا  قالوا: 
ثاِ  آداما [ ) آل عمران ]ِإنَّ  أتوك:ق  هلم إذا  اقال: العليم،السميع  ( إىل آخر  59 :ماثا ا ِعيساى ِعندا اَّللَِّ كاما
 (..25اآلية )

 (.26ثري )ككما ذكر ابن    اهلجرة،هللا عليه وسلم يف السنة التاسعة من  وكان واودهم على النيب صلى
ويف هذه اآلَيت دحض لشبه النصارى يف أن عيسى إله أو ابن اإلله كما أهنا من أعم م نبوة  العلماء:قال 

أهنم  لعاقب:االنيب صلى هللا عليه وسلم ْلنه ملا دعاهم إىل املباهلة أبوا ورضوا ابجلزية بعد أن أعلمهم كبريهم 
إن ابهلوه اضطرم عليهم الوادي انرا ومل يبق نصراين وال نصرانية إىل يوم القيامة ولوال أهنم عراوا يقينا أنه نيب 

الما أحجموا وامتنعوا عنها دل على أهنم قد كانوا عراوا صحة نبوته صلى  املباهلة؟ما الذي كان مينعهم من 
 .(27ا وجدوا من نعته يف كتب اْلنبياء املتقدمني )هللا عليه وسلم ابلدالئ  املعجزات ومب

 املباهلة؟النساء يف و  األبناءملاذا مجع بني 
صفته  يف احلق وحب الدنيا، علم أن من هذه وإمنا مجع يف املم عنة اْلبناء والنساء: ْلنه ملا ظهرت مكابرهتم 

ء وأنه خيشى سو « أرهطي أعز عليكم من هللا»يكون أهله ونساؤه أحب إليه من احلق كما قال شعيب 
 (.28العيش، واقدان اْله ، وال خيشى عذاب اآلخرة )

 ه الكشاف:ه ( يف تفسري  538ويف ذكر احلكمة من ضم اْلبناء والنساء يف املباهلة يقول الزخمشري )ت 
اإن قلت: ما كان دعاؤه إىل املباهلة إال ليتبني الكاذب منه ومن خصمه وذلك أمر خيتص به ومبن يكاذبه، 

 اما معىن ضم اْلبناء والنساء؟
أعزته وأام ذ كبده  على تعريض قلت: ذلك آكد يف الداللة على ثقته حباله واستيقانه بصدقه، حيث استجرأ

وأحب الناس إليه لذلك ومل يقتصر على تعريض نفسه له، وعلى ثقته بكذب خصمه حىت يهلك خصمه 
 مع أحبته وأعزته هم ك االستئصال إن َتت املباهلة.

                                                 
 .76، وانظر: لباب النقول يف أسباب النزول، للسيوطي، ص 3/293تفسري ابن جرير الطربي،  - 25
 1/378انظر: تفسري ابن كثري،  - 26
. واحلديث أورده 360/  1، وأحكام القرآن البن العريب 14/  2، وأحكام القرآن للجصاص 104، 102/  4تفسري القرطيب  - 27

 .( بلفظ مقارب وعزاه إىل ابن سعد وعبد بن محيد من حديث اْلزرق بن قيس مرسم  229/  2السيوطي يف الدر املنثور )
 [265/ 3حرير والتنوير ]الت - 28
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ورمبا اداهم الرج  بنفسه وحارب دوهنم حىت  ابلقلوب،وخص اْلبناء والنساء ْلهنم أعز اْله  وألصقهم 
  يقت .

رواحهم ويسمون الذادة عنها أب اهلرب،ومن مثة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن يف احلروب لتمنعهم من 
ن أبهنم مقدمون وليؤذ منزلتهم،وقدمهم يف الذكر على اْلنفس لينبه على لطف مكاهنم وقرب  احلقائق.محاة 

 (29على اْلنفس مفدون هبا )
ه ( يف تفسريه البحر املديد يف  1224النفس قال ابن عجيبة )ت  ويف سبب تقدمي اْلبناء والنساء على

ندع أبناءان وأبناءكم ونساءان ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم {"... وإمنا قدَّمهم على  اجمليد: }تفسري القرآن 
 (30()النفس؛ ْلن الرج  خياطر بنفسه دوهنم، اكان تقدميهم أبلغ يف االبتهال". 

 النيب لوفد جنران  ومن مباهلةدروس 
 الدروس اليتو لواد جنران من احلكم  –هللا عليه وسلم  صلى-النيبأن يف مباهلة  وإَيك:اعلم علمين هللا 

 اهلوى وهاك طرااو أه  الزيغ  والشكوك عن وتزول الشبةينبغي علينا أن نقف عليها ليزداد الذين امنوا إمياان 
  منها:
 بعلي وااطمة واحلسن واحلسني رضي هللا عنهم عند املباهلة اثبتإتيان النيب صلى هللا عليه وسلم -1

 الصحيحة.ابْلحاديث 
قال شيخ اإلسم م: " أما أخذه علياا وااطمة واحلسن واحلسني يف املباهلة احديث صحيح رواه مسلم عن 

ِذِه اآْلياُة ) ا اُقْ  ت اعاالاْوا طوي :قال يف حديث  وقاص،سعد بن أيب  ..( داعاا .أابْ نااءاانا واأابْ نااءاُكمْ  نادْعُ  لامَّا ن ازالاْت ها
ناا ا اقاالا  ي ْ ُ عالاْيِه واسالَّما عاِليًّا وااااِطماةا واحاساناا واُحسا ِء أاْهِلي ".  :راُسوُل اَّللَِّ صالَّى اَّللَّ  (31) انتهى.اللَُّهمَّ هاُؤالا

 األمة:يف ذلك داللة على أهنم أفضل هذه  ليس-2
 ( 32) انتهى." ال داللة يف ذلك على اإلمامة وال على اْلا لية ".  :-هللارمحه  –ابن تيمية -قال

كما مل يوجب أن تكون ااطمة   الصحابة،به أا   من مجيع  أبه " وال يقت ي أن يكون من  وقال:
 (33) انتهى.وحسن وحسني أا   من مجيع الصحابة ". 

 :ال أفضلهم عنده نسبا ،إمنا خيتار هلا اإلنسان أقرب الناس منه  املباهلة-3

                                                 
 [283/ 1الكشاف ] - 29
 [438/ 1البحر املديد   ط دار الكتب العلمية ] - 30
 (.123/  7"منهاج السنة النبوية" )- 31
 (7/123"منهاج السنة النبوية" )- 32
 .(125/ 7"منهاج السنة النبوية" )- 33
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  ابْلقربني أن املباهلة إمنا حتص اقط:" وسبب دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم هلؤالء  اإلسم م:قال شيخ 
 . "..وإال الو ابهلهم ابْلبعدين يف النسب وان كانوا أا   عند هللا مل حيص  املقصود ،إليه

الم  نده،عوإن كان غريهم أا   منهم  نسباا،سلم و  " وهؤالء أقرب الناس إىل النيب صلى هللا عليه وقال:
إلنسان ملا يف ِجِبّلة ا به،ْلن املقصود أن يدعو ك  واحد منهم أخص الناس  أتباعه؛يؤمر أن يدعو أا   

 ...من اخلوف عليه وعلى ذوي رمحه اْلقربني إليه
ااون عليهم ما وهم خي ،اأولئك أي ا حيتاجون أن يدعوا أقرب الناس إليهم نسبا دل،العواملباهلة مبناها على 

وهلذا امتنعوا عن املباهلة لعلمهم أبنه على احلق وأهنم إذا ابهلوه حقت عليهم هُبْلة  ،ال خيااون على اْلجانب
 (34وعلى اْلقربني إليهم ". انتهى ) ،هللا
يته به يف ب حلسن واحلسني ابملباهلة أهنم أخص أهلختصيص علي بن أيب طالب وفاطمة وا سبب-4

 الوقت.ذلك 
مل يكن ذلك و  وابنيهما،ب  دعا علياا وااطمة  اخلصائص،قال شيخ اإلسم م: " وأما آية املباهلة اليست من 

 ( 35) انتهى.ب  ْلهنم أخص أه  بيته".  اْلمة،ْلهنم أا   
من  ومل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم قد بقي جنران،" وآية املباهلة نزلت سنة عشر ملا قدم واد  وقال:

 كعلي.وال كان له به اختصاص   اْلولني،والعباس مل يكن من السابقني  العباس،أعمامه إال 
رضي  عليتعني ا مثان،.. مبؤتة سنة .وكان جعفر قد قت  قب  ذلك علي،وأما بنو عمه الم يكن ايهم مث  

 (36) انتهى.هللا عنه ". 
 ...اإن رقية وأم كلثوم وزينب كنَّ قد تواني قب  ذلك ااطمة،مل يكن عنده إذ ذاك إال "  وقال:

 ذاك،ودا إذ إن كان موج إبراهيم،اإن  سوامها،ْلنه مل يكن ممن ينسب إليه ابلبنوة  وحسيناا؛وإمنا دعا حسناا 
 ( 37) .اهو طف  ال يُدعى ". انتهى

بزعم أن  اإلمامة،و للخم اة يف آية املباهلة دليل على أحقية علي بن أيب طالب رضي هللا عنه  ليس-5
 واأانْ ُفساناا ت اعاالاْوا نادُْع أابْ نااءاانا واأابْ نااءاُكْم واِنسااءاانا واِنسااءاُكمْ  )ا اُق ْ  بقوله:هللا جعله مقام نفس الرسول 

 العامة.الم يبق إال املساواة له يف الوالية  ال،حمواالحتاد يف النفس  (،...واأانْ ُفساُكمْ 

                                                 
 (5/45"منهاج السنة النبوية" )- 34
 (4/419"جمموع الفتاوى" )- 35
 .(7/125"منهاج السنة النبوية" )- 36
 .(129/ 7"منهاج السنة النبوية" )- 37
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ْلن  تنع،ممب  محله على ذلك  ذلك،وال دلي  على  املساواة،" ال نسلم أنه مل يبق إال  اإلسم م:قال شيخ 
 .ال علياا وال غريه وسلم،أحداا ال يساوي رسول هللا صلى هللا عليه 

ْعُتُموُه ظانَّ  املساواة،وهذا اللفظ يف لغة العرب ال يقت ي  اْلُمْؤِمُنونا  قال تعاىل يف قصة اإلاك ) لاْوالا ِإْذ مسِا
 متساوين..( ومل يوجب ذلك أن يكون املؤمنون واملؤمنات خارْياا.وااْلُمْؤِمنااُت أبِانْ ُفِسِهْم 

تُ ُلوا أانْ ُفساُكمْ  )ا اُتوبُواوقد قال هللا تعاىل يف قصة بين إسرائي   رِِئُكْم اااق ْ رِِئُكْم(ِلُكْم خارْيٌ لاُكْم ِعْندا ذا  ِإىلا ابا أي  ابا
وال أن يكون من عبد العج ا مساوَيا ملن مل  ،ومل يوجب ذلك أن يكونوا متساوين ،يقت  بع كم بع ا

 .يعبده
 متساوين.ري وان كانوا غ بع اا،أي ال يقت  بع كم  أانْ ُفساُكْم(ت اْقتُ ُلوا  )واالا وكذلك قد قي  يف قوله 

وهذا هني جلميع املؤمنني  ،ايطعن عليه ويعيبه ،) واالا ت اْلِمُزوا أانْ ُفساُكْم ( أي ال يلمز بع كم بع اا وقال تعاىل 
وال  ،الف يلة وال يف ،ال يف اْلحكام ،مع أهنم غري متساوين ،أن ال يفع  بع هم ببعض هذا الطعن والعيب

 ...وال اإلمام كاملأموم ،الظامل كاملظلوم
كاالشتاك   ،والتجانس واملشاهبة يكون ابالشتاك يف بعض اْلمور واملشاهبة،اجملانسة اهذا اللفظ يدل على 

