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املقدمة

احلمد هلل ،والصالة والسالم على نيب هللا ،وعلى آله وصحبه والتابعني..
مث أما بعد:
علي أن متّ إجناز اجلزء املتعلق بقضااي العقيدة ،حتت عنوان (ما
فمن فضل هللا ونعمته ّ
يتعلق ابلعقيدة...سؤال وجواب) وهي مسك اخلتام لسلسلة موسوعة أركان اإلسالم،
وقد سبقها ما يتعلق ابلطهارة ،والصالة ،والزكاة ،والصيام ،واحلج ،واألضحية على طريقة
السؤال واجلواب؛ لتيسري توصيل املعلومات الشرعية إىل أفهام عامة املسلمني إبذن هللا،
وترغيبا هلم يف فهم هذه األمور املهمة يف حياهتم ،وجلعل تعبّدهم لرهبم سبحانه وتعاىل يف
ٍ
ٍ
شرعية واضحة ،ومبنهج علمي صحيح ميّسر ابلعرض.
كيفية
ومن املعلوم عند كل مسلم ومسلمة األمهية البالغة لتعلّم ما يتعلق هبذا اجلانب العظيم،
فهو مدار الدين ،وأساس بعثة األنبياء عليهم السالم ،وعليه مدار الفوز ابجلنة ،والنجاة
من النار ،وهو أول أمر كان يهتم به نيب عند الدعوة إىل هللا.
أتخرت كثرياً ابلبدء يف هذا اجلزء املهم من هذه السلسلة املباركة ،ألسباب كثرية ،مث
ولقد
ُ

عقدت العزم يف جتميع األسئلة املتعلقة هبذا اجلانب بعد إحلاح من األصدقاء واألحباب
1
لتقدمي هذه السلسلة هبذه الطريقة من التعليم امليّسر.

 - 1بعد الشروع يف مجع ما يتعلق ابألسئلة املتعلقة جبوانب العقيدة ،وجدت بتوفيق هللا وفضله يف موقع( :مكتبة
صيد الفوائد) ابإلنتنت حبثًا قيما للشيخ الفاضل /وليد بن راشد السعيدان حفظه هللا ،ووجدته ،سبقين يف
الكتابة والتقعيد وحترير القول يف جوانب العقيدة ،وعلى شكل السؤال واجلواب ،فنهلت مما كتبه ،يف كتابه:
(إحتاف أهل األلباب مبعرفة التوحيد والعقيدة يف سؤال وجواب)
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وسريا وفق النسق الذي انتهجته يف كتيب ،أال وهو طريقة اإلجابة املختصرة ،والعبارة
ً
املوجزة ،وتسهيل العبارة مبا يتناسب مع أفهام عامة املسلمني ،وليس العلماء أو طلبة
العلم ،فقد حرصت على اآليت:
 جتزئة اإلجابة قدر اإلمكان لتوصيل الفائدة. التقليل من األدلة يف املسألة الواحدة. اإلكثار من األسئلة يف اإلجابة الواحدة؛ سعيا وراء توضيح السؤال ،وبيان املطلوبأبقصر الكلمات.
 تكرار بعض اإلجاابت ملناسبتها مبواقعها. عزو اآلايت إىل مواضعها يف املصحف ،وختريج األحاديث مع االقتصار علىالصحيح منها.
 التقليل من وضع اهلوامش (احلاشية) ،ألن القصد خماطبة العامة وليس طلبة العلم.يسر إمتام هذا اجلانب ،مث أتقدم جبزيل الشكر لكل من راجع هذا
وهلل احلمد كله ،أن ّ
يل فيه النصح والتوجيه والتصحيح ،فجزاه هللا كل خري.
الكتاب ،وأبدى ّ
علي،
وهللا أسأل أن جيعل يف هذا اجلمع الفائدة والنفع للمسلمني ،وأن يكون يل ال ّ
املقل الضعيف ،وال حول يل فيه وال قوة ،والفضل كله للحي القيوم ،مث مبا
فهذا جهد ّ
يسر يل فيه من نظر يف كتب العلماء األفاضل ،ومبا استفدته من توجيه األحباب.
ّ
كتبه :د .راشد بن سعد العليمي

األحد  /12شعبان1441 /
املوافق2020 /4 /5 :
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املبحث األول

العقيدة تعريفها وأساسها

1

 .1ما تعريف كلمة ( عقيدة) لغة؟
العقيدة يف اللغة :من العقد؛ وهو الربط ،واإلبرام ،واإلحكام ،والتوثق ،والش ّد بقوة،
والتماسك ،واإلثبات؛ ومنه اليقني واجلزم.
والعقد نقيض احلَل ،ويقال :عقده يعقده عقداً ،ومنه عقدة اليمني والنكاح ،قال
اخ ُذ ُكم الل ِابللَّ ْغ ِو ِيف أ َْيانِ ُكم ولَ ِكن ي ؤ ِ
ِ
اخ ُذ ُكم ِمبَا َعق ّ
َُ
َّدمتُ
هللا تبارك وتعاىل{:الَ يُ َؤ ُ ُّ
ْ َ
األ َْيا َن}َ (املائدة)89 :
 .2ما تعريف مصطلح (عقيدة) اصطالحاً؟
العقيدة اصطالحا :احلُكم الذي ال يقبل الشك لدى معتقده.
والعقيدة يف االصطالح احلاضر :ما يُقصد به االعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود
هللا وبعث الرسل ،وما يتعلق ابلغيبيات.
وورد أيضاً :أنه جمموعة قضااي علمية يف أصول تُؤخذ من الكتاب والسنة.
 .3هل تعريف العقيدة ابالصطالح العام ،متعل ٌق فقط ابلعقيدة الصحيحة؟
ال ،إذ كل ما عقد اإلنسان عليه قلبه جازماً به فهو عقيدة ،سواء كان حقاً ،أو
ابطالً.
 .4ما تعريف مصطلح (التوحيد) لغة ؟

وحد الشيء إذا جعله واحداً ،فهو مصدر َو ّح َد يَ َو ِّحد.
مشتق من ّ

 - 1الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل ،لعبدهللا بن عبد احلميد األثري –
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(ص)29:

.5ما تعريف كلمة (التوحيد) اصطالحاً؟
1
خيتص به من الربوبية واأللوهية واألمساء والصفات.
إفراد هللا سبحانه مبا ّ
 .6ما العالقة بني مصطلح (العقيدة) ،ومصطلح (التوحيد)؟
علم العقيدة وعلم التوحيد متادفان عند أهل السنة ،وإمنا مسي علم التوحيد بعلم
العقيدة بناء على الثمرة املرجوة منه ،وهي انعقاد القلب على التوحيد وعلى أسس
2
انعقادا جازما ال يقبل االنفكاك.
العقيدةً ،
 .7هل بينهما افرتاق؟
نعم ،بينهما عموم وخصوص ،قد يفرق بينهما أبن العقيدة أعم ،والتوحيد أخص،
عم مجيع أصول اإليان والغيبيات ،بينما التوحيد متعلق خاصة ابلركن
فالعقيدة ت ّ
األول من أركان اإليان ،وهو اإليان ابهلل.
يفرق بينهما اصطالحاً ،ابعتبار أن علم التوحيد هو العلم الذي يتوصل به
وقد ّ
على إثبات العقائد الدينية ابألدلة املرضيّة.
برد الشبهات وتفنيد األدلة اخلالفية ،وفيه ما يتعلق بعلم
وأن علم العقيدة يزيد عليه ّ
الغيب ،وأشراط الساعة واملالئكة ،وحنو ذلك.
ويكن القول أهنما جيتمعان يف معرفة احلق بدليله.
 .8هل أطلق العلماء على بعض املؤلفات مصطلح :توحيد أو عقيدة؟
نعم ،جرى السلف على تسمية كتبهم يف العقيدة بكتب التوحيد ،ككتاب التوحيد
البن خزية ،كما أهنم اطلقوا عليها كتب العقيدة ،كما فعل اإلمام أبو عثمان
 - 1القول املفيد البن عثيمني (  ،)11 /1مدارج السالكني البن قيم اجلوزية ( )332 – 330/1بتصرف.
 - 2علم العقيدة عند أهل السنة حملمد يسري ( ص)129 :
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الصابوين رمحه هللا يف كتابه( :عقيدة السلف أصحاب احلديث) ،واإلمام الاللكائي
رمحه هللا يف كتابه( :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة).
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املبحث الثان

مصادر االستدالل
 .9ما املصادر اليت يُؤخذ منها املعتقد؟
أمور االعتقاد ومسائله ال يُستدل هلا إال أبمرين ،مها :كتاب هللا جل وعال ،وما
شوب فيه وال كدر.
ّ
صح من سنة نبيه ﷺ ،فإهنما املعني الصايف الذي ال ْ
 .10املصادر السابقة ،تكون وفق فهم من؟
تكون وفق فهم سلف األمة؛ وهم الصحابة رضي هللا عنهم ،وأئمة التابعني ومن
تبعهم إبحسان من أهل االجتهاد.
 .11ملاذا جاء تقييد فهم الكتاب والسنة بفهم سلف األمة؟
وعلما واعتقاداً ،وأقرهبم فهماً ملراد النيب ﷺ يف قضااي
ألهنم خري القرون فقهاً ً
الدين ،وهم الذين شهد هلم النيب ﷺ ابخلريية ،لقوله ﷺَ ( :خ ْريُ الن ِ
َّاس قَ ْرِينُ ،مثَّ
َّ ِ
1
وهنُ ْم) .رواه البخاري ( ،)2652ومسلم ()2533
ين يَلُوَهنُْمُ ،مثَّ الَّ ِذي َن يَلُ َ
الذ َ
 .12هل يُقال هلذا اجلانب من اتفاقهم يف أمور شرعية :اإلمجاع؟
نعم ،فاإلمجاع مصدر من مصادر األدلة االعتقادية؛ ألنه يستند يف حقيقته إىل
الوحي املعصوم ،وأكثر مسائل االعتقاد حمل إمجاع بني الصحابة والسلف الصاحل،
وال جتتمع األمة يف أمور العقيدة وال غريها على ضاللة وابطل.
 .13هل إمجاع الصحابة  والتابعني حجة على من بعدهم؟
 - 1ورواه البخاري ( )3650بلفظ( :خري أميت قرين ،)..ويف مسلم ( )2535بلفظ( :إن خريكم قرين.)..
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حتديدا يف مسائل العقيدة حجة شرعية ملزمة ملن جاء بعدهم ،وهو
نعم ،فإمجاعهم ً
إمجاع معصوم ،وال جيوز خمالفته.
 .14ما الدليل الشرعي على حتديد مصادر العقيدة؟
من أدلة هذا:
الرس َ ِ ِ
ِ
ني لَهُ ا ْهلَُدى َويَتَّبِ ْع َغ ْ َري َسبِ ِيل
ول م ْن بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
 قال تعاىلَ ﴿ :وَم ْن يُ َشاق ِق َّ ُالْم ْؤِمنِني نُولِِّه ما تَوَّىل ونُصلِ ِه جهنَّم وساء ْ ِ
ريا ﴾ (النساء.)115 :
ت َمص ً
ُ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ
وم ،مث أقبل علينا
 عن العرابض  قال :صلّى بنا رسول هللا ﷺ ذات ي ٍبوجهه ،فوعظنا موعظة بليغة ،ذرفت منها العيون ،ووجلت منها القلوب،
مودع ،فأوصنا .فقال ﷺ( :أوصيكم
فقال رجل :اي رسول هللا كأهنا موعظة ٍ
عبدا حبشيًا ،فإنه من يعش منكم
بتقوى هللا ،والسمع والطاعة ،وإن كان ً
كثريا ،فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من
فسريى اختالفًا ً
ضوا عليها ابلنواجذ ،وإايكم وحمداثت األمور ،فإن كل
متسكوا هبا وع ّ
بعديّ ،
حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة) .رواه أمحد ( ،)17144وأبو داود ( )4607
 .15ما أقوال الصحابة  يف هذا اجلانب؟
أقواهلم كثرية ،ومن ذلك:
كفيتم" .أخرجه الدارمي()211
 قال عبدهللا بن مسعود " :اتبعوا وال تبتدعوا فقد ُنضل ما متسكنا
 وقال " :إان نقتدي وال نبتدي ،ونتّبع وال نبتدع ،ولن ّابألثر".
1

 - 1شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ( )96/1للاللكائي
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 -وقال عبد هللا بن عمر " :كل بدعة ضاللة ،وإن رآها الناس

1

حسنة".

 .16ما أقوال العلماء يف هذا اجلانب؟
 قال حممد بن سريين " :كانوا  -أي السلف  -يرون أهنم على الطريق ما كانوا2
على األثر".
 وقال عبدهللا بن الديلمي" :إن أول ذهاب الدين ترك السنة ،يذهب الدينسنّة سنة ،كما يذهب احلبل قوة قوة".
مجع من السلف رمحهم هللا تعاىل" :االقتصاد يف السنّة خريٌ من
 وقال ٌ3
االجتهاد يف البدعة".
رواه الدارمي ()98

تفرق األمة؟
 .17ما أسباب ّ

سببه ألهنا ضلّوا يف أمور العقيدة؛ حيث مل يقدموا يف أخذها كتاب رهبم وسنّة
نبيهم ﷺ ،بل ق ّدموا ما رأوه من عقوهلم وأفكارهم ،أو بفهم غري منضبط
لنصوص الوحيني ،وأخطر جوانب التفرق ما كان يف العقيدة.

 .18ما املثال على ذلك سعة األمر يف األمور الفقهية ،عن التحذير ابخلوض يف
األمور العقدية؟
مثال سعة األمر يف القضااي الفقهية :عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال
النيب ﷺ ملا رجع من األحزاب( :ال يُصلِّني أح ٌد العصر إال يف بين قُريظة)،
العصر؛ فقال بعضهم :ال نُصلي حىت أنتيها ،وقال بعضهم :بل
بعضهم
فأدرك َ
ُ
 - 1اإلابنة الكربى البن بطة ()339 /1
 - 2جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب ()783/1
 - 3أخرجه الدارمي يف السنن ( ،)223وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم (  ،)230 /2وانظر الشفا ()14/2
11

احدا منهم.
نُصلي ،مل يَُرد منا ذلك ،ف ُذكِر للنيب ﷺ فلم يُعنِّف و ً

رواه البخاري

( ،)946ومسلم ()1770

ومثال التحذير يف القضااي العقدية :روى أمحد وغريه من حديث عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده« :خرج رسول هللا ﷺ ذات يوم والناس يتكلمون يف
القدر ،قال :وكأمنا تفقأ يف وجهه حب الرمان من الغضب .فقال هلم( :ما لكم
تضربون كتاب هللا بعضه ببعض؟ هبذا هلك من كان قبلكم)! .قال :فما
غبطت نفسي مبجلس فيه رسول هللا ﷺ مل أشهده مبا غبطت نفسي بذلك
اجمللس أين مل أشهده» .رواه أمحد ()6668
 .19ما املصطلحات اليت تُطلق على (أهل السنة واجلماعة)؟
هم :السلف ،والطائفة املنصورة ،وأهل احلديث واألثر.

 .20هل هناك طوائف أخذت معتقدها من غري الكتاب والسنة النبوية؟
نعم ،طوائف كثرية خالفت يف اعتقاداهتا منهج الكتاب والسنة.
 .21ما األمثلة من الفرق على ما سبق بيانه؟

من ذلك أهل الكالم املذموم؛ جعلوا األساس العقل يف معتقدهم ،فما وافقه
من النقول أخذوه واعتمدوه ،وما خالفه ردوه واهتموه ،فتارة يرّدونه ألنه خرب
آحاد ،1واترة يرّدون املعىن ابلتحريف الذي يسمونه أتويالً ،وهناك من أخذ
فقط ابلقرآن وترك االستدالل ابلسنة ،وهذا خطأ فادح

صح
 - 1خرب اآلحاد :هو كل حديث مل تتوافر فيه شروط التواتر ،وخرب اآلحاد له أقسام ،وخرب اآلحاد إذا ّ
سنده فهو حجة يف مسائل العقيدة عند أهل السنة سيكون هناك مزيد توضيح هلذا اجلانب يف صفحة:
( )271السؤال 841 :
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املبحث الثالث

مؤلفات يف العقيدة والتوحيد

1

 .22ما الكتب اليت ميكن النهل منها ملعرفة االعتقاد الصحيح؟
من املؤلفات اليت محلت مصطلح ( التوحيد):

كتاب( :التوحيد يف اجلامع الصحيح) للبخاري( ،ت256 :ه )كتاب( :التوحيد وإثبات صفات الرب) البن خزية (ت311 :ه ).-كتاب( :التوحيد) البن منده (ت359 :ه ).

ومن املؤلفات املعتمدة واليت محلت اسم (العقيدة) أو االعتقاد:
كتاب( :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة) لاللكائي (ت418 :ه ).كتاب( :عقيدة السلف أصحاب احلديث) للصابوين (ت449 :ه ). .23هل هناك كتاب معاصر يف العقيدة يُنصح بتدريسه للصغار خاصة؟
نعم ،كتاب (التوحيد) للشيخ حممد بن عبدالوهاب (ت1115 :ه ) ،فهو من
الكتب اليت جعل هللا هلا القبُول يف التلقي والفهم والعرض املوفق لألدلة ،وله
الشروح الكثرية من العلماء األجالء.
 .24هل السنة النبوية هلا عالقة بتحقيق االعتقاد الصحيح؟
قرر لدى العلماء أبن السنّة النبوية تُع ّد من مصادر التلقي للعقيدة
نعم ،فقد ت ّ
الصحيحة وطريق من طرق إثباهتا ،ولذا جعل بعض السلف (السنّة) هي
االتباع ،وجعلها بعضهم اإلسالم ،والقوالن غري متعارضني ،ألن اإلسالم هو
 - 1تدوين علم العقيدة عند أهل السنة واجلماعة ،للدكتور يوسف بن علي الطريف ،دار ابن اجلوزي
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تعبري عن العقيدة الصحيحة ،واالتباع يعرب عن طريق التلقي ومنهجه.
 .25هل كتب العلماء كتباً متعلقة ابلسنّة إلثبات العقيدة الصحيحة؟
نعم ،فحينما صار معىن (السنّة) هو اتباع العقيدة الصحيحة الثابتة ابلكتاب
والسنة ،استعمل هذا اللفظ يف هذا املعىن اإلمام أمحد بن حنبل يف كتابه:
ضمنه العقيدة الصحيحة الثابتة بنقل العدول عن الرسول ﷺ
(السنّة) ،حيث ّ
وأصحابه ،وكذا فعل عبد هللا بن اإلمام أمحد يف كتابه( :السنّة) ،وهناك كتاب:
(السنّة) البن أيب عاصم.
 .26هناك ٌ
تداول ملصطلح (أصول الدين) ،فما معىن هذا املصطلح؟
تعين املبادئ العامة والقواعد الكلية الكربى اليت هبا تتحقق طاعة هللا ورسوله
ﷺ واالستسالم ألمره وهنيه ،وهذا املعىن ال يُراد به إال علم العقيدة والتوحيد.
 .27هل استخدم بعض علماء أهل السنّة هذا املصطلح؟
نعم ،فهناك كتباً يف االعتقاد حتمل اسم أصول الدين ،ومن ذلك:
 كتاب( :اإلابنة عن أصول الداينة) أليب احلسن األشعري (ت324 :ه ). كتاب( :الشرح واإلابنة عن أصول الداينة) البن بطة (ت378 :ه ). .28ما القول فيمن وصف العقيدة أبهنا شريعة من هللا؟
وصف صحيح استخدمه بعض العلماء يف مؤلفاهتم العقدية.
هذا
ٌ
 .29لو أمكن توضيح ما سبق قوله؟
وشَرعه من العقائد ،وقد يراد هبا ما
كالسنة ،فقد يُراد هبا ما سنّه هللا َ
الشريعة هنا ُ
سنّه وشرعه من العمل ،وقد يُراد هبا كال املعنيني.
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مسمى (الشريعة) ،وأراد هبا مصطلح العقيدة؟
 .30من الذي ألّف حتت ّ

من تلك املؤلفات:
 كتاب( :الشريعة) أليب بكر اآلجري رمحه هللا( .ت 360:ه ) كتاب( :اإلابنة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة) البن بطةالعكربي احلنبلي رمحه هللا( .ت 387:ه )

 .31هل هناك صلة بني العقيدة واإلميان؟
نعم ،إذ النسبة بينهما فيها عموم وخصوص مطلق ،فاإليان يعترب بعض مسائل
العقيدة.
 .32هل هناك ارتباط ابلتأليف بني قضااي العقيدة واإلميان؟

نعم ،فقد صنّف السلف كتباً ابسم (اإليان) ،حبثت قضااي التوحيد ومسائل
االعتقاد مجيعا ،ومن تلك الكتب:
 كتاب( :اإليان ومعامله وسننه واستكمال درجاته) لإلمام أيب عبيد القاسمابن سالم البغدادي رمحه هللا( .ت 224:ه )
 كتاب( :اإليان) للحافظ أيب بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة العبسيرمحه هللا( .ت 235:ه )
 -كتاب( :اإليان) للحافظ حممد ابن منده رمحه هللا( .ت 470 :ه )
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املبحث الرابع

أبرز صفات أهل السنة
 .33ما أبرز صفات أهل السنة واجلماعة خصوصا يف جانب العقيدة؟
الصفات الدالة عليهم كثرية ،لكن من أبرزها ما أييت:

1

أوال :أهنم ال أيخذون معتقدهم إال من الكتاب والسنّة الصحيحة ،وفق فهم
الصحابة ومن سار على درهبم.
اثنيا :أن النقل  2عندهم مق ّدم على العقل ،والعقل عندهم وسيلة لفهم النقل.
جزما أنه ال يتعارض النص الصحيح مع العقل السليم.
اثلثا :يعتقدون ً

رابعا :أهنم وسط بني فرق األمة ،كوسطية األمة بني األمم.

3

خامسا :وقوفهم حيث وقف النص ،فال يقصرون عنه وال يزيدون عليه.
سادسا :أهنم أيخذون أبخبار اآلحاد الصحيحة يف إثبات أمور االعتقاد.
يتبدل على ِّ
مر األزمنة؛ ألنه مبين على أدلة من
يتغري وال ّ
ساب ًعا :اعتقادهم ال ّ
الكتاب والسنّة يقينية ،فال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.

اثمناً :أهنم املشهود هلم ابلنجاة والنصر يف الدنيا واآلخرة ،كما ورد يف حديث
االفتاق ،من حديث معاوية  أنه قال ( :أال إن رسول ا َّلل ﷺ قام فينا
إن من قبلكم من أهل ِ
فقال ( :أال َّ
الكتاب افتقوا على ثنتني وسبعني ملة،
وإن هذه امللَّة ستفتق على ٍ
ثالث وسبعني ،ثنتان وسبعون ِيف النَّار،

 - 1شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ( )66 /1
 - 2أي األحكام املنقولة من الوحيني ( القرآن والسنة الصحيحة) ،وفق ما فهمه علماء األمة.
 - 3جمموع الفتاوى ()141 /3
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وواحدة يف اجلنة ،وهي اجلماعة)
وورد بلفظ( :وتفتق أميت على ثالث وسبعني ملة كلهم يف النار َّإال ملة
حسنه
واحدة ،قالوا :ومن هي اي رسول ا َّلل؟ قال ( :ما أان عليه وأصحايب)َّ .
رواه أبو داود ()4597

األلباين يف صحيح التمذي ()2641

اتسعا :أن مذهبهم هو األعلم واألحكم واألسلم.
ً

عاشرا :أن إثباهتم للصفات ال متثيل فيه ،وتنزيههم هلل تعاىل ال تعطيل فيه.
ً

قدح وال
احلادي عشر :أهنم ال يقعون وال يتطاولون على خيار األمة وسلفها ب ٍ
تضون عنهم.
غريه ،بل يستغفرون هلم وي ّ

يتسمون إال ابسم اإلسالم واإليان ،أو ما ورد به الدليل ،أو
الثان عشر :أهنم ال ّ
وقع عليه إمجاعهم.
الثالث عشر :أهنم ال يوالون وال يعادون على شعارات زائفة ،وأمساء اتفهة،
وأصول ملفقة ،بل عمدهتم يف ذلك الكتاب والسنة ،فيوالون من واالمها،
ويعادون من عادامها.
أبدا أن يكون احلق مع
الرابع عشر :أن احلق يدور معهم حيث داروا ،فال يكن ً

طائفة دوهنم ،بل هم ميزان الطوائف ،فمن وافقهم من الطوائف فإنه ينال
من احلق بقدر هذه املوافقة ،ومن خالفهم فإنه زائغ عن الصراط املستقيم
بقدر هذه املخالفة.

اخلامس عشر :أن الغيبيات عندهم مبناها على التوقيف 1فال يثبتون منها أو
ينفون إال وفق الدليل ،وال يقحمون عقوهلم فيما ليس هلا فيه جمال.
السادس عشر :أن علمهم هو العلم النافع ،وعملهم هو العمل الصاحل ،وذلك
 - 1التوقيف :هو التمسك مبا ورد يف الشرع بعيدا عن إعمال الرأي قبل النص.
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ألنه مبين على الكتاب والسنة وعلى اإلخالص واملتابعة.
يضرهم من خالفهم وال من خذهلم ،حىت أييت أمر هللا وهم
السابع عشر  :أهنم ال ّ
كذلك اثبتني على احلق.
علما ،وأقلهم تكل ًفا ،وأشدهم
الثامن عشر :أهنم أكمل الناس ً
إياان ،وأعمقهم ً
متابعة للكتاب والسنة ،وأكملهم حتقي ًقا ملراتب الدين من اإلسالم واإليان
واإلحسان ،كما قال فيهم ابن مسعود .
التاسع عشر :أن معهم احلق املطلق ،وأما غريهم فليس معه إال مطلق احلق ،أي
بعض احلق.
للشرب من حوضه ﷺ ،فال يُذادون عنه كما يُذاد
العشرون :أهنم املوفقون ُ
غريهم؛ ألهنم مل ُُي ِدثوا ومل يبدلوا ومل يغريوا.
احلادي والعشرون :أهنم متفقون فال يفتقون ،ومؤتلفون فال خيتلفون.

الثان والعشرون :أهنم ال يستشكلون شيئا مما ورد يف الوحيني ،فليس منهم إال
1
اإليان والتسليم.

 - 1ويف ها الكتاب سأتناول شرح للكثري من هذه الصفات بعون هللا وتوفيقه.
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املبحث اخلامس

أمهية دراسة العقيدة

 .34ما أمهية دراسة ما يتعلق ابلعقيدة؟
أمهيتها تظهر مبعرفة أهنا قوام وأساس العالقة بني العبد وربه سبحانه ،وهي السبب
لدخول اجلنة أو احلرمان منها ،وهي مناط السعادة يف الدنيا واآلخرة.
 .35ما مدى حرص النيب ﷺ على تبيان ما يتعلق أبمور العقيدة؟
هذا هو أساس بعثته ﷺ للناس كافة ،وتبصريهم بعقيدهتم ،وداللتهم إىل ما
بعيدا عن الشرك ،والبدع.
يقرهبم ملرضاة هللا ً
 .36ما القول فيمن يرتك إرشاد الناس للعقيدة الصحيحة ،من ابب عدم وقوع
لتفرق بني املسلمني؟
ا ّ
الغش هلم ،وفيه داللة على عدم فهم اهلدي النبوي الصحيح ،بل وفيه
هذا من ّ
رضا بوقوع البدع والشركيات يف املسلمني حينما نسكت عن النصح واحلث على
العقيدة الصحيحة وفق ما كان عليه الصحابة . 
 .37ما املوضوع العام الذي يبحثه العلماء يف العقيدة؟
يتمحور البحث حول فهم أصول اإليان الستة ،فهي أصول العقيدة الصحيحة،
وكذلك ما ثبت يف الكتاب والسنة.
 .38ما املوضوعات التفصيلية اليت يبحثها العلماء يف أمور العقيدة؟
يدور التفصيل على أمور منها:
 -1ذات هللا تعاىل ،والبحث فيما يتصف به تعاىل ،وما يت ّنزه عنه ،وبيان حقه
19

على عباده.
 -2ما يتعلق ابلرسل أو النبوات ،والبحث فيها من احليثيات التالية :ما يلزم
وجيب عليهم ،ما جيوز يف حقهم ،وما جيب على أتباعهم.
 -3الغيّبيات :وهو ما يتوقف اإليان به على اخلرب الصحيح ،وليس للعقل يف
إثباهتا أو نفيها مدخل؛ كأشراط الساعة وتفاصيل البعث.
 -4القدر ،واألخبار الواردة فيه ،ويتبعه الرد على أهل البدع ،واملوقف منهم.
 .39هل تعلّم ما يتعلق أبمور العقيدة ،واجب على كل مسلم؟
جب على كل مسلم ومسلمة معرفة حق هللا تعاىل على عباده ،ليتعرفوا
نعم وا ٌ
كيف ُيققون له سبحانه ما يستحقه من العبادة.
 .40ما هو أول واجب على املسلم أن يتعلّمه يف أمور الدين؟
قال اإلمام ابن القيم" :اعلم أن التوحيد هو أول دعوة الرسل ،وأول منازل
الطريق ،وأول مقام يقوم فيه السالك إىل هللا عز وجل...وهلذا كان الصحيح أن
أول واجب جيب على املكلف شهادة أن ال إله إال هللا ،ال النظر ،وال القصد إىل
النظر ،وال الشك ،فالتوحيد أول ما يُدخل به يف اإلسالم ،وآخر ما خيرج به من
1
الدنيا ،فهو أول واجب وآخر واجب".
 .41ما القول فيمن قال :إن أول واجب على املكلف هو الت ّفكر والنظر؟
هذا ال دليل عليه ،بل هو خمالف لسرية النيب ﷺ يف الدعوة إىل توحيد هللا تعاىل
ابتداء ،وهذا القول سيؤدي إىل ما ال ُيمد عقباه يف حياة الناس.
 - 1مدارج السالكني (  ،)114 /1شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز ()23-21/1
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 .42هل اخلتم ابلتوحيد داللة خري للمسلم؟

نعم ،إذ مما يدل على أنه آخر واجب وفيه اخلتم ابلسعادة ،حديث أيب هريرة 
أن النيب ﷺ قال( :لقنوا مواتكم ال إله إال هللا) .رواه مسلم ( ، )917وحديث:
(من مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا ،دخل اجلنة) .رواه مسلم ()26

 .43ماذا يُشرتط للتكليف ابلتوحيد؟

يشتط حتقق ثالثة شروط ،وهي :العقل ،والبلوغ ،وبلوغ الدعوة للمكلف.

 .44كيف ظهر ُمراد هللا تعاىل يف علم التوحيد؟
حينما نعلم أبن مراد هللا تعاىل جيمع أموراً ثالثة ،وتتتب عليه أمور ثالثة:
 فهو جيمع أن هللا تعاىل أراده وأحبه ،فأمر سبحانه به. ويتتب على كونه أمر به أنه سبحانه يثيب فاعله ،ويعاقب اتركه.فاألمر
هني عن ضده،
ُ
 وأنه سبحانه ينهى عن خمالفته ،ألن األمر ابلشيء ٌهني عن الشرك.
ابلتوحيد ٌ
 .45ما تقرير هذا يف كتاب ربنا سبحانه؟
ِ
ِ
ِ
يت لَ ُك ُم
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِيت َوَرض ُ
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْمتَ ْم ُ
قال تعاىل﴿ :الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
ا ِْإل ْس َال َم﴾ (املائدة ،)3:وهلذا كان القرآن من فاحتته إىل خامتته فيه التقرير الواضح
للتوحيد أبنواعه ،أو بيان مقتضياته ومكمالته ،أو يف البشارة بعاقبة املوحدين يف
الدنيا واآلخرة ،أو يف النذارة بعقوبة املشركني واملعاندين فيهما.
 .46هل كانت حياة النيب ﷺ تبياان وتفصيالً هلذا اجلانب العظيم؟
نعم ،فحياة النيب ﷺ ودعوته كانت بياانً علميًا وعملياً حتققت فيها معاين
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التوحيد ،وقطعت فيه مواد الشرك على الوجه األمت األكمل.
 .47ماذا قال العلماء عن أمهية التوحيد؟
قال ابن تيمية« :وقد كان النيب ﷺ ُيقق هذا التوحيد ألمته وُيسم عنهم مواد
الشرك ،إذ هذا حتقيق قولنا :ال إله إال هللا ،فإن اإلله هو الذي أتهله القلوب
1
لكمال احملبة والتعظيم ،واإلجالل واإلكرام ،والرجاء واخلوف».
 .48الكافر ابلتوحيد الصحيح ،ما الوصف الذي ميكن إطالقه عليه يف وجوده؟
َّك َال تُ ْس ِم ُع الْ َم ْوتَى َوَال تُ ْس ِم ُع
ملوحد ميتاً ،قال تعاىل ﴿ :فَِإن َ
مسّى هللا تعاىل غري ا ّ
ص َّم الدّعاء إِ َذا ولَّوا م ْدبِ ِرين ( )52وما أَنْ ِ ِ
ض َاللَتِ ِه ْم إِ ْن تُ ْس ِم ُع
ال ّ
ت هبَاد الْعُ ْم ِي َع ْن َ
ََ َ
ََ َْ ُ َ
إَِّال َم ْن يُ ْؤِم ُن ِِب َايتِنَا فَ ُه ْم ُم ْسلِ ُمو َن﴾ (الروم ،)53-52:فمقابلة املوتى ابلسامعني
2
تدل على أن املوتى هم املشركون والكافرون.
التمسك هبا؟
 .49ما العقيدة اليت نطلق عليها أهنا هي الصحيحة ،وجيب
ّ
العقيدة اليت توصف ابلصحة هي ما كان عليه الرسول ﷺ وأصحابه ،واتبعوهم
ِ
ِ
إىل يوم الدين ،كما قال سبحانه ﴿:و َّ ِ
صا ِر
ين َو ْاألَنْ َ
َ
الساب ُقو َن ْاأل ََّولُو َن م َن الْ ُم َهاج ِر َ
َّ ِ
الل عْن هم ورضوا عْنه وأَع َّد َهلم جن ٍ
ٍ ِ
َّات َْجت ِري َْحتتَ َها
ين اتَّبَ عُ ُ
وه ْم إبِِ ْح َسان َرض َي َُّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُْ َ
َوالذ َ
ِ
ْاأل َْهنَار خالِ ِد ِ
ِ
ظيم ﴾ (التوبة)100:
ين ف َيها أَبَ ًدا ذَل َ
ُ َ َ
ك الْ َف ْوُز الْ َع ُ
 .50هل األصل يف الناس وجود التوحيد ،أو الشرك فيهم؟
الناس كلهم يُولدون على الفطرة واإليان ،وينشؤون عليها ،ما مل تصرفهم عنها
 - 1جمموع الفتاوى ( )135 /1ابختصارُ( .يسم) :يقطع عنهم
 - 2تفسري الطربي ( ،)12/10وتفسري القرطيب ((232/13
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صوارف الشر والضالل ،من التبية على الكفر والضالل ،ومن األهواء ووساوس
1
الشياطني ،وشبهات املبطلني ،وشهوات الدنيا.
 .51ما الدليل على ما سبق تقريره؟
جاء يف احلديث القدسي...( :وأين خلقت عبادي حنفاء كلهم ،وأهنم أتتهم
وحرمت عليهم ما أحللت هلم ،وأمرهتم أن يشركوا
الشياطني فاجتالتهم عن دينهم ّ
يب ما مل أنزل به سلطاانً .)..رواه مسلم ()2865
وأخرب الرسول ﷺ عن هذا بقوله( :ما من مولود إال يولد على الفطرة ،فأبواه
يهودانه ،أو ينصرانه ،أو يجسانه) .رواه البخاري ( ،)1359ومسلم ()2658
 .52هل هذا موجود من أول إنسان؟

نعم ،يتوجه إىل أول إنسان وهو آدم ﷺ من ابب أوىل ،فعقيدة التوحيد واخلري
والصالح هي األصل الذي كان عليه آدم ﷺ ،واألجيال األوىل من ذريته كانوا
على التوحيد اخلالص ،حىت جاء الشيطان إىل قوم نوح وسول هلم ورغبهم
ابلشرك شيئا فشيئا حىت وقعوا فيه ،فبعث هللا إليهم نوحا.

 .53ما دعوة الرسل مجيعا؟
هي توحيد هللا بعبادته وتقواه وطاعته ،واجتناب الشرك ،قال تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد
ِ
وت﴾ (النحل)36:
بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِّل أ َُّم ٍة َر ُس ًوال أ َِن ْاعبُ ُدوا َّ
اللَ َوا ْجتَنبُوا الطَّاغُ َ
 .54ما دليل ما سبق تقريره؟

اللَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلٍَه َغ ْريُهُ﴾
قال نوح ﷺ لقومهَ ﴿ :اي قَ ْوِم ْاعبُ ُدوا َّ

 - 1درء تعارض العقل (  ،)38 /8شرح الطحاوية ( ص)17 :
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(األعراف،)59:

وكذلك قال هود وصاحل وغريمها من األنبياء عليهم السالم.
 .55من أراد أن يدعو لإلسالم ،وسعى لتجميع الناس حتت مظلة اإلسالم ،بعيداً
عن التوحيد والتحذير من الشركيات ،فما مصري دعوته؟
كل دعوة لتوحيد قلوب الناس ال تقوم على أساس حتقيق التوحيد هلل واحلذر
من الشرك يف أي زمان وأي مكان فإهنا دعوة قاصرة وانقصة ،وسيكون نصيبها
إما الفشل ،وإما االحنراف عن احلق ،أو مها معاً ،ألن هذا أصل عظيم من
أصول الدين ،مىت غفلت عنه األمم والدعاة وقعوا يف كارثة الشرك واالبتداع.
وواجب
 .56ما القول فيمن يقول :إن الدعوة للتوحيد من الفروع أو القشور،
ٌ
فقط الدعوة لألخالق ،وجتميع الناس حتت أي فكر؟

هذه أقوال وأفكار من مل ينطلق يف دعوته من منطلق األنبياء والرسل ،وهذا
القول سيؤدي إىل هتميش أصل األصول وهو التوحيد ،ومن غريب حاهلم أهنم
فروعا ،والفروع أصوال ،على ما يف هذا التقسيم من مؤاخذات.
جعلوا األصول ً

 .57ما تنبيه العلماء على مثل هذه األفكار واالقوال؟

قال ابن تيمية" :أما التفريق بني نوع وتسميته مسائل األصول ،وبني نوع آخر
وتسميته مسائل الفروع ،فهذا الفرق ليس له أصل ال عن الصحابة وال عن
التابعني هلم إبحسان وال أئمة اإلسالم ،وإمنا هو مأخوذ عن املعتزلة وأمثاهلم من
أهل البدع ،وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء يف كتبهم ،وهو تفريق
1
متناقض".

