احلسبة

شيخ اإلسالم ابن تيمية

احلسبة

مقدمة

يف مفهوم احلسبة يف اإلسالم
والية دينية يقوم ويل األمر  -احلاكم  -مبقتضاها بتعيني من يتوىل مهمة األمر
باملعروف إذا أظهر الناس تركه ،والنهي عن املنكر إذا أظهر الناس فعله ،صيانة للمجتمع
من االحنراف ،ومحاية للدين من الضياع ،وحتقيقا ملصاحل الناس الدينية والدنيوية وفقا
لشرع اهلل تعاىل.

العالقة بني احلسبة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

العالقة بني احلسبة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر:
لقد أوجب اهلل تعاىل على كل مسلم أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر حسب قدرته

وعلمه ،قال اهلل تعاىل{ :

         

 ) ( }      وقال رسول اهلل  { من رأى منكم منكرا
فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان } ( )2وقد
علمنا أن احلسبة والية دينية ،أي أهنا وظيفة رمسية من وظائف الدولة املسلمة ختتص بأداء
واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وهبذا يتضح لنا أن احلسبة هي وسيلة رمسية للقيام
هبذا الواجب.
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جماالت احلسبة
يقوم نظام احلسبة يف جوهره على محاية حمارم اهلل تعاىل أن تنتهك ،وصيانة أعراض
الناس ،واحملافظة على املرافق العامة واألمن العام للمجتمع ،إضافة إىل اإلشراف العام على
األسواق وأصحاب احلرف والصناعات وإلزامهم بضوابط الشرع يف أعماهلم ،ومتابعة
مدى التزامهم مبقاييس اجلودة يف إنتاجهم ،وكل ذلك يتم بالتنسيق مع اجلهات ذات
االختصاص من وزارات ومؤسسات وغريها.

أمهية احلسبة يف النظام اإلسالمي

يهدف اإلسالم إىل خلق جمتمع آمن مستقر تسوده احملبة وجيتمع أفراده يف التعاون على
الرب والتقوى ،حىت يتمكن اجلميع من القيام بواجب اخلالفة يف األرض وحتقيق الغاية

األساسية من خلق اإلنسان وهي عبادة اهلل تعاىل ،كما قال تعاىل{ :
}    

( )

  

وألن الناس حمتاجون دائما إىل نظام يسريون على هديه،

وسلطة حترص على حتقيق هذا النظام يف حياة الناس ،لزم أن يكون هناك من يذكر الناس
بذلك ويتابع التزامهم به ،ومن هنا جاءت أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

غايات احلسبة

لقد جاءت الشريعة اإلسالمية بتحصيل املصاحل وتكميلها ،وتعطيل املفاسد وتقليلها،
وأهنا ترجح خري اخلريين ،وتدفع شر الشرين ،وحتصل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامها،
وتدفع أعظم املفسدين باحتمال أدنامها .وقد أمر اهلل تعاىل عباده بأن يبذلوا غاية وسعهم
يف التزام األصلح فاألصلح  -واجتناب األفسد فاألفسد ،وهذا هو األساس األكرب يف
التشريع اإلسالمي :فإن مدار الشريعة على قوله تعاىل،)2( }     { :
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املفسر لقوله تعاىل ) ( }     { :وعلى قول النيب  { إذا أمرتكم
بأمر فأتوا منه ما استطعتم }