 (38) انتهى.يف اإلميان ". 
 يف اآلية سؤاالت أربع  وبقيرمحه هللا –الرازي  اإلماميقول 

اْلوالد إذا كانوا صغاراا مل جيز نزول العذاب هبم وقد ورد يف اخلرب أنه صلوات هللا عليه أدخ   األول:السؤال 
 .يف املباهلة احلسن واحلسني عليهما السم م اما الفائدة ايه؟

 ،إن عادة هللا تعاىل جارية أبن عقوبة االستئصال إذا نزلت بقوم هلكت معهم اْلوالد والنساء :واجلواب
ماتتهم ب  يكون جارَيا جمرى إ ،ويف حق الصبيان ال يكون عقاابا  ،حق البالغني عقاابا  ايكون ذلك يف

وإيصال اآلالم واْلسقام إليهم ومعلوم أن شفقة اإلنسان على أوالده وأهله شديدة جداا ارمبا جع  اإلنسان 
أمرهم أبن فسه و وإذا كان كذلك اهو عليه السم م أح ر صبيانه ونساءه مع ن ،نفسه اداءا هلم وجنة هلم

هللا عليه  وأدل على وثوقه صلوات ،يفعلوا مث  ذلك ليكون ذلك أبلغ يف الزجر وأقوى يف ختويف اخلصم
 .وعلى آله أبن احلق معه

 ؟.ه  دلت هذه الواقعة على صحة نبّوة حممد صلى هللا عليه وسلم الثاين:السؤال 
 :أهنا دّلت على صحة نبوته عليه السم م من وجهني اجلواب:

                                                 
 .(123/  7"منهاج السنة النبوية" )- 38
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منه سعياا  لكان ذلك ،ولو مل يكن واثقاا بذلك ،وهو أنه عليه السم م خواهم بنزول العذاب عليهم أحدمها: 
يظهر كذبه ايما  احينئذ كان ،مث ال ينزل العذاب ،أن يرغبوا يف مباهلته :يف إظهار كذب نفسه ْلن بتقدير

إىل  ام  يليق به أن يعم  عمم ا يف ي ،أخرب ومعلوم أن حممداا صلى هللا عليه وسلم كان من أعق  الناس
 ظهور كذبه الما أصر على ذلك علمنا أنه إمنا أصر عليه لكونه واثقاا بنزول العذاب عليهم 

وإال ملا أحجموا  ،الوال أهنم عراوا من التوراة واإلجني  ما يدل على نبوته مباهلته،إن القوم ملا تركوا  واثنيهما:
 .عن مباهلته

ا ذكر اتكوا مباهلته خوااا من أن يكون صادقاا اينزل هبم م شاكني،إهنم كانوا  يقال:مل ال جيوز أن  قي :اإن 
 .من العذاب؟

 :قلنا هذا مداوع من وجهني
لو كانوا و  والسم م،أن القوم كانوا يبذلونه النفوس واْلموال يف املنازعة مع الرسول عليه الصم ة  األول: 

 شاكني ملا اعلوا ذلك
وإنكم لو  اإلجني ،و إنه وهللا هو النيب املبشر به يف التوراة  قالوا:أنه قد نق  عن أولئك النصارى أهنم  اين:الث 

ابهلتموه حلص  االستئصال اكان ذلك تصرحياا منهم أبن االمتناع عن املباهلة كان ْلج  علمهم أبنه نيب 
 تعاىل.مرس  من عند هللا 

 }اللهميث قالوا ح وسلم؟أليس إن بعض الكفار اشتغلوا ابملباهلة مع حممد صلى هللا عليه  الثالث:السؤال 
ناا ِحجااراةا ّمنا  [ مث إنه مل ينزل العذاب  32 :] اْلنفال السماء{ِإن كاانا هذا ُهوا احلق ِمْن ِعنِدكا ااأاْمِطْر عالاي ْ

ُْم واأانتا ذلك مناق اا لقوله } واماا كاانا هللا لِيُ عا كان   ،وأي اا ابتقدير نزول العذاب ،اكذا ههنا ،البتةهبم  ّذهبا
 [  33 :ِايِهْم { ] اْلنفال

الما أخرب عليه السم م بنزول العذاب يف هذه السورة على التعيني  العام،اخلاص مقدم على  واجلواب:
 كذلك.وجب أن يعتقد أن اْلمر  

ُوا القصص  }ِإنَّ قوله  الرابع:السؤال   .ه  هو متص  مبا قبله أم ال؟ احلق{هذا هلا
إنه متص  مبا قبله وال جيوز الوقف على قوله } الكاذبني { وتقدير اآلية انجع   مسلم:قال أبو  واجلواب:

 ،لعنة هللا على الكاذبني أبن هذا هو القصص احلق وعلى هذا التقدير كان حق } إن { أن تكون مفتوحة
ُم هِبِْم ي اْوماِئٍذ خلَّاِبرٌي { ] العإال أهنا كسرت لدخول الم م يف قوله } هلاُ   11 :ادَيتوا { كما يف قوله } ِإنَّ راهبَّ
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 ،الكم م ُت عند قوله } عالاى الكاذبني { وما بعده مجلة أخرى مستقلة غري متعلقة مبا قبلها :[ وقال الباقون
 (.39)وهللا أعلم 

 وجهني:وداللة هذا املطلب على النبوة من 
 وجهني: من-وسلمعليه هللا  صلى-هللاهذه املباهلة دلت على نبوة رسول  أن إَيك:و  و اعلم علمين هللا

ك يف دينه ومن أرسله ج  وعم ، إذ من كان يف قلبه أدىن شالكاملة  وسلم(هللا عليه  )صلىالنيب  ثقة-1
 .يقوليف معتقده ال ميكن أن يقدم على مث  هذا املهلكة إال أن يعتقد اتقادا جازما يف صدق ما 

ه وسلم ْلنه مل صلى هللا علي النيباآلية دلي  واضح على صحة نبوة  وىف-هللارمحه  –طنطاوي  ويقول سيد
 (40).يرو أحد من موااق وال خمالف أهنم أجابوا إىل ذلك؟

 (41يعاندون. )مما يدل على تصديقه يف قلوهبم ولكنهم  املباهلة،النصارى عن  نكوص-2
 

  

                                                 
 [242/243/ 4تفسري الرازي ] - 39
 [632الوسيط لسيد طنطاوي ]ص  - 40
 [24الرد على الطاعنني يف القرن الرابع عشر اهلجري ]ص و  الطعن يف القرآن الكرمي - 41
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 :شروط املباهلة الرابع:الفصل 
نه ينبغي على من يباه  أه  الباط  أن يكون متصفا بصفات أه  اإلميان الذين أ :إَيكو  اعلم علمين هللا

، أصول اإلميانو  من أصول الشريعةمتفلتا الصم ح ام  ينبغي أن يكون املباه  و  اجتمعت ايهم خم ل اخلري
 هاك بياهنا: و  قد وضع العلماء للمباه  شروطاو 

يشتط للمباهلة شروط مخسة ال بد من تواارها قب  أن [ 42يقول ا يلة العم مة إبراهيم بن صاحل احلمي ي ]
الواردة  اثرواآل واْلحاديث، الكرمي،وقد اجتهدت يف استنباط هذه الشروط من القرآن  عليها،يقدم اإلنسان 

مد العثيمني ها على ا يلة الشيخ حمعرضت مث الواقعة،وكم م بعض العلماء على هذه  جنران،يف قصة نصارى 
 يلي: وهي كما اأقرها،-هللا تعاىل  رمحه-
ول الدعاء من وال بد لقب ،وت رع إىل هللا تعاىل كما تقدمهلل تعاىل اإن املباهلة دعاء  النية إخالص- 1

 الغلبة،ة يف ام  جيوز أن يكون الغرض منها الرغب العبادات، إخم ص النية ايه هلل تعاىل كما هو الشأن يف مجيع
والدعوة  حلق،اوإظهار  وأهله،ب  تكون للدااع عن احلق  الصيت،أو حب الظهور وانتشار  للهوى،واالنتصار 

 أ ه دينه.إىل هللا تعاىل والذب عن 
اِاُرونا{ااإلخم ص أخي املسلم }اااْدُعوا اَّللَّا خُمِْلِصنيا لاُه الدِّينا والاْو كارِها   [14اار: ]غ اْلكا

عن مالك بن احلارث قال: جاء ربيع بن خثيم إىل علقمة اذكر شيئاا اقال: إن هللا ال يقب  من العم  إال 
يعين حمض قلبه، اعجب به ربيع اقال عبد الرمحن بن يزيد لعلقمة: أما مسعت ابن مسعود يقول: إن  الناخلة

 (43) عب وال داع إال داعياا دعاءا ثبتاا من قلبه. (هللا ال يقب  من مسمِّع وال مراء وال ال
 م ص ابإلخ وابتهلوا إليهأحوال بين إسرائي  ملا حان وقت العذاب ااخلصوا هللا الدعاء  وأتم  يف

عن سعيد بن سنان احلمصي عن بعض من ذكره عنه قال: أوحى هللا إىل نيب من اْلنبياء أن العذاب حان، 
رجوا ثم ثة نفر من أن خي اأمرهموأمرهم أن خيرجوا أااضلهم ايتوبوا، قال: اخرجوا  قال: اذكر ذلك النيب لقومه

أااضلهم واداا إىل هللا، أو قال: بواادهتم إىل هللا، قال: اخرج وادهم أمام القوم اقال أحد الثم ثة: اللهم إنك 
عنا؛ قال:  ا أنفسنا ااعفأمرتنا يف التوراة الىت أنزلت على عبدك موسى أن نعفو عن من ظلمنا، وإان ظلمن

وقال اآلخر: اللهم إنك أمرتنا يف التوراة اليت أنزلت على عبدك موسى أن ال نرد السُّّوال إذا قاموا ببابنا، وإان 
ُسّوال من سوالك بباب من أبوابك ام  ترد سوالك، وقال الثالث: اللهم أمرتنا يف التوراة اليت أنزلت على عبدك 

 (44)إان عبيدك وأرِقّاؤك اأوِجْب لنا عتقنا، قال: اأوحى هللا إليه أنه قب  منهم وعفا عنهمموسى أن نعتق رقاابا و 
                                                 

 .حماضر يف كلية الشريعة وأصول الدين ابلقصيم - 42
 [220تقريب زهد ابن املبارك ]ص  - 43
 [221تقريب زهد ابن املبارك ]ص  - 44
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ثر مما ل اجلاه  يفسد أكواجملاد،وال جدال بم  علم ،حوار وجدالاإن املباهلة ال بد أن يسبقها  :العلم- 2
 (.45) يصلح

) مُِّنرٍي[داى واالا ِكتااٍب النَّاِس مان جُيااِدُل يف اَّللَِّ ِبغارْيِ ِعْلٍم واالا هُ  ]واِمنا  اقال:ذم هللا تعاىل اجملادل بغري علم  وقد 
 (. 8 احلج:

 أاْه ا الِكتااِب ملا  ]َيا  تعاىل:كما ذم هللا أه  الكتاب حملاجتهم بغري علم اقال 
ا أانُتمْ  ِمْن ب اْعِدِه أااام ا ت اْعِقُلونا * حُتااجُّونا يف ِإبْ رااِهيما واماا أُنزِلاِت الت َّْورااُة وااإِلجِنيُ  ِإالَّ   ها

ُ ي اْعلاُم واأانْ ُتمْ   الا  هاُؤالِء حااجاْجُتْم ِايماا لاُكم بِِه ِعْلٌم ااِلما حُتااجُّونا ِايماا لاْيسا لاُكم ِبِه ِعْلٌم وااَّللَّ
 .( 66-65 :عمران )آل ت اْعلاُمونا[