 - 1جمموع الفتاوى ()347-346 /23
24

 .58هل اخللل الذي يقع من بعض الناس عقدايً له سبب يف دراسة أو إمهال
العقيدة؟
نعم ،وهذا مما ال شك فيه ،فعلى قدر تدريس العقيدة الصافية وفق ما كان عليه
الصحابة  سنجد الوضوح والسالمة يف عقيدتنا وأفكاران وسلوكنا.
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املبحث السادس

فضائل دراسة علم التوحيد

1

 .59ما فضل علم التوحيد بني بقية العلوم الشرعية؟
املطهر؛ فإن علم التوحيد
إذا كانت العلوم الشرعية كلها فاضلة لتعلّقها ابلوحي ّ
يعترب يف الذروة من هذا الفضل العميم ،حيث حاز الشرف على بقية العلوم.
 .60كيف ظهر فضله على بقية العلوم الشرعية؟
ظهر هذا ابلنظر إىل جهات ثالث :موضوعه ،ومعلومه ،واحلاجة إليه.
 .61ما فضله من جهة موضوعه؟

احلي
حينما نعلم أبن التوحيد يتعلق أبشرف ذات ،وأكمل موصوف ،وهو هللا ّ
القيّوم ،املتفرد بصفات اجلالل واجلمال والكمال؛ فيكون ألجل هذا أشرف
ومعلوما ،وشرف العلم بشرف املعلوم.
موضوعا
العلوم
ً
ً

 .62كيف ظهر شرف هذا العلم من جهة معلومه؟

من املعلوم أبن علم التوحيد هو ُمراد هللا الشرعي ،ال ّدال عليه وحيه وكالمه
اجلامع للعقائد الصحيحة ،كاألحكام االعتقادية املتعلقة ابإليان به تعاىل،
ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،والقيامة ،فيُقال بكل يقني أبن شرفه الحتوائه هلذه
اجلوانب الشريفة كلها.

 .63هل قرر النيب ﷺ هذا الشرف للتوحيد؟
 - 1التنبيهات السنية على شرح الواسطية ،لعبد العزيز الرشيد (ص)33 :
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ِ ِ ِ ِِ ِ
يلُ :مثَّ
نعم ،فقد ُسئل النيب ﷺ :أي العمل أفضل؟ ف َقال« :إيَا ٌن اب َّلل َوَر ُسوله» ق َ
اللِ» قِ
ال ﷺ« :اجلِ َه ُ ِ ِ
ور».
يلُ :مثَّ َماذَا؟ قَ َ
َماذَا؟ قَ َ
«ح ٌّج َم ْربُ ٌ
الﷺَ :
اد يف َسب ِيل َّ َ
رواه البخاري (.)26

 .64كيف ظهر فضله من جانب احلاجة إليه؟
يظهر ذلك ابلنظر إىل مجلة أمور ،منها:
توسل به
 أن هللا تعاىل طلبه ،وأمر به كل مكلف ،وأثىن على أهله ،ومدح من ّاللُ ﴾
أجرا
اعلَ ْم أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال َّ
عظيما ،قال تعاىل﴿ :فَ ْ
ً
إليه ،ووعدهم ً
ِ
(حممد )19:وقال سبحانه ﴿ :وما أ ُِمروا إَِّال لِي عب ُدوا َّ ِ ِ
ين
اللَ خمُْلص َ
َ ُْ
ني لَهُ ال ّد َ
ََ ُ
ُحنَ َفاءَ ﴾ (البينة )5:عقيدة التوحيد هي احلق الذي أرسلت من أجله مجيع
اجتَنِبُوا
الرسل ،قال تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِّل أ َُّم ٍة َر ُس ًوال أ َِن ْاعبُ ُدوا َّ
اللَ َو ْ
وت ﴾ (النحل.)36 :
الطَّاغُ َ

حق هللا على عباده ،كما يف حديث معاذ  أن النيب ﷺ قال( :حق
 أنه ُهللا على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا).رواه البخاري ( ،)5967ورواه مسلم
()30

 أنه ملة أبينا إبراهيم عليه السالم اليت أمران هللا ابتباعها ،قال تعاىلُ ﴿ :مثَِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَوحي نَا إِلَي َ ِ
ني﴾
ك أَن اتَّبِ ْع ملَّةَ إِبْ َراه َيم َحني ًفا َوَما َكا َن م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ْ َْ ْ
(النحل. )123 :
 أن هللا تعاىل جعل اإليان شرطًا لقبول العمل الصاحل وانتفاع العبد به يفالدنيا واآلخرة ،قال تعاىل ﴿ :فَمن ي عمل ِمن ال َّ ِ
احل ِ
ات َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَ َال
ص َ
َ ْ َْ َ ْ َ
كاتِبُو َن ﴾ (النحل)123:
ُك ْفَرا َن لِ َس ْعيِ ِه َوإِ َّان لَهُ َ
 إذا جاء العبد بغري اإليان فقد خسر مجيع عمله الصاحل يف الدنيا ،قال27

ك وإِ َىل الَّ ِذين ِمن قَبلِ َ ِ
ِ ِ
ك
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ
ك لَئ ْن أَ ْشَرْك َ
َ ْ ْ
تعاىلَ ﴿:ولََق ْد أُوح َي إلَْي َ َ
ولَتَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين ﴾ (الزمر)65:
َ
اخلَاس ِر َ
َ
 أن سعادة البشرية يف الدنيا متوقفة على علم التوحيد ،ألن حاجة العبد إليهفوق كل حاجة ،وضرورته إليه فوق كل ضرورة ،فال راحة وال طمأنينة وال
سعادة إال أبن يعرف العبد ربه أبمسائه وصفاته وأفعاله من جهة صحيحة،
صادقة انصحة ،وهي جهة الوحي.
روحا ،والروح إذا عُدمت فقد فقدت احلياة ،قال هللا
 مسى هللا تعاىل الرسالة ًِ
ِ
كر ِ
اب َوال
تعاىل َ { :وَك َذل َ
وحا ّم ْن أ َْم ِرَان َما ُك َ
نت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
ك أ َْو َحْي نَا إِلَْي َ ُ ً
1
اإليَا ُن ولَ ِكن جع ْلنَاه نُورا َّهنْ ِدي بِِه من نَّشاء ِمن ِعب ِ
اد َان} (الشورى)52 :
َْ َ ْ َ
ََ ُ ً
َ
وحد؟
 .65ما فضائل التوحيد على امل ّ
الفضائل كثرية ،ومنها:
 أنه يسهل على العبد فعل اخلري وترك املنكرات ،فاملخلص هلل يف إيانهختف عليه الطاعات ملا يرجو من ثواب ربه ورضوانه ،ويهون عليه
وتوحيده ّ
ترك ما هتواه النفس من املعاصي ،ملا خيشى من سخطه وعقابه.
كره
 أن التوحيد إذا ُكمل يف القلب حبّب هللا لصاحبه اإليان وزيّنه يف قلبه ،و ّ
إليه الكفر والفسوق والعصيان ،وجعله من الراشدين.
ويهون عليه اآلالم ،فبحسب تكميل العبد
 أنه خي ّفف عن العبد املكارهّ ،للتوحيد واإليان ،يتلقى املكاره واآلالم ب ٍ
قلب منشرح ،ونفس مطمئنة،
وتسليم ورضا أبقدار هللا املؤملة.
 - 1جمموع الفتاوى ()94-93/19
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رق املخلوقني والتعلق هبم وخوفهم ورجائهم والعمل
ُيرر العبد من ّ
 أنه ّألجلهم ،وهذا هو العز احلقيقي والشرف العايل ،ويكون مع ذلك متعبّدا هلل
تعاىل ،ال يرجو سواه وال خيشى إال إايه ،وال ينيب إال إليه ،وبذلك يتم
فالحه ويتحقق جناحه.
 أن التوحيد إذا متّ وك ُمل يف القلب وحت ّقق حتققا كامال ابإلخالص التام ،فإنهيصري القليل من عمله كث ًريا ،وتُضاعف أعماله وأقواله بغري حصر وال
حساب ،ورجحت كلمة اإلخالص يف ميزان العبد حبيث ال تقابلها
وعمارها من مجيع خلق هللا ،كما يف حديث البطاقة اليت
السماوات واألرض ّ
فيها أن( :ال إله إال هللا) وزنت تسعة وتسعني سجال من الذنوب ،كل
سجل يبلغ مد البصر ،وذلك لكمال إخالص قائلها.

العز والشرف وحصول اهلداية
 أن هللا تك ّفل ألهله ابلفتح والنصر يف الدنيا ،و ّوالتيسري لليسرى وإصالح األحوال والتسديد يف األقوال واألفعال.
وين عليهم
 أن هللا يدفع عن ّاملوحدين أهل اإليان شرور الدنيا واآلخرةّ ،
ابحلياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره.
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املبحث السابع

مميزات عقيدة أهل السنة واجلماعة
 .66مباذا تتميز عقيدة أهل السنة عن غريها؟
تتميز أبمور كثرية ،منها:
 سالمة املصدر ،وذلك ابعتمادها على الكتاب والسنة وإمجاع السلف.وهذه اخلاصية ال توجد يف مذاهب أهل الكالم واملبتدعة ،الذين يعتمدون
على العقل والنظر ،أو على الكشف واحلدس واإلهلام والوجد ،وغري ذلك
من املصادر البشرية الناقصة الباطلة.
 قيامها على التسليم هلل ولرسوله ﷺ ،ألن العقيدة غيب ،والغيب يقومويعتمد على التسليم والتصديق املطلق هلل تعاىل ولرسوله ﷺ والتسليم
ِ
ك
ابلغيب من صفات املؤمنني اليت مدحهم هللا هبا ،قال تعاىل{ :امل ( )1ذَل َ
ِ ِ
الْ ِكتَاب َال ري ِ ِ
ني (( })2البقرة)3-1:
ب فيه ُه ًدى ل ْل ُمتَّق َ
ُ َْ َ
اعتقادا،
 اتصال سندها ابلرسول ﷺ والصحابة والتابعني قوالً وعمالً ،وعل ًما و ًخبالف عقائد املبتدعة اليت خالفوا فيها السلف ،فهي حمدثة ،وال سند هلا
من كتاب أو سنة صحيحة ،أو عن الصحابة .
 الوضوح والبيان ،وخلوها من التعارض والتناقض والغموض ،والفلسفةوالتعقيد يف ألفاظها ومعانيها ،ألهنا مستمدة من كالم هللا املبني ،وكالم
رسوله األمني.
 سالمتها من االضطراب والتناقض ،وذلك العتمادها على الوحي ،وقوة صلةأتباعها ابهلل ،وحتقيق العبودية له وحده ،والتوكل عليه وحده ،وقوة يقينهم مبا
30

معهم من احلق ،وسالمتهم من احلرية يف الدين ،ومن القلق والشك
والشبهات ،خبالف أهل البدع فال ختلو أهدافهم من علة من هذه العلل.
 هي عقيدة اجلماعة واالجتماع ،ذلك أهنا الطريقة املثلى جلمع مشل املسلمنيتردهم إىل
ووحدة صفهم ،وإصالح ما فسد من شؤون دينهم ودنياهم ،ألهنا ّ
الكتاب والسنة وسبيل املؤمنني ،وهذه اخلاصية ال يكن أن تتحقق على يد
حزب ،أو دعوة أو أنظمة ال تقوم على هذه العقيدة أبداً ،والتاريخ شاهد
على ذلك.
 البقاء والثبات واالستقرار ،فعقيدهتم يف أصول الدين اثبتة طيلة هذه القرون،وإىل أن تقوم الساعة ،مبعىن أهنا متفقة ومستقرة وحمفوظة ،رواية ودراية ،يف
ألفاظها ومعانيها ،تتناقلها األجيال جيالً بعد جيل.
 التوقيفية (الرابنية) ،وتعين أن أهل السنة ال يقتبسون عقيدهتم إال من القرآنوالسنّة ،ال من عقل وال ذوق وال كشف ،وال جيعلون شيئا من ذلك معارضاً
للوحي ،ويقفون عند النص وال يتجاوزونه بتحريف أو أتويل ابطل.
 العقالنية ،ونعين بذلك موافقة عقيدة أهل السنة واجلماعة للعقل السليم،واهتمامها به ،وإعالء منزلته ومكانته ،وتوفري طاقته وتصريفها فيما يفيد.
 الوسطية ،فهي وسط بني عقائد فرق الضالل املنتسبة إىل دين اإلسالم ،فهييف كل ابب من أبواب العقيدة وسط بني فريقني آراؤمها متضادة ،أحدمها
غال يف تلك األبواب ،واآلخر قصر فيه.
 .67ما حال من ابتعد عن عقيدة أهل السنّة؟
حاله مثل حال طائفة من العلماء الذين قضوا وقتاً طويال يف البحث والقراءة
البعيدة عن القرآن والسنة الصحيحة ،فامتألت قلوهبم ابحلرية ،وكتبهم
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ابلتشكيكات املريبة يف العقيدة ،ونقرأ أبن كثريا منهم رجعوا إىل احلق ،أو أعلنوا
حريهتم يف أواخر عمرهم.
 .68هل هناك حالة دالة على التقرير السابق؟
نعم ،فهذا ما حصل لإلمام أيب احلسن األشعري رمحه هللا ،حيث رجع إىل عقيدة
أهل السنة واجلماعة يف (اإلابنة).
وأيضا الباقالين رمحه هللا (ت 403ه ) يف (التمهيد).
وكذلك أبو حممد اجلويين رمحه هللا (ت 438ه ) ،والد إمام احلرمني يف (رسالة يف
إثبات االستواء والفوقية).
ومثله إمام احلرمني رمحه هللا (ت 478ه ) يف (الرسالة النظامية).
والشهرستاين رمحه هللا( ،ت 548ه ) يف (هناية اإلقدام).
والرازي (فخر الدين) رمحه هللا (ت 606ه ) يف (أقسام اللذات) ،وغريهم كثريون،
غفر هللا هلم ولنا مجيعا.
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املبحث الثامن

خصائص التوحيد
 .69هل التوحيد جمرد معرفة اإلنسان أن له رابً خالقاً؟
ال ،قال ابن القيم رمحه هللا« :ليس التوحيد جمرد إقرار العبد أبنه ال خالق إال هللا،
رب كل شيء ومليكه ،كما كان عبّاد األصنام مقرين بذلك وهم
وأن هللا ّ

مشركون ،بل التوحيد يتضمن من حمبة هللا ،واخلضوع له ،والذل له ،وكمال
االنقياد لطاعته ،وإخالص العبادة له ،وإرادة وجهه األعلى جبميع األقوال
واألعمال ،واملنع والعطاء ،واحلب والبغض ،ما ُيول بني صاحبه وبني األسباب
1

الداعية إىل املعاصي واإلصرار عليها».

 .70ما اخلصائص اليت يتميز هبا التوحيد؟
من تلك اخلصائص اليت يتميز هبا التوحيد ،ما أييت:
اجلِ َّن وا ِْ
س إَِّال
ن
إل
ْ
 /1أنه الغاية اليت ُخلقنا ألجلها ،قال تعاىل﴿ َوَما َخلَ ْق ُ
ت ْ َ َ
لِي عب ُد ِ
ون ﴾ (الذارايت)56:
َ ُْ
 /2أن التوحيد هو أصل دعوة األنبياء واملرسلني ،قال تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف
الل و ِ
ٍ
ِ
وت ﴾ (النحل)36:
اجتَنبُوا الطَّاغُ َ
ُك ِّل أَُّمة َر ُس ًوال أَن ْاعبُ ُدوا ََّ َ ْ
اجب على املكلف للدخول يف دين اإلسالم ،قال النيب ﷺ:
 /3أنه أول و ٌ
(أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا) .رواه البخاري(،)25
ومسلم(.)22

َّ ِ
ين َآمنُوا َوَملْ
 /4أنه ٌ
سبب لألمن واالهتداء يف الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل ﴿:الذ َ
 - 1مدارج السالكني ( )30 /1بتصرف
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ك َهلُُم ْاأل َْم ُن َوُه ْم ُم ْهتَ ُدو َن ﴾
يَْلبِ ُسوا إِيَ َاهنُْم بِظُْل ٍم أُولَئِ َ
 /5أن التوحيد فيه السالمة من االضطراب والتناقض ،خبالف العقائد األخرى،
اللِ لََو َج ُدوا فِ ِيه
قال تعاىل﴿:أَفَ َال يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن ِم ْن ِعْن ِد َغ ِْري َّ
ِ ِ
ريا﴾ (النساء)82:
ا ْخت َالفًا َكث ً
ِ
ك
 /6أنه موافق للفطر السليمة والعقول املستقيمة ،قال تعاىل﴿ :فَأَق ْم َو ْج َه َ
اللِ الَِّيت فَطَر النَّاس علَي ها َال تَب ِديل ِخل ْل ِق َِّ ِ
ِ ِ
ِِ
ك
ت َّ
الل ذَل َ
ْ َ َ
لل ّدي ِن َحني ًفا فطَْر َ
َ َ َْ
َ
ِ
ين الْ َقيِّ ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس َال يَ ْعلَ ُمو َن ﴾ (الروم)30:
ال ّد ُ
 /7أن التوحيد هو الرابطة الباقية املستمرة يف الدنيا واآلخرة ،وال يوجد رابطة
ٍ
بني الناس إطالقا مثل رابطة التوحيد ،قال تعاىلْ ﴿:األ ِ
ض ُه ْم
َخ َّالءُ يَ ْوَمئِذ بَ ْع ُ
ِ
لِبَ ْع ٍ
ني ﴾ (الزخرف. )67 :
ض َع ُد ٌّو إَِّال الْ ُمتَّق َ
 /8سالمة مصدره ،فهو مأخوذ من القرآن الكرمي والسنة الصحيحة.
 /9فيه الثبات واحلفظ ،وهللا سبحانه تكفل حبفظ هذا التوحيد وحفظ هذا
ب
اللَ يُ َدافِ ُع َع ِن الَّ ِذي َن َآمنُوا إِ َّن َّ
الدين وبقائه ،قال تعاىل ﴿ :إِ َّن َّ
اللَ َال ُُِي ّ
ك ُفوٍر ﴾ (احلج)83:
ُك َّل َخ َّو ٍان َ
مرده إىل
املوحد ال خيلّد يف انر جهنم ،ولو عُ ّذب فيها بسبب ذنب ،و ّ
 /10أن ّ
اجلنة واخللود فيها.
 /11أن قبول األعمال الصاحلة متوقّف على التوحيد ،فكل عمل فيه شرك ولو
خفياً فإنه ال يُقبل.
سبب ملغفرة الذنوب ،ونيل شفاعة النيب ﷺ ،ولو فعل العاصي
 /12أن التوحيد ٌ
موحدا ال يشرك به شيئا.
ما فعل من الذنوب ،طاملا لقي هللا ً
 /13اشتماله على مثار كثرية وفضائل عديدة.
(األنعام)82:
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املبحث التاسع

العقيدة وعلم الكالم
 .71ما املقصود من مصطلح (علم الكالم)؟
هو علم يُراد به القدرة على املخاصمة يف العقائد ،واملناظرة فيها ،إبيراد احلجج
والشبه ،ودفع إيرادات اخلصوم ،وفق قواعد منطقية.
 .72ملاذا مت إطالق مصلح (علم الكالم) عليه؟
خللوه من املعاين اجلديدة ،وهو زايدة كالم مما ال يفيد.
قيلّ :
وقيل :هو كثرة اجلدال حول مسألة كالم الرب سبحانه ومسائل القدر.
وقيل :ألن املتكلمني يتكلمون فيما ينبغي فيه السكوت ،وقد عرفوا ابلكالم
املخالف ألدلة الشرع.
 .73أيهما أكثر فيه احلق والنفع ،أو اجلدال وحشو الكالم؟
الباطل فيه أكثر من النافع ،هلذا حذر منه السلف ،وجيب تركه.
 .74هل ميكن القول أبنه للجدل أقرب منه إىل اهلداية؟
شرعا ،فهو مراء ابلكالم،
املذموم ً
نعم ،هو ابختصار علم اجلدل العقدي ُ
ومتعلق إبظهار املذاهب واالنتصار هلا ،وليس لبيان األدلة من مشكاة النبوة.
 .75مىت ظهر (علم الكالم) بني املسلمني؟

تدب على الناس ،حيث
يف أواخر عهد الصحابة  ،بدأت الثقافات الدخيلة ّ
ظهرت بدع اجلهمية والقدرية واملرجئة وغريمها ،ونشأ يف مقابل ظهور شبهات
ستمدة من علوم اليوانن الوثنية.
املعتزلة العقلية امل ّ
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 .76هل كان له تشجيع من بعض خلفاء املسلمني؟

شجع حركة التمجة
نعم ،وعلى وجه التحديد اخلليفة العباسي املأمون ،حينما ّ
لكتب فالسفة اليوانن واهلند.

 .77ما أساس فكرهتم؟
اجلمع والتقريب بني األدلة الشرعية الرابنية مع حجج الفلسفة اليواننية الوثنية،
فظهر من بعد هذا اخلليط املتناقض مما يُقال له :علم الكالم.
 .78هل جند عند علماء أهل السنة تعلقاً بدراسة وتدريس علم الفلسفة؟
هذا غري موجود عندهم ،لقبيح هذا العلم وعدم الفائدة منه يف اآلخرة.
 .79ما الفرق بني علم الكالم عن علم العقيدة والتوحيد؟
يتبني هذا من خالل معرفة األمور التالية:
أوال :علم التوحيد يعتمد فيه على الوحيني ،وإمجاع السلف ،واملعقول الصحيح
املستند إليها.
أما علم الكالم فهو يعتمد فيه على األلفاظ املنطقية ،واألقيسة الكالمية
متأثر بعوامل خارجية عن داللة الكتاب والسنة.
والقوانني العقلية ،فهو ٌ

شرعي ال بدعة فيه.
اثنيا :علم التوحيد ٌ
علم ٌ

علم مبتدع مل يعرفه الرسول ﷺ ،وال الصحابة ،وال التابعون.
وعلم الكالم ٌ

اثلثا :علم التوحيد ال يشتمل على أي لفظ بدعي ،وال مصطلح فلسفي.

أساسا على كثري من األلفاظ البدعية واملصطلحات
أما علم الكالم فمبين ً
املنطقية واآلراء الفلسفية.

رابعا :أصل علم التوحيد مأخوذ من الوحيني :الكتاب والسنة ،وابلتايل هو
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معصوم ،وهو عقيدة القرون املفضلة.
علم حادث نتيجة مؤثرات خارجية ،بسبب ترمجة
وأما علم الكالم ،فهو ٌ
كتب املنطق والفلسفة اليواننية الوثنية ،ومن أفكار بشر ال دين عندهم.
خامسا :آاثر علم التوحيد حممودة.
وأما آاثر علم الكالم مذمومة.
للمحق على املبطل ،وذلك إبظهاره لباطله.
سادسا :إن علم التوحيد أداة
ّ
وأما علم الكالم فهو أداة للمحق واملبطل ،وهو إىل املبطل أقرب.
سابعا :الدارس للتوحيد الصحيح ال يرجع عنه إبذن هللا ،ألنه يعلم يقينا أنه
احلق ،أما من خاض غمار علم الكالم وتع ّمق به ،فإنه إما أن يرجع عنه،
أو أن يصل إىل مرحلة الشك واحلرية ،وهذا داللة واضحة على بطالنه.
حث األئمة والعلماء على دراسة التوحيد املست ّمد من الوحيني ،مع
اثمناّ :
حتذيرهم من اخلوض يف علم الكالم خلطر عاقبته.
 .80هل من األمهية التقيّد ابللفظ الشرعي للتعبري عن أحكام الشريعة؟
نعم ،وهذا واجب.
 .81ما سبب وجوب التقيّد ابملصطلح الشرعي يف قضااي العقيدة حتدي ًدا؟
ألن هللا سبحانه هو أعلم مبا يستحقه من صفات أو أمساء ،فوجب التقيد مبا
أخرب به سبحانه عن نفسه ،أو مبا ورد يف كالم النيب ﷺ ،قال تعاىل﴿:قُ ْل أَأَنْتُ ْم
اللُ﴾ ) البقرة)140 :
أ َْعلَ ُم أَِم َّ
 .82هل من املشروع وصف هللا سبحانه مبصطلحات فلسفية؟
ليس مبشروع ،إذ من األدب وصف هللا مبا وصف به نفسه من األمساء احلسىن
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والصفات العلى ،مبا ورد يف القرآن أو السنة الصحيحة.
 .83ما دليل التقرير السابق؟
َّ ِ
ِ
ين يُْل ِح ُدو َن ِيف
َمسَاءُ ْ
دليله قول هللا تعاىلَ ﴿ :وَِّللِ ْاأل ْ
احلُ ْس َىن فَ ْادعُوهُ هبَا َوذَ ُروا الذ َ
أ َْمسَائِِه َسيُ ْجَزْو َن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن﴾ (األعراف )180:فلن نصل إىل ما يستحقه هللا
من أمساء أو صفات إال ابلتقيّد مبا وصف به نفسه العليّة سبحانه.
 .84ما حتذيرات علماء املسلمني مع من أراد تعلّم علم الكالم؟
1
 قال اإلمام سفيان الثوري« :عليكم ابألثر ،وإايكم والكالم».دع
 قال عبد هللا بن داود اخلرييب" :سألت سفيان الثوري عن الكالم؟ فقالْ " :2
دع الباطل".
الباطل ،أين أنت عن احلق؟ اتبع السنّة و ْ
علما إذا بلغت فيه املنتهى
 ُسئل اإلمام األوزاعي عن الكالم ،فقال« :اجتنب ً3
نسبوك إىل الزندقة! عليك ابالقتداء».
 قال اإلمام عبد الرمحن بن مهدي « :ومن طَلَب ال َكالَم ،فَ ِالزنْ َدقَةُ،
آخ ُر أَم ِرهِ َّ
َ
ََ ْ َ
ِ
ِ
ب يَ ْوماً ،يُْر َج ُع
ب احلَديْ َ
ث ،فَِإ ْن قَا َم بِهَ ،كا َن إِ َماماًَ ،وإِ ْن فَ َّر َط ُمثَّ أ ََان َ
َوَم ْن طَلَ َ
4
ِ
ت».
ت َو َج َاد ْ
إِلَْيهَ ،وقَ ْد َعتُ َق ْ
 قال اإلمام مالك" :لعن هللا عمراً -يعين عمرو بن عبيد -فإنه ابتدع هذه البدعمن الكالم ،ولو كان الكالم عل ًما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا يف
 - 1أحاديث يف ذم الكالم وأهله ( )89/1لإلمام أبو الفضل املقرئ
 - 2شرح السنة للبغوي()217/1
ذم الكالم وأهله ( )191 /5للهروي
ّ -3
 - 4سري أعالم النبالء ( )999/9للذهيب
38

1

ابطل".

األحكام والشرائع ،ولكنه ابطل يدل
 وقال أيضا " :الدنو من الباطل هلَكة ،والقول ابلباطل بُع ٌد عن احلق ،وال خري2
يف شيء وإن كثر من الدنيا بفساد دين املرء ومروءته".
 قال اإلمام الشافعي« :ألن يُبتلى املرء مبا هنى هللا عنه خال الشرك ابهلل ،خريٌ من3
أن يُبتلى ابلكالم».
وُيملوا على
 وقال أيضاُ « :حكمي يف أصحاب الكالم أن يُضربوا ابجلريدُ ،اإلبل ،ويُطاف هبم يف العشائر والقبائل ،ويُقال :هذا جزاء من ترك الكتاب
4
والسنّة وأخذ يف الكالم».
5
 وقال أيضا «:من تزّاي ابلكالم فال أفلح».6
 وقال":ما رأيت أحداً ارتدى ابلكالم فأفلح". .85هل كان سلف األمة حي ّذرون أوالدهم من علم الكالم؟
نعم ،فقد أوصى معاوية بن قرة ابنه ،فقال« :اي بين ،إايك والنظر يف الكالم؛
7
حترياً».
فإن الناظر يف الكالم كالناظر يف عني الشمس ،كلما ازداد بصرية ازداد ّ
 .86هل يتصور أن املتعلّم لعلم الكالم استفاد علماً مل يكن عند األولني؟
 - 1النبوات ( )277/1البن تيمية
 - 2تذكرة احلفاظ ( )156/1للذهيب
 - 3شرح السنة للبغوي ()217 /1
 - 4شرح السنة للبغوي ()218 /1
 - 5أحاديث يف ذم الكالم وأهله ألبو الفضل املقرئ ()99/1
 - 6بيان تلبيس اجلهمية البن تيمية()444/5
 - 7أحاديث يف ذم الكالم وأهله أبو الفضل املقرئ ()102/1
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وردها العلماء؛ ومثال ذلك:
ال يتصور هذا ،وهذه الشبهة ظهرت قدياّ ،
«حمال أن يُظن ابلنيب ﷺ أنه
 ُسئل اإلمام مالك عن الكالم والتوحيد ،فقالٌ :علّم أمته االستنجاء ومل يعلّمهم التوحيد! والتوحيد ما قاله النيب ﷺ« :أمرت
أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا ،فإذا قالوها عصموا مين دماءهم
وأمواهلم إال حبقها ،وحساهبم على هللا» رواه البخاري ( ،)392ومسلم ( )21فما
1

عصم به الدم واملال فهو حقيقة التوحيد».
وسئل اإلمام أبو العباس ابن سريج :ما التوحيد؟ فقال« :توحيد أهل العلم
 ُومجاعة املسلمني :أشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن حممدا رسول هللا،
وتوحيد أهل الباطل :اخلوض يف األعراض 2واألجسام ،وإمنا بُعث النيب ﷺ
3
إبنكار ذلك».
 .87هل ممكن أن ينتفع املسلمون بدراسة الفلسفة واملنطق؟
ال نفع منهما ،بل اجلهل هبما سالمة ،ولذلك قال ابن تيمية رمحه هللا« :والبليد
خبريا بعلوم األنبياء
ومضرته على من مل يكن ً
ال ينتفع به ،والذكي ال ُيتاج إليهّ ،
أكثر من نفعه ،فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثري من
4
الفضالء ،وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم».
عمن تعلّمه ليبطل به الدين ،أما من تعلّمه
 .88من يقول :إن هني السلف إمنا كان ّ
 - 1سري أعالم النبالء للذهيب ()26/10
(عَرض) وهم من املصطلحات الفلسفية ويعين ما ال يقوم بنفسه ،كاللون والطعم ،و(اجلسم)
 - 2األعراض ،مجع َ
هو املوجود القائم بنفسه ،ويقولون عنه (اجلوهر).
 - 3بيان تلبيس اجلهمية ()487/1
 - 4الفتاوى الكربى ( ،)87 /5الرد على املنطقيني (ص)3:
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لري ّد به على أهل اجلهل واألهواء فيكون ذلك ممدوحا ،ما البيان له؟

جواب هذا هو اآليت :قال أمحد بن الوزير القاضي« :قلت أليب عمر الضرير:
1
يرد به على أهل اجلهل؟ فقال :الكالم كله
الرجل يتعلم شيئا من الكالم ؛ ّ
2
جهل ،ال تتعلم اجلهل ،فإنك كلما كنت ابجلهل أعلم كنت ابلعلم أجهل».

 .89أيهما فيه الربكة والسعادة :كالم الصحابة ،أو كالم علماء الكالم والفالسفة؟

علم الصحابة أحكم وأعلم وأسلم لقربه من مشكاة النبوة ،وكثرة الربكة ،ولذا
جنده قليل الكلمات كثري الرمحات.
وعلم أهل الكالم والفلسفة كثري الكلمات قليل الربكة والعمل الصاحل.

 .90أي الفرق اإلسالمية اشتهر عندها مصطلح (علم الكالم)؟

إطالق علم الكالم يُعرف عند مجيع الفرق املتكلمة ،كاملعتزلة واملاتريدية
واألشاعرة وفالسفة املتصوفة ،وفالسفة الشيعة ،ومن يسلك سبيلهم.

تمسك بعلم أهل الكالم يف اجلانب العلمي؟
 .91ما حكم التعامل وال ّ
التقول على هللا
ال جيوز التعامل به ،ألن علم الكالم حادث مبتدع ،ويقوم على ّ
بغري علم ،وخيالف منهج السلف يف تقرير قضااي العقائد.
 .92هل ميكن إطالق وصف ( الفلسفة) على العقيدة اإلسالمية؟
ال ،ال جيوز إطالق علم الفلسفة على علم العقيدة.
 .93ما سبب هذا املنع؟
 - 1أي يتعلم علم الكالم واملصطلحات الفلسفية.
 - 2أحاديث يف ذم الكالم وأهله ( )93/1أبو الفضل املقرئ.
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ألسباب كثرية ،منها:
 الفلسفة مبناها على األوهام والعقليات اخليالية ،والتصورات اخلرافية عن أمورالغيب احملجوبة عن الناس.
 مصدرها وثنيات أهل اليوانن ،ممن كانوا يطمحون لبلوغ احلكمة من وضعتصورات سقيمة مع آهلتهم الباطلة ،أما علم العقيدة فقد ورد ابلشرع من هللا
سبحانه ،وبتبليغ من أعلم الناس برهبم وهم الرسل ،بوساطة الوحي.
 الفلسفة نتاج عقول بشرية قاصرة ،والعقيدة هي من العليم احلكيم سبحانه. .94ما القول يف استعمال مصطلح (اإلهليات) ملا يتعلق أبمور العقيدة؟
تطلق كلمة (اإلهليات) على العقيدة عند أهل الكالم والفالسفة واملستشرقني
وأتباعهم وغريهم ،وهو خطأ واضح ،ألن املقصود هبا عندهم فلسفات
الفالسفة ،وكالم املتكلمني واملالحدة فيما يتعلق ابهلل تعاىل.
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املبحث العاشر

دالالت لصحة منهج أهل السنة
 .95ما هي املناهج والطرق لفهم ودراسة أمور العقيدة؟
هناك ثالثة طرق لفهم ودراسة العقيدة ،وهي:
األول :منهج الصحابة  ،القائم على االستدالل من الوحيني.
الثانية :املنهج العقالين ،الذين يدعو إىل تقدمي وحتكيم العقل قبل وعلى النقل
الشرعي.
الثالثة :املنهج الباطين؛ الذي يعتمد على تفسري النصوص بتفسريات ابطنية
وذوقية ،حتت قاعدة أن هذا فهم خلاصة العلماء.
 .96هل هناك أوجه دالة على صحة منهج السلف (الصحابة )؟
األدلة على صحة هذا املنهج كثرية ،منها:
 قوله تعاىل﴿:فَِإ ْن َآمنُوا مبِِثْ ِل َما َآمْن تُ ْم بِِه فَ َق ِد ْاهتَ َد ْوا َوإِ ْن تَ َولَّْوا فَِإَّمنَا ُه ْم ِيفِ
الل وهو َّ ِ
ِ ٍ
يع الْ َعلِ ُيم﴾ (البقرة ،)137:فجعل سبحانه
السم ُ
ش َقاق فَ َسيَ ْكفي َك ُه ُم َُّ َ ُ َ
اإليان مبثل ما آمن به الصحابة  عالمة على اهلداية ،وجعل التويل عن
ذلك دليال على الشقاق والضالل.
الرس َ ِ ِ
ِ
ني لَهُ ا ْهلَُدى َويَتَّبِ ْع َغ ْ َري َسبِ ِيل
ول م ْن بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
 قوله تعاىلَ ﴿:وَم ْن يُ َشاق ِق َّ ُالْم ْؤِمنِني نُولِِّه ما تَوَّىل ونُ ِ ِ
تمِ
ص ًريا﴾ (النساء ،)115:وسبيل
ُ َ َ َ َ َ ْ
صله َج َهن ََّم َو َساءَ ْ َ
املؤمنني هو ما كان عليه النيب ﷺ وصحابته ؛ قوالً وعمالً واعتقادا،
توعد على ذلك جبهنم
ومن داللة صحته حّرم هللا اخلروج عنه واتباع غريه ،و ّ
وسوء املصري.
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اج ِرين و ْاألَنْ ِ َّ ِ
ِ
ِ
وه ْم
 قوله تعاىلَ ﴿:و َّين اتَّبَ عُ ُ
السابِ ُقو َن ْاأل ََّولُو َن م َن الْ ُم َه َ َ َ
صار َوالذ َ
الل عْن هم ورضوا عْنه وأَع َّد َهلم جن ٍ
ٍ ِ
َّات َْجت ِري َْحتتَ َها ْاأل َْهنَ ُار
إبِِ ْح َسان َرض َي َُّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُْ َ
ِ
خالِ ِد ِ
ك الْ َف ْوُز الْ َع ِظ ُيم﴾ (التوبة ،)100:فأثىن هللا على من
ين ف َيها أَبَ ًدا َذل َ
َ َ
اقتدى ابلصحابة  بقوله﴿:والَّ ِذين اتَّب عوهم إبِِحس ٍ
ان﴾ ،وهذا ألن
َ َ َُ ُْ ْ َ
الصحابة  تل ّقوا عن النيب ﷺ احلق بال واسطة ،وفهموا من مقاصده،
وعاينوا ممن أقواله ﷺ ومسعوا منه مشافهة ،ما مل ُيصل ملن بعدهم ،والذي
جعلهم على ٍ
صحة وجناة وتوفيق.

