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ع��ن أيَب َذرٍّ الِغَفاريِّ - ريَض اللُه َعْنُه - أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أَتاين 

ِتَك ال يُْشُِك ِباللِه َش��ْيًئا  َين أَنَُّه َم�ْن َماَت ِمْن أُمَّ »ِجْبي��ُل« � فَبشَّ

َدَخَل الَجنََّة - ُقلُْت: »وإِن َزَن وإِْن َسََق؟« َقاَل: »وإِْن َزَن وإِْن َسََق«. 

ُقلْ��ُت: »وإِْن َزن وإِْن َسََق؟« َق��اَل: »وإِْن َزن وإِْن َسََق« ثُمَّ َقاَل يف 

.)1() ِْمِذيُّ ْيخان والتِّ « - أَْخرََجُه )الشَّ الرَّاِبَعِة: »َعَل َرْغِم أَنِْف أيَب َذرٍّ

✽ عن أبي ذر الغفاري -رضي اهلل عنه-: هو )ُجنَدُب 
ب��ن ُجَناَدَة( بض��م الجيم فيهما كما ف��ي )القاموس( 
وه��و من علم��اء الصحابة، ق��ال فيه )أب��و داود( إنه 
يوازي )ابن مس��عود( في العل��م. وروى )الترمذي( 
بإس��ناد حس��ن عن )عبد اهلل ب��ن عمرو ب��ن العاص( 
ع��ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه ق��ال: ما أضلت الخضراء وال أقلت 
الغبراء أص��دق لهجة من )أب��ي ذر()2(. كان - رضي 
اهلل عن��ه- يس��كن الش��ام و معاوية يومئ��ذ واٍل عليها 
م��ن قبل عثم��ان. وكان مذهب أب��ي ذر وجوب إنفاق 
م��ا فضل عن الحاجة من المال، وإن من لم يفعل ذلك 
فهو من الكانزين. ومذه��ب جمهور الصحابة أن هذا 
كان قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها اهلل طهرة 
لألموال فما ُأديت زكاته فليس بكنز. ولم يكن أبو ذر 
لينزل عن رأيه ودليله تقليًدا لرأي الجمهور حتى كان 

بين��ه وبين معاوية اختالف في تفس��ير آية الكانزين، 
وكان ال يفت��ُأ يغل��ظ الق��ول لألغني��اء ويعنفهم على 
ادخاره��م األموال. فكتب معاوية إلى عثمان يش��كوه 
له. فاس��تقدمه عثمان المدينة، وكان منه فيها مثل ما 
كان منه في الش��ام، فأش��ار عليه عثم��ان بالتنحي عن 
المدينة إلى مكان قريب، فاختار الربذة - مكان على 
ث��الث مراحل من المدينة إل��ى جهة العراق - وما زال 
به��ا إلى أن م��ات - انظروا: البخاري ف��ي الزكاة - له 
َبَذة  ف��ي الصحيحين ثالثة وثالثون حديث��ا. توفي بالرَّ

سنة 32ه�-.
»أن النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال: َأتان��ي جبري��ُل: ظاهر رواية 
البخ��اري في كتاب اللباس أن مجيء جبريل كان رؤيا 
منامية، هكذا فهم صاحب فتح الباري من قول أبي ذر 

)✽( أستاذ التفسير بكلية أصول الدين - حصل على الدكتوراه من جامعة )السوربون( عام 1947م، نال عضوية كبار العلماء عام 

1949م. توفي عام 1958م.
)1( صحيح البخاري: 192/7-)77(:-كتاب اللباس-)24(-باب الثياب البيض. و اللؤلؤ والمرجان: 18/1-)1(-: كتاب 

اإليمان-)38( باب من مات ال يشرك باهلل شيًئا دخل الجنة.-الحديث رقم:)60(. وانظر تيسير الوصول 11/1، 12.
)2( سنن الترمذي 349/9 - )50( - كتاب المناقب )50( - مناقب أبي ذر - الحديث رقم: 3803.