 (.46» )دال ملن ال علم له وال حتقيق عنده نع عن اجليف اآلية دلي  على امل «القرطيبقال 
ت يكون من العلماء الراسخني يف العلم الذين تتنزل بدعوهتم الرمحا أنمن يتصدى للمباهلة  علىاينبغي 

 تعاىل بنصره  ويؤيدهم هللاألسنتهم احلق  ويظهر على
أسباب قبول الدعاء أعظم  ومن دعاء،هنا أإذ  والتقى؛يكون طالب املباهلة من أهل الصالح  أن- 3

ينِّ ااِإيّنِ قارِيٌب ] واِإذاا ساأالاكا ِعبااِدي عا  :كما قال تعاىل  االستجابة هلل تعاىل بفع  الطاعات واجتناب احملرمات
اِع ِإذاا داعاانِ   (.47) ( 186 :نا [ ) البقرةُشُدو ا اْلياْستاِجيُبوا يل واْليُ ْؤِمُنوا يب لاعالَُّهم ي ارْ  ُأِجيُب داْعواةا الدَّ

وينبغي للداعي يف دعاء مسألته أن يكون على طاعة هلل عز وج  وتوحيد له يف العبودية وأن ميتث  لألوامر 
وى مسلم من ر  ملطلبه،ْلن ذلك من موانع اإلجابة وأتخري االستجابة  هللا،الشرعية وأال يفع  شيئا حرمه 

ِإنَّ هللاا أامارا اْلُمْؤِمِننيا مباا وا  ،ِإنَّ هللاا طايٌِّب الا ي اْقباُ  ِإالَّ طايِّباا ،) أاي ُّهاا النَّاسُ  :قال أن رسول  ؟حديث أيب هريرة
ا الرُُّسُ  ُكُلوا ِمنا الطَّيِّبااِت وااْعماُلوا صااحِلاا ِإيّنِ مباا ت اْعما  ؟:أامارا ِبِه اْلُمْرساِلنيا ا اقاالا   [،51]املؤمنون: ؟ُلونا عاِليمٌ َيا أاي ُّها

أاْشعاثا  ،السَّفارا مُثَّ ذاكارا الرَُّج ا يُِطيُ   ،[172]البقرة: ؟َيا أاي ُّهاا الِذينا آماُنوا ُكُلوا ِمْن طايِّبااِت ماا رازاق ْنااُكم ؟:واقاالا 
ْيِه ِإىلا السَّمااءِ  ،أاْغرباا  ُدُّ يادا ااأاىنَّ  ،واُغِذىا اِبحلْاراامِ  ،ُسُه حاراامٌ واماْلبا  ،حاراامٌ  واماْشرابُهُ  ،واماْطعاُمُه حاراامٌ  ،َيا رابِّ َيا رابِّ  :ميا

 .(48ُيْستاجااُب ِلذاِلكا ( )
 «.طعمتهسره أن يستجيب هللا دعوته اليطب  من» : قال وهب بن منبه   رمحه اَّلّل 

                                                 
 148انظر: احلوار مع أه  الكتاب، خلالد القاسم، ص  - 45
 .4/70تفسري القرطيب،  - 46
 .1/326أيسر التفاسري،  - 47
 (.1015)أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة برقم  - 48
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إن هللا ال يقب  من اْلعمال إال ما كان طيباا طاهراا من املفسدات كلها:   هللا:رمحه  –و يقول ابن رجب 
اْلعمال، واْلقوال،  كالرَيء، والعجب، وال من اْلموال إال ما كان طيباا حم الا، اإن الطيب توصف به

رمات، مث واملراد هبذا أن الرس  وأممهم مأمورون ابْلك  من الطيبات واالبتعاد عن اخلبائث واحمل واالعتقادات،
 ذكر يف آخر احلديث استبعاد قبول الدعاء مع التوسع يف احملرمات: أكم ا، وشرابا، ولبساا، وتغذيةا.

وهلذا كان الصحابة والصاحلون حيرصون أشد احلرص على أن َيكلوا من احلم ل ويبتعدوا عن احلرام، اعن  
اجاء  ،جا وكان أبو بكر َيك  من خراجهرا خُيرج له اخل عائشة رضي هللا عنها قالت: "كان ْليب بكر غم مٌ 

يوماا بشيء اأكله أبو بكر اقال له الغم م: أتدري ما هذا؟ اقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنُت تكهَّنُت 
ه، اأدخ  أبو أكلتا من إلنساٍن يف اجلاهلية وما ُأحِسُن الِكهانةا إال أين خادعُتُه اأعطاين بذلك، اهذا الذي

 (.49شيء يف بطنه") اقاءا ك َّ  بكر يده
 افي حديث الباب أن هذا الرج  الذي قد توسع يف أك  احلرام قد أتى أبربعة أسباب من أسباب اإلجابة:

 اْلول: إطالة السفر،
 ( ( مداوع ابْلبواب 50والثاين: حصول التبذل يف اللباس واهليئة، وهلذا قال صلى هللا عليه وسلم: "ربَّ أْشعاثا

 (. 51ْلبره)لو أقسم على هللا 
والثالث: ميد يديه إىل السماء "إن هللا حيي كرمي يستحي من عبده إذا راع إليه يديه أن يردمها صفراا 

 (. 52خائبتني)
والرابع: اإلحلاح على هللا بتكرير ذكر ربوبيته وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء ومع ذلك كله قال 

 (.53هذا استفهام وقع على وجه التعجب واالستبعاد)صلى هللا عليه وسلم: "اأىن يستجاب لذلك" و 
إذا الواضحة والرباهني القاطعة ؛ اوإظهار احلق له ابْلدلة  ،ملخالفتكون بعد إقامة احلجة على ا أن- 4

لك َييت دور ومل جُتِْد معه احملاورة واملناقشة ؛ اعند ذ ،يقب  احلق ومل ،أصر على رأيه وبقي على ضم له وعناده
 وتقدم ،املباهلة

 إن السنة يف جمادلة أه  الباط  إذا قامت عليهم " :-هللا  رمحه-قول ابن القيم 

                                                 
 .7/149، مع الفتح 3842أخرجه البخاري برقم  - 49
 اْلشعث: امللبد الشعر املغرب غري مدهون وال مرج . - 50
 .2622مسلم برقم  - 51
، وصححه اْللباين يف 5/185، والبغوي يف شرح السنة 2/1271، وابن ماجه 5/557، والتمذي 1488برقم  2/78أبو داود  - 52

 .3865يح ابن ماجه برقم وصح 3/179صحيح التمذي 
 .275-1/269و 275، 1/269جامع العلوم واحلكم   - 53
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 (.54) "لعناد أن يدعوهم إىل املباهلة ومل يرجعوا ب  أصروا على ا هللا،حجة 
لى إقناع خصمه قدرته ع حجته، وعدمة بسبب ضعف أدلته وانقطاع وهبذا يتبني خطأ من يلجأ إىل املباهل

 والسنة.خم ف ما جاء يف الكتاب  وأن هذا املنهج شبهته،وتفنيد أدلته والرد على 
 املسلمني،و حصول مصلحة لإلسم م ويرجى يف إقامتها  ،الدينن أمور تكون املباهلة يف أمر مهم م أن- 5

 كذلك.أو داع مفسدة  
 املباهلة ( ال جتوز إال يف أمر مهم شرعاا وقع إهنا ) أي (:55)قال الدواين 

 إزالة الشبهة وتقدمي والسعي يف،ايشتط كوهنا بعد إقامة احلجة ،ايه اشتباه وعناد ال يفسر داعه إال ابملباهلة
(.، ام  ينبغي أن يدعو اإلنسان إليها يف ك  56) »ال رورة إليها  ومساس ،وعدم نفع ذلك ،النصح واإلنذار
تاِهْ   }:وأتم  قول هللا تعاىل ،ويسوغ ايها االجتهاد كما يفع  بعض اجلهال ،اخلم ف ايهامسألة يقع  مُثَّ ن اب ْ

اِذِبنيا [ ) آل عمران وابنت  ،إىل رأي ظهرت له قوته ؛ أارأيت من ذهب {( 61 :ا اناْجعا  لَّْعناةا اَّللَِّ عالاى الكا
اا جتب مباهلته ه  يعد كاذابا مبطم ا ظامل ،صراحتهاوبدت له ،له رجاحته معتمداا على أدلة ثبتت عنده صحتها

 !؟ومم عنته والق اء عليه
 -مسائ  الفروع ؛ اقد سألتواْلوزاعي من دعوهتم للمباهلة يف وأما ما ورد عن ابن عباس وابن مسعود 

إنه اجتهاد  :اقال ذلك عن –رمحه هللا تعاىل  -ا يلة الشيخ حممد العثيمني  -إبراهيم بن صاحل احلمي ي
 .منهم رضي هللا عنهم

 :عاقبة املباهلة
مل يكن صادقا يف  إنليم أيصيبه بعذاب و  يلعنه تعاىل أنأن املباه  يطلب من هللا  إَيك:و  اعلم علمين هللا

تكون   أنو  الباط  زهقيُ و  ظهر احلقيُ و  علي دينهيُ  أنو اقت ت سنة هللا تعاىل ،ايما خيالف ايه خصمهو  دعواه
 –ابن حجر  قولي لذا ذكر العلماء ابن عاقبة املباهلة وقعة ابملبط  ال حمالة ،هي العليا -سبحانه  -كلمته

وقد وقع يل  ،عليه سنة من يوم املباهلة وكان مبطم ا ال َت ي أبه ومما ُعرف ابلتجربة أن من  :-رمحه هللا 
 (.57)» شهرين املم حدة الم يقم بعدها غري  شخص كان يتعصب لبعض ذلك مع

                                                 
 .308ص  :جامع العلوم واحلكم  -- 54
وله مصنفات   ،ااق يف مجيع العلوم ال سيما العقلية ،عامل العجم أبرض اارس ،هو العم مة حممد بن أسعد الصديقي الدواين الشااعي - 55

 .9/47 ،ومعجم املؤلفني ،6/32 ،اْلعم م :انظر ،ه 918مات سنة  ،كثرية
 326/ 1الفتوحات اإلهلية،  - 56
 .95/ 8اتح الباري،  - 57
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لذين ولو خرج ا «قال:-عنهما  هللا رضي-اقد أخرج اإلمام أمحد عن ابن عباس  ذلك؛وقد دلت السنة على 
 (.58)» ال جيدون ماالا وال أهم ا  يباهلون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لرجعوا

ع بع هم صفات هللا تعاىل مب أردت املباهلة يف ذلك الباب يعين اب«  :وقال صدِّيق حسن خان القنوجي
 (.59) »املخالف غري شهرين حىت مات الم يقم 

 القرن املنصرم يف شبه القارة اهلندية يفبئ غم م أمحد القادَيين الذي ظهر أن املتن العصر:ومما وقع أي اا يف هذا 
 ،اء هللا اْلمرتسريثنوهو الشيخ اجللي   ،وأظهروا كذبه وبطم ن دعوته ابه  أحد العلماء الذين انقشوه وانظروه

 ،أربعني سنة وبقي الشيخ ثناء هللا بعده قريباا من ،عز وج  املتنبئ الكذاب بعد سنة من مباهلته اأهلك هللا
 « القادَينية وجيتث جذورها  يهدم بنيان

 وسلم؟* هل املباهلة خاصة ابلنيب صلى هللا عليه 
هذا   و-سلم و  صلى هللا عليه –املباهلة خاصة ابلنيب  أنبعض الناس يدعي  أنبحث حيث هذه مسالة تُ 
إىل  ميع اْلمةهي عامة جل ب -وسلمصلى هللا عليه -املباهلة ليست خاصة ابلنيب أن  نظر حيثكم م ايه 

ر إذا قامت عليه احلجة وظه خمالف،ب  هي عامة مع ك   النصارى،كما أهنا ليست خاصة مع   الساعة،قيام 
 وعناده. ب  أصر على ضم له قوله،الم يرجع عن  احلق،له 