 .97ما قول من جاء من بعد الصحابة  يف صحة منهج الصحابة ؟
ِ
ف حيث وقف القوم ،فإهنم
 قال اخلليفة عمر بن عبد العزيز رمحه هللا« :ق ْعن علم وقفوا ،وببصر انفذ كفوا ،وهلم على كشفها كانوا أقوى .....فلئن
قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إال من خالف هديهم ورغب عن سنتهم،
ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه مبا يكفي ،فما فوقهم حمسر ،وما
دوهنم مقصر ،لقد قصر عنهم قوم فجفوا وجتاوز آخرون فضلوا ،وإهنم فينا
1
بني ذلك لعلى هدى مستقيم».
 قال إبراهيم النخعي -من التابعني« :-لو بلغين عن الصحابة أهنم مل جياوزواابلوضوء ظفراً ما جاوزته ،وكفى ابلقوم وزراً أن ختالف أعماهلم أعمال
أصحاب نبيهم ﷺ ،واآلاثر عن التابعني واتبعيهم مستفيضة بذلك.
فالسعيد من سار مسار هذه القرون الثالثة املفضلة ومل ُيد عنه ينة أو
2
يسرة».
 - 1ملعة االعتقاد (ص )8 :البن قدامة.
 - 2إعالم املوقعني البن القيم (.)115/4
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.98

على ماذا يقوم منهج السلف يف االستدالل والنظر؟

.99

ما املقصود مبنهج السلف ،ومبنهج اخللف؟

إن منهج السلف الصاحل مبناه على الدليل من الكتاب والسنة ،والريب أن
حق وصدق وصواب ،وما بُين على احلق فهو حق ،وما بُين
الكتاب والسنة ٌ
على الصدق فهو صدق ،وما بين على الصواب فهو صواب.
نعين مبنهج السلف :هو ما سار عليه النيب ﷺ والصحابة والتابعني ،واتبعيهم
إبحسان ،وفيهم االئمة األربعة.
ونعين مبنهج اخللف :هو ما سار عليه املتأثّرون ابملناهج الكالمية الفلسفية،
وسائر أهل الكالم.

 .100هل ميكن أن يكون احلق للمنهجني ،أو ملنهج واحد؟
ٍ
فحينئذ ال خيلو:
نظرا لتنافر مذهب السلف مع مذهب اخللف،
 إما أن يكون احل ّق مع السلف. وإما أن يكون مع اخللف. أو يكون احلق مع املذهبني. أو ال يكون احلق مع أي مذهب. .101ملاذا ال ميكن القول أبن احلق مع اخللف؟
ال يكن القول هبذا؛ ألسباب:
ألولني من املهاجرين واألنصار  والذين
 ألنه يلزم عليه جتهيل السابقني ا ّاتبعوهم إبحسان ،ممن رضي هللا عنهم ورضوا عنه ،وهذا من أعظم القدح
يف خري قرون األمة.
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 ويلزم عليه أيضاً أن من اختارهم هللا تعاىل لصحبة نبيه ﷺ كانوا أجهلاخللق ،وأضلّهم وأبعدهم عن اهلدى يف أبواب االعتقاد.
بسا ،وال يدري عن حقيقة
أيضا أن احلق مل يزل خافيًا
ً
 يلزم عليه ًغامضا ملت ً
أمره ،حىت جاء أولئك املتأخرون الفالسفة فاستخرجوه بغرائب األلفاظ،
ومستكره العبارات ،اليت هي لأللغاز أقرب منها إىل العلم والبيان واهلدى.
يبني ألمته أصول الدين ،وأنه أوقعهم يف احلرية يف
 يلزم عليه أن النيب ﷺ مل ّأمور العقيدة ،وحاشاه ﷺ عن هذا.
ضا أن الصحابة  قد ضلّوا يف هذا الباب  -أي ابب
 يلزم عليه أي ًاالعتقاد  -وأضلوا غريهم؛ ألهنم علموا األجيال اليت جاءت بعدهم أبواب
االعتقاد ،وهذا قدح عظيم فيهم.
 .102أيهما متوافق مع منهج الصحابة ؟
منهج السلف هو املتوافق كل املوافقة مع ما كان يعتقده الصحابة  والتابعون
 .103ما سبب هذا التأكيد؟

من املعلوم أن الصحابة والتابعني هم خري قرون األمة بشهادة النص الصحيح،
وهذا املدح مل يكن ليحصل لو كان املنهج خمال ًفا للكتاب والسنة ،فلما ُمدحوا
دل ذلك على صفاء اعتقادهم ،وصحة
بذلك ومنحوا هذه الشهادة العظيمة ّ
مذهبهم ،وأن احلق معهم يدور حيث داروا.

 .104ما الدليل على هذا التأكيد؟
ِ
ِ
الرس َ ِ
ني لَهُ ا ْهلَُدى َويَتَّبِ ْع َغ ْ َري
ول م ْن بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
دليله قوله تعاىلَ ﴿:وَم ْن يُ َشاق ِق َّ ُ
سبِ ِيل الْم ْؤِمنِني نُولِِّه ما تَوَّىل ونُصلِ ِه جهنَّم وساء ْ ِ
ريا﴾ (النساء)115 :
َ
ت َمص ً
ُ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ
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َّ ِ
وعن ِ
اللِ بن مسعود  عن النيب ﷺ قالَ ( :خ ْريُ الن ِ
ين
عبد َّ
َّاس قَ ْرِينُ ،مثَّ الذ َ
َّ ِ
وهنُ ْم) .رواه البخاري ( ،)2652ومسلم ()2533
ين يَلُ َ
يَلُ َ
وهنُْمُ ،مثَّ الذ َ
 .105ماذا سيستفيد الالحق من السابق؟
حث لألمة الالحقة أن تقتفي آاثر األمة السابقة،
هذه الشهادة ابخلريية فيها ّ
باعا
شبها ابلسابقني ،وال ألزمهم ات ً
وإننا لو سربان فرق األمة كلها مل جند أشدهم ً
هلم ،وال أعظمهم موافقة العتقادهم وال أشدهم متس ًكا ابلكتاب والسنة إال أهل
السنة واجلماعة ،فيلزم من ذلك أن يكون أهل السنة هم أهل اهلدى وأهل
املعتقد الصايف والصراط املستقيم.
 .106ملاذا ال نقبل تقدمي املعقول على املنقول ،مثل حال مناهج اخللف من
العلماء؟
سبب هذا ألمور ،منها:
أوال :ألن النقل وارد من هللا ،فهو إذا الكامل الصحيح ،وأما العقل فهو قاصر.
اثنيا :أن العقول متفاوتة ،فما سيثبته عقل سينفيه آخر ،فأي العقول سيكون
هو احلكم يف حال االختالف؟

اثلثا :أن هللا جعل العقول وسيلة لفهم النصوص ،ومل جيعلها أصالً.
رابعا :مل يكن تقدمي العقل على النقل من هدي النيب ﷺ وال الصحابة  ،بل
هو قول ُحمدث.
خامسا :أن هللا تعاىل أمران أن أنخذ الدين من الوحيني؛ القرآن والسنة
الصحيحة ،ومل أيمران ابلرجوع إىل العقل ،إال يف سبيل التف ّكر
واالستنتاج.
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 .107هل النجاة من الفنت والبدع والتمسك ابحلق يتحقق أبمر حمدد؟
نعم ،وبني النيب ﷺ هذا ،فعن عبد هللا بن عمرو ،قال :قال رسول هللا ﷺ:
«ليأتني على أميت ما أتى على بين إسرائيل حذو النعل ابلنعل ،حىت إن كان
منهم من أتى أمه عالنية لكان يف أميت من يصنع ذلك ،وإن بين إسرائيل تفرقت
على ثنتني وسبعني ملة ،وتفتق أميت على ثالث وسبعني ملة ،كلهم يف النار إال
ملة واحدة» ،قالوا :ومن هي اي رسول هللا؟ قال« :ما أان عليه وأصحايب» .رواه
التمذي ()2641

 .108الفرقة الناجية الوارد التمسك هبا يف األحاديث الصحيحة ،هل تعين
التمسك مبنهج السلف؟

نعم ،فاحلديث السابق ،وأيضا قول النيب ﷺ( :كلها يف النار إال واحدة).
قالوا :من هي اي رسول هللا؟ قال ﷺ( :من كان على مثل ما أان عليه اليوم
وأصحايب) رواه احلاكم ( ،1 )444فهذا النصوص تشهد أن من كان على مثل ما
كان عليه النيب ﷺ وأصحابه فهو الناجي.

 .109ماذا قرر العلماء على مصطلح الفرقة الناجية؟
قال ابن تيمية رمحه هللا يف تعليقه على حديث االفتاق" :وهلذا وصف الفرقة
الناجية أبهنا أهل السنة ،وهم اجلمهور األكرب والسواد األعظم ،وأما الفرق الباقية
فإهنم أهل الشذوذ والتفرق والبدع واألهواء ،وال تبلغ من هؤالء قريباً من مبلغ
2
الفرقة الناجية ،فضالً عن أن تكون بقدرها".
 - 1كتاب الشريعة لآلجري (ص)24:
 - 2جمموع الفتاوى ()346-345/3
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 .110ملاذا ال ميكن تطبيق احلديث السابق على الفرق اإلسالمية األخرى؟

من نظر إىل سائر الفرق لن جيد فرقة إال وعندها من املخالفة ملا كان عليه النيب
ﷺ وأصحابه الشيء الكثري ،سواءً يف اعتقاداهتم أو أعماهلم ،إال أهل السنة
واجلماعة ،فإهنم الفرقة الوحيدة اليت هي على مثل ما عليه النيب ﷺ وأصحابه
يف االعتقاد ويف العمل ،وهذا يفيد أهنا الفرقة الناجية ،وجناهتا دليل على صحة
مسلكها وسالمة منهجها ،فإن النجاة مثرة السالمة يف االعتقاد والعمل ،فهم
الناجون بشهادة الصادق املصدوق ﷺ.

 .111ما الداللة على خطأ اعتقاداهتم ،وابتعادها عن الكتاب والسنة؟
من الداللة على ذلك أننا نالحظ أبن كل فرقة من هذه الفرق افتقت يف
اعتقاداهتا إىل فرق شىت ،وهذا االختالف والتنافر والتناقض دليل على فساد
أصول هذه الفرق.
غري؟
 .112هل منهج الصحابة  كان له الثبات وعدم الت ّ
يتغري ومل يتب ّدل على مّر األزمنة
نعم ،فمنهج الصحابة  ،وهم سلف األمة ،مل ّ
والعصور ،ومع اختالف األمكنة والبلدان ،ألن املصدر عندهم واحد.
 .113ما حال منهج السلف من قضية االئتالف وعدم التفرق؟
إذا نظران إىل أهل السنة وجدان أهنم مؤتلفون ال خيتلفون ،ومتح ّدون مؤتلفون ال
يفتقون ،أصوهلم واحدة ،وطريقهم واحدة ،وعقيدهتم واحدة ،أيخذه اآلخر عن
األول ،والالحق عن السابق.
وحينما نقرأ الكتب الكثرية يف عقيدهتم ومنهجهم جند كأهنا ملؤلف واحد ،هلذا
فهو املذهب الذي تراتح له القلوب ،وتنشرح له الصدور وتطمئن له النفوس،
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ليس بني أهله اختالف يف أصوله وقواعده ،وال تنافر يف أدلته وثوابته؛ ألنه مبين
على أصل ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.
 .114ما حال علماء اخللف مع مناهجهم؟
املتعمقني يف مناهج اخللف قد أعلنوها صرُية أهنم ليسوا على شيء ،وأن
كبار ّ
أصوهلم وقواعدهم اليت عظّموها وأفنوا فيها أعمارهم ،وألَُّفوا فيها املؤلفات ال
توصل إىل اهلدى وال إىل علم انفع ،فإذا هم يعتفون يف آخر أمرهم أهنا خرافات
عقيمة ،فمنهم من أسعفه هللا برمحته وهداه يف آخر أمره إىل مذهب السلف،
ددا يف ضالله.
ومنهم من بقي مت ً
 .115ما أقواهلم يف هذا الرتدد؟

1

 قال أبو حامد الغزايل" :أكثر الناس ش ًكا عند املوت ،أهل الكالم". وقال الرازي( :لقد أتملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فلم أرها تشفيغليال ،ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ،أقرأ يف
ً
عليالً وال تروي
ِ
ص َع ُد الْ َكلِ ُم
استَ َوى﴾ (طه ﴿ ،)5:إِلَْيه يَ ْ
اإلثبات﴿:الَّر ْمحَ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
الصالِ
ِ
س َك ِمثْلِ ِه
ي
ل
﴿
:
النفي
يف
أ
ر
اق
و
ح يَ ْرفَعُهُ ﴾ (فاطر،)10 :
َ
ب َوالْ َع َم ُل َّ
ْ
ُ
الطَّيّ ُ
َ
الس ِميع الْب ِ
صريُ﴾ (الشورى ،)11:وقال تعاىلَ ﴿ :وَال ُُِييطُو َن بِِه
َش ْيءٌ َوُه َو َّ ُ َ
2
ِع ْل ًما ﴾ (طه ،)110:ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت".

 .116أيهما ميكن أن يُقال أنه أخذ من مرياث األنبياء :علماء السلف أو
اخللف؟
 - 1الفتوى احلموية الكربى البن تيمية (ص  ،)91:والصواعق املرسلة البن القيم (.)168 /1
 - 2بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية ( )420 /1البن تيمية.
50

علماء السلف هم ورثة األنبياء واملرسلني ،فقد تل ّقوا علومهم من منبع الرسالة
اإلهلية وحقائق اإليان ،فكل من كان هذا طريقه كان احلق معه وال شك ،وإال
لفسدت العلوم وهلكت البشرية كلها.
واخللف قد تلّقوا ما عندهم من علوم اليوانن وغريهم ،أفيكون من تل ّقى من
البشر أعلم وأحكم وأهدى من الرسل وأتباعهم؟
 .117ملن تكون له الغلبة يف املناظرات العلمية الشرعية؟
إننا ال نزال  -وهلل احلمد واملنة  -نرى ونسمع ونقرأ انتصارات السلف ابحلُجة
والربهان ،فما يتبجح صاحب بدعة ببدعته ،وال مفتون بقوله املخالف للكتاب
والسنة إال وقيض هللا له من جنده من يريق دم بدعته ،ويقطعها من دابرها،
واألمثلة على ذلك كثرية شهرية.
 .118ما أوضح مثال لقضية احلجة يف النقاش؟
مثاله ما وقع بني اإلمام أمحد بن حنبل مع املعتزلة يف دولة بين العباس.
تدل هذه االنتصارات يف املناظرات العقدية؟
 .119على ماذا ّ

دل ذلك
ملا أعال هللا منارهم ،وثبت أقدامهم ،ونشر علومهم يف كل األزمانّ ،
أهنم على احلق ،وأن مذهبهم هو الصواب الصحيح ،ومن قال بغريه فقد قدح
يف حكمة هللا تعاىل وعدله ،ونسبة إىل ما ال جيوز من وصف السوء  -تعاىل هللا
كبريا.-
علوا ً
عن كل أوصاف النقص ً

 .120هل علّم النيب ﷺ أمته ما يتعلق بكيفية الفهم لباب األمساء والصفات؟
نعم ،فإنه من احملال يف العقول السليمة نسبة الصحابة إىل اجلهل يف ابب معرفة
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هللا أبمسائه وصفاته؛ ذلك ألن النيب ﷺ قد علم أمته آداب اخلالء ،والطعام
والشراب ،والنوم وحنوها ،وبيّنها هلم البيان الشايف الكايف ،وال مقارنة بني هذه
اآلداب وبني ابب معرفة هللا أبمسائه وصفاته وغريها من أبواب االعتقاد ،فإذا
كان النيب ﷺ قد بني هذه اآلداب البيان الكامل التام فإنه من ابب أوىل أن
يكون بيانه ألبواب االعتقاد أكمل وأمت.
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الفصل الثان :أنواع التوحيد
مقدمة :أنواع التوحيد.
املبحث األول :ما يتعلق بتوحيد الربوبية
املبحث الثان :ما يتعلق بتوحيد األلوهية
املبحث الثالث :مايتعلق ابلشرك
املبحث الرابع :ما يتعلق ابلكفر وأقسامه
املبحث اخلامس :ما يتعلق ابلتكفري وشروطه
املبحث السادس :نواقض كلمة التوحيد
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مقدمة

أنواع التوحيد

1

 .121ما املقصود من كلمة( :توحيد)؟
هو توجيه العباد إىل حتقيق العبادة ملعبوٍد و ٍ
احد فقط ،ال يشاركه فيها أحد.
 .122ما أقسام التوحيد؟
يكن تقسيم التوحيد إىل ثالثة أقسام:
توحيد الربوبية ،وتوحيد األلوهية ،وتوحيد األمساء والصفات.
 .123هل هناك من تقسيم آخر له؟

صارا:
نعم ،بعض السلف جيعله قسمني اخت ً
األول :توحي ٌد يف املعرفة واإلثبات ،ويشمل توحيده سبحانه يف ربوبيته وأمسائه
وصفاته.
والثان :توحيد يف القصد والطلب ،وهو توحيد األلوهية ،أي العبادة هلل.

2

وقيل أيضا من جهة األفعال:

توحيد الربوبية :إفراد أفعال هللا هلل تعاىل.
توحيد األلوهية :إفراد أفعال العبد هلل تعاىل.

 .124ما نوع االختالف يف هذه التقسيمات؟
ف شكلي وتنوع ال تضاد فيه ،أي هو اختالف يف العبارة والبيان.
هو اختال ٌ
 - 1ينصح مبراجعة رسالة:القول السديد على من أنكر تقسيم التوحيد ،للدكتور عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر
 - 2جمموع الفتاوى (  ) 164/15والفتاوى الكربى ()250 /5
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وقال ابن القيم" :واالصطالحات المشاحة (ال منازعة) فيها إذا مل تتضمن
1
مفسدة".
 .125هل هذا التقسيم؛ من املشروع ،أو املبتدع يف دين هللا؟
هو من املشروع ،ألنه موافق ملا ورد يف كتاب هللا واهلدي النبوي ،وفيه تيسري
للفهم والتوضيح ملا يتعلق بقضااي العقيدة ،وما هو إال استقراء لنصوص الوحي،
فال خترج عن ما سبق بيانه.
 .126ما أساس هذا التقسيم للمسلمني؟
أساس تقسيم التوحيد ليسهل توصيله يف مقام التعليم والتفهيم وإيضاح املعاين
وهذا ال حمذور فيه.
 .127هل ميكن وضع قسم رابع وهو( توحيد احلاكمية) ملا سبق من أقسام؟
ال ،مل يكن هذا منهج علماء أهل السنة ،وهو أمر مبتدع.
 .128ما اخلطأ يف إفراد قسم رابع حتت مسمى :توحيد احلاكمية؟

اخلطأ يظهر من وجوه ع ّدة ،منها:
 /1هذا تقسيم مل يقل به أحد من العلماء املتقدمني ،فهو تقسيم ُمبتدع.
 /2معلوم أبن احلاكمية تدخل يف توحيد الربوبية ،من جهة أن هللا ُيكم مبا
يشاء ،ألن الرب هو اخلالق املالك املدبّر لألمور ،فال معىن إلفرادها بتقسيم
مستقل هلا.
 /3أمر احلاكمية يدخل أيضا يف توحيد األلوهية ،من جهة أن العبد عليه أن

 - 1مدارج السالكني ()306/3
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يتعبّد هللا مباحكم به ،فال معىن إذا إلفرادها بتقسيم مستقل هلا.
 /4لو جعلنا لكل جانب يف توحيد األلوهية ،أو الربوبية توحيداً خاصاً هبا،
جلعلنا لكل عبادة توحيدا مستقال هبا.
 /5احلاكمية أيضا داخلة يف ابب األمساء والصفات ،فنثبت له سبحانه صفة
الل َُي ُكم َال مع ِّقب ِحلك ِ
ْم ِه﴾ (الرعد)41:
احلكم ،قال تعاىلَ ﴿ :و َُّ ْ ُ ُ َ َ ُ
 /6األصل يف تقسيم العلوم هو تقريبها واختصارها وانتقاء عبارات جامعة مانعة
حىت يقرب الفهم للمتعلم ،ومن اخلطأ اإلسهاب يف التقسيم.
 /7وضع توحيد رابع حتت مسمى (احلاكمية) قد يكون ذريعة لفهم خاطئ عند
بعضهم ،فيقول كلمة احلق ويريد بذلك الباطل ،كحال اخلوارج يف كلمتهم:
«إن احلكم إال هلل».
 /8من أراد هذا األمر فكأنه يطمح جلعل احلكم واخلالفة من األمور اليت
ينشدها شرعنا ابتداء ،وهذا الصنيع فيه مشاهبة للمعتقد اخلارجي ،وذريعة
النتشار الفكر التكفريي.
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املبحث األول

ما يتعلق بتوحيد الربوبية

1

 .129ما املقصود بتوحيد الربوبية؟
هو توحيد هللا أبفعاله ،وإفراده واختصاصه ابخللق وامللك والتدبري واإلحياء
واإلماتة ،وحنو ذلك.
 .130هل هناك من توضيح أوضح هلذا اجلانب؟
تفضل هللا به على عباده.
نعم ،أن يقال هو ما ّ
 .131هل ميكن القول أبنه متعلّق مبا ينزل علينا من ربنا سبحانه ،وما خيتص به؟
نعم ،يكن قول هذا ،أي مبا أنعم به علينا ربنا ،وما اختص به من أمور.

 .132ما مدار هذا التوحيد؟
مداره على أمور ثالثة ،وهي:
 /1اخللق :فاهلل خالق كل شيء ،وما سواه خملوق.
 /2امللك :فاهلل سبحانه مالك امللك ،وما سواه مملوك.
 /3األمر :هلل سبحانه األمر كله ،وال مع ّقب حلكمه ،سواء األمر الكوين أو
الشرعي.
 - 1شرح الطحاوية (ص ،)25:مدارج السالكني :ابب التوحيد ( ،)468/3 ،46-33/1تيسري العزيز احلميد
(ص ،)17:القول السديد (ص ،)18:معارج القبول ( ،)99/1أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة
الناجية املنصورة حلافظ بن أمحد احلكمي (ص ،)30 :الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل لعبد احلميد األثري
(ص)55:
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 .133ما أدلة هذا التوحيد يف القرآن الكرمي؟
لس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ض ﴾ (فاطر)3:
قال تعاىلَ ﴿:ه ْل ِم ْن َخالِ ٍق َغ ْريُ ا َّللِ يَْرُزقُ ُك ْم ِم َن ا َّ
يد ﴾ (الربوج)16:
وقال تعاىل ﴿ :فَعَّ ٌ
ال لِ َما يُِر ُ
السماو ِ
ات َو ْاألَْر ِ
وقال تعاىل ﴿ :أََملْ تَ ْعلَ ْم أ َّ
ض ﴾ (البقرة)107:
َن َّ
اللَ لَهُ ُم ْل ُ
ك َّ َ َ
واآلايت يف ذلك كثرية.
 .134هل من عرف أن له رابً موجوداً ،ويرزقه ،سيكون من بعد هذه املعرفة من
املؤمنني وأصحاب اجلنة؟
هذه املعرفة واإلقرار هبا وحدها ليست بكافية للحكم على شخص ابإلسالم.
 .135ما سبب عدم الكفاية؟

يقرون
مل ينكر هذا القسم من التوحيد إال مكابر ،ولذلك مشركي العرب كانوا ّ
يقرهم النيب ﷺ على إقرارهم به لوحده يف أنفسهم.
هبذا التوحيد ،لكن مل ّ

 .136ما دليل هذا القول؟
 قال تعاىل ﴿:ولَئِن سأَلْتَ هم من خلَق َّ ِس َوالْ َق َمَر
ض َو َس َّخَر َّ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ ْ َ ُْ َ ْ َ َ
الش ْم َ
كو َن ﴾ (العنكبوت)61:
اللُ فَأ َّ
ََّن يُ ْؤفَ ُ
لَيَ ُقولُ َّن َّ
 وقال تعاىل ﴿ :قُل لِم ِن ا ْألَرض ومن فِيها إِ ْن ُكْن تم تَعلَمو َن ( )84سي ُقولُو َن َِِّلل
ْ َ ْ ُ ََ ْ َ
ََ
ُْ ْ ُ
لسماو ِ
ب الْ َع ْر ِ
ش الْ َع ِظي ِم ()86
السْب ِع َوَر ّ
قُ ْل أَفَ َال تَ َذ َّك ُرو َن ( )85قُ ْل َم ْن َر ّ
ات َّ
ب ا َّ َ َ
ِِ
ِِ
ت ُك ِّل َش ْي ٍء َوُه َو ُِجيريُ َوَال
َسيَ ُقولُو َن َّلل قُ ْل أَفَ َال تَتَّ ُقو َن ( )87قُ ْل َم ْن بِيَده َملَ ُكو ُ
ََّن تُ ْس َح ُرو َن (﴾ )89
ُجيَ ُار َعلَْي ِه إِ ْن ُكْن تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن (َ )88سيَ ُقولُو َن َِّللِ قُ ْل فَأ َّ
(املؤمنون)89-84:
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 .137ماذا فعل النيب ﷺ مع الكفار ،مع إقرارهم هبذا التوحيد؟

مع إقرارهم هبذا اجلانب من التوحيد ،إال أن النيب ﷺ أمرهم بتوحيد العبادة ،أي
إظهار العبادة هلل وحده ال شريك له.

 .138هل اإلقرار بوجود هللا تعاىل مركوٌز يف الفطرة؟
نعم ،ووقع اخلطأ عند من مل جيعلوا العبادة هلل تعاىل وحده.
 .139من هو الكافر الذي ذكره القرآن ،وأنكر وجود هللا تعاىل؟
عُ رف ه ذا اإلنك ار ظ اهًرا ع ن فرع ون وقوم ه ،ق ال تع اىلَ ﴿ :و َج َح ُدوا ِهبَ ا
ِ ِ
ِ
ين ﴾
اس تَ ْي َقنَ ْت َها أَنْ ُف ُس ُه ْم ظُْل ًم ا َوعُلُ وا فَ انْظُْر َكْي َ
َو ْ
ف َك ا َن َعاقبَ ةُ الْ ُم ْفس د َ
(النمل)14:

ِ
ت َم ا أَنْ َزَل َه ُؤَال ِء إَِّال
وق ال تع اىل ع ن موس ى أن ه ق ال لفرع ون ﴿:قَ َ
ال لََق ْد َعل ْم َ
ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ورا ﴾ (اإلسراء)102 :
َر ّ
صائَِر َوإِِّين َألَظُنّ َ
ض بَ َ
ك َاي ف ْر َع ْو ُن َمثْ بُ ً
ب َّ َ َ
 .140ما هي ِ
الفرق اليت أنكرت وجود الرب سبحانه؟
هناك الدهريون ،الذين ينسبون املوت إىل الدهر أي إىل الزمان ،الذين أنكروا
توحيد الربوبية ،قال تعاىل حاكيًا مقالتهم الكفريةَ ﴿ :وقَالُوا َما ِه َي إَِّال َحيَاتُنَا
ِ
َّه ُر ﴾ (اجلاثية ،)24:وهم مقرون ابلبداءة،
وت َوَْحنيَا َوَما يُ ْهل ُكنَا إَِّال الد ْ
الدّنْيَا َمنُ ُ
و َّ
ُوىل َوَما َْحن ُن
أن هللا تعاىل رّهبم وخالقهم ،ومع هذا قالوا{ :إِ ْن ِه َي إِالَّ َم ْوتَتُنَا األ َ
البعث واملعاد.
ين} (الدخان ،)35:فأقروا ابلبداءة واملبدئ ،وأنكروا َ
ِمبُ َ
نش ِر َ
وهناك طائفة الثنوية ،الذين يزعمون أن للعامل خالَِقني؛ النور والظلمة.
1

 - 1رسائل يف العقيدة حملمد بن إبراهيم احلمد (ص:

)127
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 .141هل هذه الفرق تُنكر ظاهرا وابطنا حقيقةً الربوبية هلل؟

كل هذه الطوائف ال تستطيع أن تنكر هذا التوحيد ابطنًا ،وإن أنكروه مكابرة
ظاهرا.
ً
وظلما ً

 .142ما الدليل على هذا اليقني؟
ِ
ت َِّ َّ
اس َعلَْي َها
متقررة يف الفطرة ،قال تعاىل ﴿ :فطَْر َ
الل ال ِيت فَطََر النَّ َ
ألن هذه املعرفة ّ
َال تَب ِديل ِخل ْل ِق َِّ
الل ﴾ (الروم)30 :
ْ َ َ

ك ِم ْن بَِين آ َد َم ِم ْن ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ِّريَّتَ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى
َخ َذ َربّ َ
قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ أ َ
ِ
ت بَِربِّ ُك ْم قَالُوا بَلَى َش ِه ْد َان أَ ْن تَ ُقولُوا يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة إِ َّان ُكنَّا َع ْن َه َذا
أَنْ ُفس ِه ْم أَلَ ْس ُ
ِِ
ني﴾ (األعراف ،)172:ويف احلديث( :خلقت عبادي حنفاء فجاءت
َغافل َ
الشياطني فاجتالتهم عن دينهم ) .رواه مسلم ()2865

 .143هل هناك من يقول إن املطلوب هو اإلقرار بتوحيد الربوبية؟
نعم ،هناك بعض الطوائف تقول :إن التوحيد املطلوب على لسان الرسل هو
توحيد الربوبية!
وهذا جمانب للصواب ،بل التوحيد املطلوب ،والذي ألجله نزلت الكتب
تبني هذا.
وأرسلت به الرسل هو توحيد األلوهية ،والنصوص الشرعية ّ
 .144هل هناك من عالقة بني علم اإلعجاز مع التقرير لتوحيد الربوبية؟
نعم ،إذ فيه تقرير لعظمة هللا تعاىل يف ملكوته ،فهو اخلالق لكل شيء ،وجلعلها
السبيل يف بيان أنه هو املستحق للعبادة.
كثريا للمسلمني؟
 .145ما القول مع من يهتم ابإلعجاز العلمي ً
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هذا خمالف للهدي النبوي ،ألسباب:
 اإلعجاز جبميع أنواعه ينفع ابتداء مع غري املسلمني ،ليقودهم إىل توحيدالعبادة هلل ،وليس مع مسلم يعرف من ربه.
 مل يكن من اهلدي النبوي االهتمام الكثري هبذا اجلانب مع الصحابة ،بعيدا عن الشرك
لكنه ﷺ كان يهتم كثريا بتوضيح ما يتعلق ابلعبادةً ،
والبدع.
 من يبالغ ابالهتمام يف هذا اجلانب مع املسلمني نراه يف جانب آخر ال ُي ّذرمن البدع والشركيات.
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املبحث الثان

توحيد األلوهية

1

(توحيد العبادة)

 .146ما املقصود من هذا العنوان؟

املقصود منه بيان األمور اليت جيب إفرادها هلل تعاىل تعبّداً وقصداً.

 .147هل العنوان فيه اختالف تنوع أو تضاد؟
هو اختالف تنوع من جهة النظر:
 فباعتبار اضافته إىل هللا ،يُقال له (توحيد األلوهية). وابعتبار إضافته إىل اخللق ،يُقال له (توحيد العبادة).املطلب األول :ما يتعلق بكلمة التوحيد:
 .148ما هي كلمة التوحيد؟
2
كلمة التوحيد هي( :ال إله إال هللا) ،وهي العروة الوثقى.
 .149ما أركاهنا؟
أركاهنا اثنان:
 النفي ،يف قولنا( :ال إله) ،وهذا نفي جلنس اآلهلة. واإلثبات ،يف قولنا ( :إال هللا) ،وهو إثبات األلوهية هلل تعاىل وحده. - 1تطهري االعتقاد للصنعاين :األصل الثالث (ص ،)13 :الدرر السنية ( ،)291/2وينظر شرح الطحاوية
(ص )24 :الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل لعبد احلميد األثري (ص)56 :
 - 2تفسري الطربي ()590-589/21
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 .150ما معىن شهادة التوحيد( :ال إله إال هللا)؟
معناها :أنه ال معبود يستحق العبادة يف هذا الوجود إال هللا تعاىل.

1

 .151ملاذا متت إضافة كلمة (يستحق) يف التعريف؟
ألن هناك معبودات كثرية ابطلة يف الوجود.
 .152ما دليل هذا التقييد؟
ِ
احل ّق وأَ َّن ما ي ْدعو َن ِمن دونِِه الْب ِ
اط ُل﴾
ك ِأبَ َّن َّ
قال تعاىلَ ﴿ :ذل َ
ْ ُ
اللَ ُه َو َْ َ َ َ ُ
َ
(لقمان)30:

 .153ما أمثلة املعبودات اليت توجه هلا بعض الناس؟

عُبدت املالئكة والشمس والقمر ،وعُبد اجلن ،وكل هذه عبادات ابطلة.

 .154ما وجه اخلطأ؟
ف للعبادة ملن ال يستحقها ،والعبادة احل ّقة إمنا هي هلل تعاىل ،ولذلك
فيه صر ٌ
فالبد من قولنا( :يستحق) ،حىت خيرج ما عُبد ابلباطل.
 .155هل هناك من خالف يف هذا املعىن لكلمة التوحيد؟
نعم ،فبعض الطوائف تقول إن معناها( :ال خالق إال هللا) ،أو (ال رازق إال
هللا) ،أو (ال قادر على االختاع إال هللا) ،وهذا صحيح يف ذاته! أي أن هللا هو
خالق ورازق ،ولكنه ليس هو املعىن الصحيح لكلمة التوحيد.
 .156ما التوحيد الذي نزلت به الكتب ،وأُرسلت به الرسل؟
 - 1فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد ،لعبد الرمحن بن حسن آل الشيخ
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(ص)34:

هو توحيد العبادة ،وهو توحيد القصد والطلب ،أي توحيد هللا أبفعالنا.
 .157هل هذا التوحيد هو الذي اتفقت حوله الرسل؟
نعم ،وهناك ق اع دة جي ب ح ف ظ ها وه ي" :أن أصل دين األنبياء واحد ،وشرائعهم
خمتلفة" ،ولذلك قال ﷺ( :األنبياء إخوةٌ لعِ ٍ
شىت ودينُ ُهم واح ٌد).
الت َّأمها ُهتُم َّ
ُ
رواه البخاري ( ،)3127ومسلم ()41837

 .158ماذا نقصد من القاعدة السابقة؟
نقصد (أبصل الدين) :أي الدعوة إىل هذا التوحيد ،كما قال تعاىلَ ﴿:ولََق ْد
الل و ِ
ٍ
ِ
وت﴾ (النحل ،)36:وقال
اجتَنبُوا الطَّاغُ َ
بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِّل أ َُّمة َر ُس ًوال أَن ْاعبُ ُدوا ََّ َ ْ
ِ ِ
ول إَِّال نُ ِ
ك ِمن رس ٍ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال أَ َان
تعاىلَ ﴿ :وَما أ َْر َس ْلنَا م ْن قَ ْبل َ ْ َ ُ
اعب ُد ِ
ون ﴾ (األنبياء.)25:
فَ ْ ُ
 .159ما توضيح ما سبق من دعوة األنبياء؟
هذا أول الرسل نوح ﷺ ومن جاء بعده من الرسل؛ كصاحل ،وشعيب قالوا مجيعا
اللَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلٍَه َغ ْريُهُ ﴾ (األعراف.)59:
لقومهمْ ﴿ :اعبُ ُدوا َّ
تمسك به؟
 .160هل هذا التوحيد هو املطلوب من الناس ال ّ
نعم ،هذا التوحيد هو املطلوب من مجيع األمم على لسان أنبيائهم عليهم وعلى
نبينا أفضل الصالة وأمتّ التسليم.
 .161هل اخلالف بني الناس مع األنبياء كان بسبب هذه القضية؟

نعم ،وهو الذي وقعت فيه اخلصومة بني األنبياء وأممهم ،وهو الذي بسبب
رفض االعتقاد به وحماربة أهله ،أهلك هللا تعاىل األمم الكافرة السابقة.
64

 .162اذكر شيئًا مما ي ُدل على فضل كلمة التوحيد العظيمة من القرآن؟

جدا ،ومن ذلك:
النصوص الواردة يف فضلها كثرية ً
ك ولِْلم ْؤِمنِني والْم ْؤِمنَ ِ
ِ ِ
الل و ْ ِ ِ ِ
ات َو َّ
اللُ
استَ ْغف ْر ل َذنْب َ َ ُ َ َ ُ
 قال تعاىل ﴿:فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َال إلَهَ إَّال َُّ َيَ ْعلَ ُم ُمتَ َقلَّبَ ُك ْم َوَمثْ َوا ُك ْم ﴾ (حممد.)19:
اللُ أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال ُه َو َوالْ َم َالئِ َكةُ َوأُولُو الْعِْل ِم قَائِ ًما ِابلْ ِق ْس ِط
 وقال تعاىلَ ﴿ :ش ِه َد ََّال إِلَه إَِّال هو الْع ِزيز ْ ِ
كيم ﴾ (آل عمران)18:
َ َُ َ ُ
احلَ ُ

 .163اذكر شيئًا مما يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة من السنّة؟
اجلَنَّةَ) .رواه مسلم
ات َوُه َو يَ ْعلَ ُم أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال هللاَُ ،د َخ َل ْ
 قال النيب ﷺ َ ( :م ْن َم َ()26

 وقال ﷺ ":فإن هللا حرم على النار من قال ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجههللا) .رواه البخاري ( ،)425ومسلم (.)33
 وقال ﷺ( :ما من ٍعبد قال ال إله إال هللا ،مث مات على ذلك إال دخل اجلنة،
وإن زَّن وإن سرق -قاهلا ثال ًاث .)-رواه البخاري ( )5827ومسلم ()94
خالصا
 وقال ﷺ( :أسع د الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله إال هللاً
من قلبه) .رواه البخاري ()99
 وقال ﷺ ( :أشهد أال إله إال هللا وأين رسول هللا ،ال يلقى هللا هبما عب ٌد غريشاك فيهما فيحجب عن اجلنة ) .رواه البخاري ( ،)2484ومسلم (.)27
 .164ما فائدة كلمة التوحيد ألهل الكبائر يوم القيامة؟

تكون هلم جناة وشفاعة إبذن هللا من اخللود يف جهنم.