()2

وعلى أن الواجب حتصيل املصاحل وتكميلها ،وتعطيل املفاسد وتقليلها ،فإذا تعارضت
كان حتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامها ،ودفع أعظم املفسدين مع احتمال أدنامها
هو املشروع .مث إن مقصد الواليات الشرعية من خالفة وقضاء وحسبة وغريها أن يكون
الدين كله هلل ،وأن تكون كلمة اهلل هي العليا ،فوالية احلسبة إمنا جعلت إلصالح دين
اخللق الذي مىت فاهتم خسروا خسرانا مبينًا ،ومل ينفعهم ما نعموا به يف الدنيا ،وإلصالح
ما ال يقوم الدين إال به من أمر دينهم.
والشريعة إمنا جاءت بأحكام حتفظ على الناس الكليات اخلمس أو املصاحل العليا
اخلمس وهى :الدين والنفس والعقل والنسل واملال.
فكل األحكام الشرعية يف هذا اخلصوص إمنا هي أوامر ونواهٍ للحفاظ على هذه
الكليات ،واحلسبة إمنا تسعى للتحقق من تطبيق هذه األوامر وااللتزام بالنواهي.
وميكن أن نفصل هذه الناحية للحسبة يف أهداف أساسية فيما يلي:
 محاية دين اهلل تعاىل بضمان تطبيقه يف حياة الناس اخلاصة والعامة وصيانته منالتعطيل أو التبديل أو التحريف .فقد وكل إىل احملتسب حث الناس على االلتزام بأداء
عبادهتم بكيفياهتا الشرعية ومنعهم من التبديل والتحريف فيها ،كما أنه مينع البدع يف
الدين وحيارهبا ويوقع العقاب على مرتكبيها .فاحملتسب يهتم بكل ما يتعلق بالدين ويسعى
إلحيائه ومتكينه.
 -2هتيئة اجملتمع الصاحل بتدعيم الفضائل وإمنائها ،وحماربة الرذائل وإمخادها .فاحملتسب
مينع املنكرات الظاهرة ويعاقب مرتكبيها إن كان مما يوكل إليه العقاب فيه ،أو يرفعه إىل
( ) سورة آل عمران آية. 02 :
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القضاء إن كان مما خيتص القاضي بالفصل فيه .كما أنه يتتبع مواطن الريب والشبهة فيمنع
وقوع املنكرات فيها مثل مواطن اختالط الرجال بالنساء ،واألماكن اليت يرتادها أهل
الشك والريب.
-4إعداد املؤمن الصاحل املهتم بقضايا جمتمعه ،ومحاية مصاحله .ذلك أن اإلسالم جعل
األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبا على كل مسلم ،حىت ال يرى منكرا قد ارتكب
فيسكت عنه ،أو يرى معروفا ترك فيتواطأ على الترك .فإذا قام بذلك كان أدعى إىل أن
يأيت هو ذاته املعروف الذي أمر به وينتهى عن املنكر الذي هنى عنه غريه ،لذا قال اهلل تعاىل:

{  ) ( }             ومن
جانب آخر فإن احلسبة -وهي احلد الرمسي يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر  -تؤمن
ألفراد اجملتمع املتابعة الدائمة ألنشطتهم بتدعيم الصاحل منها وتعزيزه ،وحماربة الفاسد منها
والزجر منه.
-1بناء الضمري االجتماعي  -الوازع اجلماعي  -الذي حيول دون هتك مبادئ اجملتمع
املسلم وقواعده وآدابه العامة وأعرافه ،ذلك أن للبيئة االجتماعية أمهية قصوى يف سلوك
أفراد اجملتمع ،فإذا كان للمجتمع قواعد مرعية وآداب حمفوظة ومبادئ حممية من سلطاته
صعب على العصاة اخلروج عليها ،وتريب يف أنفسهم احلياء من خمالفة اجملتمع واخلروج
عليه .أما إن كانت هذه املبادئ والقواعد منتهكة من غالب أفراد اجملتمع ،ومل تكن هناك
سلطة تسعى للحفاظ عليها ،حبجة أن تلك األمور من الشئون اخلاصة ،سهل على األفراد
اخلوض يف املنكرات ،بل إن العصاة يغرون الصاحلني بسلوك هنجهم ،ألن الناس حيبون

التشبه ببعضهم بعضا ،لذا قال اهلل تعاىل{ :

      

 )2( }               وأمر
( ) سورة البقرة آية.11 :
( )2سورة النور آية. 4 :
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اهلل تعاىل أن تكون العقوبات الشرعية علنية حىت يتعظ الناس بعذاب غريهم ،فقال بعد أن