ا قامت عليهم السُّنَّة يف جمادلة أه  الباط  إذ ومنها أن جنران:اوائد قصة نصارى  يف-هللا  رمحه-قال ابن القيم 
ومل  ،لهوقد أمر هللا سبحانه بذلك رسو  ،على العناد أن يدعوهم إىل املباهلة ومل يرجعوا ب  أصروا ،حجة هللا

ض مسائ  بع ودعا إليه ابن عمه عبد هللا بن عباس ملن أنكر عليه ،إن ذلك ليس ْلمتك من بعدك :يق 
ومل ينكر ذلك  راع اليدينالثوري يف مسألة  ودعا إليه اْلوزاعي سفيان ،(.، ومل ينكر عليه الصحابة60)الفروع 
 (.62) ، وهذا من َتام احلجة(.61) عليه
شاء ْلعنته  من«  قال:عنه أنه  أخرج النسائي اقد-هللا عنه  رضي-وقد دعا إليها أي اا ابن مسعود  قلت:

ُلُهنَّ أان يا اْعنا  :ما أنزلت  ،إال بعد آية املتوىف عنها زوجها ،( 4 :محاْلاُهنَّ [ ) الطم ق ] واأُْوالُت اْلامْحااِل أاجا
 (.63)» عنها زوجها اقد حلت  إذا وضعت املتوىف

                                                 
 .3/51، وصحح إسناده أمحد شاكر يف تعليقه على املسند، 1/248مسند اإلمام أمحد،  - 58
 .334/ 5عون الباري حل  أدلة صحيح البخاري،  - 59
 ،لبيهقيسنن ا :انظر ،»من شاء ابهلته أن املسائ  ال تعول « وهي مسألة العول يف ابب الفرائض، حيث قال رضي هللا عنه:  - 60
 .9/28 ،البن قدامة ،واملغين ،1/44 ،وسنن سعيد بن منصور ،6/53
 .7/112 ،سري أعم م النبم ء - 61
 .643/ 3 ،زاد املعاد - 62
 396، ح/2/746، وصحح إسناده اْللباين، انظر: صحيح سنن النسائي، 3522، ح/ 6/197سنن النسائي،  - 63
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وخاف سوء العاقبة  ذلك،إىل  كما دعا إليها ابن القيم بعض من خالفه يف مسائ  صفات هللا تعاىل الم جيبه
(64.) 

 -هللا  رمحه-حيث قال  الوهاب؛وممن دعا إليها أي اا الشيخ حممد بن عبد 
 وإما ،إما إىل كتاب هللا أربع:وأان أدعو من خالفين إىل أحد  :رسائلهيف إحدى 

 اإن عاند دعوته العلم،وإما إىل إمجاع أه   وسلم،إىل سنة رسوله صلى هللا عليه 
 (.65املباهلة )إىل 

 احلجة،ور املخالف إذا أصر بعد ظه وايها مشروعية مباهلة جنران:وقال احلااظ ابن حجر يف اوائد قصة أه  
 (.66)العلماء وقع ذلك جلماعة من و  اْلوزاعي،مث  ذلك،وقد دعا ابن عباس إىل 

اهلة خاصة بني ه  املب السعودية:وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلاتاء يف اململكة العربية  
 لنصارى،اليست خاصة به صلى هللا عليه وسلم مع  اأجابت أبهنا والنصارى؟الرسول صلى هللا عليه وسلم 
 (.67) النصارى وغريهم ب  حكمها عامٌّ له وأمته مع

 
 أهل السنةصيغتها عند 

 السنة أه عن صيغة املباهلة عند  -هللا حفظه-اخلميسسئ  الشيخ عثمان 
 ؟؟ما هي الصيغة الصحيحة يف املباهلة

 إمنا املباهلة أن يدعو املتم عنني ابلدعاء إبنزال اللعنة على الكاذب للمباهلة،ال توجد صيغة معينة : اجلواب
واِنسااءاانا واِنسااءاُكْم واأانْ ُفساناا  جااءاكا ِمنا اْلِعْلِم ا اُقْ  ت اعاالاْوا نادْعُ أابْ نااءاانا واأابْ نااءاُكمْ  ااماْن حااجَّكا ِايِه ِمْن ب اْعِد ماا}ايهم.

اِذِبنيا ( ] آل عمران تاِهْ  ا اناْجعاْ  لاْعناةا اَّللَِّ عالاى اْلكا  .{[ 61 :واأانْ ُفساُكْم مُثَّ ن اب ْ
 أن يدعو اإلنسان ويطلب من هللا سبحانه وتعاىل أن يتك شخصاا حباله، وأنْ  هياملباهلة  عشرية االثينعند 

يوكله إىل نفسه، وعلى ضوء كم م أمري املؤمنني أن يطلب من هللا سبحانه وتعاىل أن يكون هذا الشخص 
لمة كلذا عندما نرجع إىل معىن   ؟،أبغض اخلم ئق إليه، وأّي لعن اوق هذا، وأّي دعاء على أحد أكثر من هذا

اللعن يف اللغة نراها مبعىن الطرد، الطرد بسخط، واحلرمان من الرمحة، اعندما تلعن شخصاا   أي تطلب من هللا 

                                                 
 .12ص  ،نونية ابن القيم بشرح الدكتور حممد خلي  هراس :انظر - 64
 .1/55انظر: الدرر السنية،  - 65
 .8/95 ،اتح الباري - 66
 .4/160 ،اتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلاتاء - 67

http://www.alukah.net/


  

 
28 

www.alukah.net 

سبحانه وتعاىل أن ال يرمحه   تطلب من هللا أن يكون أبغض اخلم ئق إليه، ااملعىن يف القاموس وشرحه أي اا 
 «.عىن املباهلةصحيح، إالّ أّن املعىن يف مفردات الراغب أدق، اهذا م

يب والشهادة عامل الغ السبع،اللهم رب السماوات السبع ورب اْلرضني  صيغة املباهلة عند اإلثين عشرية
إن كان ) مث يذكر الشخص امسه( جحد حقا وادعى ابطم  اأنزل عليه حسباان من السماء أو  ،الرمحن الرحيم
يد مباهلته( جحد حقا أو ادعى ابطم  اأنزل وإن كان ام ن )مث يذكر اسم الشخص الذي ير  ،عذااب أليما

 عليه حسباان من السماء أو عذااب أليما
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 شبه الروافض يف آية املباهلةالفصل اخلامس: 
السنة على و  القران آَيتولون َيو هم الذين حيراون الكلم عن مواضعهو  الروااض أن إَيك:و  اعلم علمين هللا

قوله تعاىل:  يوه-رضي هللا عنه  –أن آية املباهلة دلي  على إمامة علي معتقداهتم الزائفة و  أهوائهمحسب 
ناا انا }ااماْن حااجَّكا ِايِه ِمْن ب اْعِد ماا جااءاكا ِمنا اْلِعْلِم ا اُقْ  ت اعاالاْوا نادُْع أابْ نااءاانا واأابْ نااءاُكْم واِنسااءا   واِنسااءاُكْم واأانْ ُفسا

تاِهْ   اِذِبنيا{ سورة آل عمران آية/واأانْ ُفساُكْم مُثَّ ن اب ْ  ..61ا اناْجعاْ  لاْعناتا اَّللَِّ عالاى اْلكا
 وجهني: يزعمون أهنا دلت على أا ليته من أهنم-عنههللا  رضي-عليووجه استدالهلم هبذه اآلية على إمامة 

اطن بوذلك ال يصح أن يفع  إال مبن هو مأمون ال أحدمها: أن موضوع املباهلة ليتميز احملق من املبطل
 مقطوعاا على صحة عقيدته أا   الناس عند هللا.

ه أراد بقوله: }أبناءان{ واأانْ ُفساُكْم{ ْلن }واأانْ ُفساناابقول:  الثاين: أنه صلى هللا عليه وسلم جعله مثل نفسه
احلسن واحلسني وبقوله: }أنفسنا{ نفسه ونفس علي... وإذا جعله مث  نفسه وجب أن ال يدانيه وال يقاربه 

 ( 68)  الف   أحديف 
قال السماوي مبيناا وجه الداللة من اآلية على ما يريده الشيعة: "اإذا عرانا أن علياا بنص الكتاب هو نفس 

..اه  يصح الرجوع إىل أحد من الناس أَيا كان ونفس الرسول موجود بينهم وسلم.رسول هللا صلى هللا عليه 
 (69.. ونفس الرسول حاضر". )حاكم.وه  حيكم الناس 

وقال ابن املطهر احللي مبيناا وجه الداللة من اآلية: "نق  اجلمهور كااة أن أبناءان إشارة إىل احلسن واحلسني 
ونساءان إشارة إىل ااطمة، وأنفسنا إشارة إىل علي وهذه اآلية دلي  على ثبوت اإلمامة لعلي ْلنه تعاىل قد 

اا لو كان غري ايبقى املراد ابملساواة له الوالية وأي  جعله نفس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واالحتاد حمال
هؤالء مساوَيا هلم وأا   منهم يف استجابة الدعاء ْلمره تعاىل أبخذهم معه ْلنه يف موضوع احلاجة وإذا كانوا 
هم اْلا   تعينت اإلمامة ايهم وه  ختفى داللة هذه اآلية على املطلوب إال على من استحوذ الشيطان عليه 

 (70) .1مبجامع قلبه وحببت إليه الدنيا اليت ال يناهلا إال مبنع أه  احلق من حقهم" وأخذ
يقال هلم: إن استداللكم هبذه اآلية على إمامة علي رضي هللا عنه مردود وابط   والرد على استدالهلم هذا:

ونفس علي غري  هودلي  واضح على اجله  والقول بغري علم إذ تقريرهم أن الرسول عىن بقوله: أنفسنا نفس
 مسلم هلم.

                                                 
 .3/485تفسري التبيان للطوسي  - 68
 99-2/98اإلمامة يف صوء الكتاب والسنة  - 69
 .1/268، كتاب الصايف يف تفسري القرآن 1/148، حق اليقني 34-4/33منهاج الكرامة املطبوع مع منهاج السنة  - 70
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قال شيخ اإلسم م ابن تيمية رمحه هللا تعاىل مبيناا بطم ن اهمهم من اآلية مساواة علي للرسول صلى هللا عليه 
وسلم حيث قال: "وهو خم ف املستعم  يف لغة العرب ومما يبني ذلك أن قوله: }نساءان{ ال خيتص بفاطمة 

د ذلك لكن مل يكن عنده إذ ذاك إال ااطمة، اإن رقية وأم كلثوم كن ق ب  من دعاه من بناته كانت مبنزلتها يف
تواني قب  ذلك اكذلك أنفسنا ليس خمتصاا بعلي ب  هو صيغة مجع كما أن نساءان صيغة مجع وكذلك أبناءان 

 (71)صيغة مجع وإمنا دعا حسناا وحسيناا ْلنه مل يكن ممن ينسب إليه ابلبنوة سوامها" "
حفة االثىن عشرية" وما قاله علماؤهم أبن الشخص ال يدعو نفسه اكم م مستهجن إذ قد وجاء يف خمتصر الت

شاع وذاع يف العرف القدمي واجلديد أن يقال: دعته نفسه إىل كذا ودعوت نفسي إىل كذا }ااطاوَّعاْت لاهُ ن اْفُسُه 
من االستعماالت الصحيحة  .، وأمرت نفسي، وشاورت نفسي إىل غري ذلك30ق اْت ا أاِخيِه{ سورة املائدة آية/

الواقعة يف كم م البلغاء اكان معىن )ندع أنفسنا( حن ر أنفسنا وأي اا: لو قرران أن اْلمري من قب  النيب ملصداق 
 )أنفسنا( امن