أ.د/ محمد عبد اهلل دراز)✽(
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ف��ي تل��ك الرواية أتيت النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص وعليه ثوب أبيض 
وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال 
ال إل��ه إال اهلل ثم مات على ذلك إال دخل الجنة. قلت: 
»وإن زنى وإن سرق« إلخ. وهو رواية لمسلم أيضا في 
كت��اب اإليمان ولكن رواية البخاري في كتاب الرقاق 
فيها قصة طويلة)3( تدل على أن مجيء جبريل كان في 
اليقظ��ة. والظاهر من س��ياق الروايتين أنهما واقعتان 
مختلفتان في الزمان والمكان والس��ائل والمسئول، 
فف��ي إحداهما كان الس��ؤال من أب��ي ذر للنبي بقوله: 
»وإن زنى وإن س��رق« وفي األخرى كان هذا الس��ؤال 
نفس��ه من النبي لجبري��ل. ويلوح أن الواقعة التي كان 
فيها سؤال النبي لجبريل كانت قبل الواقعة التي فيها 
س��ؤال أبي ذر -للنبي. وال يتجه العكس إال أن تكون 
إجاب��ة النبي ألبي ذر ع��ن اجتهاٍد منه ف��أراد أن يثبتها 

بالنص. وهذا بعيد من تكرير سؤاله لجبريل ثالًثا.
��رني«: التبش��ير ه��و اإلخب��ار بم��ا َيس��ر  »فَبشَّ
المخبر، ويكون س��ببا في ظهور هذا السرور عليه. 
وال ش��ك أن الخبر اآلتي مما يس��ّر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه 
بأمته رءوف رحيم وإنما قلنا: ويكون سبًبا في ظهور 
الس��رور عليه ألن األمر السار ال يس��مى اإلخبار به 
بش��ارة إال إذا كان جديًدا عند المخاطب لم يكن له 

علم به من قبل.
»َأنَُّه«: أي الشأن واألمر.

ِت��َك«: هكذا بصيغ��ة المخاطب  »َمْن َم��اَت ِمْن ُأمَّ
تي لصح  نظ��ًرا إلى المحك��ي لو قيل: َمْن َماَت ِم��ْن ُأمَّ

أيضا نظًرا إلى الحكاية.
وه��ل الحكم المذك��ور في الحدي��ث وهو دخول 
الموحدي��ن الجن��ة خصوصي��ة ألمة محم��د ملسو هيلع هللا ىلص كما 
ِتَك« أم هو عام لجميع األمم؟،  يتبادر من قوله: »ِمْن ُأمَّ
والقيد لي��س للتخصيص)4( بل للتنصيص على عموم 
أف��راد من م��ات من الموحدي��ن بحي��ث ال يختص به 

الصالحون.
 الظاه��ر الثان��ي: ألن الناس متس��اوية األقدار أمام 
العدل اإللهي واهلل ال يظل��م مثقال ذرة. وهذا إبراهيم 

� قد حكى اهلل عنه قوله لقومه:
پ   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ    

پ  پ  پ     ڀ  ڀ ﴾ 

)األنعام: 82(
 و»الظلم«: الشرك كما فسره النبي ملسو هيلع هللا ىلص . وقد 
ج��اء في بعض روايات ه��ذا الحديث: »من مات ال 

ِتَك«. يشرك« إلخ. بدون قوله: »ِمْن ُأمَّ

)3( ولفظه��ا ع��ن أبي ذر قال: »خرجت ليلة من الليالي فإذا رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يمش��ي وليس معه إنس��ان، ق��ال: فظننت أنه يكره أن 
يمشي معه أحد قال: فجعلت أمشي في ظل القمر. فالتفت فرآني، فقال: من هذا؟ قلت: »أبو ذر«. قال: يا »أبا ذر« تعال. قال: 
فمشيت معه ساعة فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إال من أعطاه اهلل خيًرا فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه 
وعمل فيه خيًرا. قال فمش��يت معه س��اعة فقال لي: اجلس ههنا فأجلس��ني في قاع حوله حجارة، فقال: اجلس هنا حتى أرجع 
إليك. فانطلق في الحرة حتى ال أراه. فلبث عني فأطال اللبث ثم إني س��معته وهو مقبل وهو يقول: وإن س��رق، وإن زنى. قال 
فلما جاء لم أصبر حتى قلت له: يا نبي اهلل! جعلني اهلل فداءك، من ُتَكلم في جانب الحرة؟ ما س��معت أحًدا يرجع إليك ش��يًئا. 
��ر أمتك أنه من مات ال يش��رك باهلل شيًئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل!  قال: ذلك »جبريل« عرض لي في جانب الحرة فقال: َبشِّ