 .165ما دليل التقرير السابق؟
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قال ﷺ ( :خيرج من النار من قال ال إله إال هللا ويف قلبه وزن شعرية من خري،
وخيرج من النار من قال ال إله هللا ويف قلبه وزن برة من خري ،وخيرج من النار من
قال ال إله إال هللا ويف قلبه وزن ذرة من خري ) رواه البخاري ( ،)44ومسلم (.)193
 .166ماذا نستفيد من النقوالت الكرمية السابقة؟
هذه النقول وغريها مما يدلنا على عظم هذه الكلمة وفضلها ،بل ورد أهنا أفضل
الذكر كما يف احلديث ( :أفضل الذكر ال إله إال هللا) .رواه التمذي (.)3383
 .167ما شروط االنتفاع هبذه الكلمة؟
هذه الكلمة ال يتم االنتفاع هبا إال ملن ح ّقق مع قوهلا سبعة شروط ،وهي:
1
العلم ،اإلخالص ،اليقني ،الصدق ،احملبة ،القبول ،االنقياد.
 .168هل من قول جيمع هذه الشروط بعبارة واضحة؟
نعم ،قال الشيخ حافظ احلكمي يف منظومته (سلم الوصول):
فاد ِر ما أقول
العلم واليقني والقب ول واالنقي اد ْ
ُ
والص دق واإلخالص واحملبة وفقك هللا ملا أحب ه
 .169ما توضيح ذلك ابألدلة؟
األول :العلم ،وضده اجلهل ،واملقصود :العلم مبدلوهلا من نفي اإلهلية عما سوى
هللا تعاىل ،وإثبات استحقاقه سبحانه ابلعبادة ،قال تعاىل ﴿ :فَ ْ
اعلَ ْم أَنَّهُ
َال إِلَهَ إَِّال ا َّللُ ﴾ (حممد ،)19:وقال ﷺ ":من مات وهو يعلم أال إله إال
هللا دخل اجلنة" .رواه مسلم( ،)26فاشتط العلم بذلك.
 - 1معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول ،حلافظ بن أمحد احلكمي (ص)524 – 518:
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خالصا من قلبه جمتنبًا ما
الثاين :اإلخالص ،وضده الشرك ،وهو أن يقوهلا
ً
يضادها مطل ًقا أو ما ينقص كماهلا الواجب وهو الشرك األكرب ،قال
ِ
تعاىل﴿ :إِ َّان أَنْزلْنَا إِلَيك الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق فَاعب ِد َّ ِ
ين ﴾
اللَ خمُْل ً
َ ْ َ َ َ َ ّ ُْ
صا لَهُ ال ّد َ
(الزمر)2:

وقال ﷺ ( :فإن هللا حرم على النار من قال ال إله إال هللا يبتغي بذلك
وجه هللا) .رواه البخاري ( ،)425مسلم (.)33
الثالث :اليقني ،وضده الشك ،ومعناه :أن يقوهلا وهو معتقد ملدلوهلا االعتقاد
اجلازم بيقني راسخ كرسوخ اجلبال بال شك أو ريب ،قال تعاىل ﴿:إَِّمنَا
ِ َّ ِ
ِ
سولِِه ُمثَّ َملْ يَ ْرَاتبُوا ﴾ (احلجرات)15:
ين َآمنُوا ِاب َّلل َوَر ُ
الْ ُم ْؤمنُو َن الذ َ
وقال ﷺ( :أشهد أال إله إال هللا وأشهد أين رسول هللا ،ال يلقى هللا هبما
عبد غري شاك فيهما فيُحجب عن اجلنة) .رواه مسلم ()27
الرابع :الصدق ،وضده الكذب ،أي البد أن يتوافق قول الباطن مع القول
الظاهر ،فيكون قلبه مصدقًا مبدلول هذه الكلمة ،وليس كاملنافقني الذين
اللُ يَ ْش َه ُد إِ َّن
ك لََر ُس ُ
َّك لََر ُسولُهُ َو َّ
اللِ َو َّ
ول َّ
اللُ يَ ْعلَ ُم إِن َ
قالوا ﴿ :نَ ْش َه ُد إِنَّ َ
ِِ
ِ
َّ ِ
الْ ُمنَافق َ
ني لَ َكاذبُو َن ﴾ (املنافقون )1:ودليل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :والذي َجاءَ
ِ
لص ْد ِق َو َص َّد َق بِِه أُولَئِ َك ُه ُم الْ ُمتَّ ُقو َن ﴾ (الزمر ،)33:أي جاء بال إله هللا
ِاب ّ
مصدقاً هبا قلبه ،وقال  ":من قال ال إله إال هللا صدقاً من قلبه حرمه
هللا على النار" .رواه البخاري ( )128ومسلم (.)32
اخلامس :احملبة ،وضدها الكره والبغض ،ومعناه :أن يقوهلا حمبًا هلا وملدلوهلا وحمبًا
َّ ِ
َش ّد
ين َآمنُوا أ َ
هلل ورسول ه ﷺ وحمبًا ملا ُيب ه هللا ورسول ه ،ق ال تعاىل ﴿ َوالذ َ
ُحبا َِِّلل ﴾ ( البقرة. )165:
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وقال ﷺ( :ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ،ووالده،
والناس أمجعني) .رواه البخاري ( ،)14ومسلم (.)44
الرد ،ومعناه :أن يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة من
السادس :القبول ،وضده ّ
النفي واإلثبات ويقبل ما جاء به النيب ﷺ من الشريعة ،قال تعاىل ﴿ فَ َال
وربِك َال ي ؤِمنو َن ح َّىت ُُي ّكِم َ ِ
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ َال َِجي ُدوا ِيف أَنْ ُف ِس ِه ْم َحَر ًجا ِممَّا
وك ف َ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
ِ
ِ
يما ﴾ (النساء.)65:
قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلّ ُموا تَ ْسل ً
َسلَ َم
السابع :االنقياد ،وهو العمل مبا تقتضيه هذه الكلمة ،قال تعاىل ﴿ بَلَى َم ْن أ ْ
وجهه َِِّ
ف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم َُْيَزنُو َن ﴾
لل َوُه َو ُْحم ِس ٌن فَلَهُ أَ ْج ُرهُ عِْن َد َربِِّه َوَال َخ ْو ٌ
َ َُْ

وهنَا إِ َىل
(البقرةَ )112:وقَ َ
اللِ لَ ْو َمنَ عُ ِوين َعنَاقًا َكانُوا يُ َؤّد َ
«و َّ
ال أَبُو بَ ْك ٍر َ :
اللِ  لََقاتَ ْلتُ ُه ْم َعلَى َمْنعِ َها» رواه البخاري (.)1456
َر ُسوِل َّ

 .170هل ميكن زايدة شرط اثمن ملا سبق بيانه؟
نعم ،وهو ( الكفر ابلطاغوت).
 .171ما دليل هذا الشرط؟
يدو َن أَ ْن ي تَحا َكموا إِ َىل الطَّاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا بِ ِه﴾
قال تعاىل﴿ :يُِر ُ
َ َ ُ
(البقرة)60:

ِ ِ
وقال تعاىل ﴿ :فَمن ي ْك ُفر ِابلطَّاغُ ِ
ك ِابلْعُْرَوةِ الْ ُوثْ َقى
وت َويُ ْؤِم ْن ِاب َّلل فَ َقد ا ْستَ ْم َس َ
َْ َ ْ
الل َِمس ِ
ِ
يم ﴾ (البقرة.)256:
ص َام َهلَا َو َُّ ٌ
َال انْف َ
يع َعل ٌ
وقال ﷺ( :من قال ال إله إال هللا ،وكفر مبا يعبد من دون هللا ،حرم ماله ودمه،
وحسابه على هللا ) .رواه مسلم (.)23
 .172ما الفرق بني القبول واالنقياد ؟
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القبول هو عمل القلب ،فهو واجب الباطن ،وأما االنقياد فهو عمل اجلوارح،
أي هو واجب الظاهر ،واالنقياد عالمة القبول وكلما ازداد القبول يف القلب
حتقق كمال االنقياد يف الظاهر.
 .173كيف يكون حتقيق التوحيد؟
يكون حتقيق التوحيد:
 بتصفيته من شوائب الشرك كله؛ أكربه وأصغره. والتصفية من شوائب البدعة كلها؛ االعتقادية والعملية. والتصفية من شوائب املعاصي. .174هل حتقيق ما سبق يعين وصول اإلنسان للعصمة؟

ال ،لكن املقصود أن يكون جمانبًا هلذه األمور االبتعاد التام املطلق ،وإذا وقع
منه اخللل يف شيء من ذلك فليبادر ابلتوبة النصوح املستجمعة لشروطها.

 .175ما ثواب من حقق التوحيد؟
الثواب لذلك :دخول اجلنة ،بل قد يكون بذلك من السبعني أل ًفا الذين
يدخلون اجلنة بال حساب وال ع ٍ
ذاب ،قال تعاىل{ :فَ َمن ُز ْحز َِح َع ِن النَّا ِر
از} (آل عمران)185:
َوأ ُْد ِخ َل ْ
اجلَنَّةَ فَ َق ْد فَ َ
ٍ
حساب وال عذاب:
وقال ﷺ يف حديث السبعني أل ًفا الذين يدخلون اجلنة بال
)هم الذين ال يستقون ،وال يكتوون ،وال يتطريون ،وعلى رهبم يتوكلون( .رواه
البخاري ( ،)6472ومسلم (.)218

 .176هل حتقيق التوحيد يتفاوت بني أهل اإلميان؟
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نعم ،يتفاوت بينهم بتفاوت ما يقع يف قلوهبم من اإليان والتصديق ،وحرصهم
على جتنب الشرك والبدع واملعاصي ،ومدى حتقيق التوكل يف القلب.

املطلب الثان :ما يتعلق ابلكفر ابلطاغوت:
 .177ما تعريف الطاغوت؟
متبوع ،أو مطاع غري هللا.
هو كل ما جتاوز به العبد ح ّده من معبوٍد ،أو ٍ
1

 .178ما مثال هذا املعبود؟
مثاله :قوله ﷺ( :ال تقوم الساعة حىت تضطرب أليات نساء دوس على ذي
اخللصة) ،وهو صنم دوس اليت تعظّمه يف اجلاهلية .رواه البخاري ( )7116ومسلم
(.)2906

وكالشياطني اليت أتمر بعض الطوائف من السحرة والكهنة وغريهم بعبادهتم،
كما قال تعاىل ﴿ :وي وم َُي ُشرهم َِ
ول لِلْ َم َالئِ َك ِة أ ََه ُؤَال ِء إِ َّاي ُك ْم َكانُوا يَ ْعبُ ُدو َن
مج ًيعا ُمثَّ يَ ُق ُ
ََْ َ ْ ُُ ْ
ت َولِيّ نَا ِم ْن ُدوهنِِ ْم بَ ْل َكانُوا يَ ْعبُ ُدو َن ا ْجلِ َّن أَ ْكثَ ُرُه ْم هبِِ ْم ُم ْؤِمنُو َن﴾
( )40قَالُوا ُسْب َحانَ َ
ك أَنْ َ

(سبأ.)41-40:

 .179ما مثال الطاغوت املتبوع؟
مثال املتبوع :كامللوك الظلمة الكفرة الذين أيمرون أتباعهم مبخالفة الشريعة،
والتحاكم إىل األعراف والعادات القبلية ،والقوانني الوضعية والرضا هبا ،وُياربون
تطبيق الشريعة ومن يدعو إىل تطبيقها.
 .180ما مثال الطاغوت املطاع؟
 - 1كتاب( :الطاغوت :احلكم ابلقوانني الوضعية ،واألعراف ،والعادات اجلاهلية القبلية يف ضوء الكتاب،
والسنة ،وآاثر الصحابة  ،)للدكتور سعيد بن وهف القحطاين
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مثال الطاغوت املطاع :كاألحبار والرهبان وعلماء السوء الذين ُيلّون ما حرم
وُيرمون ما أحل هللا ،فيطاعون يف ذلك ،كما يف احلديث ،عن عدي بن
هللا ّ
حامت قال :أتيت النيب ﷺ ويف عنقي صليب من ذهب ،فقال( :اي عدي،
َحبَا َرُه ْم َوُرْهبَ َاهنُْم
اطرح عنك هذا الوثن)! ومسعته يقرأ يف سورة براءةَّ ﴿:اختَ ُذوا أ ْ
أَراباب ِمن د ِ
وهنُْمَ ،ولَ ِكنَّ ُه ْم
اللِ﴾ (التوبة  ،)31:قال «: أ ََما إِ َّهنُْم َملْ يَ ُكونُوا يَ ْعبُ ُد َ
ون َّ
َْ ً ْ ُ
حَّرُموهُ) .رواه التمذي
َحلّوا َهلُْم َشْي ئًا ْ
استَ َحلّوهَُ ،وإِ َذا َحَّرُموا َعلَْي ِه ْم َشْي ئًا َ
َكانُوا إِ َذا أ َ
(.)3095

يصح إطالق وصف الطاغوت على كل ما عبده الناس؟
 .181هل ّ
ال يصح هذا ،فالبد من التنبيه على أم ٍر ،وهو أن من عُبد من دون هللا وهو
غري را ٍ
وات ،مثل من جيعل عيسى إهلا.
ض بذلك فإنه ال يسمى طاغ ً
 .182بعض الناس يُطلق لفظ (الطاغوت) على احلاكم املسلم الذي فيه شيء من

الظلم يف أمور الدنيا ،فهل هذا صحيح؟
هذا ال ينبغي ،فإطالق هذا الوصف على احلاكم املسلم العاصي فيه الداللة
على تكفريه ،وهذا مسلك خطري ،وللعلم فإننا نرى بعض من تل ّفظ هبذا
الوصف يرميه يف حال منعه من أمور دنيا ،وقد غلب عليه اهلوى فاستدل أبمر
شرعي ليهيّج عواطف الناس على احلاكم املسلم ويثوروا عليه.

 .183هل ورد أن سلفنا كانوا يطلقون هذا الوصف على حكام املسلمني؟

ال ،وهذا ما نالحظه من سرية اإلمام أمحد رمحه هللا حيث مل يُنقل أنه وصف
من عذبوه من اخللفاء أهنم (طواغيت) ،على الرغم أهنم خالفوا الصحابة  يف
االعتقاد ،ووقعوا يف معتقدات خطرية.
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املبحث الثالث

ما يتعلق ابلشرك
 .184ما أمهية دراسة ما يتعلق ابلشرك؟
تظهر أمهية هذه الدراسة حني نعلم أبن أخطر ما حنذر منه يف حياتنا هو
الشرك ابهلل تعاىل ،وهو نقيض التوحيد.
 .185هل ورد التحذير منه يف الشرع احلكيم؟
نعم ،ويكن القول أن القرآن الكرمي يف كل سورة هناك التحذير الصريح أو
التلميح من قضية من الشرك ،وأيضا كذلك السنة النبوية ممتلئة مبثل هذا.
 .186هل ميكن ألحد أن أيمن من الوقوع يف الشرك؟
ال ،فالشرك ال أيمنه أحد ،وهلذا كان من دعاء إبراهيم ﴿ وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
ب
يم َر ِّ
َ
ال إبْ َراه ُ
ِ
َصنَ َام ﴾ (إبراهيم.)53:
اجنُ ْب ِين َوبَِ َّ
ين أَ ْن نَ ْعبُ َد ْاأل ْ
اج َع ْل َه َذا الْبَ لَ َد آمنًا َو ْ
ْ
ك َوأ ََان أ َْعلَ ُم،
ك أَ ْن أُ ْش ِرَك بِ َ
وكان من دعاء النيب ﷺ( :اللَّ ُه َّم إِِّين أَعُوذُ بِ َ
َستَ ْغ ِفرَك ملا ال أعلم) .صححه األلباين يف صحيح األدب املفرد (.)554
َوأ ْ ُ
 .187ما القول مع من يزعم أنه ال حاجة لتدريس ما يتعلق بقضااي الشرك؟
هذا من اجلهل ،وقلة الفقه يف الدين ،ألن من املعلوم أنه ما من نيب إال وكان
ُي ّذر قومه من الوقوع من الشرك ،بل هللا سبحانه كان ُيذر نبيه ﷺ من
ِ
ِ
الوقوع يف الشرك ،قال تعاىل ﴿:ولََق ْد أ ِ
ك لَئِ ْن
ك َوإِ َىل الَّذي َن ِم ْن قَ ْبل َ
ُوح َي إِلَْي َ
َ
ك ولَتَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين ﴾ (الزمر )65:وهلذا كان النيب
أَ ْشَرْك َ
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ َ
اخلَاس ِر َ
َ
ﷺ ينبه أصحابه  من الوقوع يف الشرك.
72

 .188ما تعريف الشرك لغة؟

قال ابن فارس" :مادة الشرك املكونة من حرف الشني والراء والكاف أصالن:
1
أحدمها :يدل على مقارنة وخالف انفراد،واآلخر :يدل على امتداد واستقامة".
وقيل":الشركة واملشاركة :خلط امللكني ،وقيل :هو أن يوجد شيء الثنني فصاعداً
2
عيناً كان ذلك الشيء أو معىن ،كمشاركة اإلنسان والفرس يف احليوانية".

 .189ما تعريف الشرك اصطالحا؟
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب" :هو صرف نوع من العبادة إىل غري هللا ،أو:
هو أن يدعو مع هللا غريه ،أو يقصده بغري ذلك من أنواع العبادة اليت أمر هللا
3
هبا" .
ندا يدعُوه كما يدعو هللا ،أو خيافه ،أو
وقال الشيخ السعدي" :هو أن جيعل هلل ً
4
يرجوه ،أو ُيبه كحب هللا ،أو يصرف له نوعاً من أنواع العبادة".
وقال أيضا" :حقيقة الشرك ابهلل :أن يعبد املخلوق كما يعبد هللا ،أو يعظم كما
5
يعظم هللا ،أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية واإلهلية".
والذي يظهر من هذه األقوال :أن الشرك حقيقته يف اختاذ الند مع هللا ،سواء
كان هذا الند يف الربوبية أو األلوهية.
 - 1معجم مقاييس اللغة ( ،)265/3مادة (شرك(.
 - 2املفردات للراغب (ص)259 :
 - 3مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب :قسم العقيدة (ص ،)281 :والدكتور صاحل عبد هللا العبود يف :عقيدة
الشيخ حممد بن عبد الوهاب (ص.)423 :
 - 4عبد الرمحن السعدي :القول السديد يف مقاصد التوحيد (ص.)24 :
 - 5تفسري كالم املنان للسعدي ()499 /2
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 .190ما دليل ما سبق من الشرع احلكيم؟

إذا نظران إىل حقيقة الشرك يف القرآن نرى :أن هللا عز وجل بينها يف كتابه بياانً
َنداداً َوأَنتُ ْم
شافياً واضحاً ال لبس فيه وال غموض ،فقال تعاىل { :فَالَ َْجت َعلُواْ ِّللِ أ َ
تَ ْعلَ ُمو َن} (البقرة)22 :
ومنه قول النيب ﷺ ملن قال له" :ما شاء هللا وشئت " ،فقال له( :أجعلتين هلل
ندا).

رواه أمحد ( )1839( )214/1والبخاري يف األدب املفرد ( )290 /1

 .191ما معىن ( الند)؟
قال ابن عباس( :األنداد :األشباه) 1،والند :الشبه ،يقال :فالن ند فالن،
ونديده :أي مثله وشبهه ،وكل شيء كان نظرياً لشيء وشبيها فهو له ند.
 .192ما أنواع الشرك؟
ق َّسم أهل العلم رمحهم هللا تعاىل الشرك إىل قسمني:
 الشرك األصغر. الشرك األكرب.املطلب األول :ما يتعلق ابلشرك األكرب.
 .193ما هو الشرك األكرب؟
هو تسوية غري هللا يف شيء من خصائص هللا؛ يف ربوبيته أو إلوهيته ،أو أمسائه
وصفاته وأفعاله.
 .194ما خطورة الشرك على إسالم أي إنسان؟

هو أعظم ذنب عصي هللا به ،فهو أكرب الكبائر.

 - 1انظر هذا القول فيما ذكره الطربي يف تفسريه ( )127-126 /1
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 .195ما هي أمثلة الشرك األكرب؟

من أمثلة هذا:
 أن جيعل اإلنسان هلل نداً ،إما يف أمسائه وصفاته ،فيسميه أبمساء هللا ويصفهَّ ِ
بصفاته ،قال هللا تعاىل﴿ وَِِّ
ِ
ين
َمسَاءُ ْ
لل ْاأل ْ
َ
احلُ ْس َىن فَ ْادعُوهُ هبَا َو َذ ُروا الذ َ
يُْل ِح ُدو َن ِيف أ َْمسَائِِه َسيُ ْجَزْو َن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن﴾ (األعراف ،)180:ومن اإلحلاد
يف أمسائه تسمية غريه ابمسه املختص به أو وصفه بصفته كذلك.
 أن جيعل له ندا يف العبادة ،أبن يضرع إىل غريه تعاىل من مشس أو قمر أونيب أو ملك أو ويل مثال بقربة من القرب صالة أو استغاثة به يف شدة أو
مكروه ،أو استعانة به يف جلب مصلحة ،أو دعاء ميت أو غائب لتفريج
كربة ،أو حتقيق مطلوب ،أو حنو ذلك.
مشرعا له سوى هللا ،أو شريكا هلل
 أن جيعل هلل ًندا يف التشريع ،أبن يتخذ ّ
يف التشريع يرتضي حكمه ،ويدين به يف التحليل والتحرمي; عبادة وتقراب
وقضاء وفصال يف اخلصومات ،أو يستحله وإن مل يره دينا.

 .196ما حكم من وقع يف األمور السابقة؟

هذه األنواع الثالثة هي الشرك األكرب الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة
اإلسالم.

 .197من الذي حيكم عليه ابلكفر أو االستتابة؟
يتوىل ذلك ويل أمر املسلمني ،وينيب عنه القاضي ،فإن اتب قُبلت توبته ومل
يُقتل وعُومل معاملة املسلمني.
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املطلب الثان :ما يتعلق ابلشرك األصغر
 .198ما بيان الشرك األصغر؟
كل ما كان سببا ووسيلة مفضية للشرك األكرب ،وجاء يف النصوص الشرعية
تسميته شركا فيكون من الشرك األصغر.
 .199ما أمثلة هذا النوع؟ وما حكمه؟
كالرايء ،واحللف بغري هللا ،وغريمها ،ويعترب من الكبائر.
 .200ما األحكام املرتتبة عليه؟
 ال خيرج فاعله عن امللة ،أي أنه ينايف كماله الواجب. ال ُيبط إال العمل الذي خالطه ،على تفصيل. يوجب من البغض والعداوة مبقداره فقط ،أي أنه يوجب مطلق العداوة ،الالعداوة املطلقة.
 داخل يف حيز املغفرة ،إن شاء هللا تعاىل.. يستحق الواقع فيه العذاب وال يوجب له اخللود ،بل يُعذب ب ّق ّد ِره ،أو إىلما شاء هللا تعاىل ،مث خيرج إىل اجلنة.
 أن حتريه حترمي وسائل ،ولذلك فالقاعدة تقول" :كل وسيلة للشرك األكربشرك أصغر".
ف ٌ

 .201ما حكم مصاحبة الشرك األصغر للعمل الشرعي؟
يؤدي هذا لبطالن الثواب ،كما يف الرايء.
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املبحث الرابع

ما يتعلق ابلكفر
 .202ما املراد من هذا العنوان؟
املراد منه توضيح ما يتعلق هبذا األمر املهم من أحكام شرعية.
 .203ما قول أهل السنة يف هذا اجلانب؟
أحدا من أهل القبلة ب ٍ
ضر
قالوا« :وال نك ّفر ً
ذنب ،ما مل يستحلَّه ،وال نقول ال ي ُ
1
مع اإليان ذنب ملن عمله».
 .204هل الشرك هو الكفر ،أم بينهما اختالف؟

الكفر والشرك كاإلسالم واإليان ،إذا اجتمعا افتقا وإذا افتقا اجتمعا.

 .205ما تبيان القول السابق؟
ِ َّ ِ
ين َك َف ُروا لَ ْن
أي إذا ذُكر الكفر وحده دخل معه الشرك ،كقوله تعاىل﴿ :إ َّن الذ َ
تُ ْغ ِين عْن هم أَموا ُهلم وَال أَوَالدهم ِمن َِّ
ود النَّا ِر﴾ (آل
الل َشْي ئًا َوأُولَئِ َ
ك ُه ْم َوقُ ُ
َ َ ُ ْ ْ َ ُْ َ ْ ُ ُ ْ َ
عمران)10:

اللَ َال يَ ْغ ِف ُر أَ ْن
وإذا ذُكر الشرك وحده دخل معه الكفر ،كقوله تعاىل﴿:إِ َّن َّ
ي ْشرَك بِِه وي ْغ ِفر ما دو َن َذلِ ِ
ِ
ض َالًال
َ
ض َّل َ
ك ل َم ْن يَ َشاءُ َوَم ْن يُ ْش ِرْك ِاب َّلل فَ َق ْد َ
ََ ُ َ ُ
ُ َ
يدا﴾ (النساء )116:أي وال يغفر أيضا أن يكفر به.
بَعِ ً
أما إذا اجتمعا يف نص واحد ،فإن الشرك يكون معناه صرف شيء من أمور
التعبّد لغري هللا ،أما الكفر فهو جحد شيء معلوم من الدين ابلضرورة ،أو ترك
 - 1شرح العقيدة الطحاوية ( )432 /2األرانؤوط
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العمل مبا ورد الدليل الصحيح الصريح بتكفري اتركه.

1

 .206هل هناك من عبارة موجزة جتمع ما سبق؟
نعم ،يقال :كل شرك فهو كفر ،وليس كل كف ٍر شرًكا.
 .207ما أقسام الكفر؟

يكن تقسيم الكفر إىل قسمني :أكرب وأصغر.

 .208ما الفرق بني الكفر األكرب والكفر األصغر؟
الكفر األصغر يظل يف دائرة اإلسالم ال خيرج منها ،وإذا لقي هللا عز وجل
بتلك الذنوب ،فإنه يكون مستحقا للعقوبة ،إال أن يعفو هللا عنه.
خبالف الكفر األكرب فإن فاعله خارج عن اإلسالم ،وإذا مات على كفره
أدخله هللا النار خالداً خملدا فيها.
املطلب األول :ما يتعلق ابلكفر األكرب
 .209ما أمثلة هذا القسم؟

من أمثلته :التكذيب ،أو االستحالل ،أو االستكبار ،أو اإلعراض ،أو الشك.

 .210هل يقع هذا الكفر ابالعتقاد فقط؟
ال ،قد يقع ابلقول أو الفعل ،ولو مل نعلم عن االعتقاد.
 .211ما دليل القول السابق؟

وظاهرا،
قال اإلمام ابن تيمية ( :ومن استهزأ ابهلل وآايته ورسوله فهو كافر ابطنًا
ً

 - 1شرح العقيدة الطحاوية لألرانؤوط ( )492 /2
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وأن من قال :إن مثل هذا قد يكون يف الباطن مؤمنًا ابهلل وإمنا هو كافر يف
1
الظاهر ،فإنه قال قوًال معلوم الفساد ابلضرورة من الدين).
 .212ما حكم هذا النوع من الكفر؟
حكمه حكم الشرك األكرب.
 .213ما بيان القول السابق؟
قال ابن تيمية« :فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غري حاجة ،عامداً هلا ،عاملاً
أبهنا كلمة كفر ،فإنه يكفر بذلك ظاهرا وابطنا ،وال جيوز أن يقال :إنه يف
الباطن جيوز أن يكون مؤمنا ،ومن قال ذلك فقد مرق من اإلسالم ،قال
سبحانه﴿ :من َك َفر ِاب َّللِ ِمن ب ع ِد إِيَانِِه إَِّال من أُ ْك ِره وقَ ْلبه مطْمئِ ٌّن ِاب ِْإليَ ِ
ان
ْ َْ
َ ْ َ َ ُُ ُ َ
َْ َ
ولَ ِكن من َشرح ِابلْ ُك ْف ِر ص ْدرا فَعلَي ِهم َغضب ِمن َِّ
اب َع ِظي ٌم ﴾
الل َوَهلُْم َع َذ ٌ
َ ْ َ ْ ََ
َ ً َْ ْ َ ٌ َ
2
(النحل.)106:
 .214ما أنواع هذا النوع من الكفر؟
أنواعه عديدة منها:
 /1كفر التكذيب واإلنكار:
 .215ما بيان هذا الكفر؟
هو أن يُنكر املكلف شيئا من أصول الدين ،أو أحكامه ،أو أخباره الثابتة ثبوات
قطعيا ابلقرآن أو السنة النبوية.
 - 1اإليان األوسط (ص)138:
 - 2الفتاوى ( )558 -557 /7والصارم املسلول ()524
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 /2كفر الشك:
 .216ما بيان هذا الكفر؟
أن يتّدد املسلم يف إيانه بشيء من أصول الدين اجملمع عليها ،أو ال جيزم يف
تصديقه يف خرب ،أو حكم اثبت ،أو أمر معلوم من الدين ابلضرورة.
 /3كفر االمتناع واالستكبار:
 .217ما توضيح هذا الكفر؟
أن يص ّدق أبصول اإلسالم وأحكامه بقلبه ولسانه ،ولكن يرفض االنقياد
جبوارحه حلك ٍم من أحكامه استكبارا وترفعا.
السب واالستهزاء:
 /4كفر
ّ

 .218ما بيان هذا النوع؟
يسب شيئا من دين هللا تعاىل مما هو معلوم من الدين
أن يستهزئ ،أو
ّ
ابلضرورة ،أو مما يعلم هو أنه من دين هللا.

 /5كفر البغض:
 .219ما بيان هذا النوع؟
هو أن يكره دين اإلسالم ،أو شيئاً من أحكامه وشرائعه.
 /6كفر اإلعراض:
 .220ما بيان هذا النوع؟

هو الص ّد عن القبول ملا ُيبه هللا تعاىل.

 .221هل كل إعراض له نفس احلكم ابلتكفري؟
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1

ال ،فهناك إعراض يوصل إىل التكفري ،وآخر غري مكفر.
القسم األول :اإلعراض املكفر

2

 .222ماذا قال العلماء عن هذا اجلانب؟
ذكر ابن تيمية رمحه هللا كفر اإلعراض املنايف لقول القلب ،حيث قال …" :والكفر
أعم من التكذيب ،فكل من كذب الرسول كافر ،وليس كل كافر مكذابً ،بل من
قر به وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه كافر ،أو من أعرض فلم يعتقد
يُعلم صدقه ،ويُ ّ
ال صدقه وال كذبه كافر وليس مبكذب…".

3

 .223ما أقسام اإلعراض املكفر؟
ينقسم إىل ثالثة أقسام:
األول :اإلعراض عن االستماع ألوامر هللا تعاىل ،كحال الكفار الباقني على
دايانهتم احملّرفة.
الثان :اإلعراض عن االنقياد لدين هللا احلق ،وهذا كحال الكفار الذين دعاهم
األنبياء إىل احلق فأعرضوا.

الثالث :اإلعراض عن العمل جبميع أحكام اإلسالم وفرائضه بعد إقراره بقلبه
اإليان ،مثل حال من نطق ابلشهادتني ،مث نراه اليصلي وال يصوم
 - 1أصول اإليان يف ضوء الكتاب والسنة حملمد بن عبد الوهاب  -وزارة الشؤون اإلسالمية ،وأعالم السنة
املنشورة (ص ،)177 :نواقض اإليان القولية والعملية للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف (ص– 36:
 ،)46ضوابط التكفري ،للشيخ عبد هللا القرين (ص.)196 – 183 :
 - 2طريق اهلجرتني (ص )384 :انظر ما قبلها ،ومفتاح دار السعادة (ص )44 :وإرشاد الطالب (ص،12 :
.)13
 - 3التسعينية ()166 /5
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1

والُيج وال غريها.

 .224من أعرض ظاهراً عن الدين ،ما احلكم عليه؟
اإلعراض عن دين هللا ابلكلية يعد من الكفر األكرب.
 .225ما تعليل هذا احلكم؟

كفر اعتقادي ،أي اعراض
ألنه البد أن
يصحب هذا اإلعر َ
اض الظاهري ٌ
َ
قليب وعدم انقياد ،وهذا مبناه على أصل التالزم بني الظاهر والباطن ،خالفاً
للجهمية واملرجئة الذين يقدرون وجود كفر الظاهر مع وجود اإليان يف
القلب.

القسم الثان :اإلعراض غري مكفر

 .226ما بيان القسم الثان ،اإلعراض غري املكفر؟
هو أن يتك املسلم بعض الواجبات الشرعية غري الصالة ،ويؤدي بعضها.
 .227ما مثاله يف العبادات؟

مثل حال من يصلي مث ال يصوم.

 .228ما قول العلماء يف هذا اجلانب ؟
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحه هللا" :إن
أحوال الناس تتفاوت تفاواتً عظيماً وتفاوهتم حبسب درجاهتم يف اإليان ،إذا
كان أصل اإليان موجوداً ،والتفريط والتك إمنا هو فيما دون ذلك من
 - 1ذكر ذلك اإلمام حممد بن عبد الوهاب -رمحه هللا -ذكر ضمن نواقض اإلسالم يف (الرسائل الشخصية)
(ص.)214 :
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الواجبات واملستحبات ،وأما إذا عدم األصل الذي يدخل به اإلسالم
1
وأعرض عن هذا ابلكلية ،فهذا كفر إعراض".
 /7كفر النفاق
 .229ما بيان هذا النوع؟
هو إظهار اإلنسان اإليان ،وإضماره أو كتمانه الكفر.
 .230هل هناك من تقسيم هلذا اجلانب؟
يكن تقسيمه جلانبني:
األول :النفاق األكرب االعتقادي :أن يظهر اإلنسان اإليان ويبطن ما
يناقضه ،وهلذا املنافقون أسوأ حاال من الكفار.
الثان :النفاق األصغر :وهو النفاق العملي ،وهو أن يظهر عمال صاحلا
ويبطن الرايء أو السمعة ،أو يقع يف صفة من صفات املنافقني؛
كالكذب أو اخليانة ،إخالف العد ،فهو مشابه أبفعاله للمنافقني.
املطلب الثان :ما يتعلّق ابلكفر األصغر
 .231ما املقصود من هذا العنوان؟
املقصود بيان أن كل ما أطلق عليه الكتاب أو السنة كفراً ومل يصل إىل حد
الكفر األكرب ،مع بقاء اسم اإلسالم لفاعله ،وهذا يُقال له كفراً أصغر.

 - 1منهاج أهل احلق واالتباع (ص ،)65 ،64:للشيخ سليمان بن سحمان ،انظر (منهاج التأسيس
والتقديس) (ص ،)228 ،227 :للشيخ عبد اللطيف
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 .232ما مثال هذا النوع؟

1

قتال املسلم ألخيه املسلم دون حق ،قال ﷺ( :سباب املسلم فسوق،وقتاله كفر ) .رواه البخاري ( )48ومسلم (.)64
 الطعن يف أنساب الناس وقبائلهم ،والنياحة على امليت بلطم اخلدود،وشق اجليوب ،قال ﷺ( :اثنتان يف الناس مها هبم كفر؛ الطعن يف

النسب ،والنياحة على امليت) .رواه مسلم (.)67
 انتساب الولد إىل غري أبيه مع علمه بوالده ،لقوله ﷺ ( :ال ترغبوا عنآابئكم ،فمن رغب عن أبيه فهو كفر ) .رواه البخاري ( )6768ومسلم ()62
 أن تنكر املرأة حق زوجها وإحسانه هلا ،فقد رأى النيب ﷺ أكثر أهل النارفسئل عن سبب ذلك ،فقال ﷺ( :ألهنن يكفرن الزوج،
من النساءُ ،
ويكفرن اإلحسان ،لو أحسنت إىل إحداهن الدهر كله ،مث رأت منك ما
يسوؤها ،قالت :ما رأيت منك خريا قط) .رواه البخاري ( )29ومسلم ()907
 الكفر بغري شرع هللا يف قضية معينة ألجل شهوة. .233ما توضيح العلماء ملا ورد يف النصوص السابقة؟
قال الشيخ ابن عثيمني يف شرح حديث( :اثْنَ تَ ِ
ان ِيف ِ
الناس ُمهَا هبِِ ْم ُك ْفٌر)" :قوله :
(كفر)  :أي هااتن اخلصلتان كفر ،وال يلزم من وجود خصلتني من الكفر يف
املؤمن أن يكون كافرا ،كما ال يلزم من وجود خصلتني يف الكافر من خصال
اإليان كاحلياء والشجاعة والكرم أن يكون مؤمنا .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
الصالةِ ( فإنه
الشْرِك َوالْ ُك ْف ِر تَ ْرُك َّ
ني َّ
الر ُج ِل و ِّ
خبالف قول رسول هللا ﷺ ( :بَْ َ
 - 1مدارج السالكني ،البن القيم ()344/1
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أتى أبل الدالة على احلقيقة ،فاملراد ابلكفر هنا الكفر املخرج عن امللة ،خبالف
1
جميء (كفر) نكرة ،فال يدل على اخلروج عن اإلسالم".
 .234هل الوصف هلذه الذنوب أبهنا كفر أصغر يستدعي عدم اخلوف منها؟
ليس معىن تسمية تلك الذنوب كفراً أصغر أن يتهاون الناس يف ارتكاهبا ،وإمنا
املراد مزيد حتذير وتنفري منها ،فهي أعظم إمثا من الكبائر ،وجيب على فاعلها
التوبة منها ،والرجوع إىل هللا سبحانه.
 .235ما سبب إطالق الشرع وصف الكفر على ما سبق من أعمال؟
مل يطلق الشرع وصف الكفر على هذه األعمال إال ملا هلا من آاثر خطرية على
مستوى األفراد واجملتمعات.
 .236ما آاثر الكفر األصغر؟
من اآلاثر املتوقع وقوعها من تلك األمور ،ما أييت:
 إشهار املسلم سيفه يف وجه أخيه املسلم مؤذن ابنفراط عقد األخوة ،وفتحأبواب الفنت بني املسلمني.
 تعرية اإلنسان من نسبه ،من أعظم املخاطر اليت هتدد احلياة االجتماعية. النياحة على امليت ،تشتمل على كثري من املفاسد العقدية واالجتماعية؛كالتسخط وعدم الرضا ابلقدر ،وترك الصرب على املصائب والبالاي.
ّ
سبب لتفكك الروابط األسرية.
 انتساب الولد إىل غري أبيهٌ ، جحود املرأة حق زوجها ،من أسباب املشاكل الزوجية  ،وذلك ألن - 1القول املفيد شرح كتاب التوحيد ( ،)216/2وانظر :التعليق على صحيح مسلم ( ،)291/1وكالم شيخ
اإلسالم هو يف :اقتضاء الصراط املستقيم()237 /1
85

األسرة مبناها على االحتام املتبادل ،وتقدير كل طرف لآلخر ،وابنتفاء
هذا التقدير واالحتام تبقى البيوت عُرضة للزوال واالهنيار.