ذكر عقاب الزناة{ :

     

}

( )

كما أمر النساء

باحلجاب وعدم إبداء الزينة لغري احملارم ،بل وأمرهن بعدم التلني يف الكالم مبا يثري الرجال،
مث بعد ذلك كله أمر كال من الرجال والنساء بغض البصر منعا للفتنة املثرية للشهوة.
-9استقامة املوازين االجتماعية واتزان املفاهيم واستقرارها حىت ال ينقلب املنكر
معروفا واملعروف منكرا .لذا جند أن من أشد األمور خطورة انتشار املنكرات مث تواطؤ
اجملتمع على السكوت عنها مث قبوهلا أخريا! فإذا بلغت املنكرات درجة القبول عند الناس،
وذلك بأن يروها أمورا معتادة ال حاجة الستنكارها فضال عن اإلنكار على مرتكبيها ،إذا
بلغ احلال إىل هذا احلد ،فإن اجملتمع يفقد موازينه املستقيمة وتذوب مفاهيمه الصحيحة
لكل القيم الفضيلة ،وعندئذ يعجز كل قانون عن التأثري يف الناس وال سيما القوانني
الوضعية اليت تقوم على مبدأ عدم التدخل يف احلريات الشخصية .فلو نظرنا إىل كثري من
اجملتمعات اإلباحية جند أن األمور قد انفلتت من يد السلطات إذ أصبح اجملتمع ال يستنكر
سلوك االحنراف والشذوذ ،والسلطة ال تقدر على حماربة الرذائل واملخدرات واجلرائم اليت
يعتدى فيها على حرمات الناس .بينما جند اجملتمعات اإلسالمية -على وجه العموم -ال
تزال حتتفظ بأصوهلا ومبادئها ،مما جيعل السلوك االحنرايف والشذوذ واخلروج على قيم
اجملتمع أمورا مستقبحة ومستنكرة من عامة الناس.
 -5دفع العقاب العام من اهلل تعاىل ،ومنع حاالت الفساد اجلماعي .ذلك أن فشو
املنكرات وظهور الفساد يستحق العقاب من وجهني:
األول :أن ارتكاب تلك املنكرات موجب للعقاب.
الثاين :إن السكوت عن هذه املنكرات من غري أصحاهبا موجب آخر للعقاب ،لذا قال

اهلل تعاىل حمذرا هذه األمة أن تسكت عن املنكر{ :
( ) سورة النور آية.2 :
5
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 ) ( }   وذلك حىت ال يقع هلم مثل ما وقع ملن قبلهم ،الذين حكى اهلل تعاىل
حاهلم يف قوله{ :

            

{ )2( }      
    

}

()4

      

وقال رسول اهلل  { ما من قوم يعمل فيهم

باملعاصي مث يقدرون أن يغريوا وال يغريون إال يوشك أن يعمهم اهلل بعقاب }
 -1حتقيق وصف اخلريية لألمة ،كما قال اهلل تعاىل{ :
       

}

()1

    
()9

وذلك ألن صالح املعاش

واملعاد إمنا يكون بطاعة اهلل وطاعة رسوله  وذلك ال يتم إال باألمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،وبه صارت هذه األمة خري أمة أخرجت للناس .وما متت هذه اخلريية إال بعد
حتقيق الصفات املذكورة يف اآلية وهي األمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلميان باهلل،
فمن اتصف هبذه الصفات من هذه األمة دخل يف هذا املدح ،كما قال عمر بن اخلطاب
رضى اهلل تعاىل عنه يف حجة حجها فرأى من الناس منكرا فقرأ {

} 

()5

   