تقرره، من قب  الكفار ملصداق )أنفسكم( يف أنفس الكفار مع أهنم مشتكون يف صيغة )ندعو( وال معىن 
لدعوة النيب إَيهم وأبناءهم بعد قوله: )تعالوا( اعلم أن اْلمري داخ  يف اْلبناء حكماا كما أن احلسنني داخم ن 

: قد جاء لفظ نت من غري ريبة يف ذلك وأي اا يف اْلبناء كذلك ْلهنما ليسا اببنني حقيقة وْلن العرف يعد اخل
رُِكْم{ سورة البقرة آية/ . 84النفس مبعىن الشريك يف النسب والدين كقوله تعاىل: }واال خُتْرُِجونا أانْ ُفساُكْم ِمْن ِدَيا

ْعُتُموُه ظانَّ  11أي: أه  دينكم }واال ت اْلِمُزوا أانْ ُفساُكْم{ سورة احلجرات آية/ ِمنااُت اْلُمْؤِمُنونا وااْلُمؤْ }لاْوال ِإْذ مسِا
. الما كان لألمري اتصال ابلنيب صلى هللا عليه وسلم، يف النسب والقرابة 12أبِانْ ُفِسِهْم خارْياا{ سورة النور آية/

 (72)واملصاهرة واحتاد يف الدين وامللة وكثرة املعاشرة واْللفة وهذا غري بعيد ام  يلزم املساواة" 
ولو سلم للشيعة مبساواة علي للرسول صلى هللا عليه وسلم يف مجيع الصفات كما يزعمون للزم من ذلك 
"اشتاكه يف خصائص النبوة وغريها من اْلحكام اخلاصة به وهو ابط  ابإلمجاع ْلن التابع دون املتبوع، 

ط  ه صلى هللا عليه وسلم وهو ابوأي اا: لو كانت اآلية دليم ا إلمامته لزم   أن يكون علي   إماماا يف زمن
ابالتفاق وإن قيدوا بوقت دون وقت االتقييد ال دلي  عليه يف اللفظ ام  يكون مفيداا للمدعي إذ هو غري 

 (73) متنازع ايه".
أما زعمهم لو كان غري من دعاهم عند املباهلة مساوَيا هلم وأا   منهم يف استجابة الدعاء ْلمره تعاىل 

 موضع احلاجة وإذا كانوا هم اْلا   تعينت اإلمامة ايهم يقال هلم: "مل يكن املقصود أبخذهم معه ْلنه يف
                                                 

 .4/35منهاج السنة  - 71
 .156خمتصر التحفة االثىن عشرية ص/ - 72
 املصدر السابق نفس الصفحة. - 73
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من أخذه صلى هللا عليه وسلم علياا وااطمة واحلسن واحلسني رضي هللا عنهم إجابة الدعاء إذ دعاؤه صلى 
 هللا عليه وسلم وحده كاف

ا  كلهم ودعا هبم كما كان يستسقي هبم وكم  ولو كان املراد مبن دعاه معه أن يستجاب دعاؤه لدعا املؤمنني
 (74) كان يستفتح بصعاليك املهاجرين وكان يقول: "اه  تنصرون وترزقون إال ب عفائكم"

أي: بدعائهم وصم هتم وإخم صهم ومن املعلوم وإن كان علي وااطمة واحلسن واحلسني جمايب الدعوة اكثرة  
دعوة من دعاه إجابة دعائه ب  ْلج  املقابلة بني اْله   الدعاء أبلغ يف اإلجابة لكن مل يكن املقصود من

واْله ، ومن املعلوم ابل رورة لدى ك  مسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم لو دعا أاب بكر وعمر وعثمان 
وطلحة والزبري وابن مسعود وأيب بن كعب ومعاذ بن جب  وغريهم للمباهلة لكانوا من أعظم الناس استجابة 

عاء هؤالء وغريهم أبلغ يف إجابة الدعاء لكن مل َيمره هللا   سبحانه   أبخذهم ْلنه مل حيص  به ْلمره وكان د
املقصود اإن املقصود أن أولئك َيتون مبن يشفقون عليه طبعاا كأبنائهم ونسائهم ورجاهلم الذين هم أقرب الناس 

هم نزول البهلة جانب ومل يكن يشتد عليإليهم الو دعا النيب صلى هللا عليه وسلم قوماا أجانب ْلتى أولئك أب
أبولئك اْلجانب كما يشتد عليهم نزوهلا ابْلقربني إليهم اإن طبع البشر خياف على أقربيه ما ال خياف على 

 (75) .قرابتهاْلجانب اأمر النيب صلى هللا عليه وسلم أن يدعو قرابته وأن يدعو أولئك 
لك ليست ايها ما يدل على إمامة علي وبنيه كما يزعم الشيعة ذاتبني مما تقدم ذكره عن أه  العلم أن اآلية 

وأن استدالل الشيعة هبا على هذا املطلب تعسف منهم وتلكف خاطئ وااسد وغاية ما تدل عليه اآلية هو 
اختصاص علي رضي هللا عنه هبذه املنقبة على غريه من الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم أمجعني وكون الرسول 

 عليه وسلم أشركه يف املباهلة إمنا هو إرضاء للخصم وإاحام له إذ املعروف من طبيعة اإلنسان أال صلى هللا
يعرض أقاربه للهم ك اكونه عليه الصم ة والسم م يدعو ألصق الناس به وأقرهبم إليه دلي  واضح على صحة 

ملا ابتلوا بداع  ته ولكن الشيعةنبوته وهلذا ملا رأى نصارى جنران صدقه خااوا على أنفسهم وختلوا عن مباهل
 (76احلق وعدم التسليم له أصيبوا بعدم اهم ما تدل عليه آَيت الكتاب العزيز. )

 
 
 
 

                                                 
 من حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه 6/88، صحيح البخاري مع شرحه اتح الباري 5/198انظر احلديث يف مسند أمحد  - 74
 .4/35منهاج السنة  - 75
 (561/ ص  2)ج  -عقيدة أه  السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام  - 76
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 من مباهالت العلماء السادس: صورالفصل 
 احلق كيف اظهر هللاو  ْله  الباط السنة  أه يف هذه الصفحات مع صور من مباهم ت  املسلم: نقفأخي 

حيملون  لثقتهم ابحلق الذي اْلاذاذكيف طلبها العلماء ، و حمق أهلهو  أبط  الباط و  ،على لسان أه  احلق
  .لوائه

اْلُقْصراى)عن مسروق عن عبد هللا قال من شاء العنته ْلنزلت سورة النساء 
()  () أاْرب اعاةا أاْشُهٍر واعاْشراا (77

  .(78)  .(234 :آية ،سورة البقرة
مل يذكر  إن هللا ،اْلسود من شاء العنته عند احلجر :أنه كان يقول .وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس

ئي ِإبْ رااِهيما واِإْسحااقا واي اْعُقوبا مث تم  ،يف القرآن جداا وال جدة إن هم إال اآلابء  ( )سورة : ) واات َّب اْعُت ِملَّةا آابا
  .(79.()6 :آية ،اجلمعة

  .(80( )اجلد تم عنا أينا أسوأ قوالعن ابن عباس قال لوددت أين والذين خيالفوين يف 
من  ،: ) ِمْن ِنسااِئِهْم ( )سورة اجملادلةعن ابن عباس: من شاء ابهلته أن الظهار ليس من اْلمة، إمنا قال هللا:

  .( (81().2 :اآلية
 نُ ْؤهِتاا أاْجراهاا مارَّتانْيِ ي اْقُنْت ِمْنُكنَّ َّللَِِّ واراُسولِِه وات اْعماْ  صااحِلاا  ) وامانْ  :يف قوله تعاىلقال عكرمة رضي هللا عنه 

: من شاء -رضي هللا عنهما  -قال  ،.(34 - 31 :اآلَيت ،واأاْعتاْدانا هلااا رِْزقاا كارمياا ( اآلَيت )سورة اْلحزاب
  .(82)سلم و  أبهلته اهنا نزلت يف أزواج النيب صلى هللا عليه

  .(83«)الشَّْعيب »  :واممَّْن طالابا ) اْلُمبااهالاةا ( *
  .(84«)اْلْوزااِعي » وكاذالك 

                                                 
ومسوها "القصرى" لتسميتهم السورة الرابعة من القرآن: "سورة النساء  .مسة والستون من كتاب هللاالسورة اخلا ،هي"سورة الطم ق" - 77

 .للفرق بينهما ،الطوىل"
 وغريهم ؛ وإسناده صحيح  ،(3464برقم )« سننه»(، والنسائي يف 1963برقم )« سننه»أخرجه أبو داود يف  - 78
 .وإسناده حاسان ،(51برقم )« سننه»أخرجه سعيد بن منصور يف  - 79
 (.2925برقم )« سننه»أخرجه الدارمي يف  - 80
 .( 15027برقم ) « سننه الكربى » (، والبيهقي يف 267برقم )« سننه»أخرجه الدارقطين يف  - 81
 (.484/  3، )«تفسري ابن كثري»أنظر:  - 82
 (.142/  27، )«تفسري ابن جرير»أنظر:   - 83
 (. 170/  35البن عساكر )« اتريخ دمشق»و (2372( ورقم )82/  2)للبيهقي « السنن الكربى»أنظر:  - 84
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ْيُث قاالا عاْن ب اْعِض  «تيِميَّة ابن»وأي اا شايخ اإلْسم ِم  (، واقاالا عاْن 85)م وطلبت مباهلة بع ه ُخُصوِمِه:حا
 (. 86نتهى )ا ُمبااهالات اُهْم(ماا داخاُلوا ِايِه ِمْن " القاْرماطاِة " حاىتَّ أْظهاْرُت  )واب اي َّْنتُ  ب اْعِ ِهْم:
واذاكارا ذاِلكا يف ُمقادِّماِة نُونيَِّتِه ) ،)اْلُمعاطِّلاِة(ِمْن  «القيِّمِ  ابنُ »طالاب اهاا  * واقادْ 

87).  
ا أمر هللا به وينبغي العدول إىل م اائدة،إذا انتهت إىل هذا احلد مل يبق ايها  )واملناظرة :-هللا  رمحه-وقال 
 . (88) من املباهلة ( ؛ وذكر آية " آل عمران " -هللا عليه وسلم  صلى-رسوله 
حلوادث يف أَيمه ) ومن ا :«هارون الرشيد » أثناء ترمجته للخليفة العباسي  -رمحه هللا  -« السيوطي » وقال 

 بن حسن العلوي حيىي بن عبد هللا» على « عبد هللا بن مصعب الزبريي » مخس وسبعني ومائة ااتى يف سنة 
ك يده يف يده وشب« الرشيد » حب رة « حيىي » ؛ اباهله « الرشيد » أنه طلب إليه أن خيرج معه على « 

ذا اكلين أمري املؤمنني همل يدعين إىل اخلم ف واخلروج على « حيىي » " اللهم إن كنت تعلم أن  :ق  :وقال
حيىي » مث قال  ،اهلاوق« الزبريي » إىل حويل وقويت واسحتين بعذاب من عندك ؛ آمني رب العاملني ؛ اتلجلج 

 (89)انتهى ليومه ! ( « الزبريي » مث  ذلك وقاما ؛ امات « 
بد هللا بن حممد ع» يف رسالته إىل  -رمحه هللا  -« حممد بن عبد الوهاب » الشيخ  ( )املباهلة؟ وقد دعا إىل 

وإما  ،إما إىل كتاب هللا :) وأان أدعو من خالفين إىل أحد أربع :حيث قال -رمحه هللا  -« بن عبد اللطيف 
« بن عباس ا» دعا إليها  اإن عاند دعوته إىل " املباهلة " كما ،وإما إىل إمجاع أه  العلم ،إىل سنة رسول هللا

غريمها من يف مسألة راع اليدين و « سفيان « » اْلوزاعي » وكما دعا إليها  ،يف بعض املسائ  يف الفرائض
 .(90)أه  العلم ( انتهى 