املطلب الثالث :قبح الشرك.

1

 .237ما املقصود من العنوان؟

يُقصد به بيان أن الشرك ليس فيه أمرا طيبا مجيال يف حياة وعاقبة اإلنسان.

 .238كيف يظهر قبحه وخطره على حياة اإلنسان يف ديناه؟
يظهر قبح وخطره مبا رتّب الشرع عليه من عقوابت ،ومن تلك العقوابت:
اللَ َال يَ ْغ ِف ُر أَ ْن
 أن هللا ال يغفره إذا مات صاحبه عليه ،قال تعاىل ﴿ :إِ َّن َِّ
ِ
ك لِ َم ْن يَ َشاءُ َوَم ْن يُ ْش ِرْك ِاب َّللِ فَ َق ِد افََْتى إِْمثًا
يُ ْشَرَك بِِه َويَ ْغف ُر َما ُدو َن َذل َ
ِ
يما ﴾ (النساء.)48:
َعظ ً
 أن صاحبه خارج عن ملة اإلسالم ،حالل الدم واملال ،ومبعىن آخر نقول:الشرك األكرب ينايف مطلق اإلسالم.
 أن هللا ال يقبل من املشرك عمالً صاحلا ،وما عمله من أعمال سابقة تكونهباء منثورا.
 ُيرم أن يتزوج املشرك مبسلمة ،كما ُيرم أن يتزوج املسلم مبشركة. إذا مات املشرك فال يغسل ،وال يكفن ،وال يصلى عليه ،وال يدفن يف مقابراملسلمني.
 -أن الشرك األكرب موجب للعداوة املطلقة ،والبغضاء املطلقة.

 - 1منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل ،خلالد عبد اللطيف (
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)92/1

 .239ما مظهر يظهر قبحه وخطره يف آخرة اإلنسان؟

قبحه خطره يف اآلخرة يظهر يف اآليت:
ُوحي إِلَي ِ َّ ِ
ين ِم ْن
 /1أنه ُيبط األعمال كما قال هللا تعاىل َ {:ولََق ْد أ ِ َ ْ َ
ك َوإ َىل الذ َ
ك ولَتَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
قَبلِ َ ِ
ين} (الزمر)65 :
ك لَئ ْن أَ ْشَرْك َ
ْ
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ َ
اخلَاس ِر َ
َ
 /2ويتمثل خطره كذلك يف أن صاحبه إن مات عليه فإنه ال يغفر له كما قال
ِ
ِ
ِ
ك لِ َمن
اللَ الَ يَ ْغف ُر أَن يُ ْشَرَك بِِه َويَ ْغف ُر َما ُدو َن ذَل َ
هللا تعاىل { :إِ َّن ّ
شاء} (النساء)4 :
يَ َ
 /3ويتمثل خطره كذلك يف أن صاحبه الذي مات عليه خملد يف انر جهنم،
ِ
اللُ َعلَ ِيه ْ
كما قال هللا تعاىل { :إِنَّهُ َمن يُ ْش ِرْك ِاب ّلل فَ َق ْد َحَّرَم ّ
اجلَنَّةَ َوَمأْ َواهُ
النَّار وما لِلظَّالِ ِم ِ
َنصا ٍر} (املائدة)72 :
َ
ني م ْن أ َ
ُ ََ
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املبحث اخلامس

ما يتعلق حبكم التكفري

1

 .240ما املقصود من العنوان؟
يُقصد به مىت يكن شرعاً إطالق حكم (كافر) على شخص ما.
 .241هل هذه املسألة من القضااي املهمة ابلدراسة ومل يفهما طائفة من الناس؟
نعم ،ألن مسألة التكفري من املسائل اليت كثر فيها االفتاق ،والناس فيها طرفان
ووسط ،فمنهم من منع التكفري مطل ًقا! ومنهم من ك ّفر بال قيود وال شروط!
حكما شرعيًا ال ب ّد فيه
وأهل احلق هم أهل املنهج الوسط الذين يرون التكفري ً
من الرجوع إىل الكتاب والسنّة ،والتقيّد ابلشروط والضوابط اليت استنبطها
العلماء الرابنيون.
 .242هل القضية هلا تعلّق حبكم هللا سبحانه؟
حق هلل وحده ،ونتيجة لسوء الفهم هلذا األمر وجدان من يسارع
نعم ،فالتكفري ٌ
إلطالقه على املسلمني ،بال دليل وال علم.
قال ابن رجب" :وهذه املسائل  -أعين :مسائل اإلسالم واإليان والكفر
والنفاق  -مسائل عظيمة جدا ،فإن هللا علق هبذه األمساء السعادة ،والشقاوة،
واستحقاق اجلنة والنار ،واالختالف يف مسمياهتا أول اختالف وقع يف هذه
األمة ،وهو خالف اخلوارج للصحابة ،حيث أخرجوا عصاة املوحدين من

( - 1التكفري وضوابطه) إلبراهيم بن عامر الرحيلي( ،التحرير يف بيان أحكام التكفري) لعصام بن عبد هللا السناين
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اإلسالم ابلكلية ،وأدخلوهم يف دائرة الكفر ،وعاملوهم معاملة الكفار،
1
واستحلوا بذلك دماء املسلمني وأمواهلم."...
 .243ما الدليل على أن التكفري ح ٌق هلل وحده سبحانه؟
قال ابن تيمية" :فلهذا كان أهل العلم والسنة ال ِّ
يكفرون َمن خالفهم ،وإن كان
ِ
حكم شرعي ،فليس لإلنسان أن يعاقب
لكفر ٌ
ذلك املخالف يك ّفرهم؛ أل َّن ا َ
مبثله ،كمن كذب عليك وزَّن أبهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزين أبهله؛
ألن الكذب والزان حرام حلق هللا تعاىل ،وكذلك التكفري حق هلل ،فال يكفر إالَّ
َّ
كفره هللا ورسوله ،وأيضاً َّ
من َّ
املعني وجواز قتله موقوف
فإن تكفري الشخص َّ
كل من جهل
على أن تبلغه احل َّجة النبوية اليت يكفر من خالفها ،وإالَّ فليس ّ
2
شيئاً من ِّ
الدين يكفر".
 .244ما عاقبة إطالق الكفر على إنسان؟
هذا يعين احلكم عليه ابلطرد من رمحة هللا ،وابخللود يف انر جهنم.
 .245ما النصوص الشرعية الدالة على خطورة التكفري؟

النصوص كثرية ،ومن ذلك:
رجل قال ألخيه اي كافر،
 عن ابن عمر  قال :قال رسول هللا ﷺ( :أيا ٌفقد ابءَ هبا أحدمها) .رواه البخاري ( )6104ومسلم (.)60
 -عن أيب ذر  أنه مسع رسول هللا ﷺ يقول( :من دعا رجالً ابلكفر ،أو

 - 1جامع العلوم واحلكم ()116 /1
 - 2الرد على البكري ( ص)260 -258 :
89

قال :اي عدو هللا ،وليس كذلك إال حار عليه).
 عن أيب ذر  قال :قال رسول هللا ﷺ( :ال يرمي رجل رجال ابلفسوق،وال يرميه ابلكفر ،إال ارتدت عليه ،إن مل يكن صاحبه كذلك) .رواه البخاري
رواه مسلم (.)61

(.)6045

 .246ما توضيح العلماء للنصوص السابقة؟

قال ابن دقيق العيد« :وهذا وعيد عظيم ملن ك ّفر أحداً من املسلمني وليس
كذلك ،وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثري من املتكلمني من املنسوبني إىل
السنة وأهل احلديث ملا اختلفوا يف العقائد فغلطوا على خمالفيهم وحكموا
بكفرهم ،وخرق حجاب اهليبة يف ذلك من احلشوية ،وهذا الوعيد الحق هبم إذا
1
مل يكن خصومهم كذلك.»..

املطلب األول :ضوابط التكفري

2

 .247هل واجب على كل مسلم دراسة الضوابط املتعلقة حبكم التكفري؟
نعم ،وذلك خلطورة هذا املنحى يف حياتنا ،وولوج بعض الناس فيه جبهل،
تعرف على
فكانت هلم اآلاثر الوخيمة عليهم وعلى األمة كافة ،فكان لزاما ال ّ
ضوابطه.
 .248ما الضوابط الواجب مراعاهتا يف التكفري؟
من تلك الضوابط:
 - 1إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام (.)210 /2
( - 2التكفري وضوابطه) إلبراهيم بن عامر الرحيلي
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 /1األصل يف املسلم بقاء إسالمه ،حىت يتحقق زوال ذلك بيقني ،قال ابن
1
حجر« :من ثبت له عقد اإلسالم بيقني ،ال خيرج منه إال بيقني».
2
 /2أهل السنة ال يك ّفرون ابملعاصي ،ولو كانت كبائر.
 /3أن التكفري متعلق ابلتكذيب واجلحود ،قال النووي« :واعلم أن مذهب
أهل احلق أنه ال يك ّفر أحد من أهل القبلة بذنب ،وال يكفر أهل األهواء
والبدع ،وأن من جحد ما يعلم من دين اإلسالم ضرورة حكم بردته
3
وكفره».
معني أنه كافر ،أو أنه من أهل النار ،فإن هذا
 /4أنه ال يشهد على مسلم ّ
حكم الكافر بعد املوت.
املطلب الثان :أقسام التكفري
 .249ما أقسام التكفري عند أهل السنة؟
التكفري عند أهل السنة نوعان:
 تكفري ابلوصف األع ّم ،أو العام.األخص ،أو اخلاص.
 تكفري ابلوصفّ
أوال :التكفري العام

األعم ،أو العام؟
 .250ماذا نعين ابلتكفري ّ
جها إىل القول أو الفعل
نعين ابلتكفري األعم :أي أن يكون احلكم ابلكفر متو ً

 - 1الفتح ()1290 /12
 - 2شرح الطحاوية لألرانؤوط ( )434 /2جمموع الفتاوى)673 /7( :
 - 3شرح مسلم للنووي ()134 /1
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ذاته ،بعيدا عن النظر إىل القائل أو الفاعل ،ويُقال له التكفري املطلق.
 .251ما مثال قول العلماء هلذا التقرير؟
مثال ذلك كقول العلماء :من شبّه هللا خبلقه كفر ،ومن جحد ما وصف به
نفسه كفر ،ومن حلف بغري هللا فقد أشرك ،ومن صرف عبادة لغري هللا فقد
أشرك ،ومن قال خبلق القرآن كفر ،ومن ترك الصالة فقد كفر ،وحنو ذلك.
 .252ما قول العلماء يف هذا؟
قال ابن تيميه" :فقد يكون الفعل أو املقالة كفراً ،ويطلق القول بتكفري من قال
تلك املقالة ،أو فعل ذلك الفعل ،ويقال :من قال كذا ،فهو كافر ،أو من فعل
ذلك ،فهو كافر ،لكن الشخص املعني الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك
الفعل ال ُيكم بكفره حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر اتركها .وهذا األمر مطرد
يف نصوص الوعيد عند أهل السنة واجلماعة ،فال يشهد على معني من أهل
1
القبلة أبنه من أهل النار ،جلواز أن ال يلحقه ،لفوات شرط أو لثبوت مانع".
 .253كيف نفهم قول العلماء يف هذا اجلانب؟
من توضيح أقواهلم رمحهم هللا نفهم اآليت:
 القائل خبلق القرآن ،فقد كفر. من شبّه هللا خبلقه ،فقد كفر. -من ترك الصالة ،فقد كفر.

معلوما من الدين ابلضرورة كفر.
 من أنكر ً - 1جمموع الفتاوى.)165 /35 ( ،
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صا معينًا؟
 .254هل يقصدون من األحكام السابقة شخ ً
ال يقصدون بذلك احلكم العام على ٍ
فرد بعينه حمدد ،وال يلزم منه تكفري كل
اترك بعينه ،فهذا غري مر ٌاد هلم ،ومن فهم من كالمهم ذلك فقد غال يف الفهم،
ونسبهم إىل ما مل يقولوا به.
 .255ما حكم إطالق التكفري العام (املطلق)؟

التكفري العام جائز ابتفاق أهل السنة ،فمىت ما ثبت ابلدليل الشرعي الصحيح
أن هذا القول أو الفعل كفر؛ فيجوز احلكم عليه بذلك.

 .256هل يلزم من التل ّفظ ابلتكفري العام دخول الناس فيه؟
احلكم ابلكفر على وجه العموم ال يلزم منه تكفري كل الناس أبعياهنم.
 .257ما تعليل التقرير السابق؟
ط من شروط التكفري ،أو يوجد
املعني شر ٌ
تعليله أنه قد ال ينطبق يف الشخص ّ
فيه مانع من موانعه ،فال تالزم بني احلكم العام واحلكم اخلاص ،ولذلك فإن
قعدوا هذه القاعدة العظيمة يف هذا الباب املهم واليت تقول:
العلماء قد ّ
(التكفري العام ال يستلزم تكفري األعيان ،إال بعد توفر الشروط ،وانتفاء املوانع).
 .258ماذا يشرتط يف التكفري العام؟
يُشتط فيه النظر إىل حقيقة القول أو الفعل ،هل هو كفر أم ال؟
 .259ما اخلطأ الناتج من اخللط بني التكفري العام واخلاص؟
حصل بسبب اخللط بني التكفري العام وتكفري األعيان مفاسد عظيمة منها،
وفنت كثرية ،الزلنا نعايش آاثرها إىل اليوم.
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 .260هل هناك من قول للعلماء يوضح ما سبق بيانه؟

نعم ،قال ابن تيمية" :إين من أعظم الناس هنياً عن أن ينسب معني إىل تكفري
وتفسيق ومعصية إال إذا علم أنه قد قامت عليه احلجة الرسالية اليت من خالفها
1
كان كافراً اترة وفاسقاً أخرى ،وعاصياً أخرى".
وقال" :وهلذا كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة الذين نفوا أن هللا تعاىل
فوق العرش ملا وقعت حمنتهم :أان لو وافقتكم كنت كافراً ،ألين أعلم أن قولكم
كفر ،وأنتم عندي ال تكفرون ألنكم جهال ،وكان هذا خطاابً لعلمائهم وقضاهتم
2
وشيوخهم وأمرائهم".

اثنيا :التكفري اخلاص
 .261ما املقصود ابلتكفري اخلاص (املعني)؟
يقصد به تنزيل حكم التكفري على شخص معني حمدد.
 .262ما مثال العلماء هلذا اجلانب؟
مثاله كأن يقال :فالن كافر! ويُسمى ،أي يتم ذكر امسه.
فيُقال مثال :كفر سامل ،أو سليمان كافر ،فهو احلكم على املعني ابلكفر إلتيانه
أبمر يناقض اإلسالم.

 - 1كتاب :الرد على البكري (ص)260 :
( - 2الفتاوى) ( ،)229/3ويقول اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف تعليقه على هذا الكالم" :وهذه صفة كالمه
يف املسألة يف كل موضع وقفنا عليه من كالمه ال يذكر عدم تكفريه املعني إال ويصله مبا يزيل اإلشكال إن
املراد ابلتوقف عن تكفريه قبل أن تبلغه احلجة ،وأما إذا بلغته حكم عليه مبا تقتضيه تلك املسألة من تكفري
أو تفسيق أو معصية" .وكتاب( :مفيد املستفيد) (ص.)10 :
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التعرض لذات املتكلم؟
 .263مىت ميكن ّ

ال يُتعرض القائل إىل قائله أو فاعله إال بعد ثبوت الشروط وانتفاء املوانع.

 .264ماذا يشرتط يف التكفري اخلاص ،أو تكفري األعيان؟
هذا التكفري يُشتط فيه النظر إىل توافر الشروط وانتفاء املوانع ،فإهنا قد تتوفر يف
شخص وال تتحقق يف شخص آخر.
 .265ملاذا ال حنكم على كل من فعل أو قال أمرا كفراي ابلكفر؟
قال الشيخ ابن عثيمني« :الو ِاجب قبل احلكم ابلتَّ ْكفري أن يُْنظَر يف أمرين:
األول :داللة الشرع على أن هذا ُم َك ِّفر؛ لئال يُ ْف َتى على هللا ال َك ِذب.
الثاين :انطباق احلُكم على الشخص امل َع َّني؛ حبيث تتم شروط التكفري يف َح ِّقه،
ُ
1
وتنتفي املوانع».
املعني منتشر عن علماء أهل السنة؟
 .266هل التكفري ّ
املنقول عنهم يف تكفري األعيان قليل ج ًدا ،مقارنة للتكفري العام.
 .267ما توضيح قول السلف إلطالق التكفري يف الكثري من املسائل العقدية؟
قال ابن تيمية رمحه هللا« :وكنت أُبني هلم أمنا نُقل هلم عن السلف واألئمة من
حق ،لكن جيب التفريق بني
إطالق القول بتكفري من يقول كذا وكذا فهو أيضا ٌ
اإلطالق والتعيني ،وهذه أول مسألة تنازعت فيها األمة من مسائل األصول
2
الكبار وهي مسألة (الوعيد). »...
 - 1شرح كشف الشبهات ويليه شرح األصول الستة (ص)42:
 - 2جمموع الفتاوى (.)230/3
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 .268ملاذا هذا األمر العقدي ال يتناوله عوام املسلمني؟

ذلك أن تكفري املعني ُيتاج فيه إىل نظر من وجهني:
األول :معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صدر من هذا املكلَّف ،مما يدخل
يف أنواع الكفر أو الشرك األكرب ،أو ال؟
والثاين :معرفة احلكم الصحيح الذي ُُيكم به على هذا املكلف ،وهل وجدت
مجيع أسباب احلكم عليه ابلكفر ،وانتفت مجيع املوانع من تكفريه ،أو
ال؟

 .269مما سبق بيانه ،فحكم التكفري ،مسؤولية من؟
هذا جيعل مسألةَ تكفري املعني من املسائل اليت ال َُيكم فيها على شخص أو
أهل العلم.
مجاعة ،إال والة األمر ،من األمراء و ُ
 .270ما القول مبن يُسارع برمي حكم التكفري على أي مسلم؟
املعني من هؤالء اجلهال وأمثاهلم -
قال ابن تيمية« :وإذا عُرف هذا ،فتكفري ّ
حبيث ُيكم عليه أبنه من الكفار  -ال جيوز اإلقدام عليه إال بعد أن تقوم على
أحدهم احلجة الرسالية اليت يتبني هبا أهنم خمالفون للرسل ،و إن كانت هذه
املقالة ال ريب أهنا كفر ،وهكذا الكالم يف تكفري مجيع املعينني مع أن بعض
هذه البدعة أشد من بعض ،وبعض املبتدعة يكون فيه من اإليان ما ليس يف
أحدا من املسلمني ،وإن أخطأ وغلط حىت تقام
بعض ،فليس ألحد أن يك ّفر ً
عليه احلجة وتبني له احملجة ،ومن ثبت إيانه بيقني مل يزل ذلك عنه ابلشك؛ بل
1
ال يزول إال بعد إقامة احلجة و إزالة الشبهة».
 - 1جمموع الفتاوى ()501 -500 /12
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 .271ما خطورة املسارعة لتكفري املسلمني؟

كاذاب فهو كما قال ،ومن قتل
يقول النيب ﷺ( :من َحلف مبلّة غري اإلسالم ً
ِ
ِ
ومن رمى مؤمنًا ب ُكفر
لعن املؤمن كقتلهَ ،
نفسه بشيء عُ ّذب به يف انر جهنّم ،و ُ
َ
فهو كقتلِه) .رواه البخاري ( )6105
ويقول النيب ﷺ( :أّيا ٍ
أحدمها ،إن كان
رجل قال ألخيه :اي كافر فقد ابء هبا ُ
كما قال وإالّ رجعت عليه) رواه البخاري ( )6104ومسلم ( )60واللفظ ملسلم.
صدق القائل وذهب
فرا شرعيا فقد َ
كافرا ُك ً
قال ابن حجر" :إ ّن املقول له إن كان ً
1
هبا املقول له ،وإن مل يكن كذلك رجعت للقائل معرةُ ذلك ِ
القول وإمثُه".
َ
ّ

 .272هل منهج العلماء هو التجاسر واملسارعة لتكفري املع ّني ؟

يب رمحه هللا:
مل يكن من منهج علماء املسلمني املسارعة للتكفري ،يقول اإلمام القرط ّ
الفحول
أقدم عليه كثري من النّاس فس َقطوا ،وتوقّف فيه
ُ
ابب خطري َ
وابب التّكفري ٌ
" ُ
2
ِ
ِ
ابلسالمة شيئًا".
فسلموا ،وال نعدل ّ

الشوكاينّ" :اعلَم أ ّن احلك َم على الرجل املسلم خبروجه من دين اإلسالم
قال اإلمام ّ
ودخوله يف الكفر ال ينبغي ملسل ٍم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن ِ
يقدم عليه إالّ بربه ٍ
ان
3
الشمس".
أوضح من ّ
َ

 - 1فتح الباري ( )67 /12
 - 2املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ()110 /3
 - 3السيل اجلرار ()478 /4
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وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ " :والتجاسر على
تكفري من ظاهره اإلسالم من غري مستند شرعي وال برهان مرضي خيالف ما عليه
1
أئمة العلم من أهل السنة واجلماعة".
 .273ماذا يلزم قبل املسارعة إبطالق حكم التكفري على مسلم معني؟

تكفري املعني ُيتاج فيه إىل نظر من وجهني:
األول :معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صدر من هذا املكلَّف ،مما يدخل
يف أنواع الكفر أو الشرك األكرب ،أو ال؟
والثاين :معرفة احلكم الصحيح الذي ُُيكم به على هذا املكلف ،وهل وجدت
مجيع أسباب احلكم عليه ابلكفر ،وانتفت مجيع املوانع من تكفريه ،أو ال؟
وهذا مما جيعل مسألةَ تكفري املعني من املسائل اليت ال َُيكم فيها على شخص أو
أهل العلم.
مجاعة ،إال والة األمر ،من األمراء و ُ

 .274ما األمور اليت متنع من املسارعة من إطالق حكم الكفر على معني؟
قال ابن تيمية رمحه هللا« :وإذا عُرف هذا ،فتكفري املع ّني من هؤالء اجلهال
وأمثاهلم  -حبيث ُيكم عليه أبنه من الكفار  -ال جيوز اإلقدام عليه إال بعد أن
تقوم على أحدهم احلجة الرسالية اليت يتبني هبا أهنم خمالفون للرسل ،وإن كانت
هذه املقالة ال ريب أهنا كفر ،وهكذا الكالم يف تكفري مجيع املعينني مع أن بعض
هذه البدعة أشد من بعض ،وبعض املبتدعة يكون فيه من اإليان ما ليس يف
أحدا من املسلمني ،وإن أخطأ وغلط حىت تقام
بعض ،فليس ألحد أن يك ّفر ً
عليه احلجة وتبني له احملجة ،ومن ثبت إيانه بيقني مل يزل ذلك عنه ابلشك؛ بل
 - 1جمموع الرسائل واملسائل النجدية ((20/3
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1

ال يزول إال بعد إقامة احلجة و إزالة الشبهة».

 .275من هم الذين فيهم مسارعة بال علم إىل التكفري؟
قال ابن تيمية« :واخلوارج هم َّأو ُل من كفَّر املسلمني ،ي ِّ
كفرون ابلذنوب،
َ ُ
ُ
َ
ويُك ِّف ُرون من خالفهم يف بدعتهم ،ويستحلّون دمهُ وماله ،وهذه حال أهل البدع
يبتدعو َن بدعة وي ِّ
كفرون من خالفهم فيها ،وأه ُل السنة واجلماعة يتَّبعُون
ُ
ُ
2
اللَ ورسولهُ فيتَّبعُون احلق ،ويرمحُون اخللق».
الكتاب والسنة ويُطيعون َّ
ما االمر املرتتب على من يسارع ابلتكفري بال تروي وال علم؟
قال الشوكاين ":اعلم أن احلكم على الرجل املسلم خبروجه من دين اإلسالم
ودخوله يف الكفر ال ينبغي ملسلم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يقدم عليه إال
بربهان أوضح من مشس النهار ،فإنه قد ثبت يف األحاديث الصحيحة املروية
من طريق مجاعة من الصحابة( :أن من قال ألخيه اي كافر فقد ابء هبا أحدمها)
هكذا يف الصحيح ،ويف لفظ آخر يف الصحيحني وغريمها( :من دعا رجال
ابلكفر ،أو قال :عدو هللا ،وليس كذلك إال حار عليه) أي :رجع ،ويف لفظ يف
الصحيح( :فقد كفر أحدمها) ففي هذه األحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر
3
وأكرب واعظ عن التسرع يف التكفري."...

 - 1جمموع الفتاوى ()372 -371 /10
 - 2جمموع الفتاوى ()279 /3
 - 3السيل اجلرار (.)578 /4
99

املطلب الثالث :شروط وموانع للتكفري
 .276ما الشروط الواجب مراعاهتا قبل إطالق لفظ التكفري؟
شروط التكفري وموانعه هي كما يلي:
األول :العقل ،فإنه شرط ،وضده اجلنون ،وهو مانع.
الثان :البلوغ ،فإنه شرط ،وضده الصغر ،وهو مانع.
الثالث :العلم ،فإنه شرط ،وضده اجلهل ،وهو مانع.
الرابع :اإلرادة ،فإهنا شرط ،وضدها اإلكراه ،وهو مانع.
اخلامس :القصد ،فإنه شرط ،وضده اخلطأ ،وهو مانع.
السادس :عدم التأويل ،فإنه شرط ،وضده وجود التأويل ،وهو مانع.
الشرط األول :العقل.
 .277ما املقصود هبذا الشرط؟
أي أن يكون قائل الكفر أو فاعله عاقالً ،وضد العقل اجلنون ،فالعقل شرط،
واجلنون مانع.
 .278ما احلكم فيمن كان فيه املانع السابق؟
من فعل شيئًا من املكفرات قولية كانت أو فعلية وهو جمنون فإنه ال ُيكم عليه
مبقتضاه ،وذلك لفوات شرط وهو العقل ،ووجود مانع وهو اجلنون.
 .279ما دليل احلكم السابق؟
ورد يف احلديث( :رفع القلم عن ثالث :عن النائم حىت يستيقظ ،وعن الصغري
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حىت يكرب ،وعن اجملنون حىت يعقل أو يفيق)
متفق عليه بني العلماء.

رواه النسائي(.)3432

وهذا الشرط

الشرط الثان :البلوغ.
 .280ما املراد من هذا الشرط؟
أي أن يكون قائل الكفر أو فاعله ابلغًا ،وضد البلوغ الصغر ،فالبلوغ شرط،
والصغر مانع من التكفري.
 .281ما احلكم مع من كان فيه املانع السابق؟
من فعل شيئًا من هذه املكفرات؛ قولية كانت أو فعلية ،وهو مل يبلغ ،فإنه ال
ُُيكم عليه مبقتضاه ،وذلك لفوات شرط البلوغ ،ووجود مانع ،وهو الصغر.
 .282ما دليل هذا الشرط؟
ورد عن النيب ﷺُ ( :رفع القلم عن ثالثة ،عن النائم حىت يستيقظ ،وعن الصيب
شب ،وعن املعتوه حت ى يعقل ) .رواه النسائي()3432
حىت يَ ّ
الشرط الثالث :العلم.

1

 .283ما املراد من هذا الشرط؟
أي أن يكون فاعل الكفر أو قائله عاملاً مبا يقول.
 -1ألهل العلم أقوال وتفصيالت يطول ذكرها يف املسائل اليت يكون اجلهل هبا ما ًنعا من احلكم بكفر املعني،
مانعا من احلكم بكفره ،انظر على سبيل املثال :املغين :الردة ()249/3
واملسائل اليت ال يكون اجلهل هبا ً
جمموع الفتاوى ابن تيمية ( ،)165 ،164/35الدرر السنية ( 520،521 ،235،236 /1و /10
 ،)474 – 386فتاوى اللجنة الدائمة ( )100 – 96 /2نواقض اإليان االعتقادية للوهييب (- 225 /1
 )،301فتاوى ابن ابز مجع الطيار (.)529 ،528 /2
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ط ،واجلهل مانع من التكفري.
وضد العلم اجلهل ،فالعلم شر ٌ
 .284كيف نطبّق هذا الشرط؟
من فعل شيئًا من املكفرات؛ قولية كانت أو فعلية ،وهو جاهل حبقيقة احلال،
ومثله حقيقة جيهل ،فإنه ال ُُيكم عليه مبقتضاه ،وذلك لفوات شرط وهو العلم،
ووجود مانع وهو اجلهل.
 .285هل هذا يُقال له عند العلماء« :العذر ابجلهل» ،وما أمثلة اجلاهل؟
نعم ،ومن أمثلة اجلاهل :الرجل حديث العهد إبسالم ،أو نشأ ببادية بعيدة.
 .286هل نلتفت إىل أي جهل يتعلق به الفاعل؟

ال ،إذ البد أن يكون ذلك اجلهل يعترب من اجلهل الذي العذور به يف حقيقة

األمر ،وهو الذي يعرب عنه الفقهاء بقوهلم( :ومثله جيهل).
فال يُتصور تصديق جهالة إنسان يهني كتاب هللا وهو يعيش بني املسلمني،
ودرس لسنوات يف مدارسهم.
 .287ما دليل هذا الشرط؟
ِ
ِ
َخطَأْ َان ﴾ (البقرة ،)286:واجلهل نوع
قال تعاىلَ ﴿ :ربَّنَا َال تُ َؤاخ ْذ َان إِ ْن نَسينَا أ َْو أ ْ
ِ
اللُ نَ ْف ًسا إَِّال ُو ْس َع َها ﴾ ،وتكليف العبد
ف َّ
من اخلطأ ،وقال تعاىلَ ﴿ :ال يُ َكلّ ُ
مبا ال يعلمه تكليف له مبا ال يطاق ،وهو ٍ
متنف شرعاً.
 .288ماذا قال العلماء يف هذا اجلانب؟
قالوا أن اجله ل عذ ٌر معتربٌ مطل ًقا ،سواء يف مسائ ل الشريعة أو العقيدة.
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 .289هل اجلهل يعترب من األعذار يف بعض املسائل العقدية أو مجيعها؟

ذكر ابن تيمية أن القول بعدم العذر يف مسائل االعتقاد مسلك املبتدعة ،أما
أهل السنة فهم يعذرون اجلاهل يف كل املسائل ،لكن هبذا الشرط املعرب عنه
بقوهلم( :ومثله ُجيهل).
قال ابن تيمية" :إن تكفري املعني وجواز قتله موقوف على أن تبلغه احلجة
1
النبوية اليت يكفر من خالفها ،وإال فليس من جهل شيئًا من الدين يكفر".
وقال ابن القيم يف بعد ذكره كفر من هجر فريضة من فرائض اإلسالم أو أنكر
عمدا ،قال ":وأما جحد
خربا أخرب هللا به ً
صفة من صفات هللا تعاىل أو أنكر ً
2
أتويال يُعذر فيه صاحبه فال يكفر صاحبه به".
جهال أو ً
ذلك ً

 .290هل هناك من حوادث عملية تدلّل على هذا الشرط؟
نعم ،مما يدل على ذلك:
 حديث ابن عمر  يف الصحيحني يف صالة أهل قباء إىل القبلة املنسوخة،فعذروا بذلك ،وسبب العذر اجلهل ابلدليل الناسخ ،فإذا كان هذا حال أهل
قباء مع قرهبم من املدينة فكيف حبال البعيدين عن املدينة ،فالكل قد عُذر
ومل يؤمر ابإلعادة ،وسبب العذر هو اجلهل.
وورد يف حديث أيب هريرة  يف حديث املسيء صالته وأنه قال( :والذي
بعثك ابحلق ال أحسن غريه ،فعلمين) رواه البخاري ( ،)757وذلك يفيد أن
مجيع صلواته السابقة كانت كهذه الصالة اليت قال فيها الرسول ﷺ:
(فإنك مل تصل) ،ومع ذلك فلم أيمره إبعادة هذه الصالة ،وألن وقتها ال
 - 1االستغاثة ()381/1
 - 2مدارج السالكني () 367/1
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حاضرا وقد بلغه العلم الشرعي يف الكيفية الصحيحة للصالة يف وقتها
يزال
ً
فلزمه إعادهتا.
 حديث عمر وعمار ملا بعثهما النيب ﷺ فأجنبا فلم جيدا املاء ،فأما عمرتتمعك
فتمعك يف الصعيد كما ّ
 فلم يصل ،وأما عمار ّ 
الدابة...احلديث .رواه مسلم (.)368
ووجه االستشهاد :أن النيب ﷺ بني الصفة الشرعية ومل أيمر عمر 
عمارا
بقضاء ما فاته؛ ألنه تركه حال كونه غري عامل حبقيقة احلال ،ومل أيمر ً
 ابإلعادة مع أنه مل يتطهر الطهارة الشرعية على الصفة الشرعية ،مما
يدل على أنه عذرمها لعدم العلم.
 حديث أيب هريرة  يف قصة الرجل الذي أسرف على نفسه ابلذنوبواملعاصي ،فقال ألبنائه (:إذا أان مت فأحرقوين ،مث ذروين يف يوم ريح حىت
لي ريب فيعذبين) .رواه البخاري ( ،)3481ومسلم (.)2756
ال يقدر ع َّ
فهذا الرجل وقع يف مك ّفرين ،وقع يف إنكار القدرة ،وإنكار بعث
األجساد ،ولكنه مل يكفر ،بدليل أنه قيل له يف آخر احلديث( :قد غفرت
لك)  ،فلو كان كافًرا ملا دخل يف حيز املغفرة ،فلما غُفر له علمنا أنه مل
1
يكفر بقوله هذا؛ ألنه كان جاهالً حبقيقة القول ،فعُذر جلهله.
 ما رواه مسلم عن عائشة قالت :ملا كانت ليليت اليت كان النيب ﷺ فيهاعندي - ...فذكرت حديثًا طويالً  -وفيه أهنا قالت :اي رسول هللا ،مهما
 - 1قال ابن تيمية بعد ذكره هلذا احلديث" :فهذا رجل شك يف قدرة هللا ويف إعادته إذا ذُري ،بل اعتقد أنه ال
جاهال ال يعلم ذلك ،وكان مؤمنًا خياف هللا أن يعاقبه ،فغفر له
يُعاد ،وهذا كفر ابتفاق املسلمني ،ولكن كان ً
بذلك" .جمموع الفتاوى ( ) 230/3
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يكتم الناس يعلمه هللا؟ ق ال( :نعم  )...احلديث ،وهذا موضع الشاهد
منه ،فهذه عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها وأرضاها سألت النيب ﷺ:
هل يعلم هللا كل ما يكتم الناس؟ فقال هلا النيب ﷺ( :نعم).
وهذا يدل على أهنا مل تكن تعلم ذلك من قبل ،ومل تكن قبل معرفتها
بذلك كافرة ،وإن كان اإلقرار بذلك بعد قيام احلجة من أصول اإليان،
لكنها عُذرت لعدم علمها بذلك.
 .291من قال كلمة الكفر جهالً ،فهل نُسارع إليه ابلتكفري ،أو إىل توجيهه
ومناصحته؟
ُسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي عن حكم املستهزئ ابلدين أو الرسول أو القرآن،
هل يكفر ولو كان جاهال ،فقال« :هذا الباب كغريه من أبواب الكفر ،يُعلم
ويُؤدب ،فإن علِّم وعاند بعد التعليم والبيان كفر ،وإذا قيل ال يعذر ابجلهل
1
فمعناه يُعلم ويؤدب ،وليس معناه أن يك ّفر».
الشرط الرابع :اإلرادة
 .292ما املراد من هذا الشرط؟
معناه أن يفعل املسلم الفعل الكفري ،أو يقول القول الكفري مري ًدا خمت ًارا
طا ًئعا ،وضد اإلرادة اإلكراه ،فاإلرادة شرط واإلكراه مانع.
 .293ما ضابط اإلكراه الذي حيول من احلكم على املكره أنه كافر؟

 - 1فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص)372 :
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قال ابن حزم" :واإلكراه هو كل ما مسّي يف اللغة إكر ًاها ،وعرف ابحلس أنه
إكراه ،كالوعيد ابلقتل ممن ال يؤمن منه إنفاذ ما توعد به ،والوعيد ابلضرب
1
كذلك".
وعرفه عالء الدين البخاري من فقهاء احلنفية ،فقال" :محل الغري على أمر يتنع
عنه ،بتخويف يقدر احلامل على إيقاعه ،ويصري الغري خائ ًفا فائت الرضا
2

ابملباشرة ".