مث قال { :من سره أن يكون من هذه األمة فليؤد شرط اهلل فيها }

احلسبة يف اإلسالم نظام فعال
مفهوم احلسبة يف اإلسالم
إن نظام األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الشريعة اإلسالمية يعد وظيفة أساسية
( ) سورة األنفال آية.29 :
( )2سورة املائدة آية.16 :
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للرسول  وجلميع أفراد أمته من بعده ،ذلك ملا له من أمهية قصوى يف احلفاظ على
الكيان االجتماعي للمسلمني ،فهو الوسيلة األوىل لتحقيق خالفة اإلنسان على األرض
وإصالحها للبشرية مجعاء ،لذا فقد وضع له اإلسالم أسسا تضمن فعاليته يف اجملتمع وميكن
إمجال تلك األسس فيما يلي:
 -إن اهلل تعاىل جعل ذلك واجبا دينيا على كل فرد من أفراد اجملتمع حبسب موقعه

وقدرته .قال اهلل تعاىل{ :

         

     

}

( )

وقال  { من رأى منكم منكرا فليغريه

بيده فإن يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان }

()2

 -2إضافة إىل كونه واجبا على األفراد ،فقد جعله اهلل تعاىل واجبا دينيا ومهمة
أساسية للدولة املسلمة ،تتوقف صالحيتها لالستمرار يف قيادة األمة على القيام هبذا

الواجب ،قال اهلل تعاىل{ :

         

. )4( }         
 -4لكي تتحد مسؤولية الدولة عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فقد وضع له
نظاما حمددا ووالية خاصة هي والية احلسبة ،يقوم عليها أشخاص خيتارون هلا اختيارا
دقيقا وفق شروط واضحة ،حىت يتم اإلشراف عليهم من قبل الدولة.
 -1حىت تزداد فعالية هذا الواجب -األمر باملعروف والنهي عن املنكر -فقد ربط
الشرع بني مهمته ورعاية مصاحل الناس ،حيث جعل الغاية منه حتقيق ما يصلح للناس
معاشهم ومعادهم باحلفاظ على املنافع وتنميتها وحماربة املضار وإمخادها .لذا قال اهلل
( ) سورة آل عمران آية. 01 :
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) (

{ :تعاىل

}  

 وحىت ميتثل األفراد هلذا، وألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب على األفراد-9
 فوعد من قام به بالثواب اجلزيل يف الدنيا، فقد ربطه اهلل تعاىل بالوعد والوعيد،الواجب
 قال اهلل تعاىل، كما أوعد من ختلف عن القيام به بالعذاب الشديد يف الدنيا واآلخرة،واآلخرة
        

{ :يف صفات املؤمنني

              
 

{ :وقال اهلل تعاىل يف صفات املنافقني

)2(

}

   

             

 { لتأمرون باملعروف ) وقال رسول اهلل4( }       
)1(

} ولتنهون عن املنكر أو ليضربن اهلل على قلوبكم مث تدعوه فال يستجيب لكم

 إن اهلل تعاىل جعل اهتمام املرء بنفسه وتزكيتها قبل أن يلتفت إىل اآلخرين حمورا-5
 حىت ال يكون الطعن يف سلوكه سبيال وحجة لآلخرين يتعذر هبا عن عدم،لإلصالح
     

{ : لذا قال اهلل تعاىل،االنصياع لألمر أو النهي
)9(



}       

                                                    

{ :وقال اهلل تعاىل

.29 :( ) سورة البقرة آية
.1 :) سورة التوبة آية2(
.51 :) سورة التوبة آية4(
.)2 54( ) الترمذي الفنت1(
.11 :) سورة البقرة آية9(
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}

( )

 -1وحىت ال يكون األمر باملعروف والنهي عن املنكر مدعاة لالرتكان إىل الغري واالعتذار
بذلك فقد وزع الشرع املسؤوليات على كل فئات اجملتمع مراعيا يف ذلك التدرج ليشمل األفراد
واألسرة والوايل األعلى للدولة ،قال رسول اهلل  { كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
األمام راع ومسؤول عن رعيته ،والرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته ،واملرأة راعية يف بيت
زوجها ومسؤولة عن رعيتها ،واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول عن رعيته ،فكلكم راع

ومسؤول عن رعيته } ( )2وقال تعاىل{ :
}    

      