وإن سرق وإن زنى؟ قال: »نعم«: قال قلت: »وإن سرق وإن زنى؟« قال: »نعم«. قال قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: »نعم«.
)4( القي��ود النوعي��ة لها جهة خصوص من حيث امتيازها عما عداها، وجهة عموم من حيث انطباقها على جميع أفرادها. فهي من 

الجهة األولى تذكر لالحتراز والتخصيص. ومن الجهة الثانية تذكر للتعميم وتأكيد الشمول كما في قوله تعالى: ﴿ ڄ   ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ ﴾ )األنعام: 38(.
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)5( ألن السياق هنا في بيان حال، ال في بيان مقال. بخالف الحديث السابق.

ثم هل األمة ههنا أمة اإلجابة أم هي أمة الدعوة؟
كالهم��ا صحيح، وكالهما محت��اج إلى التقييد 
بالجمل��ة الحالي��ة، وهي قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ُيْش��ِرُك باهلِل 
ش��يًئا« ألن من أجاب الدعوة ال يس��تحق هذا الوعد 
الذي وعده النبي بقوله: »دخل الجنَّة«: إال إذا ثبت 
عل��ى ه��ذه اإلجابة إلى الم��وت. وقوله: ش��يًئا: إما 
مفعول مطلق، أي: ال يش��رك شيئا من الشرك جليه 
وخفي��ه، ال ش��ركا في الخلق واألم��ر، وال في النفع 
والضر، ال بالمعاونة في ملكه، وال بالش��فاعة عنده 
بغير إذنه. وإما مفعول به، أي ش��يًئا من الش��ركاء، 
ال نبًي��ا وال مل��ًكا وال وثًن��ا وال كوكًب��ا وال أحًدا من 

دون اهلل.
وال بد أن نقول ههنا)5( إن عدم الشرك عبارة عن 
انتفاء جميع أنواع الكفر، وأنه عنوان على اإليمان 

الصحيح بكل ما يجب اإليمان به.
لك��ن يبق��ى أن الرك��ن العمل��ي ل��م ُيذك��ر ف��ي 
الحدي��ث، ورتب الجزاء بدخ��ول الجنة على مجرد 

العقيدة.
فهل معنى هذا أن العمل غير معتبر؟!

ذل��ك خالف م��ا نطق��ت ب��ه النص��وص التي ال 
تحصى َكْثرًة في عذاب فريق من الموحدين لتركهم 

العمل.
أم أن��ه معتبر، غي��ر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ل��م يذكره في 
اللف��ظ اكتفاء بفهم��ه من القواع��د، وألن االعتقاد 
الصحي��ح يس��تتبعه كما يس��تتبع األص��ل الثمرة، 
فكأن��ه ق��ال: من م��ات مؤمن��ا ب��اهلل وأدى حق هذا 

اإليمان باالستقامة على حدوده دخل الجنة.