 .294هل اإلكراه أنواع وأقسام؟
نعم ،هو أنواع ،وتبيان ذلك:
 /1اإلكراه امللجئ (وهو اإلكراه التام).
وهو الذي يقع على نفس املكره ،وال يبقى للشخص معه قدرة وال اختيار:
كأن يهدد اإلنسان بقتله ،أو بقطع عضو من أعضاءه؛ كيده ورجله ،أو
يهدد بضرب شديد يفضي إىل هالكه.
 /2اإلكراه غري امللجئ (وهو اإلكراه الناقص).
وهو التهديد أو الوعيد مبا دون تلف النفس ،أو العضو كالتخويف ابلضرب
أو احلبس أو أخذ املال اليسري أو الشتم وحنوه يف كل ما ال يضطر اإلنسان
إىل مباشرة ما أكره عليه لتمكنه من الصرب على ما ُه ّدد به.
 .295مىت يكون اإلكراه عذرا بعدم احلكم عليه ابلكفر؟
يكون يف احلاالت اآلتية:
 - 1يف احمللى( ) 33/8
 - 2كشف األسرار ()482/4
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قادرا على حتقيق ما أوعد به ،ألن اإلكراه
 /1أن يكون املك ِره  -بكسر الراء ً -
قادرا مل يكن لإلكراه معىن وال اعتبار.
ال يتحقق إال ابلقدرة ،فإن مل يكن ً
عاجزا عن الدفع عن نفسه ابهلرب أو
املكره  -بفتح الراء ً -
 /2أن يكون َ
االستغاثة أو املقاومة أو حنو ذلك.
 /3أن يغلب على ظنه وقوع الوعيد ،إن مل يفعل ما طُلب منه.
ضررا كثريا كالقتل
املكره -بفتح الراءً -
 /4أن يكون هذا الوعيد مما يستضر به َ
والضرب الشديد ،وأما الشتم والسب فليس إبكراه رواية واحدة وكذلك
أخذ املال اليسري.
 .296ما دليل ما سبق بيانه؟

دليله قوله تعاىلَ ﴿ :م ْن َك َفَر ِاب َّللِ ِم ْن بَ ْع ِد إِيَانِِه إَِّال َم ْن أُ ْك ِرهَ َوقَ ْلبُهُ ُمطْ َمئِ ٌّن
ِاب ِْإليَ ِ
ان﴾ (النحل ،)106:وقال النيب ﷺ( :إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان
وما استكرهوا عليه) .رواه ابن ماجة (.)2043

 .297هل هذا يشمل األقوال واألفعال يف حال اإلكراه؟

عذر عام يف األقوال واألفعال الكفرية اليت يُكره عليها ،ال يف األقوال
هذا العذر ٌ
فقط ،فإن هذا ختصيص للدليل بال خمصص ،واآلية وإن نزلت على سبب
خاص ،فإن املتقرر يف القواعد( :أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب).

 .298ما الدليل على أن العجز واإلكراه من املوانع للتكفري؟

1

 - 1ألهل العلم أقوال وتفصيالت يطول ذكرها يف األمور اليت يُعذر فيها اإلكراه واألمور اليت ال يُعذر فيها
بذلك ،ويف صور اإلكراه ،وهل يدخل فيها اخلوف من ضرر حمقق أم ال؟ انظر على سبيل املثال :تعظيم
قدر الصالة (ص ،)930:واملغين ( ،)295 – 292/12شرح صحيح البخاري البن بطال أول كتاب
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ِ
اللُ نَ ْف ًسا إَِّال ُو ْس َع َها ﴾
ف َّ
قال تعاىلَ ﴿ :ال يُ َكلّ ُ

(البقرة)268:

الشرط اخلامس :القصد
 .299ما املراد من هذا الشرط؟
معناه أن يقول الكفر قاص ًدا حقيقة ذلك القول ،وأما من سبق لسانه بقول
شيء من ألفاظ الكفر بال ق ٍ
صد فال شيء عليه ،وهو اخلطأ ،وهللا تعاىل ال
يؤاخذان إال مبا تعمدت قلوبنا ،وأما اخلطأ فهو معفو.
 .300ما دليل هذا احلكم؟
قال تعاىل ﴿ :ولَيس علَي ُكم جنَ ِ
ت قُلُوبُ ُك ْم
َخطَأْ ُْمت بِِه َولَ ِك ْن َما تَ َع َّم َد ْ
يما أ ْ
َْ َ َْ ْ ُ ٌ
اح ف َ
ِ
يما ﴾ (األحزاب)5:
َوَكا َن َّ
اللُ َغ ُف ًورا َرح ً
وملا قال الرجل عندما وجد راحلته ( :اللهم أنت عبدي ،وأان ربك) ،قال ﷺ
مسلم (.)2747
معتذرا عنه ( :أخطأ من شدة الفرح ).
ً
 .301ما وجه االستشهاد من احلديث على عدم التكفري للقائل؟
وجه االستشهاد :أن هذا الرجل قال هذه الكلمة الكفرية بال قصد ،وإمنا أخطأ
صدا حقيقة
يف هذا القول من شدة الفرح الذي داخله  ،فعُ ِذر ألنه مل يك قا ً
هذا القول.

اإلكراه ( ،)290/8وشرح ابن حجر ( ،)315 -311/12جامع العلوم واحلكم (شرح احلديث ،)39
نواقض اإليان االعتقادية للوهييب ( ،)19 -5/2ورسالة :منهج ابن تيمية يف مسألة التكفري (-266/1
.) 270
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الشرط السادس :عدم التأويل.
 .302ما املقصود من هذا الشرط؟
معناه أن يتلبّس العبد بشيء من األقوال أو األفعال اليت هي كفر ومن غري
قصد لذلك ،ويكون سببه القصور يف فهم األدلة الشرعية دون تعمد للمخالفة،
بل هو يعتقد صواب نفسه وأنه على احلق.
معتقدا مشروعيته ،أو إابحته له لدليل
أمرا كفرًاي
ً
وقيل :هو أن يرتكب املسلم ً
عذرا له يف ذلك ،وهو خمطئ يف ذلك كله.
يرى صحته ،أو ألمر يراه ً
 .303هل اتفق العلماء على التقرير السابق؟

نعم ،وقد قال العلماء" :كل متأول فليس ِبمث ،بل هو معذور بتأويله ،بشرط
أن يكون أتويله مما يسوغ يف لسان العرب ،وهذا العذر جيب النظر فيه بعني
بياان شافيًا كافيًا ،مع العلم أبن األفهام ختتلف،
الرمحة للخلق املوجبة لبيان احلق ً
واملسائل قد يشتبه بعضها ببعض".
ِ
خمرجا من امللة ،وكان عنده شبهة
أمرا ً
وقالوا :فإذا اعتقد املسلم أو فعل أو قال ً
أتويل يف ذلك ،وهو ممن يكن وجود هذه الشبهة لديه ،وكانت يف مسألة
مل التأويل فيها ،فإنه يُعذر بذلك ،وحكى بعض العلماء إمجاع أهل السنة
ُُيت ُ
على هذا املانع.

 .304ما أقوال العلماء يف ها اجلانب؟

أحدا من سلف هذه األمة يقتدى به وال من التابعني
قال الشافعي " :مل نعلم ً
رد شهادة أحد بتأويل ،وإن خطأه وضلله ورآه استحل فيه ما حرم عليه،
بعدهم ّ
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رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه ُيتمله ،وإن بلغ فيه استحالل
وال ّ
1
الدم واملال أو املفرط من القول ".
وقال ابن حجر" :قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس ِبمث إذا كان أتويله
2
سائغًا يف لسان العرب وكان له وجه يف العلم".
وقال ابن تيمية" :إن املتأول الذي قصد متابعة الرسول ﷺ ال يُ َّ
كفر ،بل وال
فسق إذا اجتهد فأخطأ ،وهذا مشهور عند الناس يف املسائل العملية ،وأما
يُ َّ
مسائل العقائد فكثري من الناس ك ّفر املخطئني فيها ،وهذا القول ال يُعرف عن
أحد من الصحابة والتابعني هلم إبحسان وال عن أحد من أئمة املسلمني ،وإمنا
3
هو يف األصل من أقوال أهل البدع".
 .305ما الدليل على ما سبق تقريره؟
من األدلة على ذلك:
منها :ما ثبت يف الصحيح من حديث أسامة يف قتله الرجل املشرك بعدما قال:
ال إله إال هللا ،فق ال له النيب ﷺ( :أقتلته بعدما قال ال إله إال هللا)؟!
قال :اي رسول هللا ،إمنا قاهلا خوفًا من السالح" .رواه مسلم (.)96
ووجه االستشهاد به :أن النيب ﷺ مل يوجب الدية على أسامة  مع أنه
قتل مسل ًما يف الظاهر ،واملسلم معصوم الدم ،وهذا دليل على أنه عذره؛
ألنه كان متأوالً يف قتله هذا ،فإنه ظن أنه وإن قال :ال إله إال هللا ،فإهنا
عوذ من القتل فقط ،وال يريد حقيقة
ال تعصم دمه؛ ألنه يريد بقوهلا الت ّ
 - 1كتاب :األم :األقضية ()205 /6
 - 2فتح الباري ()304 /12
 - 3منهاج السنة () 239/5
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عذرا له يف إسقاط الدية عنه.
اإلسالم ،فجعل النيب ﷺ ذلك التأويل ً

منها :عن ابن عمر  قال" :بعث النيب ﷺ خالد بن الوليد إىل بين جذية،
فدعاهم إىل اإلسالم ،فلم ُيسنوا أن يقولوا :أسلمنا! فجعلوا يقولون:
صبأان صبأان ،فجعل خالد يقتل منهم وأيسر ،ودفع إىل كل ٍ
رجل منا
أسريه ،فقلت :وهللا ال أقتل أسريي ،وال يقتل رجل من أصحايب أسريه!
حىت قدمنا على النيب ﷺ فذكرانه ،فرفع النيب ﷺ يديه فقال ( :اللهم
إين أبرأ إليك مما صنع خالد  -مرتني  . ) -رواه البخاري ()4339
ووجه االستشهاد به :هو أن خال ًدا  قتل هؤالء جمتهداً متأوالً ،وقد
تربّأ النيب ﷺ من ذلك ،ومع هذا مل يؤاخذه النيب ﷺ ،ومل يوجب عليه
القصاص أو الدية؛ ألنه كان متأوالً.
ومنها :ما رواه البخاري من قصة حاطب  وفيها أن عمر قال( :اي رسول
هللا ،قد خان هللا ورسوله واملؤمنني ،دعين فأضرب عنقه .)...رواه البخاري
( ،)6939ومسلم (.)2924

أيضا من حديث جابر  يف قصة صالة معاذ أبصحابه
ويف الصحيح ً
العشاء ،وأنه أطال عليهم الصالة ،فاعتزل رجل وجت ّوز يف صالته ،فقال
معاذ( :إنه منافق) احلديث .رواه البخاري ( ،)705ومسلم (.)465
ووجه االستشهاد هبما :أن عمر  وصف حاطبًا أبنه خان هللا ورسوله،
ومعاذ وصف الرجل أبنه منافق ،ومع ذلك فقد عذرمها النيب ﷺ يف
رميهما ذلك هلذين املسلمني؛ ألهنما  -أي عمر ومعاذ  -كاان متأولني
يف قوهلما ذلك ،وهذا واضح.
ومنها :حادثة سجود معاذ  بني يدي النيب ﷺ متأوالً يف ذلك  -إن صح
111

احلديث  ،-فإن معا ًذا  مل يرد التعبد له هبذا السجود ،وإمنا أراد به
التحية والتقدير ؛ ألنه رأى بعض أساقفة الشام يسجد بعضهم لبعض
حتية وإكر ًاما ،فأراد أن يفعل ذلك مع النيب ﷺ ،ومع ذلك فلم ُيكم
عليه النيب ﷺ بشيء ،وإمنا أخربه أبن ذلك ال جيوز ،وأنه ال يسجد إال
هلل تعاىل ،مما يدل على العذر ابلتأويل.
ومنها :ما رواه حممد بن نصر املروزي بسنده عن طارق بن شهاب قال( :كنت
عند علي  حني فرغ من قتال أهل النهروان ،فقيل له :أمشركون هم؟
قال :من الشرك فروا .فقيل :فمنافقون؟ قال :املنافقون ال يذكرون هللا إال
قليالً .قيل :فما هم؟ قال :قوم بغوا علينا فقاتلناهم)؛ وذلك ألهنم
متأولون ،فعذرهم علي  من أجل ذلك ،مل ُيكم عليهم ابلكفر أو
النفاق ،وعلى ذلك جرى عامة أصحاب النيب ﷺ الذين أدركهم
اخلوارج ،بل قال اإلمام الزهري رمحه هللا تعاىل" :وقعت الفتنة وأصحاب
رسول هللا ﷺ متوافرون ،فأمجعوا أن كل ٍدم أو ٍ
مال أصيب بتأويل القرآن
فإنه هدر ،أنزلوهم من زلة اجلاهلية".
 .306هل مما سبق ذكره ميكن القول إن من فعل الكفر متأوالً ال حنكم بتكفريه؟
صرح به أمري املؤمنني علي  يف اخلوارج أهنم ليسوا كفا ًرا وال
نعم ،وهذا ما ّ
منافقني ،قال ابن رشد" :كل من قاتل على التأويل فليس بكافر بتةً ،أصله
1
قتال الصحابة ،وكذلك الكافر يف احلقيقة هو املكذب ال املتأول".
وقال ابن تيمية" :مل تك ّفر الصحابة اخلوارج مع تكفريهم لعثمان وعلي  ومن
 - 1بداية اجملتهد ()458/2
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واالمها واستحالهلم لدماء املسلمني املخالفني هلم".

1

 .307ما سبب التماس العذر للمتاول مع أنه فعل أمرا خمالفا للشرع؟
أيضا أن يكون له شبهة أتويل يف املكفر ،حبيث
قال ابن عثيمني" :ومن املوانع ً
داخال يف قوله
يظن أنه على حق ،ألن هذا مل يتعمد اإلمث واملخالفة ،فيكون ً
تعاىل  ﴿ :ولَيس علَي ُكم جنَ ِ
ت قُلُوبُ ُك ْم ﴾
َخطَأْ ُْمت بِِه َولَ ِك ْن َما تَ َع َّم َد ْ
يما أ ْ
َْ َ َْ ْ ُ ٌ
اح ف َ
ِ
ف
[األحزاب .]5 :وألن هذا غاية جهده ،فيكون دا ً
خال يف قوله تعاىل ﴿ :الَ يُ َكلّ ُ
س َع َها ﴾ [البقرة. ]286 :
ّ
اللُ نَ ْف ًسا إِالَّ ُو ْ
2

الشرط السابع :التقليد

3

 .308ما املقصود من هذا العنوان؟

يُقصد من يكون يف جهة وموضع ،ومل تبلغه األدلة على التكفري ،وهو يقبل
كالم من غريه بال دليل.

 .309ما احلكم على املقلّد لو قال بعض األمور الكفرية؟
له العذر الشرعي بسبب عذر التقليد.
 .310ما قول العلماء يف هذا اجلانب؟
أمحد وغ ِريه من األئمة ،إمنا هو
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :احملفوظ عن َ
تكفري اجلهمية املشبِهة وأمثال هؤالء ...مع أن أمح َد مل ي ِّ
كفر أعيان اجلهمية،
ُ َّ
أيضا جمموع الفتاوى ( 282/3و ) 217/7
 - 1منهاج السنة ( ،)95/5انظر ً
 - 2جمموع الفتاوى البن عثيمني ،مجع فهد السليمان ( (136/2
 - 3نواقض اإليان االعتقادية للوهييب.
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وال كل َمن قال« :إنه جهمي» َّ
كفره ،وال كل َمن وافق اجلهمية يف بعض
بدعهم؛ بل صلَّى خلف اجلهمية الذين د َع ْوا إىل قوهلم ،وامتحنوا الناس ،وعاقبوا
من مل يوافقهم ابلعقوابت الغليظة ،مل ِّ
يكفرهم أمح ُد وأمثاله؛ بل كان يعتقد
َ
إياهنم وإمامتهم ،ويدعو هلم ،ويرى االئتمام هبم يف الصلوات خلفهم ،واحلج
َ
1
والغزو معهم ،واملنع من اخلروج عليهم ،ما يراه ألمثاهلم من األئمة».
 .311هل هناك من جيعل التقليد ليس بعذر لدفع التكفري عن املسلم؟
نعم ،هناك من يعتقد أن الواجب على كل مسلم عبادة هللا على بصرية وعلم
شرعي ،وأن التمسك يف أصول العقائد بظواهر الكتاب والسنة من غري بصرية
يف العقل هو أصل الضالل.
 .312ما الدليل على بطالن معتقدهم؟
من أدلة هذا عن طلحة بن عبيد هللا  يقول" :جاء رجل إىل رسول هللا ﷺ
من أهل جند ،اثئر الرأس ،نسمع دوي صوته وال نفهم ما يقول ،حىت دان فإذا
هو يسأل عن اإلسالم .فقال له رسول هللا ﷺ( :مخس صلوات يف اليوم
والليلة).
غريهن؟ قال ﷺ( :ال ،إال أن تطوع)  .قال ﷺ( :وصيام شهر
قال :هل عل ّي
ّ
تطوع).
علي غريه؟ قال ﷺ( :ال ،إال أن ّ
رمضان) .قال :هل ّ
وذكر له رسول هللا ﷺ الزكاة ،قال :هل عل ّي غريها؟ قال ﷺ( :ال ،إال أن
تطوع) .فأدبر الرجل وهو يقول « :وهللا ال أزيد على هذا وال أنقص منه .قال
رسول هللا ﷺ ( :أفلح إن صدق) .رواه البخاري ( ،)46ومسلم (.)11
 - 1اإليان األوسط (ص ،)374،375:جمموع الفتاوى ()508 ،507/7
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 .313ما وجه االستدالل من احلديث السابق؟

هذا الرجل قلّد يف دينه ،ومل يستفصل عن احليثيات يف األحكام الشرعية ،ومل
أيمره النيب ﷺ ابلنظر ومعرفة األمور العقلية ،بل شهد له ابجلنة إن حقق ما
بلغه.

املطلب اخلامس :مسائل متفرقة
 .314هل ممكن العذر بعدم التكفري لوجود شبهة؟
نعم هذا واجب ،قال ابن أيب العز « :وال شك يف تكفري من رد حكم
الكتاب ،ولكن من أتول حكم الكتاب لشبهة عرضت له يبني له الصواب
1
لريجع إليه».
 .315ما احلكم فيمن مل يك ّفر الكافر؟
من مل يك ّفر الذي ك ّفره هللا ورسوله فهو كافر.
 .316ما الدليل على صحة هذه القاعدة؟
من النصوص العامة:
ِ ِ
اللِ ِْ
س َال ُم} (آل عمران.)19 :
ين ِعْن َد َّ
اإل ْ
قوله تعاىل{ :إ َّن ال ّد َ
وقوله تعاىل { :وَم ْن يَْب تَ ِغ َغ ْري ِْ
اإل ْس َالِم ِدينًا فَلَ ْن يُ ْقبَ َل ِمْنهُ َوُه َو ِيف ْاآل ِخَرةِ ِم َن
َ
َ
ْ ِ
ين} (آل عمران.)85 :
اخلَاس ِر َ

 - 1شرح العقيدة الطحاوية (ص)262 :
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ِ
وقوله ﷺ( :والذي نفس حممد بيده ،ال يسمع يب أحد من هذه َّ ِ
ي
ُ
األمة -يهود ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
أصحاب
ت به ،إال كان من
وال نصراينّ -مث يوت ومل يُؤم ْن ابلذي أ ُْرس ْل ُ
النَّار) رواه مسلم (.) 240
ومن النصوص اخلاصة:
وقوله تعاىل{ :لََق ْد َك َفر الَّ ِذين قَالُوا إِ َّن َّ ِ
ث ثََالثٍَة وما ِمن إِلٍَه إَِّال إِلَه و ِ
اح ٌد
اللَ َاثل ُ
ََ ْ
ٌَ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يم } (املائدة)73 :
ين َك َف ُروا مْن ُه ْم َع َذ ٌ
اب أَل ٌ
َوإ ْن َملْ يَْن تَ ُهوا َع َّما يَ ُقولُو َن لَيَ َم َّس َّن الذ َ
 .317ماذا قال العلماء فيها؟
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ني ِم َن
قال القاضي عياض َ " :وهلََذا نُك ّفر من مل يُ َك ّفر َم ْن َدا َن بِغَ ِْري ملَّة الْ ُم ْسلم َ
ِ
ِ
ك
ف فِي ِه ْم ،أ َْو َش َّ
ص َّح َح َم ْذ َهبَ ُه ْمَ ..وإِ ْن أَظْ َهَر َم َع َذل َ
الْملَ ِل ..أ َْو َوقَ َ
ك ،أ َْو َ
ِ
ال ُك ِل َم ْذ َه ٍ
ِ
ب ِس َواهُ ..فَ ُه َو َكافٌِر إبِِظْ َها ِرهِ َما أَظْ َهَر
ْاإل ْس َال َم َوا ْعتَ َق َدهُ َو ْاعتَ َق َد إبْطَ َ ّ
ِ ِ
ك".
ِم ْن ِخ َالف َذل َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ص و ِْ
ك
ف ِيف َذل َ
اإل ْمجَ ِاع َعلَى ُك ْف ِره ْم ،فَ َم ْن َوقَ َ
مث بني السبب بقوله" :لقيَام النَّ ِّ َ
ص".1
ب النَّ َّ
فَ َق ْد َك َّذ َ
قال النووي" :من َملْ ي َك ِّفر من َدا َن بِغَ ِْري ِْ ِ
ك ِيف
َّص َارى ،أ َْو َش َّ
اإل ْس َالم َكالن َ
َْ ُ ْ َْ
ِ
ِ
ِ ِ
ك ِْ
اإل ْس َال َم
ص َّح َح َم ْذ َهبَ ُه ْم ،فَ ُه َو َكافٌرَ ،وإِ ْن أَظْ َهَر َم َع َذل َ
تَكْف ِريه ْم ،أ َْو َ
2
َو ْاعتَ َق َدهُ".
 .318ما القول مع من يك ّفر املختلف يف تكفريه؟
هذا أمر خطري ،بل سيقود إىل لوازم خطرية يف حياتنا ،فإنه سيلزم املقلد
 - 1كتاب :الشفا ()517 /2
 - 2روضة الطالبني ()290 /7
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للمذهب احلنبلي أن يك ّفر الشافعية واحلنفية واملالكية لعدم تكفريهم اترك
الصالة ،وهذا مل يقله عامل من أهل السنة.
 .319ما خالصة ما سبق بيانه؟
قال الشيخ صاحل الفوزان حفظه هللا موضحاً وشارحاً" :فاحلاصل أن الذي
يتكلم بكلمة الكفر ال خيلو من مخس حاالت:
األوىل :أن يكون معتقدا ذلك بقلبه ،فهذا ال شك يف كفره.
الثانية :أن ال يكون معتقدا ذلك بقلبه ،ومل يكره على ذلك ،ولكن فعله من
أجل طمع الدنيا أو مداراة الناس وموافقتهم ،فهذا كافر بنص اآلية :
ِ
احلَيَاةَ الدّنْيَا َعلَى ْاآلَ ِخرةِ} (النحل)107 :
استَ َحبّوا ْ
{ َذل َ
ك ِأب ََّهنُُم ْ
َ
الثالثة :من فعل الكفر والشرك موافقة ألهله وهو ال ُيبه وال يعتقده بقلبه ،وإمنا
فعله شحا ببلده أو ماله أو عشريته.
الرابعة :أن يفعل ذلك مازحا والعبا ،كما حصل من النفر املذكورين .وهذا
يكون كافرا بنص اآلية الكرية.
اخلامسة :أن يقول ذلك مكرها ال خمتارا ،وقلبه مطمئن ابإليان ،فهذا مرخص
له يف ذلك دفعا لإلكراه.
وأما األحوال األربعة املاضية فإن صاحبها يكفر كما صرحت به اآلايت.
ويف هذا رد على من يقول :إن اإلنسان ال ُيكم عليه ابلكفر ولو قال كلمة
الكفر أو فعل أفعال الكفر حىت يعلم ما يف قلبه ،وهذا قول ابطل خمالف
1
للنصوص ،وهو قول املرجئة الضالل".
 - 1شرح كشف الشبهات ،للشيخ صاحل الفوزان( ،ص)122 :
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املبحث السادس

نواقض كلمة التوحيد
 .320ما املقصود من هذا العنوان؟
املقصود منه بيان أن هناك أعماالً وأقواال قد تؤدي إىل هدم جناب التوحيد،
1
ومن مث واجب علينا معرفتها للحذر منها.
 .321ما نواقض كلمة التوحيد؟
النواقض كثرية وجيمعها عشرة نواقض:

ِ
ِ
األول :الشرك األكرب ،قال تعاىل ﴿:ولََق ْد أ ِ
ك
ك َوإِ َىل الَّذي َن ِم ْن قَ ْبل َ
ُوح َي إِلَْي َ
َ
ك ولَتَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ِ
ين﴾ (الزمر )65:وقال
لَئ ْن أَ ْشَرْك َ
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ َ
اخلَاس ِر َ
َ
الل َال ي ْغ ِفر أَ ْن ي ْشرَك بِِه وي ْغ ِفر ما دو َن َذلِ ِ
ِ
َ
ََ ُ َ ُ
ك ل َم ْن يَ َشاءُ
تعاىل﴿ :إ َّن ََّ َ ُ ُ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يما ﴾ (النساء.)48:
َوَم ْن يُ ْش ِرْك اب َّلل فَ َقد افََْتى إ ْمثًا َعظ ً

الثان :اختاذ الوسائط بني املسلم وبني هللا تعاىل ،ليدعوهم يف كشف امللمات
َّ ِ
ين َّاختَ ُذوا ِم ْن
وتفريج الكرابت وإجابة الدعوات ،قال تعاىلَ ﴿ :والذ َ
اللِ ُزلْ َفى﴾ (الزمر ،)3:وقال
ُدونِِه أ َْولِيَاءَ َما نَ ْعبُ ُد ُه ْم إَِّال لِيُ َقِّربُو َان إِ َىل َّ
تعاىل﴿ :وي عب ُدو َن ِمن د ِ ِ
ضّرُه ْم َوَال يَْن َف ُع ُه ْم َويَ ُقولُو َن َه ُؤَال ِء
ون ا َّلل َما َال يَ ُ
ْ ُ
َ َ ُْ
اللِ ﴾ (يونس)18:
ُش َف َع ُاؤ َان ِعْن َد َّ
ِ ِِ
َح ٍد
الثالث :السحر وتعلمه وتعليمه والعمل به ،قال تعاىلَ ﴿ :وَما يُ َعلّ َمان م ْن أ َ
َح َّىت يَ ُقوَال إَِّمنَا َْحن ُن فِْت نَةٌ فََال تَ ْك ُف ْر﴾ (البقرة ،)102:وثبت قتل الساحر
عن ثالثة من الصحابة .
 - 1الدرر السنية ، (100/1 ).املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية ،إلبراهيم بن حممد الربيكان (ص:
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الرابع :االستهزاء بشيء مما جاء به النيب ﷺ ،قال تعاىلَ ﴿ :ولَئِ ْن َسأَلْتَ ُه ْم
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِِه ُكْن تُ ْم تَ ْستَ ْه ِزئُو َن﴾
لَيَ ُقولُ َّن إَِّمنَا ُكنَّا َنُ ُ
ب قُ ْل أَ ِاب َّلل َو َ
وض َونَْل َع ُ
(التوبة)65:

اخلامس :اإلعراض املطلق عن الشريعة ،فال يتعلّمها وال يعمل هبا ،قال تعاىل:
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ني
ض َعْن َها إِ َّان م َن الْ ُم ْج ِرم َ
﴿ َوَم ْن أَظْلَ ُم ممَّ ْن ذُ ّكَر ِِب َايت َربِّه ُمثَّ أ َْعَر َ
ُمْن تَ ِق ُمو َن ﴾ (السجدة)22:
ِ
ك ِأبَ َّهنُُم اتَّبَ عُوا َما
السادس :بغض شيء مما جاء به النيب ﷺ ،قال تعاىلَ ﴿ :ذل َ
َع َما َهلُْم ﴾ (حممد)28:
ط َّ
َحبَ َ
أَ ْس َخ َ
اللَ َوَك ِرُهوا ِر ْ
ط أْ
ض َوانَهُ فَأ ْ
السابع :من مل يك ّفر املشركني ،أو شك يف كفرهم ،أو ص ّحح مذهبهم ،ودليله
اإلمجاع.
الثامن :إعانة املشركني ومواالهتم ومناصرهتم ومظاهرهتم على املسلمني ،قال
تعاىلَ ﴿ :ال َِجت ُد قَ ْوًما يُ ْؤِمنُو َن ِاب َّللِ َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر يُ َوا ّدو َن َم ْن َح َّ
اد َّ
اللَ
سولَهُ ( ﴾...اجملادلة)22:
َوَر ُ

التاسع :م ن اعتقد أن ه دي غري النيب ﷺ أكمل من هديه فإنه يكفر إمجا ًعا،
الرس َ ِ ِ
ِ
ني لَهُ ا ْهلَُدى َويَتَّبِ ْع َغ ْ َري
ول م ْن بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
قال تعاىلَ ﴿:وَم ْن يُ َشاق ِق َّ ُ
سبِ ِيل الْم ْؤِمنِني نُولِِّه ما تَوَّىل ونُ ِ ِ
ت مِ
ص ًريا﴾
ُ َ َ َ َ َ ْ
صله َج َهنَّ َم َو َساءَ ْ َ
َ
(النساء ،)115:ويف احلديث( :وخري اهلدي هدي حممد ﷺ) .رواه مسلم
(.)867

العاشر :من يعتقد أن يف وسعه اخلروج عن الشريعة اليت جاء هبا حممد ﷺ،
اإل ْس َالِم ِدينًا فَلَ ْن يُ ْقبَل ِمْنهُ وُهو ِيف ْاآل ِخرةِ
قال تعاىل ﴿ :وَم ْن يَْب تَ ِغ َغ ْري ِْ
َ
َ
َ َ َ
َ
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ِمن ْ ِ
ين ﴾
اخلَاس ِر َ
َ

( آل عمران)85:

 .322ما األمثلة األخرى الدالة نواقض اإلميان إمجاالً؟
من هذه النواقض ابختصار يف القول:
منها :القول ب ِقدم العامل.
ب هللا تعاىل ،أو االستهزاء به.
ومنها :س ّ

ومنها :االستعاذة بغري هللا يف األمر الذي ال يقدر عليه إال هو .
ومنها :االستعانة واالستغاثة بغري هللا يف األمر الذي ال يقدر عليه إال هو.

ومنها :الذبح لغري هللا متقرًاب للغري ومتعب ًدا له هبذا الذبح.
سب النيب ﷺ ،أو الطعن فيه.
ومنهاّ :

سب األنبياء أو الطعن فيهم ،أو ادعاء النبوة.
ومنهاّ :
ومنها :إنكار معلوم من الدين ابلضرورة.

ومنها :القول إبنكار املالئكة أو وجود اجلن.
ومنها :إنكار البعث ومعاد األبدان.
ومنها :إنكار الوعد والوعيد أو االستهزاء هبما .
ومنها :دعاء غري هللا يف األمر الذي ال يقدر عليه إال هللا تعاىل.
ومنها :النذر لغري هللا تعاىل .

ظما لذلك الغري كتعظيم هللا تعاىل.
ومنها :احللف بغري هللا مع ً

ومنها :السجود للقبور أو األولياء والركوع هلا فهو كفر ابالتفاق.

ومنها :اعتقاد أن بعض اخللق له نوع تصرف يف الكون من ٍ
إحياء ،أو إماتة ،أو
إنزال مطر وإجراء سحاب ،وحنو ذلك .
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ومنها :اعتقاد املرء أن يف وسعه اخلروج عن شريعة هللا.
ومنها :من اعتقد أن التميمة هي اليت جتلب اخلري وتدفع الشر بذاهتا ال بتقدير
هللا تعاىل.
ومنها :تعلّم السحر وتعليمه.
ومنها :إنكار علم هللا إنكار جحود .
ومنها :إنكار تقدير هللا تعاىل لألشياء ،أي من زعم أن ال قدر وأن األمر ال
يعلمه هللا إال بعد وقوعه.
ومنها :االستهزاء أو بُغض شيء مما جاء به النيب ﷺ.

ومنها :ادعاء علم الغيب ،أو تصديق من يدعي ذلك.
ومنها :من اعتقد أن القرآن خملوق.
ومنها :من جحد شيئًا من صفات هللا تعاىل.

ومنها :من شبّه هللا خبلقه.

ومنها :من جحد أو ك ّذب بشيء من القرآن.

ومنها :من اعتقد أن الشريعة ال تصلح للقرن احلايل.

ومنها :من حتاكم إىل القوانني الوضعية املخالفة للشريعة وهو ر ٍ
دما
اض بذلك مق ً
هلا على التحاكم هلل تعاىل.
شك يف كفرهم ،أو صحح مذهبهم.
ومنها :من مل يك ّفر املشركني ،أو ّ

 .323من رمى على مسلم حكم التكفري ،فهل للمقذوف أن ي ِ
رجع على القاذف
ُ

هذا التكفري؟
ال جيوز ،وأوضح هذا املنع شيخ اإلسالم ابن تيمية فقال« :ألن الكفر حكم
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1

شرعي وإمنا يثبت ابألدلة الشرعية»...ا.ه .
وقال رمحه هللا« :فلهذا كان أهل العلم والسنة ال يك ّفرون من خالفهم وإن كان
ذلك املخالف يك ّفرهم؛ ألن الكفر حكم شرعي فليس لإلنسان أن يعاقب مبثله
كمن كذب عليك وزَّن أبهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزين أبهله أل َّن
2
الكذب والزان حر ٌام حلق هللا».

 - 1الرد على البكري ()38 /1
 - 2جمموع الفتاوى ()78 /17
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املبحث األول

توضيح وتعريف
 .324ملاذا خلقنا هللا تعاىل؟
خلقنا هللا تعاىل لتحقيق العبادة له سبحانه وحده.
 .325ما بيان ذلك ابألدلة؟
 قال تعاىل ﴿ :وما خلَ ْقت ِْاإلنْس إَِّال لِي عب ُد ِ
ون ﴾ (الذارايت)56:
ََ َ ُ
اجل َّن َو ِْ َ َ ْ ُ
َّ ِ
َّ ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم
َّاس ْاعبُ ُدوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
 وقال تعاىلَ ﴿ :اي أَيّ َها الن ُك ْم تَتَّ ُقو َن ﴾ (البقرة)21:
لَ َعلَّ ُ
ك أََّال تَ ْعبُ ُدوا إَِّال إِ َّايهُ ﴾ (اإلسراء)23:
ضى َربّ َ
 وقال تعاىلَ ﴿ :وقَ َاللَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلٍَه َغ ْريُهُ﴾
 وقال تعاىل عن أنبيائه أهنم قالوا ألممهمْ ﴿:اعبُ ُدوا َّقاهلا نوح وهود وصاحل وشعيب وإبراهيم ومجيع األنبياء عليهم أفضل الصالة
والسالم وأمت التسليم .
 .326ما األدلة على ذلك من السنة النبوية؟
ِ
حممدا
رت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أال إله إال هللا وأن ً
 قال ﷺ( :أم ُرسول هللا  .)...رواه البخاري( ،)25ومسلم (.)22
 وقال ﷺ( :ح ُق هللا على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئًا) .رواه البخاري()5967

 .327ما تعريف العبادة؟
مع لكل ما ُيبه هللا ويرضاه ،من األقوال واألعمال ،الظاهرة
هي اس ٌم جا ٌ
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والباطنة.
وقيل :هي فعل ما أمر هللا به ورسوله ﷺ ،وترك ما هنَى هللا عنه ورسوله ﷺ،
1
ابتغاء وجه هللا والدار واآلخرة.
 .328ما الغاية من إرسال الرسل واألنبياء للناس واجلن؟
لتعريف الناس واجلن كيف ُيققوا العبادة اليت يستحقها هللا سبحانه.
 .329هل بلّغ النيب ﷺ اإلنس واجلن كيف يعبدوا رهبم؟
نعم ،وذلك أبمت بيان وأوضح مقال ،وأروع مثال ،وشهد له هللا هبذا ،قال
ِ
ِ
ِ
يت لَ ُكم ِْ
اإل ْس َال َم
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْمتَ ْم ُ
تعاىل ﴿:الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِيت َوَرض ُ ُ
ِدينًا ﴾ (املائدة)3:

 - 1جمموع الفتاوى لشيخ البن تيمية

()149/10
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املبحث الثان

شرطا العبادة

1

 .330ما أركان قبول العبادة؟
أركان قبول العبادة:
األول :اإلخالص هلل وحده.