()4

 -6ألن األسرة هي اخللية األوىل لبناء اجملتمع الصاحل ،فقد اهتم هبا اإلسالم اهتماما
كبريا ،لذا كان أول من أمر النيب  بإبالغه الدعوة هم أقرب الناس إليه ،قال اهلل تعاىل:

{

   

}  

}

()1

وقال تعاىل{ :

   

()9

 -4وحىت ال يكون األمر باملعروف والنهي عن املنكر وعظيا دون أن تكون للقائم به
سلطة أو نفوذ فقد خول اإلسالم للمحتسب بعض صالحيات التنفيذ فيما يدخل يف
مكانته وقدرته ،إال أنه ميزه عن القاضي بأنه ال ينتظر أن يرفع إليه األمر ليفصل فيه بل
يقتحم املوضع الذي يظهر فيه املنكر أو يهجر فيه املعروف فيقوم بواجب األمر والنهي

تغيريا أو تعمريا .قال اهلل تعاىل{ :

      

( ) سورة الصف آية.4 ، 2 :
( )2البخاري يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ( ،)2216مسلم اإلمارة ( ،) 624الترمذي اجلهاد
( ،) 109أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء ( ،)2426أمحد (.) 2 /2
( )4سورة التوبة آية.1 :
( )1سورة الشعراء آية.2 1 :
( )9سورة طه آية. 42 :
0

احلسبة
              

 ) ( }         فبني اهلل تعاىل أنه أنزل الكتاب وأنزل
معه احلديد الذي هو القوة ليحمي الكتاب ودعاته ويعني على تطبيق أحكامه.
 - 0وأخريا فإن الشارع احلكيم وضع ضمانات وضوابط عديدة ملن يقوم مبهمة
األمر باملعروف والنهي عن املنكر حىت تصونه عن االحنراف وحتد من اآلثار السالبة اليت
ميكن أن تقع من احملتسب ،وأهم هذه الضوابط ما يلي:
أ-تقدمي األهم على املهم .وهذا يعىن أن احملتسب عليه أن يدرك األمور اليت يريد
االحتساب فيها مث يرتبها حبسب أمهيتها فيبدأ بأوالها باالهتمام مث الذي يليه ،لذا ملا بعث

رسول اهلل  إىل اليمن قال له { :إنك تأيت قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه
شهادة أن ال إله إال اهلل فإن هم أطاعوا فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من
أغنيائهم فترد على فقرائهم ،فإن هم أطاعوا فإياك وكرائم أمواهلم ،واتق دعوة املظلوم فإنه

ليس بينه وبني اهلل حجاب }

()2

ب -اتباع الوسائل املشروعة ملعرفة املنكر املرتكب أو املعروف املتروك .فاحملتسب
ملزم بقواعد الشرع يف ذلك ،فال جيوز له أن يتجسس حبجة الوصول إىل املنكر ،كما ال
جيوز له الغش واخلداع يف سبيل ذلك ،وإمنا واجبه وعمله متعلق باملنكرات الظاهرة فقط

دون املستورة ،قال اهلل تعاىل )4( }        { :وقال 
{ إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدهتم أو كدت تفسدهم }

()1

( ) سورة احلديد آية.29 :
( )2البخاري الزكاة (  ،) 44مسلم اإلميان ( ،) 4الترمذي الزكاة ( ،)529النسائي الزكاة ( ،)2149أبو داود
الزكاة ( ،) 961ابن ماجه الزكاة ( ،) 164أمحد (  ،)244/الدارمي الزكاة (.) 5 1
( )4سورة احلجرات آية. 2 :
( )1أبو داود األدب (.)1666