 من أحبه و-هللاقبحه  –ابن عريب  حمليب-هللا  رمحه-حجر احلااظ ابنمباهلة 
 حال شيخهممباهلة احلااظ ابن حجر أتباع ابن عريب يف  

قال السخاوي يف اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسم م احلااظ ابن حجر العسقم ين: ومع واور علمه )يعين 
.. إىل أن قال: .شيخه احلااظ ابن حجر العسقم ين( وعدم سرعة غ به، اكان سريع الغ ب يف هللا ورسوله

ُا أنه جرى بينه وبني بعض احملبني البن عريب منازعة كثرية يف أمر ابن عريب، أدت  واتفق كما مسعته منه مراراا

                                                 
 .( 82/  4« )جمموع الفتاوى» - 85
 ( 520ص )« السبعينية» - 86
 ( 31/  1«  ) الكااية الشااية بشرح ابن عيسى » أنظر:  - 87
 .( 359/  2)  ،«خمتصر الصواعق املرسلة» - 88
 (. 278/  3للذهيب ) « خ اإلسم م اتري» (؛ وانظر:  117، ص )«اتريخ اخللفاء - 89
 ( 41/  1)  ،«الدرر السنية»أنظر:  - 90
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إىل أن انل شيخنا من ابن عريب لسوء مقالته. الم يسه  ابلرج  املنازع له يف أمره، وهدَّده أبن يغري به الشيخ 
ء ليذكر للسلطان أن مجاعة مبصر منهم ام ن يذكرون الصاحلني ابلسو صفاء الذي كان الظاهر برقوق يعتقده، 

وحنو ذلك. اقال له شيخنا: ما للسلطان يف هذا مدخ ، لكن تعالا نتباه ؛ اقلما تباه  اثنان، اكان أحدمها  
 كاذابا إال وأصيب.

 ك، اقال ذلك.لعنتاأجاب لذلك، وعلَّمه شيخنا أن يقول: اللهم إن كان ابن عريب على ضم ل، االعاينِّ ب 
 وقال شيخنا: اللهم إن كان ابن عريب على هدى االعينِّ بلعنتك. وااتقا.

قال: وكان املعاند يسكن الروضة، ااست ااه شخص من أبناء اجلند مجي  الصورة، مث بدا له أن يتكهم، وخرج 
يٍء مرَّ على أحسَّ بشيف أول اللي  مصمماا على عدم املبيت، اخرجوا يشيعونه إىل الشختور، الما رجع 

رجله، اقال ْلصحابه: مرَّ على رجلي شيء انعم اانظروا، انظروا الم يروا شيئاا. وما رجع إىل منزله إال وقد 
 وما أصبح إال ميتاا. ،عمي

وكان ذلك يف ذي القعدة سنة سبع وتسعني )وسبع مئة(، وكانت املباهلة يف رم ان منها. وكان شيخنا عند 
 (91رَّف من ح ر أن من كان مبطم ا يف املباهلة ال َت ي عليه سنة. انتهى )وقوع املباهلة ع

تند عندما ادعى القادَيين تلك الدعاوى العري ة اليت ليس هلا مس -هللاقبحه  – مباهلة غالم أمحد القادايين
ناظر اإلسم م اْلْمرِْتسارِي ممن عق  أو نق  قام عليه الغيورون من العلماء، وعلى رأسهم شيخ العلماء ثناء هللا 

وحمامي املسلمني يف القارة اهلندية، اقد جرى بينه وبني الغم م القادَيين عدة مناظرات ومناقشات حتريرية 
 (.92وتقريرية)

 وكان االنتصار دائماا للشيخ ثناء هللا، احص  أن غ ب القادَيين، وطلب أن يكون بينهما مباهلة.
م يستفتح ويدعو هللا أن يقبض الكاذب يف حياة صاحبه، ويسلط 1907بري إ 5وكتب املتنبئ الدجال يف 

 (..93عليه مث  داء الطاعون يكون ايه حتفه)
واعم ا قُبلت دعوته هذه، وُق ي بينه وبني ثناء هللا ابحلق، وبعد ثم ثة عشر شهراا وعشرة أَيم ابل بط جاءه 

ملرض الذي   ثناء هللا، نعم بنفس الصورة وبنفس اق اء هللا وقدره بصورة بشعة، كان يتمناها للشيخ اجللي
 (..94نص عليه هو ابلكولريا )

                                                 
 (.198- 2'العقد الثمني يف اتريخ البلد اْلمني' )و (1002- 3/1001اجلواهر والدرر  - 91
 .154القادَينية لظهري ص - 92
 .148املوجز يف اْلدَين واملذاهب املعاصرة، للعق  والقفاري ص - 93
 .157القادَينية لظهري ص - 94
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وقد بني ابنه بشري أمحد ذلك بقوله: =أخربتين أمي أن ح رته _ أي الغم م _ احتاج إىل بيت اخلم ء بعد 
عرين، مث شالطعام مباشرة، مث انم قليم ا، وبعد ذلك احتاج إىل بيت اخلم ء، اذهب مرة أو مرتني بدون أن ي

ُجُه  أيقظين ارأيت أنه ضعف جداا، وما استطاع الذهاب إىل سريره؛ الذا جلس على سريري أان ابدأت أمسِّ
ُحه، وبعد قلي  أحس ابحلاجة مرة أخرى، ولكن اآلن ما استطاع الذهاب إىل بيت اخلم ء، الذا ق اها  وأمسِّ

اها مث نتهاه اجاءته احلاجة مرة أخرى، اق عند السرير، واضطجع قليم ا بعد الق اء، ولكن ال عف بلغ م
 (.95جاءه القيء، وبعدما ارغ من القيء خر على ظهره، واصطدم رأسه خبشب السرير، وتغريت حالته )

هذا وقد نشرت اجلرائد اهلندية آنذاك أن غم م أمحد املتنيب القادَيين ملا ابتلي ابلكولريا كانت النجاسة خترج 
 (.96كان جالساا يف بيت اخلم ء لق اء احلاجة)من امه قب  املوت، ومات و 

م 1908مايو 26وهكذا واااه أجله، وتويف على هذه الصورة البشعة وذلك يف العاشرة والنصف صباحاا بتاريخ 
امات، وبقي الشيخ ثناء هللا حياا بعد موت القادَيين قريباا من أربعني سنة يهدم بنيان القادَينية، ويقمع 

 جذورهم.
 (98(.)97ب هللا الكذَّاب، وذلك بعد أن القى ألواانا من العذاب)وهكذا كذَّ 

 -رمحه هللا-مباهلة الشيخ حسن خان القنوجي 
ع أردت املباهلة يف ذلك الباب   يعين ابب صفات هللا تعاىل   م» هللا:قال صدِّيق حسن خان القنوجي رمحه 

 (99« )بع هم الم يقم املخالف غري شهرين حىت مات
  

  

                                                 
 .158_ 157القادَينية لظهري ص - 95
 املرجع السابق.- 96
 .159انظر القادَينية لظهري ص- 97
 (210/ ص  1)ج  -رسائ  يف اْلدَين والفرق  - 98
 (334/ 5عون الباري حل  أدلة صحيح البخاري  - 99
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 فتاوى العلماء يف املباهلة السابع:الفصل 
 وردت يف قوله واليت عهده،املباهلة اليت حصلت بني الرسول صلى هللا عليه وسلم والنصارى يف  السؤال:

ورة آل عمران س) تعاىل: } ااماْن حااجَّكا ِايِه ِمْن ب اْعِد ماا جااءاكا ِمنا اْلِعْلِم ا اُقْ  ت اعاالاْوا نادُْع أابْ نااءاانا واأابْ نااءاُكْم {
ه  هي وإن مل تكن كذلك ا ،ه  هي خاصة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ،( إىل آخر اآلية الكرمية61اآلية 

 ؟خاصة مع النصارى
 وبعد: وصحبه،احلمد هلل والصم ة والسم م على رسوله وآله 

النصارى  ب  حكمها عام له وْلمته مع ،ج: ليست املباهلة خاصة ابلرسول صلى هللا عليه وسلم مع النصارى
ملباهلة وإن كان الذي وقع منها يف زمنه صلى هللا عليه وسلم يف طلبه ا ،ْلن اْلص  يف التشريع العموم ،وغريهم

 .اهذه جزئية تطبيقية ملعىن اآلية ال تدل على حصر احلكم ايها ،(100من نصارى جنران )
 .وآله وصحبه وسلموابهلل التوايق وصلى هللا على نبينا حممد 
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلاتاء

 الرئيس      انئب رئيس اللجنة      ع و          ع و
 (101)عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ( /عبد الرزاق عفيفي /عبد هللا بن غدَين  /عبد هللا بن قعود 

 مىت جيوز أن أقول املباهلة؟
 احلمد هلل والصم ة والسم م على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد: الفتوى

ام  مانع من املباهلة إذا أراد اإلنسان إظهار احلق أو إبطال الباط ، وقد ثبت عن بعض الصحابة اع   -
 (102الفقيه ) عبد هللاذلك،.وهللا أعلم.املفيت: مركز الفتوى إبشراف د.

  ة املباهلةاإلسالم ابن تيميه يف آيما هو رأي شيخ : السَُّؤالُ  
 ]اجْلََواُب[ احلمد هلل 

 أوال:
  على الظامل منا.لعنة هللا :ايقولوا ،واملقصود منها أن جيتمع القوم إذا اختلفوا يف شيء املم عنة،املباهلة هي 

ثاِ  آاداما خالا  تعاىل:وآية املباهلة هي قوله  اٍب مُثَّ قاالا لاُه ُكْن ا اياُكوُن * احلْاقُّ قاُه ِمْن تُ را )ِإنَّ ماثا ا ِعيساى ِعْندا اَّللَِّ كاما
ِينا * ااماْن حااجَّكا ِايِه ِمْن ب اْعِد ماا جااءاكا ِمنا اْلِعْلِم ا اُقْ  ت اعاالاوْ  نادُْع أابْ نااءاانا  اِمْن رابِّكا اام ا تاُكْن ِمنا اْلُمْمتا

                                                 
 (.385/  5(، والبيهقي يف ]الدالئ [ )1617قصة املباهلة مع نصارى جنران ذكرها الطربي يف تفسريه برقم ) - 100
 اتاوى الشبكة اإلسم مية - 101
 [2622/ 8اتاوى الشبكة اإلسم مية ] - 102
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تاِهْ  ا اناْجعاْ  لاْعناةا اَّللَِّ عالاىواأابْ نااءاُكْم واِنسااءاانا واِنسااءاُكْم واأان ْ  اِذِبنيا( ُفساناا واأانْ ُفساُكْم مُثَّ ن اب ْ -59]آل عمران/ .اْلكا
61] 

وكان سبب نزول هذه اآلية أن واد نصارى جنران حني قدموا املدينة جعلوا جُيادلون يف نيب هللا عيسى عليه 
 واإلهلية.ويزعمون ايه ما يزعمون من البنوة  السم م،

 .بعدما أقام عليهم النيب صلى هللا عليه وسلم الرباهني أبنه عبد هللا ورسوله ،وقد تصلبوا على ابطلهم
 ، ر هو وأهله وأبناؤهأبن حي ،ادعاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املباهلةاأمره هللا تعاىل أن يباهلهم 

 .عقوبته ولعنته على الكاذبني مث يدعون هللا تعاىل أن ينزل ،وهم حي رون أبهلهم وأبنائهم
هؤالء  وقال: نهم،عاأح ر النيب صلى هللا عليه وسلم علي بن أيب طالب وااطمة واحلسن واحلسني رضي هللا 