الثان :املتابعة للنيب ﷺ

 .331ما املقصود ابإلخالص؟
هو أن يقصد العبد بعبادته وجه هللا دون سواه.
 .332ما الدليل على أمهية اإلخالص من القرآن؟
ِ
صا لَهُ ِد ِ
يين ﴾ (الزمر)14:
 وقال تعاىل ﴿:قُ ِل ا َّللَ أَ ْعبُ ُد خمُْل ًف إِلَْي ِه ْم أ َْع َما َهلُْم فِي َها
يد ْ
احلَيَاةَ ال ّدنْيَا َوِزينَ تَ َها نُ َو ِّ
 وقال تعاىلَ ﴿:م ْن َكا َن يُِر ُوهم فِيها َال ي بخسو َن ( )15أُولَئِ َّ ِ
ط َما
س َهلُْم ِيف ْاآل ِخَرةِ إَِّال النَّ ُار َو َحبِ َ
َ
ك الذ َ
َ ُ ْ َ ُْ َ ُ
ين لَْي َ
كانُوا يَ ْع َملُو َن ﴾ (هود)16 -15:
صنَ عُوا فِ َيها َوَاب ِط ٌل َما َ
َ
 .333ما الدليل على أمهية اإلخالص من السنة النبوية؟
 قال ﷺ( :إمنا األعمال ابلنيات ،وإمنا لكل أمرئ ما نوى )..رواه البخاري (،)1ومسلم (.)1907

 وقال ﷺ( :قال هللا تعاىل :أان أغىن الشركاء عن الشرك ،من عمل عمالًرواه مسلم (.)2985
أشرك معي فيه غريي تركته وشركه).
 .334ما املراد ابإلتباع؟
 - 1العبودية (ص ( 41 :جمموع الفتاوى ( )173 /10مدارج السالكني ()119/1
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أن تكون العبادة موافقة ملا أمر به النيب ﷺ.
 .335ما الدليل على أمهية اإلتباع للنيب ﷺ؟
رد)
دليله حديث عائشة املشهور( :من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو ّ
وشر األمور
رواه البخاري ( ،)2697ومسلم ( ،.)1718وحديث جابر املشهورّ ( :
حمداثهتا ،وكل بدعة ضاللة) .رواه مسلم ()867
 .336هل هناك من ضابط هلذا اإلتباع؟
نعم ،أن تكون موافقة يف سببها ،وجنسها ،وعددها ،وكيفيتها ،وزماهنا ،ومكاهنا
للشرع احلكيم.
 .337ما أمثلة هذه الضوابط؟
1
العمل جيب أن يكون موافقاً للشرع يف ستة أمور ،وإال دخله االبتداع:

 /1السبب :كاالحتفال مبولد النيب ﷺ ،فسبب هذا العيد مل يرد يف الشرع
فحكمه إذا أنه احتفال بدعي.
وكإحياء ليلة السابع والعشرين من رجب بصالة ،وحنن نعلم أبن التهجد
عبادة ،ولكن ملا قُ ِر َن هبذا السبب كان بدعة ألنه سبب مل يرد يف الشرع.
 /2اجلنس :كأن يضحى إنسان بفرس فهذا بدعة ،ألن األضاحي تكون من
جنس األنعام فقط (اإلبل ،والبقر ،والغنم).

 /3العدد :كما لو صلى أحدهم الظهر ستاً.
 /4الكيفية :فلو ن ّكس إنسان الوضوء ،أو الصالة ،ملا ص ّح وضوءه أو صالته،
" - 1اإلبداع يف كمال الشرع وخطر االبتداع" ،البن عثيمني (ص)23 - 21:
127

ألن عمله خمالف للشرع يف الكيفية.
 /5الزمان :كتخصيص ليلة اجلمعة بعبادات خاصة ،أو ختصيص أايم معينة
بصيام خاص بدون دليل.
صح وقوفه وكان
 /6املكان :كما لو وقف أحدهم يف مزدلفة يوم عرفة ،مل ي ّ
بدعة ،وكذلك لو اعتكف مثالً يف منزله بدالً من املسجد.
 .338ماذا يرتتب على ترك اإلخالص ،أو املتابعة؟
ترك اإلخالص يقود إىل الشرك ،وترك اإلتباع يقود إىل البدع.
 .339ما األوجه املقرونة أبدلتها على بطالن عبادة ما سوى هللا تعاىل للرد على من
جيادل يف جواز صرف شيئ من العبادة لغري هللا جل وعال؟

األوجه كثرية ،ومن أمهها:

منها :التصريح ببطالن عبادهتا ،كقوله تعاىل﴿ :وأَ َّن ما ي ْدعو َن ِمن دونِِه الْب ِ
اط ُل
َ َ َ ُ ْ ُ َ
كبِريُ ﴾ (لقمان)30:
َوأَ َّن ا َّللَ ُه َو الْ َعلِ ّي الْ َ
ومنها :النهي الصريح عن عبادة ما سواه جل وعال ،قال تعاىلَ ﴿ :وَال تَ ْدعُ ِم ْن
ون َِّ
ضّرَك فَِإ ْن فَع ْلت فَِإن َ ِ
ِِ
ُد ِ
ني﴾
الل َما َال يَْن َفعُ َ
ك َوَال يَ ُ
َّك إِذًا م َن الظَّالم َ
َ َ
(يونس)106:

ومنها :سلب خصائص اإلهلية عنها ،ووصفها ابألوصاف اليت ال تصلح أن
تكون معها آهلة ،وهذا كثري يف القرآن ،كقوله تعاىلَ ﴿ :و َّاختَ ُذوا ِم ْن ُدونِِه
ِ
ِ ِ ِ
ضرا َوَال نَ ْف ًعا َوَال
آهلَةً َال َخيْلُ ُقو َن َشْي ئًا َوُه ْم ُخيْلَ ُقو َن َوَال يَْل ُكو َن ألَنْ ُفس ِه ْم َ
ِ
ورا ﴾ (الفرقان)3:
يَْل ُكو َن َم ْو ًات َوَال َحيَاةً َوَال نُ ُش ً
ومنها :اإلخبار الصريح القاطع أبن هذه املعبودات ال متلك شيئًا وأهنا ال تسمع
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الل ربّ ُكم لَه الْم ْل َّ ِ
ِ
ين
داعيها وال تستجيب له ،قال تعاىلَ ﴿ :ذل ُك ُم َُّ َ ْ ُ ُ ُ
ك َوالذ َ
تَ ْدعُو َن ِم ْن ُدونِِه َما يَْلِ ُكو َن ِم ْن قِطْ ِم ٍ
ري ﴾ (فاطر)13:
ومنها :اإلخبار أبن هذه املعبودات من األشجار واألحجار مفتقرة يف وجودها
اللُ َخلَ َق ُك ْم
وحفظها إليهم ،قال تعاىل ﴿:قَا َل أَتَ ْعبُ ُدو َن َما تَ ْن ِحتُو َن (َ )95و َّ
وما تَعملُو َن ﴾ (الصافات ،)96:وقال تعاىل ﴿ :و َّاختَ ُذوا ِمن ُد ِ
ون ا َّللِ ِآهلَةً
ْ
َ
ََ ْ َ
ِ
ض ُرو َن﴾
صَرُه ْم َوُه ْم َهلُْم ُجْن ٌد ُْحم َ
ص ُرو َن (َ )74ال يَ ْستَطيعُو َن نَ ْ
لَ َعلَّ ُه ْم يُْن َ
(يس ،)75-74:أي أن عابدها اختذها آهلة لتنصره ،وهي يف حقيقتها ال
تستطيع ذلك لعجزها العجز املطلق ،بل عابدها جندي هلا ُيفظها ممن
أرادها مبكروه فكيف يرجو أن تنصره وهي أصالً مفتقرة حلفظه ونصره!
فإن فاقد الشيء ال يعطيه.
ومنها :نفي هذه اآلهلة ب (ال) النافية للجنس ،واملراد نفي أحقية عبادهتا ،وذلك
اللُ ﴾ فإن قولهَ ﴿ :ال إِلَهَ﴾
يف آايت كثرية يقول هللا فيهاَ ﴿ :ال إِلَهَ إَِّال َّ
نكرة يف سياق النفي ،وهي مفيدة للعموم ،فكل ما عبد من دون هللا جل
وعال فهو ابطل ،وإمنا املعبود حب ٍق هو هللا وحده ج ّل وعال.

ومنها :اإلخبار أبن هذه املعبودات ستتربأ من عبّادها يوم القيامة ،وتكون له
وخصما ،وهذا يفيد بطالن زعمهم أهنا تنفعهم يف اآلخرة ،وقال
عدوا
ً
ً
ال إَِّمنَا َّاختَ ْذ ُْمت ِمن ُد ِ
ون
تعاىل عن خليله إبراهيم ﷺ أنه قال لقومهَ ﴿ :وقَ َ
ْ
ِ
اللِ أَو َاث ًان موَّدةَ ب ينِ ُكم ِيف ْ ِ
ض ُك ْم
احلَيَاة الدّنْيَا ُمثَّ يَ ْوَم الْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُر بَ ْع ُ
َّ ْ َ َ َْ ْ
ِ
ِ
بِبَ ْع ٍ
ين﴾
ض ُك ْم بَ ْع ً
ض َويَْل َع ُن بَ ْع ُ
ضا َوَمأْ َوا ُك ُم النَّا ُر َوَما لَ ُك ْم م ْن َانص ِر َ
(العنكبوت.)25:

ومنها :االستدالل عليهم بضرب األمثال مبا هو متقرر عندهم عقالً وح ًسا ،كما
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ِ
ِ
ِ
ت
ب لَ ُك ْم َمثَ ًال م ْن أَنْ ُفس ُك ْم َه ْل لَ ُك ْم م ْن َما َملَ َك ْ
يف قوله تعاىلَ ﴿ :
ضَر َ
أَْيَانُ ُك ْم ِم ْن ُشَرَكاءَ ِيف َما َرَزقْ نَا ُك ْم فَأَنْتُ ْم فِ ِيه َس َواءٌ َختَافُوَهنُْم َك ِخي َفتِ ُك ْم
أَنْ ُفس ُكم َك َذلِ َ ِ
ص ُل ْاآل َاي ِت لَِق ْوٍم يَ ْع ِقلُو َن﴾ (الروم )28:أي أيرضى
ك نُ َف ّ
َ ْ
أحدكم أن يكون عبده شريكاً له يف ماله ،فهو وعبده فيه سواء ينفق
العبد من ماله كما ينفق ،ويتصرف فيه كما يتصرف! فإن أحدكم أينف
دادا من عبيده وخلقه وتصرفون
من ذلك وال يرضاه ،فكيف جتعلون هلل أن ً
هلم ما هو من خالص حقه؟ كيف ترضون هلل ما ال ترضونه ألنفسكم؟
ب
َّاس ُ
ض ِر َ
ومنها :اإلخبار بضعف هذه املعبودات ،كما قال تعاىلَ ﴿ :اي أَيّ َها الن ُ
مثَل فَاستَ ِمعوا لَه إِ َّن الَّ ِذين تَ ْدعو َن ِمن ُد ِ
اللِ لَ ْن َخيْلُ ُقوا ذُ َاب ًاب َولَ ِو
ون َّ
َ ُ
َ ٌ ْ ُ ُ
ْ
ِ
ِ ِ
ب
ب َشْي ئًا َال يَ ْستَ ْنق ُذوهُ مْنهُ َ
ضعُ َ
ْ
اجتَ َمعُوا لَهُ َوإِ ْن يَ ْسلُْب ُه ُم ال ّذ َاب ُ
ف الطَّال ُ
يز﴾ (احلج)73:
اللَ َح َّق قَ ْد ِرهِ إِ َّن َّ
وب (َ )73ما قَ َد ُروا َّ
اللَ لََق ِو ٌّ
ي َع ِز ٌ
َوالْ َمطْلُ ُ
فكيف تتك عبادة القوي القادر من كل وجه ويعبد الضعيف ويعبد
الضعيف العاجز من كل وجه؟.
تفرده هبا بتوحيد الربوبية ،أي
ومنها :االستدالل على أحقيته جل وعال ابلعبادة و ّ
جدا يف القرآن.
ضل وأنعم به هللا على عباده ،وهذا كثري ً
مبا تف ّ
ٍ
تضر وال تنفع ،كما قال
ومنها :اإلخبار يف آايت كثرية أبن هذه املعبودات ال ّ
ون َِّ
تعاىل﴿ :وي عب ُدو َن ِمن ُد ِ
ضّرُه ْم َوَال يَْن َف ُع ُه ْم َويَ ُقولُو َن َه ُؤَال ِء
الل َما َال يَ ُ
ْ
َ َ ُْ
اللِ ﴾ (يونس ،)10:فكيف تتك عبادة من بيده النفع والضر
ُش َف َع ُاؤ َان ِعْن َد َّ
نفعا وال ضًرا؟
ويعبد من ال يلك ً
ومنها :عدم نصرة هذه اآلهلة هلم ودفعها لعقاب هللا عنهم ،وقال تعاىلَ ﴿ :وَما
ِ
ت َعْن ُه ْم ِآهلَتُ ُه ُم الَِّيت يَ ْدعُو َن ِم ْن
اه ْم َولَك ْن ظَلَ ُموا أَنْ ُف َس ُه ْم فَ َما أَ ْغنَ ْ
ظَلَ ْمنَ ُ
130

ٍ
ون َِّ
ُد ِ
وه ْم َغ ْري تَ ْتبِ ٍ
يب﴾
الل ِم ْن َش ْيء لَ َّما َجاءَ أ َْم ُر َربِّ َ
ك َوَما َز ُاد ُ َ

(هود)101:

ومنها :مناظرة إبراهيم عليه السالم مع قومه ،فإهنا من الرباهني الواضحة واحلجج
القاطعة على بطالن عبادة ما سوى هللا تعاىل ،فعلينا هبا قراءة وحفظًا
وتدبرا .
ً

ومنها :اإلخبار الصريح أبن هذه املعبودات ليست بشركاء هلل تعاىل يف ملكه

وإهليته وتصرفه ،وإمنا هو ظن من أصحاهبا وخترص كما قال تعاىلَ ﴿:وَما
ي تَّبِع الَّ ِذين ي ْدعو َن ِمن ُد ِ
اللِ ُشَرَكاءَ إِ ْن يَتَّبِعُو َن إَِّال الظَّ َّن َوإِ ْن ُه ْم إَِّال
ون َّ
َ ُ َ َ ُ ْ
ِ
ِِ ِ
َخيُْر ُ
صو َن﴾ (يونس ،)66:وقال تعاىلَ ﴿ :ما تَ ْعبُ ُدو َن م ْن ُدونه إَّال أَ ْمسَاءً
الل ِهبا ِمن س ْلطَ ٍ
ان﴾ (يوسف )40:فعبادة
َمسَّْي تُ ُم َ
وها أَنْتُ ْم َو َ
آاب ُؤُك ْم َما أَنْ َزَل َُّ َ ْ ُ
هذه األشياء إمنا مبناه على الظن والكذب واهلوى والتخرص.

ومنها :إبطال عبادهتا بقياس األوىل ،فاهلل تعاىل أبطل عبادة املالئكة ،فقال
تعاىل﴿:وي وم َُي ُشرهم َِ
ول لِْل َم َالئِ َك ِة أَ َه ُؤَال ِء إِ َّاي ُك ْم َكانُوا
مج ًيعا ُمثَّ يَ ُق ُ
ََْ َ ْ ُُ ْ
ت َولِيّنَا ِم ْن ُدوهنِِ ْم بَ ْل َكانُوا يَ ْعبُ ُدو َن ا ْجلِ َّن
يَ ْعبُ ُدو َن ( )40قَالُوا ُسْب َحانَ َ
ك أَنْ َ
أَ ْكثَ ُرُه ْم هبِِ ْم ُم ْؤِمنُو َن﴾ (سبأ )41:فإذا كانت عبادة املالئكة على عظيم
خلقهم وقوة أجسامهم ابطلة ،فكيف بعبادة احلجر والشجر والصنم
والقرب وحنوها؟.
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املبحث الثالث:

من أنواع العبادة
 .340ما املقصود هبذا العنوان؟
املقصود بيان أن هناك أنواعا كثرية ملا جيب توجيهه هلل وحده سبحانه من
األقوال ،أو األفعال ،أو االعتقادات.
 .341هل اخلطأ فيها يُوصل إىل أمر خطري؟
نعم ،قد يُوصل األمر ابلفاعل أو القائل هلا إىل الشرك.
 .342هل من املمكن أن تكون األمور املباحة فيها أجر لفاعلها؟
نعم ،إذا جعلها سببا ووسيلة ألمر مشروع.

 .343ما مثال هذا؟
من جعل النوم أو الطعام سبباً وعوانً وتقوية للجسد حىت يؤدي العبادة يف حال
طيبة ،وطمأنينة ،فسيكون لإلنسان األجر يف مطعمه ومنامه ،فإن الوسائل
أتخذ أحكام املقاصد.
املطلب األول :ما يتعلق ابلدعاء
 .344هل الدعاء من العبادة؟
نعم ،لقول النيب ﷺ( :الدعاء هو العبادة).
 .345ما أنواع الدعاء؟
الدعاء نوعان:
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رواه التمذي ()3247

 -دعاء العبادة.

 -دعاء املسألة.

 .346ما املقصود بدعاء العبادة؟
املراد به أن يكون اإلنسان عابداً هلل تعاىل ،أبي نوع من أنواع العبادات،
القلبية أو البدنية أو املالية ،كاخلوف من هللا ،وحمبته ورجائه ،والتوكل عليه،
والصالة والصيام واحلج ،وقراءة القرآن والتسبيح والذكر ،والزكاة والصدقة
واجلهاد يف سبيل هللا ،والدعوة إىل هللا ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،
وغريها.
 .347ملاذا جعلناها ضمن العبادة؟
ألن العبد يريد بفعل تلك األمور رجاء الثواب من هللا تعاىل واخلوف من عقابه،
فهو هبذه األشياء قد دعا هللا ضمنًا.
 .348ما املقصود بدعاء املسألة؟
هو طلب ما ينفع ،أو طلب دفع ما يضر ،أبن يسأل هللا تعاىل ما ينفعه يف
الدنيا واآلخرة ،أو دفع ما يضره يف الدنيا واآلخرة.
 .349ما أمثلة دعاء املسألة؟
من ذلك :الدعاء ابملغفرة والرمحة ،واهلداية والتوفيق ،والفوز ابجلنة ،والنجاة من
النار ،وأن يؤتيه هللا حسنة يف الدنيا ،وحسنة يف اآلخرة ...إخل.
 .350ما العالقة بينهما؟
العالقة بينهما إهنما متالزمان ال ينفكان أب ًدا.
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 .351ما توضيح هذا؟

بيان ذلك أن دعاء العبادة متضمن لدعاء املسألة ،ودعاء املسألة مستلزم لدعاء
العبادة.

 .352هل كالمها يف النص الشرعي متفقان؟
نعم ،فهما يف النص متفقان ،أي أن النص من الكتاب والسنة إذا ورد فيه لفظ
تصرف منها فإنه يصح أن يفسر بدعاء العبادة وبدعاء املسألة ،وقد
(دعا) وما ّ
يتجح أحدمها يف بعض النصوص لبعض القرائن.
 .353إذا رأينا اختالفا يف أقوال العلماء يف توجيه كلمة الدعاء ،كيف سيكون
الفهم؟

إذا رأينا املفسرين قد اختلفوا على قولني يف تفسري لفظ الدعاء الوارد يف
النصوص ،فقال بعضهم املراد دعاء املسألة ،وقال بعضهم بل املراد دعاء
العبادة ،فنعلم أنه من قبيل خالف التنوع ال التضاد؛ ألهنما متالزمان ال
ينفكان أب ًدا.

 .354ما توجيه العلماء إىل هذه املسألة؟
قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه هللا« :كل ما ورد يف القرآن من األمر
ابلدعاء ،والنهي عن دعاء غري هللا ،والثناء على الداعني ،يتناول دعاء املسألة،
1
ودعاء العبادة".
 .355هل هناك أمثلة توضح لنا هذا الكالم؟
 - 1القواعد احلسان (رقم)51:
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نعم األمثلة كثرية ،وإمنا أذكر بعضها من ابب التمثيل فقط ،منها:
اللِ من َال يست ِ
َض ّل ِممَّن ي ْدعو ِمن ُد ِ
يب لَهُ إِ َىل
ج
ون
َّ
َ
َ
ْ
َ
 قوله تعاىلَ ﴿ :وَم ْن أ َ ْ َ ُ ْْ
ُ
يَ ْوِم الْ ِقيَ َام ِة َوُه ْم َع ْن ُد َعائِ ِه ْم َغافِلُو َن ﴾ (األحقاف )5:فهنا لفظان من ألفاظ
الدعاء.
األول :قوله{ :يَ ْدعُو}.
الثاين :قولهُ { :د َعائِِه ْم} ،فقيل :أي (يعبد) و(عبادهتم) ،وقيل( :يسأل) أو
(سؤاهلم) وكال القولني صحيح؛ وصادق على مجيع هذه املعاين.
ِ َّ ِ
ال ربّ ُكم ادع ِوين أ ِ
ين يَ ْستَكِْربُو َن َع ْن
 قوله تعاىلَ ﴿ :وقَ َ َ ُ ْ ُْ
َستَج ْ
ب لَ ُك ْم إ َّن الذ َ
ِ
ِ
ين﴾ (غافر )60:فقيل :اعبدوين ،وقيل:
عبَ َادِيت َسيَ ْد ُخلُو َن َج َهنَّ َم َداخ ِر َ
اسألوين ،وكالمها صحيح؛ ألهنما متالزمان ال ينفك أحدمها عن اآلخر.
ضّر ًعا َو ُخ ْفيَةً﴾ (األعراف )55:وقيل :اعبدوا،
 قوله تعاىلْ ﴿ :ادعُوا َربَّ ُك ْم تَ َوقيل :اسألوا وكالمها صحيح؛ ألن لفظ الدعاء صادق عليهما.
 .356ما التوجيه لبعض اآلايت الواردة يف القرآن لكلمة (الدعاء)؟
من التوجيه يف هذا:
ِ
ِ
ّع ِاء﴾ (إبراهيم )39:فاملراد ابلسمع هنا
يع الد َ
 قول إبراهيم ﷺ ﴿ :إ َّن َرِّيب لَ َسم ُالسمع اخلاص؛ وهو مسع اإلجابة والقبول ،ال السمع العام ،ألنه سبحانه
مسيع لكل مسموع.
ب َش ِقيا ﴾ (مرمي ،)4:فقد قيل :إنه دعاء
 قول زكراي ﷺَ ﴿ :وَملْ أَ ُك ْن بِ ُد َعائِ َك َر ِّ

لسمع اخلاص ،وهو مسع اإلجابة والقبول ،واملعىن ،أنك عودتين إجابتك ومل
توسل إليه سبحانه.
تشقين ابلرد واحلرمان فهو ٌ
 قوله تعاىل ﴿ :قُ ِل ْادعُوا َّاللَ أَ ِو ْادعُوا َّ
الر ْمحَ َن ﴾ (اإلسراء ،)110:فهذا دعاءُ
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املسألة ،وهو سبب النّزول ،قالوا :كان النّيب ﷺ يدعو ربه فيقول مرةً اي هللا،
مرةً :اي رمحن ،فظّن املشركون أنه يدعوا إهلني فأنزل هللا هذه اآلية.
و َّ
الرِح ُيم ﴾ (الطور ،)28:فهذا
 قوله تعاىل ﴿ :إِ َّان ُكنَّا ِم ْن قَ ْب ُل نَ ْدعُوهُ إِنَّهُ ُه َو الَْربّ َّدعاء العبادة املتضمن للسؤال رغبةً ورهبةً ،واملعىن إن كنّا نلص له العبادة؛
السؤال املشتك بني
وهبذا استح ّقوا أن وقاهم هللا عذاب السموم ،ال مبجرد ّ

النّاجي وغريه.
 قوله تعاىل ﴿ :لَ ْن نَ ْدعُ َو ِم ْن ُدونِِه إِ َهلًا﴾ (الكهف ،)14:أي :لن نعبد غريه ،وكذاقوله تعاىل ﴿ :أَتَ ْدعُو َن بَ ْع ًال ﴾ (الصافات.)125:
قوله تعاىل ﴿ :وقِ
يل ْادعُوا ُشَرَكاءَ ُك ْم فَ َد َع ْوُه ْم ﴾ (القصص ،)64:فهذا دعاءُ املسألة،
َ َ
يبكتهم هللا وخيزيهم يوم القيامة ِبرائهم؛ أن شركاءهم ال يستجيبون هلم
ول َان ُدوا
دعوهتم ،وليس املراد :اعبدوهم ،وهو نظري قوله تعاىلَ ﴿ :ويَ ْوَم يَ ُق ُ
ِ َّ ِ
ين َز َع ْمتُ ْم فَ َد َع ْوُه ْم فَلَ ْم يَ ْستَ ِجيبُوا َهلُْم ﴾ (الكهف.)52:
ُشَرَكائ َي الذ َ
 .357ما حكم صرف دعاء العبادة لغري هللا سبحانه؟
الجيوز ،بل هذا شرك أكرب خمرج من امللة ابلكلية.
 .358ما مثال صرف دعاء العبادة إىل غري هللا تعاىل؟

من ذلك :من يدعو القبور واألموات والشياطني ،أو األنبياء أو املالئكة يف أم ٍر
ال يقدر عليه إال هللا تعاىل ،وهو املراد بقولنا ساب ًقا يف النواقض.

ومن ذلك :اختاذ الوسائط بينه وبني هللا تعاىل ،فيدعوهم يف كشف امللمات

وتفريج الكرابت وإغاثة اللهفان ،أو برزق الولد أو إنزال املطر ،أو مغفرة
الذنوب ،أو أن يكونوا له شفعاء عند هللا تعاىل.
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 .359هل هذا األمر كثري ،أو قليل وقوعه بني الناس؟
هذا هو أكثر الشرك الذي وقع يف بين آدم.

 .360ما أدلة وقوعه وفق النصوص الشرعية؟
ِ َّ ِ
ِ
ين يَ ْستَ ْكِربُو َن َع ْن
 قال تعاىلَ ﴿ :وقَا َل َربّ ُك ُم ْادعُ ِوين أَ ْستَج ْب لَ ُك ْم إ َّن الذ َ
ِ
ِ
ين ﴾ (غافر)60:
عبَ َادِيت َسيَ ْد ُخلُو َن َج َهن ََّم َداخ ِر َ
ِ
استَ َجابُوا لَ ُك ْم
 قال تعاىل ﴿ :إِ ْن تَ ْدعُ ُوه ْم َال يَ ْس َمعُوا ُد َعاءَ ُك ْم َولَ ْو َمسعُوا َما ْ
ِ
ك ِمثْ ُل َخبِ ٍري ﴾ (فاطر )14:فسمى هللا
َويَ ْوَم الْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُرو َن بِ ِشْركِ ُك ْم َوَال يُنَ بِّئُ َ
دعاءهم من دونه شركاً.
ِ
ون َِّ
َض ّل ِممَّن ي ْدعو ِمن ُد ِ
ب لَهُ إِ َىل
 وقال تعاىلَ ﴿ :وَم ْن أ َ ْ َ ُ ْالل َم ْن َال يَ ْستَجي ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
فسمى هللا تعاىل
يَ ْوم الْقيَ َامة َوُه ْم َع ْن ُد َعائ ِه ْم َغافلُو َن﴾ (األحقافّ )6-5:
دعاءهم هلم عبادة.
 .361ما حكم صرف دعاء املسألة لغري هللا سبحانه؟
دعاء املسألة ال خيلو من حالتني:
األوىل :إن كان قد صرفه لغري هللا يف أم ٍر ال يقدر عليه إال هللا تعاىل.
الثانية :إذا صرف دعاء املسألة لغري هللا يف أمر يقدر عليه البشر.
 .362ما حكم احلالة الثانية يف قضية السؤال؟
إذا صرف دعاء املسألة لغري هللا يف أمر يقدر عليه البشر ،فإنه ال يكون ذلك
شرًكا ،بل يكون سؤاالً ،وهذا ال أبس به ،إذ ليس هو من العبادة يف شيء.
 .363هل من املهم معرفة كيفية وقوع الشرك بني الناس؟
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نتعرف على السبب الذي حصل به ذلك األمر اخلطري لنحذره
نعم ،إذ به ّ
وجنانبه.

ابلتوسل.
املطلب الثان :ما يتعلق
ّ

1

 .364ما تعريف التو ّسل؟

الوسيلة :هي الرغبة والطلب ،وقال ابن األثري" :الوسيلة ال ُقربة وما يتوصل به إىل
2
الشيء ويتقرب به ،ومجعها وسائل".

 .365ما املقصود ابلوسيلة؟
يُراد هبا جعل سبب ُموصل إىل هللا تعاىل يف طلب احلاجات ونيل القرابت.
 .366ما املعان اليت ودت فيها كلمة الوسيلة؟
جاءت الوسيلة يف الشرع على معنيني:
 /1طلب القربة إىل هللا ابإليان والعمل الصاحل :جاءت الوسيلة يف الشرع على
َّ ِ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اللَ َوابْتَ غُوا إِلَْي ِه الْ َو ِسيلَةَ
معنيني ،قال تعاىلَ ﴿ :اي أَيّ َها الذ َ
وج ِ
اه ُدوا ِيف َسبِيلِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن﴾ (املائدة )۳۰:قال ابن جرير{ :وابتغوا إليه
ََ
3
الوسيلة} واطلبوا ال ُقربة إليه ابلعمل مبا يرضيه.
 /2هي منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا :فعن عبد هللا بن عمرو بن
العاص أنه مسع النيب ﷺ يقول( :إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ،مث
 - 1التوسل أنواعه وأحكامه ،حملمد انصر الدين األلباين – بتصرف –
 - 2النهاية ()184/5
 - 3تفسري الطربي ()290/10
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(ص)10:

علي ،فإنه من صلّى عل ّي صالة صلّى هللا عليه هبا عشرا ،مث سلُوا هللا يل
صلّوا ّ
الوسيلة ،فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال ٍ
لعبد من عباد هللا ،وأرجو أن أكون
أان هو ،فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة) .رواه مسلم ()384
 .367هل التوسل من ابب العبادات أو التعامالت؟
التوسل من العبادات ،ألن مبناه على أننا نتقّرب إىل هللا تعاىل ابختاذ الوسيلة
املعيّنة احملبوبة له جل وعال وفق النص الشرعي.
التوسل من العبادات ،فما األصل فيه التحرمي أو اإلابحة؟
 .368إذا كان ّ
األصل فيه التوقيف ،تفريعاً على القاعدة يف العبادات ،وهي« :األصل يف
العبادات التوقيف».
 .369ماذا ينبين على القول السابق؟
بناءً عليه ،فال جيوز لنا أن نتوسل بشيء ونعتقد أنه من مجلة ما يُتوسل به إال
وعليه دليل من الكتاب أو صحيح السنة ،وما ال دليل عليه فنحذره.
 .370ما القاعدة املعتمدة عند أهل السنة يف ابب التوسل؟
القاعدة املعتمدة يف ابب التوسل تقول( :األصل يف التوسل التوقيف على الدليل
الشرعي الصحيح الصريح ).
 .371ما بيان هذه القاعدة؟

بياهنا :أن املتقرر عند أهل اإلسالم أن ابب التعبّد هلل تعاىل ابب توقيفي على
الدليل ،فال جيوز إثبات شيء منها إال إذا أثبته الدليل ،فما أثبته الدليل منها
أثبتناه ،وما نفاه منها نفيناه ،وما مل يثبته ومل ينفه فاألصل عدمه.
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والتوسل) يف الكتاب العزيز؟
 .372ما املراد بلفظ (الوسيلة
ّ

يُراد هبا التقرب إليه سبحانه بفعل أوامره واجتناب نواهيه ،وطاعة رسله ،وهي
الوسيلة العامة اليت يطالب هبا كل أحد.

والتوسل) يف كالم النيب ﷺ؟
 .373ما املراد بلفظ (الوسيلة
ّ
لعبد و ٍ
يراد هبا منزلة يف اجلنة ،واليت ال تنبغي أن تكون إال ٍ
احد من عباد هللا.
ُ
 .374ما دليل هذا التقرير؟
كما يف قوله ﷺ..( :مث سلُوا هللا يل الوسيلة ،فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال
لعبد من عباد هللا ،وأرجوا أن أكون أان هو ،فمن سأل هللا يل الوسيلة حلّت له
الشفاعة) .رواه مسلم (.)384
رب هذه
ويف حديث جابر  مرفو ًعا( :من قال حني يسمع النداء :اللهم ّ
الدعوة التامة ،والصالة القائمة ،آت حممداً الوسيلة والفضيلة ،وابعثه املقام احملمود
الذي وعدته ،حلّت له شفاعيت) .رواه البخاري (.)614
 .375ما املراد بلفظ (الوسيلة والتوسل) يف كالم الصحابة ؟

يُراد هبا طلب الدعاء فقط ،أي أهنم يلتمسون منه ﷺ أن يدعو هلم.

 .376ما مثال هذا التقرير؟
ك
ورد عن أنس  أهنم كانوا إذا قحطوا قال عمر ":اللَّ ُه َّم إِ َّان ُكنَّا نَتَ َو َّس ُل إِلَْي َ
ِ
س َق ْو َن" .رواه
اس ِقنَا" .قَ َ
بِنَبِيِّنَا  فَتَ ْسقينَاَ ،وإِ َّان نَتَ َو َّس ُل إِلَْي َ
ك بِ َع ِّم نَبِيِّنَا فَ ْ
ال :فَيُ ْ
البخاري ( )1010ويف رواية" :قم اي عباس فادع هللا" .فاستسقوا به كما كانوا
يستسقون ابلنيب  يف حياته".
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نتوسل بنبيك)؟
 .377ما معىن قوله ( :ك ْنا ّ

وسل بعم نبيك) أي وحنن اآلن نطلب
أي كنا نطلب الدعاء منه ،وقوله ( :وإان نت ّ
من عم النيب ﷺ العباس أن يدعو هللا لنا.

 .378ما بيان اإلطالقات الثالث السابقة ،من القرآن والسنة وعند الصحابة؟
التقرب إىل هللا ابلعمل الصاحل.
يف القرآنّ :
يف السنة :سؤال هللا للنيب ﷺ املنزلة الرفيعة.
عند الصحابة :التماس الدعاء من النيب ﷺ أو غريه مباشرة لتفريج الكرابت.
 .379ما أمهية معرفة اإلطالقات الثالث للتوسل؟
اإلطالقات الثالث للفظ (الوسيلة) جيب التفريق بينها ،فإن من ّفرق بينها فقد
أحكم بذلك شيئا كثريا من مسائل هذا الباب الشائك الذي ضلت فيه أفهام
بعض الناس.
التوسل هبا؟
 .380ما الوسائل اليت ثبت الدليل الشرعي جبواز ّ
أثبت الدليل الشرعي الصحيح الصريح جواز التوسل بعدة أشياء ،منها:
احلُ ْس َىن
التوسل إىل هللا تعاىل أبمسائه احلسىن ،قال هللا تعاىلَ ﴿ :وَِّللِ ْاألَ ْمسَاءُ ْ
األولّ :
ادعُوهُ ِهبَا ﴾ (األعراف.)180:
فَ ْ
التوسل بصفات هللا ،كما يف حديث االستخارة( :اللهم إين أستخريك
الثانّ :
بعلمك الغيب وأستقدرك بقدرتك .)...رواه البخاري (.)6382
ومنه حديث بريدة  أن رسول هللا ﷺ مسع رجال يقول :اللهم إين
أسألك أبين أشهد أنك أنت هللا ،الذي ال إله إال أنت ،األحد الصمد،
الذي مل يلد ومل يولد ،ومل يكن له كفوا أحد .فقال ﷺ( :لقد سأل هللا
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ابمسه األعظم ،الذي إذا ُسئل به أعطى ،وإذا ُدعي به

()3475

أجاب) .رواه التمذي

التوسل إىل هللا تعاىل بذكر احلال ،ومنه قوله تعاىل عن أيوب عليه السالم:
الثالثّ :
ضّر وأَنْت أَرحم َّ ِِ
﴿وأَيّ َ ِ
ِ ِ
ني﴾ (األنبياء)83:
الرامح َ
َ
ين ال ّ َ َ ْ َ ُ
وب إ ْذ َان َدى َربَّهُ أَ ّين َم َّس َ
الرابع :التوسل إىل هللا تعاىل ابألعمال الصاحلة ،ودليله حديث ابن عمر  يف

توسل الثالثة من بين إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة ،وسدت
عليهم ابب الغار فقال بعضهم لبعض" :إن هللا تعاىل لن ينجيكم من أمر
وسل األول بربه
هذه الصخرة إال أن تدعو هللا تعاىل بصاحل أعمالكم" .فت ّ
وسل الثالث أبمانته
وتوسل الثاين بعفته وخوفه من هللا تعاىل ،وت ّ
بوالديهّ ،
وحفظ عهده ،ويف آخره ":فانفرجت الصخرة فخرجوا يشون" .رواه البخاري
()2272

اخلامس :التماس الدعاء من أهل اخلري ،ويُقال فيه التوسل إىل هللا تعاىل بدعاء
احلي احلاضر القادر.
ّ
 .381ما دليل مشروعية القسم اخلامس؟

دليله النصوص اآلتية:
 حديث أنس  ،أن رجال دخل املسجد من حنو دار القضاء ورسول هللاﷺ قائم خيطب ،فقال :اي رسول هللا ،هلكت األموال ،وجاع العيال،
وانقطعت السبل فادع هللا يغيثنا ،فرفع النيب ﷺ يديه وقال( :اللهم أغثنا)
ثالاث .قال أنس " :فال وهللا ما يف السماء من سحاب وال قزعة ،حىت
خرجت من وراء سلع سحابة سوداء ،مث توسطت السماء فأمطرت ،فال
وهللا ما رأينا الشمس أسبوعا كامال" .رواه البخاري ( ،)1013ومسلم ()897
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 حديث أنس ﷺ يف طلب عمر  من العباس  أن يدعو للمسلمني،قره عليه مجيع الصحابة  ،ومل ينكره أحد مع شهرته .رواه
وهذا دعاء أ ّ
البخاري ()1010

أمر يزيد بن األسود
كذا فعل معاوية  ملا أصاهبم القحط يف الشام ،فإنه َ1
أن يتقدم الناس ويدعو.
 أمر النيب ﷺ من لقي أويساً القرين أن يطلب منه أن يدعو له .رواه مسلم()2542

 حديث األعمى الذي جاء إىل النيب ﷺ وطلب منه أن يدعو له أن يرد هللاتعاىل عليه بصره .رواه أمحد ( )17280والتمذي (.)3578
سليم من النيب ﷺ أن يدعو ألنس ﷺ .رواه البخاري ()6334
 طلب أم ُالتوسل ابألمساء والصفات؟
 .382ما أقسام ّ
التوسل ابألمساء والصفات قسمان:
توسل عام - .توس ٌل خاص.
ٌ
وسل العام؟
 .383ما مثال الت ّ

املراد به أن يقول الداعي( :اللهم أين أسألك أبمسائك احلسىن ،وصفاتك
العلى ،)...هكذا على وجه العموم ،وهذا جائز.