لكن على هذا االحتمال ال يبقى في الخبر معنى 
جديد. فأين البشارة؟

معقول أن يكون أبو ذر -رضي اهلل عنه-  قد جال 
بخاط��ره مثل ه��ذا الترديد، وأن يك��ون قد وقع في 
هذه الحي��رة بين معلوماته القديمة وبين هذا الخبر 
الجديد. ولذلك لم يسعه - وهو رجل صادق اللهجة 
كما وصفه الرسول - إال أن يستفصل بأصرح عبارة 
عن حقيقة المراد، فقال: قلت: يا رسول اهلل! أيدخل 
الموحد الجنة »وإن زنى وإن سرق؟« يعني أيدخلها 
وإن ارتك��ب الكبائر؟ فذكر الكبائر بذكر نوَعْيها، 
ألنها إما أن يكون حق اهلل فيها أصلًيا فال يرضى بها 
وإن رض��ي الناس، كالزنا. وإم��ا أن يكون حقه فيها 
تابًعا لحقوق العباد كالس��رقة. وكال المثالين يهدم 
ضروري��ة من الضروريات الخم��س التي جاءت كل 
الش��رائع للمحافظة عليها، ومنها تتش��عب مكارم 
األخ��الق. وهذه الضروري��ات الخمس هي: الدين، 
والعقل والنفس، والمال، والنس��ب، فالزنا مضيٌع 
لقاعدة حفظ األنس��اب، والس��رقة مفوتة لمصلحة 
حفظ األموال. زاد في رواية: »وإن ش��رب الخمر؟« 
بذك��ر كبيرة أخرى من فصيلة ثالثة مخلة بضرورية 

حفظ العقول، وهي أم الكبائر وجماع الخبائث.
فق��ال ملسو هيلع هللا ىلص: »نع��م يدخ��ل الجن��ة وإن زن��ى وإن 

سرق«. 
وهنا صرح األمر، ولم يبق هناك احتمال أن يكون 
في الكالم ش��رط مقدر، وتعين االحتمال األول وهو 
أن ال��كالم على ظاهره وإطالق��ه، وهذا االحتمال هو 
الذي فيه اإلش��كال. فأين المفر؟ وماذا يفعل أبو ذر 
في تلك النصوص الصريحة في تعذيب قاتل النفس، 
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)6( صحي��ح مس��لم: 945/2 - )15( - كت��اب الحج - )55( باب تفضيل الحلق على التقصي��ر، وجواز التقصير - الحديث 
رقم: )317(.

وآكل الرب��ا، وآكل أموال اليتام��ى، ومن اقتطع مال 
امرٍئ مس��لم بيمينه، والذي يعل��م الناس الخير وال 
يعم��ل به -غفران��ك اللهم وتوفيق��ك! - ومن يأتي 
يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأتي قد ش��تم هذا 

وقذف هذا إلخ إلخ؟
ال ب��د إذن من العود إلى الس��ؤال حتى يزول هذا 
اإلش��كال. فقد عهد من الصحاب��ة مراجعتهم للنبي 
إذا لم يقع لهم البيان الش��افي م��ن أول مرة، انتظاًرا 
للج��واب الحاس��م الذي قد يؤخ��ره النبي لغرض من 
األغ��راض إلى ما بعد الثانية أو الثالثة، كما ورد في: 
ِحيَحْي��ن أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الله��م ارحم المحلِّقين«  الصَّ
رين يا رسول اهلل« قال: »اللهم ارحم  فقالوا: »والمقصِّ
المحلقين« قالوا: »والمقصرين يا رسول اهلل«. حتى 
قال ف��ي الثالثة أو الرابعة »والمقصرين«)6(. ففهموا 
حينئ��ذ مراده وهو أن الِحاَلق أفض��ل من التقصير ال 

أنه ال ُيجزئ في التحلل إال هو.
فعل��ى هذا المنهاج أعاد أب��و ذر -رضي اهلل عنه- 

سؤاله للمرة الثانية والثالثة حيث يقول:
»قل��ت: وإن زنى وإن س��رق؟« كأن��ه كان ينتظر 
من الرسول أن يصرح أخيًرا يما يزيل اإلشكال. بأن 
يقول مثاًل: لمن يشاء اهلل أو لمن تاب وعمل صالحا 
ثم اهتدى أو ما أش��به ذلك. ولك��ن جواب النبي في 

المرتين كان هو عين الجواب في المرة األولى.
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َنَعْم وِإن زنى وِإن سرق«.