احلسبة

ج -إن ميزان احلكم على الشيء بأنه معروف أو منكر إمنا هو بالشرع ،فما ثبت
الشرع بأنه معروف أمر به احملتسب ،وما ثبت شرعا بأنه منكر هنى عنه ،أما ما سوى
ذلك فال يتدخل فيه.
د -قيام شروط اإلنكار يف الفعل وهي:
أن يثبت أن الفعل منكر شرعا.-2أن يكون املنكر موجودا يف احلال.
 -4أن يكون ظاهرا بغري جتسس.
-1أن يكون املنكر معلوما بغري اجتهاد.
هـ -التدرج يف اإلنكار :جيب على احملتسب أن يتدرج يف إنكار املنكر مبتدئا
بالدرجة األخف ،فيعرف صاحب املنكر بأن هذا الفعل منكر شرعا وأنه ال جيوز اقترافه،
مث ينهاه عنه بالوعظ والتخويف من اهلل تعاىل ،فإن أىب فيغلظ يف القول مث بالتهديد
والتخويف ،فإن مل ينته -وكان الناهي حمتسبا أو ذا سلطة -سعى إىل التغري باليد ،وذلك

بناء على قول الرسول  { من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه
فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان } ( ) واملراد بتغيري اليد هنا إزالة املنكر فقط
دون جتاوز وال تعد على فاعله ،فإن كان املنكر مخرا أزيلت ،أو صنما كسر ،وحنو ذلك.
و -التثبت :على احملتسب أن يتبني األمر حىت يتضح له قبل أن حيكم عليه باإلنكار
رعاية حلقوق الغري وصونا حلرمات الناس ،فمىت ثبت له داعي اإلنكار أقدم فأنكر ،قال اهلل

تعاىل{ :

            

}     

()2

( ) مسلم اإلميان ( ،)14الترمذي الفنت ( ،)2 12النسائي اإلميان وشرائعه ( ،)9004أبو داود الصالة (،) 10
ابن ماجه الفنت ( ،)10 4أمحد (.) 0/4
( )2سورة احلجرات آية.5 :
2

احلسبة

صفـات احملتسب
يشترط فيمن خيتار اإلمام ملنصب احلسبة أن تتوفر فيه صفات أساسية حىت يضمن
حسن قيامه بواجبه وتؤيت مهمته مثارها يف احلفاظ على اجملتمع وصيانته من املنكرات
وفشوها ،وأهم تلك الصفات هي:

أوال اإلخالص والتجرد

فاحملتسب يقوم بواجبه امتثاال ألمر الشارع له ،فيجب أن ال تكون له مصلحة
شخصية فيما يأمر أو ينهي عنه وإمنا تكون غايته اإلصالح ،كما قال اهلل تعاىل على لسان

شعيب عليه السالم{ :

             

}            

( )

ثانيا العلم واحلكمة
ذلك أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب شرعي لذا جيب على من يقوم به أن
يكون عاملا مبواضع األمر واإلنكار ،وحكيما يف ذلك حىت ال يكون فعله للفساد أقرب منه

للصالح .قال اهلل تعاىل آمرا رسوله { 

          

 )2( }         وقال تعاىل{ :
}         

   

()4

ثـالثا الرفق واحللم
فاحملتـسب ليس منتقما لنفسه ،وال قاصدا إيذاء فاعل املنكر ،وإمنا غايته محله على ترك

املنكر ،لذا وجب عليه أن يأخذه بالرفق واحللم ،قال رسول اهلل  { إن الرفق ال يكون

( ) سورة هود آية.66 :
( )2سورة يوسف آية. 06 :
( )4سورة النحل آية. 29 :
4

احلسبة

يف شيء إال زانه ،وال نزع من شيء إال شانه }

( )

وقال تعاىل واصفا الرسول 

{                            
           

}

()2

وقال تعاىل آمرا موسى وهارون ملا بعثهما إىل

الطاغية فرعون}          { :

()4

فإذا كان اهلل

تعاىل قد أمر اللني مع فرعون  -وهو قد ادعى األلوهية -فبغريه أوىل وأحرى.

( ) مسلم الرب والصلة واآلداب ( ،)2941أبو داود األدب ( ،)1606أمحد (.) 29/5
( )2سورة التوبة آية. 26 :
( )4سورة طه آية.11 :
1
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