 أهلي.
 ذلك؟ه  جييبونه إىل  بينهم:اتشاور واد جنران ايما 

 ،ه وبذلوا له اجلزيةاصاحلو  ،وهمهم وأوالدهم وأهل هلكوا،ْلهنم عراوا أهنم إن ابهلوه  جييبوه؛ااتفق رأيهم أن ال 
 (103()ينظر: ".اأجاهبم صلى هللا عليه وسلم لذلك ،وطلبوا منه املوادعة واملهادنة

إال  ،سنةب  كم مه ايها ككم م سائر أه  ال ،لشيخ اإلسم م ابن تيمية رأي خاص يف آية املباهلة اثنياا: ليس
 .أنه قد بني بعض املفاهيم املغلوطة اليت حياول البعض أخذها من هذه القصة

 نقاط:ونستطيع أن نلخص كم م شيخ اإلسم م يف املباهلة يف 
إتيان النيب صلى هللا عليه وسلم بعلي وااطمة واحلسن واحلسني رضي هللا عنهم عند املباهلة اثبت -1

 الصحيحة.ابْلحاديث 
" أما أخذه علياا وااطمة واحلسن واحلسني يف املباهلة احديث صحيح رواه مسلم عن  قال شيخ اإلسم م:

ِذِه اآْلياُة )ا اُقْ  ت اعاالاْوا نادُْع أابْ نااءاانا واأاب ْ  :قال يف حديث طوي  وقاص،سعد بن أيب  ..( داعاا .نااءاُكمْ لامَّا ن ازالاْت ها
ُ عالاْيِه واسالَّما  ناا  راُسوُل اَّللَِّ صالَّى اَّللَّ ي ْ :عاِليًّا وااااِطماةا واحاساناا واُحسا ِء أاْهِلي ". ا ا اقاالا  (104انتهى. )للَُّهمَّ هاُؤالا

 اْلمة.يف ذلك داللة على أهنم أا   هذه  ليس-2
 .(105انتهى( )" ال داللة يف ذلك على اإلمامة وال على اْلا لية ".  قال:

                                                 
 .(968/ 1"تفسري السعدي" ) ،(49/ 2تفسري ابن كثري" ) - 103
 .(123/  7"منهاج السنة النبوية" )- 104
 (7/123"منهاج السنة النبوية" )- 105
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سن كما مل يوجب أن تكون ااطمة وح  الصحابة،" وال يقت ي أن يكون من ابه  به أا   من مجيع  وقال:
 (106)انتهى.وحسني أا   من مجيع الصحابة ". 

 عنده.ال أا لهم  نسباا،إمنا خيتار هلا اإلنسان أقرب الناس منه  املباهلة-3
  ابْلقربني أن املباهلة إمنا حتص اقط:ء " وسبب دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم هلؤال اإلسم م:قال شيخ 

 . "..وإال الو ابهلهم ابْلبعدين يف النسب وان كانوا أا   عند هللا مل حيص  املقصود إليه،
الم يؤمر  نده،عوإن كان غريهم أا   منهم  نسباا،سلم و  " وهؤالء أقرب الناس إىل النيب صلى هللا عليه وقال:

من  ملا يف ِجِبّلة اإلنسان به،ود أن يدعو ك  واحد منهم أخص الناس ْلن املقص أتباعه؛أن يدعو أا   
 ...اخلوف عليه وعلى ذوي رمحه اْلقربني إليه

ااون عليهم ما وهم خي ،اأولئك أي ا حيتاجون أن يدعوا أقرب الناس إليهم نسبا العدل،واملباهلة مبناها على 
وهلذا امتنعوا عن املباهلة لعلمهم أبنه على احلق وأهنم إذا ابهلوه حقت عليهم هُبْلة  ،ال خيااون على اْلجانب

 (107)..وعلى اْلقربني إليهم ". انتهى ،هللا
ختصيص علي بن أيب طالب وااطمة واحلسن واحلسني ابملباهلة أهنم أخص أه  بيته به يف ذلك  سبب-4

 الوقت.
مل يكن ذلك و  وابنيهما،ب  دعا علياا وااطمة  اخلصائص،قال شيخ اإلسم م: " وأما آية املباهلة اليست من 

 "(108).انتهى.ب  ْلهنم أخص أه  بيته".  اْلمة،ْلهنم أا   
من  ومل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم قد بقي ،" وآية املباهلة نزلت سنة عشر ملا قدم واد جنران وقال:

 .وال كان له به اختصاص كعلي ،والعباس مل يكن من السابقني اْلولني ،ال العباسأعمامه إ
تعني علي رضي ا ،.. مبؤتة سنة مثان.وكان جعفر قد قت  قب  ذلك علي،وأما بنو عمه الم يكن ايهم مث  

 (109).انتهى.هللا عنه ". 
 ..ذلك.اإن رقية وأم كلثوم وزينب كنَّ قد تواني قب   ااطمة،" مل يكن عنده إذ ذاك إال  وقال:

 ،ودا إذ ذاكإن كان موج ،اإن إبراهيم ،ْلنه مل يكن ممن ينسب إليه ابلبنوة سوامها وحسيناا؛وإمنا دعا حسناا 
 (110)..اهو طف  ال يُدعى ". انتهى

                                                 
 .(125/ 7"منهاج السنة النبوية" )- 106
 (5/45"منهاج السنة النبوية" )- 107
 (4/419جمموع الفتاوى" ) - 108
 .(7/125"منهاج السنة النبوية" )- 109
 .(129/ 7"منهاج السنة النبوية" )- 110
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بزعم أن هللا  ،ةاة واإلمامليس يف آية املباهلة دلي  على أحقية علي بن أيب طالب رضي هللا عنه للخم  -5
 (،...ناا واأانْ ُفساُكمْ )ا اُقْ  ت اعاالاْوا نادُْع أابْ نااءاانا واأابْ نااءاُكْم واِنسااءاانا واِنسااءاُكْم واأانْ ُفسا  :جعله مقام نفس الرسول بقوله

 العامة.الم يبق إال املساواة له يف الوالية  حمال،واالحتاد يف النفس 
ْلن  تنع،ممب  محله على ذلك  ذلك،وال دلي  على  املساواة،" ال نسلم أنه مل يبق إال  اإلسم م:قال شيخ 

 غريه.ال علياا وال  ،-وسلمصلى هللا عليه  -أحداا ال يساوي رسول هللا 
ْعُتُموُه ظانَّ ا املساواة،وهذا اللفظ يف لغة العرب ال يقت ي  ُنونا ْلُمْؤمِ قال تعاىل يف قصة اإلاك )لاْوالا ِإْذ مسِا

 .( ومل يوجب ذلك أن يكون املؤمنون واملؤمنات متساوين خارْياا.وااْلُمْؤِمنااُت أبِانْ ُفِسِهْم 
تُ ُلوا أانْ ُفساُكْم ذاِلُكْم خارْيٌ لاُكْم ِعنْ  رِِئُكْم اااق ْ رِِئُكْم( أي وقد قال هللا تعاىل يف قصة بين إسرائي  )ا اُتوبُوا ِإىلا ابا دا ابا

 .عبدهوال أن يكون من عبد العج ا مساوَيا ملن مل ي ، يوجب ذلك أن يكونوا متساوينومل بع ا،يقت  بع كم 
 متساوين.ري وان كانوا غ بع اا،وكذلك قد قي  يف قوله )واالا ت اْقتُ ُلوا أانْ ُفساُكْم( أي ال يقت  بع كم 

وهذا هني جلميع املؤمنني  ،ويعيبهايطعن عليه  ،وقال تعاىل )واالا ت اْلِمُزوا أانْ ُفساُكْم( أي ال يلمز بع كم بع اا 
وال  ،الف يلة وال يف ،ال يف اْلحكام ،مع أهنم غري متساوين ،أن ال يفع  بع هم ببعض هذا الطعن والعيب

 ...وال اإلمام كاملأموم ،الظامل كاملظلوم
كاالشتاك يف   ،والتجانس واملشاهبة يكون ابالشتاك يف بعض اْلمور ،اهذا اللفظ يدل على اجملانسة واملشاهبة

 (112)..وهللا أعلم(111)..اإلميان ". انتهى

 املباهلة ال ختتص ابلرسول عليه الصالة والسالم
وه   ؟]السُّؤااُل[ ]ه  حكم املباهلة خاص ابلرسول عليه الصم ة والسم م أم ميكن أن يكون عاما للمسلمني

لو كان عاما للمسلني جيوز أن يعرض من قب  أه  السنة واجلماعة على الفرق ال الة؟ وه  من املؤكد حدوث 
 املباهلة؟[  آية تظهر احلق لو أجريت 

َوى[  احلمد هلل والصم ة والسم م على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد: ]الَفت ْ
، والدلي  املتباهلني ليست خاصة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ااملباهلة: وهي الدعاء ابللعنة على الكاذب من

على ذلك أن كثرياا من الصحابة كان يدعو غريه للمباهلة، منهم ابن مسعود رضي هللا عنه دعا للمباهلة يف 
 مسألة عدة احلام ، وأهنا تنتهي بوضع احلم ، ال أببعد اْلجلني.

                                                 
 (123/  7"منهاج السنة النبوية" )- 111
 [115/ 3موقع اإلسم م سؤال وجواب ] - 112
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 للمباهلة يف مسألة العول يف الفرائض، وال أبس يف مباهلة أه ومنهم ابن عباس رضي هللا عنه كان يدعو 
السنة واجلماعة ْله  الشرك والبدع وحنوهم، ولكن بعد إقامة احلجة، والسعي يف إزالة الشبه، وتقدمي النصح 
واإلنذار، وعدم نفع ذلك كله. وليس من ال روري ظهور آية تدل على كذب املبط  وظلم الظامل ْلن هللا 

 ميه  ويؤخر، ابتم ء واستدراجاا.تعاىل 
 (113وهللا أعلم. ()

 حكم املباهلة يف األمور غري املستحقة
 ما رأيك ايما يفعله كثري من الناس والشباب حينما خيتلفون يعمدون إىل املباهلة؟  :السؤال

 اجلواب
ة هللا علّي إن  يقول: لعناملباهلة ما هي؟ اثنان متخالفان يقوالن: لعنة هللا علّي إن كنت من الكاذبني، وذاك  

كنت من الكاذبني، أو غ ب هللا علّي، أو أهلكين هللا إذا كنت كاذابا يدعو على نفسه ابهلم ك إذا كان  
كاذابا، ه  هذه تُفع  ْلي شيء وْلبسط اْلشياء؟ أي: أهنم اختلفوا هذه سيارة ام ن أو سيارة ام ن قال: 

عاالاْوا  هذه الدرجة، وأما املباهلة اقد قال هللا عز وج : } ا اُقْ  ت ا تعال نتباه ، اهذه من املصائب أن ينزلوا إىل
تاِهْ  ا اناْجعاْ  لاْعنا  [ 61تا اَّللَِّ { ]آل عمران:نادُْع أابْ نااءاانا واأابْ نااءاُكْم واِنسااءاانا واِنسااءاُكْم واأانْ ُفساناا واأانْ ُفساُكْم مُثَّ ن اب ْ

ته ، هللا على الظامل ايهم وعلى الكاذب ايهم، بيننا وبني أه  الكتاب نباإذاا هذه مع أه  الكتاب جيع  لعنة 
 (114وليس بني مسلمني على شيء اتاه يقولون: تعال نتباه  !)