ث��م قال في الرابعة أو الثالثة: »على َرْغِم َأنِف َأبي 
.» َذرٍّ

ْغُم« - بفتح الراء وسكون الغين، وقد تثلث  »الرَّ

ال��راُء، مصدر رغم أنفه - بفت��ح الراء مثلث الغين - 
َغاِم  أي: ذّل، أو وق��ع ل��ه م��ا يكرهه. وأصله م��ن الرَّ
-بالفت��ح- وهو التراب. كأن الذلي��ل قد ألصق أنفه 
بالت��راب هواًنا، وكأن الكاره للش��يء قد ألصق أنفه 

بالتراب تقذًرا ونفوًرا.
ولي��س المراد م��ن قوله: على رغم أن��ف أبي ذر 
الدع��اء عليه بالتصاق أنفه بالتراب كما فهمه بعض 
الش��ارحين، فه��ذه غفلة عظيمة ع��ن األدب النبوي 
فض��اًل عن االس��تعمال اللغ��وي. أما اللغ��ة فإن هذا 
التركي��ب قد هجرت في��ه حقيقة المف��ردات، قال 
في المصب��اح المنير: »يقال: فعلت��ه على رغم أنفه 
أي عل��ى كره منه. وهذا من األمث��ال التي جرت في 
كالمهم بأسماء األعضاء وال يريدون أعيانها، ومنه 
قوله��م: كالم ف��الن تح��ت قدم��ي، وحاجته خلف 
ظه��ري، يري��دون اإلهمال وع��دم االحتف��ال« وأما 
األدب النب�وي ال��ذي أدب اهلل به نبي�ه حيث يقول: 
﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں ﴾ )الضح��ى: 10( فإنه  ينزه 
صاح��ب الخلق العظي��م  أن يصدر عن��ه هذا الكالم 
على وجه الدعاء بحقيقته أو بكنايته على من يطلب 
منه العلم، ولو ساغ هذا جواًبا لسائل متعنت فكيف 

يصح جواًبا لسائل متثبت كأبي ذر؟!
وإنم��ا هو إخبار على معنى الكناية الثانية وهي 
الكراهي��ة، كأنه قال: نعم وإن ك��ره ذلك أبو ذر. 
ث��م إن أب��ا ذر لم يكن ليك��ره فض��ل اهلل على أحد 
م��ن عب��اده، لكن��ه لم��ا وق��ع س��ؤاله التعجبي في 
صورة س��ؤال الكاره لهذه البش��ارة، لع��دم تقبلها 
بالتس��ليم، وإللحاحه في دفعها المرة بعد المرة، 
حس��ن التعبير باللفظ الدال عل��ى الكراهية مكان 
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اللفظ ال��دال على التعجب واالس��تبعاد ذهاًبا إلى 
المجاز الذي يجد فيه العربي من المالحة والحسن 
م��ا ال يجده إذا ألقي إليه المعنى في حقيقته الجافة 
الُعريان��ة. وهذا كم��ا إذا مدحنا صديًق��ا متواضًعا 
فقلن��ا له: أنت خير الناس قهًرا عنك، أو على رغم 
أنفك، فإن في إبراز المعنى في هذه الصورة ش��يًئا 
من الدعابة المستحسنة بين المحبين، ال سيما إذا 

ظهر حسن القصد وتحقق صدق الود.

وبع��د: فياليت ش��عري م��ا هو المغ��زى الذي 
أدركه أبو ذر بعد هذا الجواب حتى حس��ن سكوته 
علي��ه؟.. إلى أين انتهى فقه��ه وتأويله؟ وعلى أي 
جودًي استوت سفينة فهمه وسط هاتين الموجتين 

من النصوص؟

ال يس��ع أحدا أن يقول إن ه��ذا الرجل الصريح 
ف��ي الحق تلقى هذا الجواب كم��ا يتلقى العبد أمر 
س��يده بالس��مع والطاعة وإن لم يفقه له سًرا، فإن 
المس��ألة مسألة عقيدة ال يمكن أن تسع نقيضين، 
وال ب��د أن يلتمس الم��رء في قرارة نفس��ه مخرًجا 
م��ن التناقض بي��ن معلومات��ه بوجه م��ن الجمع أو 
الترجيح. وال س��بيل هنا إلى الترجيح بين خبرين 

صادقين قطعيين. فتعين الجمع.

أما الطريق الذي س��لكه أب��و ذر في الجمع بين 
هذه النصوص القديم��ة والنص الجديد فهذا ما لم 
نق��ف عليه، وال س��بيل إلى معرفت��ه على التحديد 
ولكنن��ا نع��رف طريقين ال نختار هن��ا غيرهما وال 

نظن إال أن أبا ذر قد سلك أحدهما.

الطري��ق األول: أن نفهم كما فهم البخاري: أن 
ه��ذا الحديث وارد فيمن مات وهو يقول: ال إله إال 
اهلل نادًما تائًبا وقد تقدم في الحديث السابق، بياُن 
فضل كلمة الش��هادة عند الم��وت. وبين روايات 
حدي��ث أبي ذر هذا رواية تجعله كالذي قبله، وهي 
الرواي��ة التي أخرجها البخ��اري في كتاب اللباس: 
م��ا من عبد قال ال إل��ه إال اهلل ثم مات على ذلك إال 
دخ��ل الجن��ة)7(. فليس ببعي��د أن يك��ون هذا هو 
م��ا فهمه أب��و ذر م��ن أول األمر. غير أن��ه لما كان 
م��ن المس��تبعد أن حياة تنقضي ف��ي اإلصرار على 
المعصي��ة وال يطهره��ا صاحبه��ا بالتوب��ة والعمل 
الصالح في متس��ع الوقت، يكفي لتطهيرها كلمة 
يقولها اإلنس��ان بنية صادقة عند الموت، سأل أبو 
ذر تعجًبا واس��تعظاًما. فلما أجي��ب بهذا الجواب 
الج��ازم المؤك��د ق��رت نفس��ه وعرف م��ا لم يكن 
يعرف��ه م��ن فضل التوب��ة ونفعها العظي��م في ذلك 
الوق��ت الحرج. نقول: ليس ببعي��د أن يكون هذا 
هو ما فهمه أبو ذر من هذا الحديث، بل ليس ببعيد 
أن يك��ون هذا ه��و فهم أكثر الصحاب��ة الذين رووا 
أحادي��ث الرج��اء، ولذلك كان��وا ال يذكرونها إال 
عند الم��وت، فمن هؤالء عبادة ب��ن الصامت وقد 
تق��دم ذكره ف��ي الحديث الثاني، ومنه��م معاذ بن 

جبل فإنه لم يخبر بها إال عند موته تأثًما.
الطريق الثاني: أن نقول كما قال عياض وكثير 
غيره ببقاء الحديث على ظاهره في الموحد مطلًقا، 
مطيًع��ا أو عاصًي��ا، تائًبا أو مص��ًرا على المعصية، 
ونق��ول: إن هؤالء العصاة الذي��ن ماتوا ولم يتوبوا 

)7( صحيح البخاري: 192/7 - كتاب اللباس - باب الثياب البيض.
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م��ن معصيتهم دخولهم النار ح��ق ودخولهم الجنة 
حق، فتحمل نصوص الوعيد على الدخول األول، 

وُتحمل نصوص الوعد على الدخول الثاني.

ف��إن كان أب��و ذر -رض��ي اهلل عنه- س��لك هذا 
المس��لك في فهم كالم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فال يكون قد 
وصل إلى هذا المعنى إال آخر األمر، وإال لما احتاج 
إلى السؤال. وكأنه -رضي اهلل عنه- لم يكن سمع 
قبل ذلك أحاديث الش��فاعة ونحوها مما يدل على 

خروج عص��اة المؤمنين من النار، وكانت نصوص 
الوعيد عنده محتملة للتأييد ولعدم التأييد، وأصل 
االس��تصحاب يقضي بأن من دخل النار يبقى فيها 
م��ا لم ي��دل دليل على خالف ذل��ك، فال جرم كان 
أول م��ا س��معه من هذه األدل��ة الناقل��ة عن األصل 
مس��تغرًبا عنده، فلذلك س��أل وأكد السؤال حتى 
تبين له فضل اإليمان، وفصل ما بين معصية العمل 

ومعصية الكفران. واهلل أعلم.