 :السؤال
ه  جيوز املباهلة مع أه  الكتاب كما ذكر يف القرآن الكرمي أن الرسول صلى هللا عليه وسلم دعا النصارى 

 خرياجزاكم هللا و  إىل ذلك اأبوا
 :الفتوى

احلمد هلل والصم ة والسم م على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد: امباهلة أه  الكتاب جائزة، وال خيتص 
 (115وهللا أعلم. املفيت: مركز الفتوى إبشراف د.عبدهللا الفقيه () ذلك ابلنيب صلى هللا عليه وسلم،

  

                                                 
 [1132/ 10اتاوى الشبكة اإلسم مية ] - 113
 [80/ 234دروس للشيخ حممد املنجد ] - 114
 [1568/ 6اتاوى الشبكة اإلسم مية ] - 115
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 :السؤال
السم م عليكم، لدي سؤال: مسعت عن حلف ميني يسمى التم عن أو حنو ذلك حيلف ايه طراان أهنما ال 

أريد  ؟يكذابن على بع هما ومن يكذب أتتيه عقوبة؟ ه  صحيح حدوثه يف زمن الرسول؟ وما صيغته
 .معلومات عنه. وجزيتم عين خرياا 

 اجلواب
 لع  اْلخ السائ  اشتبهت عليه مسألتان:

اللعان، وهو الذي يكون بني الزوجني عندما يقذف الزوج زوجته ابلزان، ايتم عنان، وصفة اللعان: أن  اْلوىل:
إن لعنة  :حيلف ك  واحد منهما أربعة أميان أنه مل يقع منه ما رماه به الطرف اآلخر ويقول الزوج يف اخلامسة

فرق علي إن كنت من الكاذبني، مث يهللا علّي إن كنت من الكاذبني، وبينما تقول الزوجة: إن غ ب هللا 
 بينهما القاضي، وال جيتمعان إىل اْلبد.

 الثانية: املباهلة، وهي لغة واصطم حاا تدور على املعاين اآلتية:
 :ابه  مباهلة، أي لعن ك  منهما اآلخر، ويقال ابته  إىل هللا: أي ت رع إليه واستس  يف الدعاء، ويقال

ته  ا اتداعوا ااستنزلوا لعنة هللا على الظامل منهم، ومنه قوله تعاىل: " مث نبأي اجتمعو  :ابه  بع هم بع اا 
 .[61 :انجع  لعنة هللا على الكاذبني" ]آل عمران

ا يف اآلية السابقة كم  -صلى هللا عليه وسلم-وهبذا يعلم السائ  أن طلب املباهلة كان موجوداا على عهد النيب
ن، وميكنك أخي أن تراجع كم م املفسرين حول هذه اآلية الكرمية اليت جاءت يف سياق حماجة نصارى جنرا

 (116).اللعان واملباهلة/ اجمليب عمر بن عبد هللا املقب  / ع و هيئة التدريس جبامعة القصيم
 :هللا سئل الشيخ األلباين رمحه:سؤال

زل أن، و طلب منهمو  -وسلمصلى هللا عليه -هللا  من املعلوم حديث واد جنران عندما جاءوا إىل رسول:السائ 
عندان أن املباهلة  مااملعلو  ،ادعاهم إىل املباهلة ارا وا ،ت اعاالاْوا نادُْع أابْ نااءاانا { اآلية تعاىل }ا اُق ْ و  هللا سبحانه

بني و  هذا احلكم ْلمر دنيوي بيين ال تكون إال يف أمور العقيدة لكن بعض الناس من املسلمني ميكن سحب
اه  جيوز سحب هذا احلكم على اْلمر  ،يل اأنكره على أخي املسلم مال أنه إذا كانأخي املسلم مبعىن 

  ؟اْلمور الدنيوية بني أخي املسلم يفو  الدنيوي بيين
هذا السؤال هو أنه ال جيوز سحب هذه الواقعة أو هذا احلكم  أقول ابرك هللا ايك إجابة على :الشيخ:اجلواب

 :اثننيلسببني  الشرعي إىل اْلمور املادية

                                                 
 [190/ 8اتاوى واستشارات اإلسم م اليوم ] - 116
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 و اثنيا اْلمور املادية جع  هلا اإلسم م نظاما اليوم أوال ْلن القصة جاءت يف اْلمور العقدية كما يقولون
الم  ،اتح  هذه الق ية املادية هبذه القاعدة الشرعية  (املنكر اليمني علىو  البينة على املدعي )اقال قاعدةو 

بني و  -وسلم صلى هللا عليه-بني رسول هللا  -ج و  عز-هناك جمال للجوء للمباهلة اليت شرعها هللا  يبق
د من سحب ال بو  لكن إن كانو  اصروا على التثليثو  أؤلئك النصارى من النجرانيني الذين أنكروا التوحيد

أو حديث ما ايمكن سحبها إىل خم ف بني  الق ية إىل جانب آخر مل ينص على هذا اجلانب يف أثر ما
ابر ايمكن أنه إذا ك ،أه  السنةو  بعض العقائد كاملعتزلة مثم  يف بعض اْلاكار أو طراني من املسلمني خمتلفني

 بعد إستدالل ك  من الفريقنيو  من كان منا هو املخطئ بعد النقاش ،السين ابملباهلة معتزيل ما اأن يطالبه
ك الق ية إىل سحب تل ميكن ،انجع  لعنة هللا على الكاذبني ،ام  بد أن أحدهم يكون مكابرا ،على اآلخر

  (117اهذا ال جيوز ملا ذكرته لك آنفا) أمور مادية السؤال سحبها إىلو  أما ،املوجودة بينهمامث  هذه للمجانسة 
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 اخلامتة
 أهناو  ي املم عنةاملباهلة ه أنبعد هذه اجلولة يف بطون الكتب تبني لك  مسلم  :.. أخيت املسلمة.أخي املسلم

 اْلمورمن  أمريف  الإال تكون  أهناو  –سلم و  صلى هللا عليه –صحيح سنة النيب و  مشرعة بصريح القران الكرمي
رجى ين يُ العلم الذ أه من و  الصم ح أه يكون من  أنايه  يشتطاملباه   أن، و الدنيوية اْلمورالشرعية ال 

 ينزل عليه غ به -ه سبحان -هللا  أنو  تبني لنا عاقبة املباه  بباط ، و أيديهماحلق على  ظهر هللا تعاىليُ  أن
كيف   رأيناو  ل م لةاو  البدعة ْله السنة  أه مع مباهم ت  عشناو ،-العنة هللا تعاىل على الكاذبني - لعنتهو 
بااِطُ  ِإنَّ اْلبااِط ا  } واُقْ  جااءا احلْاقُّ وازاهاقا الْ  صدق هللا تعاىل إذ يقولو  احلق أعلىو  الباط  أزهق -سبحانه -نه أ

 [81]اإلسراء: كاانا زاُهوقاا{ 
 لوا أمانة التبليغمح الذين اْلمةاتاوى علماء هذه  لجائزة من خم  أهناو  مث استقرت يف النفوس حقيقة املباهلة

 ُقْ  ِإنَّ رايبِّ ي اْقِذُف ابحلق عام َُّم الغيوب ُقْ  جاآءا احلق واماا يُ ْبِدىُء الباط  واماا يُِعيُد { احلق }بيان و 
 قربك،و اللهم ما امحلنا يف سفن جناتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردان حياض حبك، وأذقنا حم وة ودك 

ك إال أنت، وال وسيلة لنا إلي،واجع  جهادان ايك ومهنا يف طاعتك وأخلص نياتنا يف معاملتك اإان بك ولك
اثة كتابك، ك الذين اصطفيتهم لور وأدخلنا يف عباد،وال عن أمرك زائفني ،اللهم ال جتعلنا عن ذكرك غاالني
وصلي هللا ،ال خناف بعدها ظلما وال ه ما ،واغفر بف لك مغفرة عزما،وأنظمنا يف سلك من أهلته لوالئك

  ... آمني.على حممد خاُت النبيني وعلي آله وصحبه أمجعينن وسلم تسليما كبريا إىل يوم الدين آمني
 مىن يف التابوتبلى اليد ** سيبقى اخلط بعدي يف الكتاب

 ايا ليت الذي يقرأ كتايب** دعا يل ابخلم ص من احلساب

 كتب     ه؛
 أبو مهام / السيد مراد سالمة

 غفر هللا له ولوالديه وجلميع املسلمني
   فرنوىحمافظة البحرية /مركز شرباخيت / قرية 
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 املراجع
 وعلومهكتب القران 

 أحكام القرآن البن العريب -1
 أحكام القرآن للجصاص -2
 أسباب النزول للواحدي  -3
 أيب بكر اجلزائري /أيسر التفاسري -4
 البحر املديد   البن عجيبة -5
 / البن عاشور التحرير والتنوير  -6
 الرازي  تفسري-7
 السعدي  تفسري-8
 القرآن العظيم البن كثري  تفسري-9

 / للطربي البيان يف تفسري القرآن  جامع-10
 / للسيوطي املنثور. الدر-11
 الرد على الطاعنني يف القرن الرابع عشر اهلجري و  يف القرآن الكرمي الطعن-12
 لعبد احملسن بن زبن بن متعب املطريي /يف ظم ل القرآن -13
 للزخمشري  الكشاف-14
 لسيد طنطاوي  الوسيط-15

 كتب التاريخ 
 للزركلي / اْلعم م-16
 للذهيب. /اإلسم م  اتريخ-17
 / للسيوطياخللفاء  اتريخ-18
 البن عساكر « دمشق  اتريخ-19
 للذهيب.أعم م النبم ء  سري-20
 لتقى الدين الفاسي / الثمني يف اتريخ البلد اْلمني العقد-21
 ْليب الفتح املطرزي /يف ترتيب املعرب  املغرب-22
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 غريهو  كتب الفقه
 محود بن أمحد الرحيلي  .د دعوهتم،املدعوين وكيفية  أصناف-23
 ابن عابدين  حاشية-24
 الطيب حممد صديق خانْليب  اْلسوة مبا ثبت من هللا ورسوله يف النسوة حسن-25
 خلالد القاسم  ،مع أه  الكتاب احلوار-26
 البن قاسم /السنية الدرر-27
 للشيخ حممد املنجد  دروس-28
 احلمدحممد بن إبراهيم  /يف اْلدَين والفرق  رسائ -29
 / البن القيم املعاد  زاد-30
  ظهري حسان اهلي/ ال القادَينية-31
 املغين البن قدامة القليويب-32
 الشااية بشرح ابن عيسى  الكااية-33
 حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين / احملتاج مغين-34
 السنة النبوية البن تيمية  منهاج-35
 يف اْلدَين واملذاهب املعاصرة، للعق  والقفاري املوجز -36
 الفقهية الكويتية املوسوعة-37
 ابن القيم بشرح الدكتور حممد خلي  هراس  نونية-38

 كبت احلديث 
 لسليمان بن األشعث أبو داود السجستاين/ أيب داود سنن-39
 لعلي بن عمر أبو احلسن الدارقطين /.الدارقطين سنن-40
 أبو حممد الدارمي عبد الرمحنلعبد هللا بن  /الدارمي  سنن-41 

 للبيهقي  «الكربى السنن-42
 محد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي /النسائي سنن-43
 سعيد بن منصور. سنن-44 

 ابن هشام  سرية-45
 صحيح سنن النسائي  -46
 .،مس  مسند اإلمام أمحد صحيح- 47
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 صديق حسن خانل / الباري حل  أدلة صحيح البخاري عون-48
 الباري البن حجر العسقم ين اتح-49
  عبد الرزاق. مصنف-50

 كتب الفتاوى
 الشبكة اإلسم مية  اتاوى-51
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلاتاء  اتاوى-52
 واستشارات اإلسم م اليوم  اتاوى-53
  ،للسيوطي النزول،النقول يف أسباب  لباب-54
 الفتاوى البن تيمية  جمموع-55

 غريهاو  واملعاجمكتب اللغة 
 ْليب بكر الرازي /الصحاح  خمتار-56
 حملمد املوصلي /الصواعق املرسلة  خمتصر-57
 لعمر رضا كحالة املؤلفني. / معجم-58
 احلسني أمحد بن اارس/ ْليب مقاييس اللغة  معجم-59
 للراغب اْلصفهاين / املفردات-60
 اإلسم م سؤال وجواب  موقع-61
 البن منظور/ العرب  لسان-62
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