ابلتوسل اخلاص؟
 .384ما املراد
ّ
املراد به أن نتوسل ابسم معني ،أو صفة معينة ،فيشتط حي ٍ
نئذ مناسبة االسم
ّ
والصفة للسؤال.
 - 1اتريخ دمشق ( ،)112/65ابن حجر (االصابة .)634 /3
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 .385كيف يتحقق هذا األمر؟

مثال هذا:
وسل أبمسائه :الرزاق والكرمي والوهاب.
 إذا سألنا هللا الرزق ،فنت ّفنتوسل أبمسائه :الرمحن الرحيم الغفور الودود
 إذا سألناه املغفرة والرمحةّ ،التواب الرؤوف وحنوها.

 إذا سألناه هالك ظامل ،فنتوسل أبمسائه :اجلبار والقوي واملهيمن والعزيز.وسل هبا
وكذلك يقال يف الصفات ،فال بد أن يكون االسم أو الصفة املت ّ
مناسبة لسؤال العبد الذي يريد أن ُيققه هللا له.
 .386ما حكم التوسل ابلنيب ﷺ؟

هذا سؤال ُيتاج إىل تفصيل وفق مقصد السائل.

 .387ما التفصيل يف اجلواب على السؤال السابق؟
التوسل ابلنيب ﷺ أنواع:
التوسل ابلنيب ﷺ مبحبته وطاعته ،وهو جائز.
األولّ :

الثان :التوسل به ﷺ مبعىن طلب الدعاء منه ،فهذا جائز يف حياته فقط ،وأما
بعد وفاته فال جيوز.
الثالث :التوسل إىل هللا جباهه ،وهذا ال جيوز ،ألن األصل يف التوسل التوقيف
على الدليل ،ومل أيت الدليل الشرعي الصحيح يف جواز التوسل هبذا،
بل وال يعرف عن الصحابة  يف ذلك حرف واحد.
 .388ما القول مع األحاديث اليت فيها جواز التوسل جباه النيب ﷺ؟
كل ما يروى يف التوسل جباهه غري صحيح.
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 .389من الذي حكم على ضعف هذه األحاديث عن التوسل جباه النيب ﷺ؟
حكم عليها :ابن تيمية ،والذهيب ،والشوكاين ،واأللباين ،رمحهم هللا مجيعا.

 .390ما الدليل على عدم جواز التوسل ابلنيب ﷺ بعد وفاته؟
الدليل على ذلك:
 ألنه ﷺ ال يلك حينئذ لنفسه نفعاً وال ضراً ،وفاقد الشيء ال يعطيه. وألن الصحابة  كانوا إذا قحطوا استسقوا ابلعباس ،مع أنه ﷺ كانمدفوانً جبوارهم يف حجرة عائشة ،فعدم إتياهنم لقربه ﷺ وسؤاله إمجاع
منهم على عدم اجلواز.
 وألنه ﷺ قال( :اشتد غضب هللا تعاىل على ٍقوم اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد) .رواه مالك يف املوطأ (.)376
وقال ﷺ( :اللهم ال جتعل قربي وثناً يعبد) .رواه أمحد ( ،)7352وقصده
للدعاء عنده من اختاذه عيداً ووثناً ومسجداً ،فهو ابب ٍ
مفض إىل ذلك
فال بد من س ّده.
 فحيث مل يفعله أحد من الصحابة والتابعني واتبعيهم وأئمة السلف ،فالجيوز لنا فعله ،إذ لو كان ذلك مما جيوز لنبهوا عليه.
 ورد أن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب  رأى رجالً جييئ إىلفرج ٍة كانت عند قرب النيب ﷺ فيدعو ،فنهاه ،وقال" :أال أحدثك حديثاً
مسعته عن أيب عن جدي عن رسول هللا ﷺ قال( :ال تتخذوا قربي عيداً،
وصلوا علي حيث كنتم ،فإن صالتكم تبلغين) .رواه أمحد()8804
ّ
 .391ما توضيح العلماء ملا سبق بيانه من أنواع التوسل املشروع واملمنوع؟
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قال ابن تيمية رمحه هللا " :والسائل هلل بغري هللا؛ إما أن يكون مقسما عليه ،وإما
أن يكون طالبا بذلك السبب ،كما توسل الثالثة يف الغار أبعماهلم ،وكما يتوسل
بدعاء األنبياء والصاحلني.
فإن كان إقساما على هللا بغريه :فهذا ال جيوز.
وإن كان سؤاال بسبب يقتضى املطلوب ،كالسؤال ابألعمال اليت فيها طاعة هللا
ورسوله  ،مثل السؤال ابإليان ابلرسول وحمبته ومواالته وحنو ذلك :فهذا جائز.
وإن كان سؤاال مبجرد ذات األنبياء والصاحلني :فهذا غري مشروع ،وقد هنى عنه
غري واحد من العلماء ،وقالوا :إنه ال جيوز ،ورخص فيه بعضهم ،واألول أرجح
كما تقدم؛ وهو سؤال بسبب ال يقتضى حصول املطلوب.
خبالف من كان طالبا ابلسبب املقتضى حلصول املطلوب ،كالطلب منه سبحانه
بدعاء الصاحلني وابألعمال الصاحلة :فهذا جائز ،ألن دعاء الصاحلني سبب
حلصول مطلوبنا الذي َد َعوا به.
وكذلك األعمال الصاحلة سبب لثواب هللا لنا ،وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا :كنا
َّ ِ
اللَ َوابْتَ غُوا
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
متوسلني إليه تعاىل بوسيلة ،كما قال تعاىلَ { :اي أَيّ َها الذ َ
ك
إِلَْي ِه الْ َو ِسيلَةَ} (املائدة ،)35:والوسيلة هي األعمال الصاحلة ،وقال تعاىل{ :أُولَئِ َ
َّ ِ
ين يَ ْدعُو َن يَْب تَ غُو َن إِ َىل َرّهبِِم الْ َو ِسيلَةَ} (اإلسراء (57:
الذ َ
ُ
وأما إذا مل نتوسل إليه سبحانه بدعائهم وال أبعمالنا ،ولكن توسلنا بنفس ذواهتم:
مل يكن نفس ذواهتم سببا يقتضى إجابة دعائنا ،فكنا متوسلني بغري وسيلة ،وهلذا
1
مل يكن هذا منقوال عن النيب ﷺ نقال صحيحا  ،وال مشهورا عن السلف".

1

 جمموع الفتاوى ()338-337/1146

 .392ما حكم التوجه إىل قرب النيب ﷺ لطلب قضاء احلاجات منه؟

ُيتاج األمر إىل تفصيل:
 إن قصد التوسل عند قربه ،ليكون سبباً وواسطة عند هللا تعاىل ،فهذا يع ّدمن الشرك األصغر.
 -وإن أراد من النيب ﷺ ما هو من خصائص هللا ،فهذا يع ّد من الشرك

األكرب املخرج من امللة ،فإنه ال يُدعى إال هللا تعاىل ،وأما دعاء األموات أايً
كانوا فإنه من الشرك األكرب.

 .393هل ما سبق يقتضي أنه ال جاه وقدر للنيب ﷺ عند ربه؟
بدا ،كما يتومهه بعض الناس ،أو أن احلكم السابق من العلماء
هذا غري صحيح أ ً
فيه تطاول وجرأة على مقام النيب ﷺ ،وحاشاهم من ذلك ،بل صاحب املقام
احملمود ،واملنزلة الرفيعة ،وسيد ولد آدم ﷺ ،لكن مقامه الكرمي على هللا ليس
معناه أن نسأل أو نتوسل به.
وسل ابلنيب ﷺ للحاجات الدنيوية داللة حب وتعظيم له؟
 .394هل الت ّ
ليس من التعظيم والتوقري له ،بل هو من ابب التكليف له.

 .395ما توضيح ما سبق؟
السؤال من أي نيب قد يكون ألمور ممدوحة ،أو ألمور فيها ضرر على السائل.
 .396ما مثال هذا؟

مثاله ملا سأل قوم عيسى ﷺ منه املائدة من السماء ،مل يكونوا ممدوحني هبذا
السؤال ،بل كان نزوهلا فيه ضرر عليهم.
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 .397كيف يكون التوسل ابلنيب ﷺ وفق الطرق الشرعية؟

نتوسل إبياننا وتصديقنا به ﷺ وحبنا له ،وفق ما أمر به النيب ﷺ وذلك عند
هللا سبحانه.

 .398ما احلديث الذي يستدل به املسلمني للتوسل ابلنيب ﷺ؟
هذا احلديث من رواية عثمان بن حنيف وفيه :أن رجال ضرير البصر أتى النيب
ﷺ ،فقال :ادع هللا أن يعافيين ،قال :إن شئت دعوت وإن شئت صربت فهو
خري لك .قال :فادعه .قال :فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ،ويدعو هبذا
الدعاء :اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحة ،إين توجهت
بك إىل ريب يف حاجيت هذه لتقضى يل ،اللهم فشفعه يف .أخرجه التمذي ()3578
وابن ماجه ( )1385وأمحد ( )17279وصححه األلباين ()1279

 .399كيف ميكن توجيه قول األعمى (اللهم إن أتوجه لك بنبيك ﷺ) فإن بعض
الناس يستدل به على جواز التوسل جباه النيب ﷺ وبدعائه بعد مماته؟
أبدا ،لكن جيب أن نفهم:
ال إشكال يف هذا احلديث ً

بعضا ،فورد أن هذا
أوال :هذا احلديث قد وردت فيه رواايت يبني بعضها ً
األعمى قال( :اللهم إين أسألك ،وأتوسل إليك بنبيك حممد ﷺ نيب
يف) .رواه التمذي ( )3578وأمحد (.)17240
الرمحة يل ،اللهم ش ّفعه ّ

اثنيا :قد تقدم أن التوسل يف عُرف الصحابة  يُراد به طلب الدعاء من
الغري ،ولذلك ففي رواية التمذي وابن ماجه أن هذا األعمى قال للنيب
ﷺ( :ادع هللا أن يعافيين؟ فقال له :إن شئت دعوت ،وإن شئت
صربت! قال :فادعه) فهذا يبني أن هذا التوجه املذكور يف حديث
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السؤال إمنا يُراد به طلب الدعاء منه ،ال أنه توسل بذاته أو جباهه.
ويوضح ذلك لفظ النسائي ،فإن األعمى قال للنيب ﷺ( :ادع هللا أن
يكشف يل عن بصري ...احلديث) النسائي (.)10421
ويف املسند أن ذلك األعمى قال" :ادع هللا أن يعافيين" .رواه أمحد
( ،.)17240فهذا احلديث كحديث عمر  السابق ،والذي فيه" :اللهم
وسل بنبيك" احلديث.
إان كنا نت ّ
شيء واحد.

رواه البخاري

( ،)1010فهذان احلديثان

اثلثا :التوجه املذكور والتوسل الوارد إمنا يُراد به طلب الدعاء من النيب ﷺ،
حي ،ويوضح ذلك أن الصحابة  بعد موته
وسؤال الشفاعة منه وهو ّ
ﷺ إمنا كانوا يتوسلون بغريه بدالً عنه ،فلو كان التوسل به حياً وميتاً
سواء ملا عدلوا  عن التوسل به بعد موته إىل التوسل بغريه ﷺ.
رابعا :لو كان التوسل بذات وجاه النيب ﷺ جائزا ،ملا احتاج األعمى إىل أن
لما مل
يذهب إىل النيب ﷺ ،ولكان بوسعه أن يدعو هبذا وهو يف بيته ،ف ّ
يفعل ذلك ،بل تكلّف وأتى إىل النيب ﷺ طالبا منه الدعاء ،علمنا أن
التوسل يراد به دعاء النيب ﷺ ال جباهه وال بذاته.
 .400ما قول العلماء يف قضية التوسل جباه األنبياء والبيت احلرام؟
ِِ
َسأَلُك ِحبَ ِّق
قال العالمة الكاساين رمحه هللاَ " :ويُكَْرهُ لِ َّلر ُج ِل أَ ْن يَ ُق َ
ول ِيف ُد َعائه أ ْ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
اللِ ُسْب َحانَهُ َوتَ َع َاىل َج َّل
َح ٍد َعلَى َّ
أَنْبِيَائك َوُر ُسلكَ ،وحبَ ِّق فَُالن ،ألَنَّهُ َال َح َّق أل َ
1
َشأْنُهُ".
 - 1بدائع الصنائع ()126/5
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ونفس النص أورده العالمة للزيلعي 1ونسب القول بذلك إىل الثالثة ،يعين :أاب
2
حنيفة ،وصاحبيه :أاب يوسف ،وحممد بن احلسن.
وقال السيد نعمان خري الدين اآللوسي احلنفي رمحه هللا" :ويف مجيع متوهنم :أن
قول الداعي املتوسل :حبق األنبياء واألولياء ،وحبق البيت احلرام واملشعر احلرام:
مكروه كراهة حترمي ،وهي كاحلرام يف العقوبة ابلنار عند حممد ،وعللوا ذلك
3
بقوهلم :ألنه ال حق للمخلوق على اخلالق ".
 .401ما حكم طلب الدعاء من الغري؟
هذا خيتلف ابختالف ما يقوم بقلب الطالب:
 إن قام بقلبه حب نفع نفسه وأخيه بدعاء امللَك له بظهر الغيب ،فأمره أنيدعو له حباً النتفاعه هو بدعاء امللك له مع انتفاعه أيضاً بدعائه ،فهذا
جائز.
 إذا مل يقم يف قلب الطالب إال انتفاعه هو فقط هبذا الدعاء ،فهذا جائز،ختف بقدر سؤالنا
لكن تركه أفضل ،وألن املنزلة ألحدان يف قلب الناس ّ
هلم ،وألن القلب وال بد أن يتعلق جزء منه ابملطلوب الدعاء منه للمرات
القادمة.

 - 1تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،للزيلعي ()31/6
 -2العناية شرح اهلداية للبابريت ( ، )64/10وفتح القدير البن اهلمام ( ،)64/10ويف درر احلكام (،)321/1
وجممع األهنر شرح ملتقى األحبر(.)2554
 - 3جالء العينني ( )517-516
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املطلب الثالث :الدعاء عند قبور األنبياء والصاحلني:
 .402ما حكم ش ّد الرحال إىل قبور األنبياء واألولياء للتربك هبا والدعاء عندها؟
هذا األمر حمّرم ،بل هو من أشد املنكرات وأعظم احملرمات ،وأكرب الوسائل
لتعظيمها واختاذها أواثان تُعبد من دون هللا تعاىل ومن اختاذها عيدا.
 .403ما الدليل على هذا احلكم؟
األدلة على هذا ما أييت:
 عن النيب ﷺ أنه قال( :ال تُش ّد الِّرحال إال إىل ثالثة مساجد؛ املسجداحلرام ،واملسجد األقصى ،ومسجدي هذا) .رواه البخاري ( ،)1188ومسلم
(.)1397

 قال ﷺ( :لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)ُ ،يذر ماصنعوا .رواه البخاري ( ،)435ومسلم (.)531
قالت عائشة رضي هللا تعاىل عنها« :ولوال ذلك ألبرز قربه ،غري أنه خشي
أن يتخذ مسجدا» .رواه البخاري ( ،)1330ومسلم (.)529
 قال ﷺ( :أال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ،أال فالتتخذوا القبور مساجد ،فإين أهناكم عن ذلك) رواه مسلم ( .)532فالزايرة على
هذه الوجوه كلها مبتدعة مل يشرعها النيب ﷺ ،وال فعلها الصحابة  ال
عند قربه ﷺ ،وال عند غريه.
 .404ما اخلطورة العقدية يف هذه القضية؟
خطورهتا تظهر يف أهنا تع ّد من جنس الشرك وأسبابه.
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 .405هل يُفهم من هذا احلكم التن ّقص من قدر األنبياء؟

ال ،فاحلكم السابق ليس فيه انتقاص من قدر األنبياء أو األولياء ،فإن هذا ال
يفهمه إال من عشعش الشيطان يف قلبه بسوء الظن.

 .406كيف يكون التعظيم لألنبياء والرسل؟
تعظيمهم يكون ابإليان هبم وطاعتهم ومواالهتم ونصرهتم ،وتعزيرهم ،وتوقريهم مبا
هو مشروع ،فالتعبّد مبناه على الدليل واالتباع ال على اهلوى واالبتداع.
 .407ما الواجب على األمة مجيعا فعله وسلوكه يف جانب القبور؟
واجب على األمة إتباع اهلدي النبوي يف مسائل القبور ،وأن يكون وفقا ملا جاء
به ﷺ ،وأن ال نؤذي األموات بفعل هذا الشرك عندهم ،فهو أيضا جرية نكراء
يف حق التوحيد ملا فيه من فتح ابب الشرك على مصراعيه.
 .408هل هذا له ابب من أبواب الغلو ،وفتح للشر؟
الشرك وفساد األحوال واالعتقاد مل يدخل على الناس إال بسبب الغلو يف
األولياء والصاحلني وقبورهم والعكوف عندها
 .409هل ثبت يف زايرة قربه ﷺ على وجه اخلصوص شيء من السنة؟
ال ،مل يثبت عن النيب ﷺ حديث واحد يف احلث على زايرة قربه ،وال قرب غريه
على وجه اخلصوص شيء.
 .410ما الر ّد على من يستدل برواايت إلثبات مشروعية الزايرة لقرب النيب ﷺ؟
ما يُروى يف ذلك فإمنا هو مكذوب ،أو شديد الضعف ابتفاق أهل املعرفة
ابحلديث ،لكن زايرة قربه ﷺ مستحبة.
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 .411حديث( :اللهم إن أسألك حبق السائلني عليك ،وحبق ممشاي هذا إليك)...
هل جييز لنا التوسل هبذه األمور؟
هذا حديث غري صحيح ،فال سند ألحد ابلتعلّق به.
املطلب الرابع :ما يتعلق ابلنذر
 .412ما تعريف النذر؟

النذر لغة :هو اإللزام.

عرف النذر اصطالحا؟
ّ .413
هو إلزام املكلف نفسه شيئًا ليس بالزم له أبصل الشرع.
 .414ما عالقة هذا املوضوع مبا سبق من مباحث؟
عالقته تظهر يف تعظيم األمر هلل سبحانه مبا يلزم اإلنسان نفسه به مع ربه
سبحانه.
وهناك من جيعل النذر لألموات ليصل من خالهلم إىل هللا سبحانه ،فلزم توضيح
ما يتعلق هبذا السلوك.
 .415ما أنواع النذر؟
النذر سبعة أقسام:
 /1نذر اللجاج والغضب :الذي خيرجه الناذر خمرج اليمني ،للحث على فعل
شيء ،أو املنع منه غري ،قاصد للنذر وال القربة ،وهذا حكمه حكم
1
اليمني ،فإذا مل يوف بنذره لزمته كفارة يني.
 - 1الكايف ،ابب النذر)251 / 4( ،
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وتربر :مثل أن يقول« :هلل على أن أصوم كذا من األايم» أو:
 /2نذر طاعة ّ
فعلي صدقة كذا» أو« :صوم كذا» .فهذا
«إن شفى هللا مريضي ّ
جيب الوفاء به .لقول النيب ﷺ( :من نذر أن يطيع هللا فليطعه)  .رواه
البخاري (. )6696

نذر» ،فهذا جتب به كفارة يني عند
لي ٌ
 /3النذر املبهم :وهو أن يقول« :هلل ع ّ

أكثر العلماء .فعن عقبة بن عامر قال :قال رسول هللا ﷺ( :كفارة
النذر إذا مل يسم كفارة يني) .رواه التمذي (.)1528

 /4نذر املعصية :وهذا ال ُي ّل الوفاء به إمجاعا ،كأن ينذر شرب مخر ،أو أذى
مسلم ،وجيب على الناذر كفارة يني ،روى هذا عن ابن مسعود وابن
عباس وجابر وعمران بن حصني ،وهو مذهب أيب حنيفة،
حلديث(:ال نذر يف معصية ،وكفارته كفارة يني) .رواه أمحد ()26140
وصححه األلباين (.)2590

خيري فيه الناذر بني الوفاء،
 /5نذر املباح :كلبس الثوب ،وركوب الدابة ،فهذا ّ
1
والتك مع الكفارة.
 /6نذر الواجب :كالصالة املكتوبة ،فال ينعقد نذره ألن النذر التزام ،وال يصح
التزام ما هو الزم له.

 /7نذر املستحيل :كأن ينذر صوم أمس ،فهذا ال ينعقد وال يوجب شيئا.
 .416ما حكم االبتداء يف النذر؟
االبتداء يف النذر من املكروهات ،أي إرادة الشروع فيه.
 - 1الفقه على املذاهب األربعة ،مباحث النذر ، )142 / 2( ،وما بعدها.
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 .417ما علّة احلكم عليه ابلكراهة؟

ألن العبد كأنه يشتط لفعل الطاعة لربه أن هللا ُيقق له ما يريد ،مث يقدم له
ال ُقرىب والطاعة ،وهذا ال ينبغي من العبد مع املنعم عليه ،وهو هللا سبحانه.

 .418ما وجه كونه من العبادات؟
وجه ذلك أن هللا تعاىل امتدح املوفني ب ه ،فقال يف معرض مدحه م ﴿ :يُوفُو َن
ِ
ِ ِ
ريا﴾ (اإلنسان)7 :
ابلنَّ ْذر َوَخيَافُو َن يَ ْوًما َكا َن َشّرهُ ُم ْستَط ً
ويف احلديث( :من نذر أن يطيع هللا فليطعه) رواه البخاري ( ،)6696فحيث امتدح
دل ذلك على أنه مما ُيبه ويرضاه
هللا املوفني به ،وأوجب إمتامه إن كان طاعة ّ
وكل شيء ُيبه هللا ويرضاه فهو عبادة.
 .419كيف جيتمع يف النذر كونه منهيًا عنه ،وكونه عبادة؟
بيان هذا أن يُقال :إننا ننظر إىل النذر من ثالث جهات:

األوىل :من جهة أصل اإليقاع أي إنشاؤه وابتداؤه ،فهذا هو الذي ورد النهي
عنه كما يف احلديث :هنى النيب ﷺ عن النذر ،وقالَ( :ال تَْن ِذ ُروا ،فَِإ َّن
النَّ ْذ َر َال يُ ْغ ِين ِم َن الْ َق َد ِر َشْي ئًاَ ،وإَِّمنَا يُ ْستَ ْخَر ُج بِِه ِم َن الْبَ ِخ ِ
يل) .رواه
البخاري ( ،)6608ومسلم (.)1640

وهذا النهي إما للتحرمي أو للكراهة ،واملقصود أن هذا النهي عن ابتداء
النذر فقط ،أي عن إيقاعه ،لكن املكلَف يتعبد هلل أنه إن عقده فال
يعقده إال ابهلل جل وعال ،فهو هبذا االعتبار مأجور.
الثانية :أي ابعتبار عقده هلل تعاىل.
أيضا ابلوفاء به.
والثالثة :وهو متعبّد ً
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حمبواب ،مع احلكم عليه ابلكراهة؟
 .420كيف يكون النذر ً

روها من
يكون حمبواب من جهة الوفاء به الح ًقا وأهنا عبادة هلل تعاىل ،ويكون مك ً
جهة االبتداء وإلزام النفس أبمر هي غري ملزمة به.

 .421ماذا يرتتب على احلكم السابق؟
بناءً عليه :فمن نذر لغري هللا تعاىل فإنه يكون بذلك قد صرف عبادة لغري هللا
جل وعال ،ومن صرف عبادة لغري هللا فإنه مشرك الشرك األكرب ،كالذين
ينذرون للقبور واألموات والصاحلني ،وبعض األشجار واألحجار املعظمة
عندهم ،فإهنم بذلك قد وقعوا يف الشرك.
 .422ما دليل احلكم عليها أهنا من الشرك؟

دليل ذلك ما مضى من إثبات كون النذر عبادة ،وكل دليل يدل على أن من
صرف العبادة لغري هللا فهو مشرك.

 .423ما الفرق بني النذر الذي يكون شرًكا ،والذي يكون حر ًاما فقط؟
لي
النذر الشركي :هو أن يعقد النذر أصالً لغري هللا تعاىل ،كأن يقولٌ :
«نذر ع ّ
للويل الفالين ،أو القرب الفالين» وحنو ذلك ،فهو يف أصل عقد النذر
عقده لغري هللا تعاىل ،فهذا هو الشرك األكرب.
والنذر احملرم فقط :فهو النذر الذي يُعقد هلل تعاىل لكن على شيء حمرم ،كقول
علي أن
القائلٌ :
«نذر هلل على أن ال أصل أرحامي» ،أو يقول« :نذر ّ
مخرا» وحنو ذلك ،فهذا النذر ال يكون شرًكا؛ ألنه عقده هلل ،لكنه
أشرب ً
يكون حرا ًما ال جيوز الوفاء به حبال؛ ألنه على شي ٍء حمرم.
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 .424هل ينعقد النذر الشركي؟

النذر الشركي ال ينعقد أصالً ،وال كفارة فيه ،وإمنا فيه التوبة إىل هللا تعاىل.
ألحد أ ْن ي ِ
قال ابن تيميَّةَ" :اتَّ َفق العلماء على أنَّه ال َجيوز ٍ
يب
نذ َر لغ ِري هللاِ ،ال لنَ ٍّ
ُ
َ
َ
ُ
1
أن هذا نَ ْذر ِش ٍ
وال لغ ِري نَ ٍيب ،و َّ
رك ال يُوىف به".
ُ
ّ

احملرم ،هل ينعقد؟
 .425ما القول يف النذر ّ

نذر الشيء احملرم منعق ٌد ،لكن ال جيوز الوفاء به.

 .426هل فيه كفارة ميني؟
األرجح أن فيه كفارة يني حلديث( :النذر نذران؛ فما كان من نذر يف طاعة
هللا ،فذلك هلل وفية الوفاء ،وما كان من نذر يف معصية هللا ،فذلك للشيطان وال
وفاء فيه ،ويكفره ما يكفر اليمني) رواه النسائي ( )3845وصححه األلباين ()6804
املطلب اخلامس :ما يتعلق ابلذبح
 .427ما املقصود من هذا العنوان؟
املقصود به بيان ُحكم أكل البهائم اليت ينحرها املسلم ،حينما يكون هناك
سبب معني ،أو قصد حمدد يف حياته ،وتعلق هذا كله ابلعبادة هلل سبحانه.
 .428ما أقسام الذبح؟
قسمه أئمة اإلسالم إىل أقسام:
الذبح قد ّ

ذبح يُقصد االستمتاع ابللحم ،وهذا جائز ،لعموم قوله تعاىلَّ ﴿ :
األولٌ :
اللُ
الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاألَنْ َعا َم لَِْتَكبُوا ِمْن َها َوِمْن َها َأتْ ُكلُو َن ﴾ (غافر )79:وهذا

للصنعاين ()412/10
 - 1قاعدة جليلة (ص ،)230 :التنوير شرح اجلامع الصغريَّ ،
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القسم ال دخل له يف العقيدة ،وإمنا يتكلم عليه األئمة والفقهاء يف ابب
الزكاة.
ذبح يُقصد به إكرام الضيف ،كالذي يذبح يف األعراس وحنوها ،ومنه
الثانٌ :
حديث( :أومل ولو بشاة) ،وحديث( :ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر
يضا ال دخل له يف االعتقاد.
فليكرم ضيفه) ،وهذا أ ً

الثالث :الذبح للغري بقصد التقرب والتعبّد للمذبوح له ،كأن يذبح للجن أو
األموات ،وهذا هو الشرك األكرب ،ودليله قوله تعاىل﴿ :فَ ِ
ك
ص ِّل لَربِّ َ
َ
ِ
اي
َوا ْحنَْر ﴾ (الكوثر ،)2:وقوله تعاىل﴿ :قُ ْل إِ َّن َ
ص َالِيت َونُ ُسكي َوَْحميَ َ
ِِ
ِ
ني ﴾ (األنعام.)162:
ب الْ َعالَم َ
َوممََاِيت َّلل َر ِّ
الرابع :الذبح البدعي :وهو أن يتقرب إىل هللا إبزهاق الروح إبراقة الدم،

ويصحب فعله أمر حمدث كأن يتقرب جبنس مل ترد به الشريعة ،مثل:
التضحية ابلدجاج ،أو يالزم مكاان معينا العتقاد الربكة ،كأن يذبح هلل
عند قرب رجل صاحل أو غريه ،وهكذا ،وهذا حمرم.

التقرب إىل هللا إبراقة الدم فيما ُشرع كاألضحية
اخلامس :الذبح التعبدي :وهو ّ
والعقيقة وغريها.

ِ
س ِكي وحمْياي
 .429ما معىن كلمة {نسكي} يف قوله تعاىل{ :قُ ْل إ َّن صالِت ونُ ُ
ِِ
ب الْعال ِمني (})162
ومم ِات َّّلِل ر ِّ
النسك :يُطلق ثالثة اطالقات:
فتارة :يراد به العبادة عموماً ،كقوهلم :فالن انسك ،أي :عابد هلل عز وجل.
ص َالِيت
واترة :يراد به التقرب إىل هللا تعاىل ابلذبح ،كقوله تعاىل﴿ :قُ ْل إِ َّن َ
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ِِ
يك لَه وبِ َذلِ َ ِ
ِ
ِ
ت َوأ ََان
ك أُم ْر ُ
ب الْ َعالَم َ
اي َوممََ ِايت َّلل َر ِّ
ني (َ )162ال َش ِر َ ُ َ
َونُ ُسكي َوَْحميَ َ
ِِ
ني ﴾ (األنعام )163-162 :ويكن أن يراد ابلنسك هنا :التعبد
أ ََّو ُل الْ ُم ْسلم َ
فيكون من املعىن األول.
ضي تُم منَ ِ
اس َك ُك ْم فَاذْ ُك ُروا
واترة يراد أفعال احلج وأقواله ،كقوله تعاىل ﴿ :فَِإ َذا قَ َ ْ ْ َ
َّ ِ
ش َّد ِذ ْكرا﴾ (البقرة.)200:
اللَ َكذ ْك ِرُك ْم َ
آابءَ ُك ْم أ َْو أَ َ ً
 .430ما تبيان القول ابلذبح عند استقبال الرجل ألمري أو ملك؟
هذا له أحوال:
األول :شرك أكرب :إذا تُقرب به إىل القادم هبا.
الثاين :بدعة :إذا تقرب إىل هللا عند مروره.
الثالث :حمرم :إذا ذُبح مريداً للحم ،وكان يف فعله إسراف.
 .431هل يُستثىن املقدار يف الذبح لغري هللا ،صغرياً كان أو كبرياً؟
ال يستثىن ،فالذابح لغري هللا ملعون.
 .432ما دليل احلكم السابق؟

رسول هللا من ذبح لغري هللا".
عن علي  قال" :لعن ُ
ِ ِ
اللِ بِِه}" : -يعين ما
قال ابن عطية يف تفسري قوله تعاىل َ { -وَما أُه َّل لغَ ِْري ّ
ذبح لغري هللا تعاىل ،وقُصد به صنم أو بشر من الناس كما كانت العرب تفعل،
وكذلك النصارى ،وعادة الذابح أن يسمي مقصوده ويصيح به ،فذلك
1
إهالله".
رواه مسلم (.)1978

 - 1تفسري ابن عطية ( ،)21/5ويراجع كالم ابن تيمية يف هذا املوضوع :اقتضاء الصراط املستقيم ().563/2
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 .433ما قول العلماء يف هذا اجلانب؟

انعقد اإلمجاع على أن الذبح لغري هللا بنية التقرب والتعبد للمذبوح له شرك
أكرب خمرج عن امللة ابلكلية.

 .434ما األمثلة الدالة ألنواع الذبح لغري هللا تعاىل؟
منها :ما يذحبه عبّاد القبور إىل من يزعمون أنه من األولياء والصاحلني ،فهناك

من أييت ابلذبيحة من هبيمة األنعام أو من الدجاج وحنو ذلك فرييق
دمها على القرب أو قريبًا منه يف املكان املخصص لذلك متقرًاب بذلك
لصاحب القرب.

ومنها :ما يُذبح عند السحرة ،أو أبمرهم ملن خيدمهم من الشياطني ،متقربني به
إىل ذلك الشيطان ليحقق هلم بعض مقاصدهم.

ومنها :الدماء اليت تُراق عند بعض األشجار واألحجار املعظمة عند أهلها،
كما كان يفعل عند العزى والالت وغريمها.
ومنها :ما يُذبح عند قدوم بعض امللوك على بعض ،فإهنم يذحبون يف طريقه من
هبيمة األنعام ،وهذه الذبيحة حمّرمة على كل حال ،لكن إذا كان قصد
ذاحبها تعظيم املذبوح له والتقرب له فإهنا تكون من الشرك األكرب.

الصلح ،وهو أن بعض القبائل إذا أرادوا أن
ومنها :الذبيحة اليت تسمى ذبيحة ُ
يصلحوا بني شخصني أو قبيلتني فإهنم يذحبون هبيمة األنعام أمام من
يطلبون منه الصلح تعظي ًما له وتقرًاب لديه لريضى عنهم ،وهذه الذبيحة
هبذا االعتبار من الشرك األكرب املخرج عن امللة ،وأما إن مل يكن قد
صاحب ذلك قصد التعظيم والقربة فإهنا حمرمة فقط.
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 .435ما حكم الذبح مبك ٍ
ان يُذبح فيه لغري هللا؟
هذا ال جيوز.

 .436ما دليل هذا احلكم؟
عن اثبت بن الضحاك  قال :نذر رجل أن ينحر إبالً ببُوانة ،فسأل النيب
ﷺ فقال( :هل كان فيها وث ٌن من أواثن اجلاهلية يُعبد)؟ قالوا :ال .قال( :هل
كان فيها عيد من أعيادهم)؟ قالوا :ال .فقال للرجلِ ( :
أوف بنذرك ،فإنه ال
وفاء بنذ ٍر يف معصية ،وال فيما ال يلكه ابن آدم) .رواه أبو داود (.)3313
 .437ما وجه الداللة يف القول السابق؟
وجه الداللة أن اجلواب لو كان ب (نعم) ملا أجاز له النيب ﷺ أن يذبح يف ذلك
املكان ،وذلك دليل على أنه ال يذبح هلل ٍ
مبكان يذبح فيه لغري هللا.
 .438ما احلكمة من هذا املنع؟
احلكمة من ذلك هو هني هللا عز وجل ورسوله ﷺ ،فاملسلم يكفيه ذلك.
 .439ما املصاحل اليت ميكن تفريعها عن احلكمة السابقة؟
يتفرع عن احلكمة السابقة عدة مصاحل ،منها:
 أن من مقاصد الشريعة س ّد ذريعة مشاهبة املشركني فيما كان من عباداهتموعاداهتم ،فمنعت الشريعة الذبح هلل مبكان يذبح فيه لغري هللا س ًدا هلذه
الذريعة.
فسدا
 من مقاصد الشريعة إمخاد سنة اجلاهلية ،وإبطال آاثر الشرك والوثنيةً ،لذريعة إحياء شيء من سنتهم هنت الشريعة عن ذلك.
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 -أن املوافقة يف الظاهر توجب تواف ًقا وتو ّاداً يف الباطن ،ولذلك فنحن منهيون

عن التشبّه هبم حىت يف طريقة ترجيل الشعر ولبس النعل والصالة فيها،
فس ًدا لذريعة املوافقة يف الباطن منعت الشريعة هذه املوافقة يف الظاهر
فنهت عن الذبح هلل مبكان يذبح فيه لغري هللا تعاىل.

أيضا فيه س ّد الذريعة املفضية إىل الشرك.
 أن هذا ًاملطلب السادس :ما يتعلّق ابالستعاذة
 .440ما تعريف االستعاذة؟
التحصن.
هي :طلب العوذ من األمر املخوف ،وهي االلتجاء واالعتصام و ّ
 .441ما أنواع االستعاذة؟
األول :االستعاذة ابهلل تعاىل.
الثان :االستعاذة ابألموات وأصحاب القبور ،أو ابألحياء الغائبني ،أو
االستعاذة ابحلي فيما ال يقدر عليه إال هللا تعاىل.
الثالث :االستعاذة بغري هللا تعاىل فيما يقدر عليه املستعاذ به.
النوع األول :االستعاذة ابهلل تعاىل

 .442ما أمهية هذا النوع؟
أمهيته تظهر يف أنه املستحق لكمال االفتقار إليه ،واعتقاد كفايته ومتام محايته
من كل شيء حاضر أو مستقبل ،صغري أو كبري ،بشر أو غري بشر.
 .443ما دليل هذا التقرير من القرآن الكرمي؟
ب الْ َفلَ ِق (ِ )1م ْن َشِّر َما َخلَ َق (َ )2وِم ْن َشِّر َغا ِس ٍق
 قال تعاىل ﴿ :قُ ْل أَعُوذُ بَِر ِّ162

إِ َذا وقَب ( )3وِمن َش ِر النَّفَّا َاث ِت ِيف الْع َق ِد ( )4وِمن َش ِر ح ِ
اس ٍد إِ َذا َح َس َد﴾
ُ
َ ْ ّ َ
َ َ َ ْ ّ
َّاس ( )1ملِ ِ
َّاس ( )2إِلَِه النَّ ِ
ك الن ِ
ب الن ِ
اس (ِ )3م ْن
 قال تعاىل ﴿ :قُ ْل أَعُوذُ بَِر َِّ
َّ ِ
ص ُدوِر الن ِ
اخلَنَّ ِ
َشِّر الْ َو ْس َو ِ
اجلِنَّ ِة
َّاس (ِ )5م َن ْ
اس ْ
س ِيف ُ
اس ( )4الذي يُ َو ْس ِو ُ
َوالنَّا ِس﴾
ت بَِرِّيب َوَربِّ ُك ْم ِم ْن ُك ِّل
 وقوله تعاىل عن موسى ﷺَ ﴿ :وقَ َوسى إِِّين عُ ْذ ُ
ال ُم َ
ِ ِ ِ
احلِس ِ
ٍِ
اب ﴾ (غافر)27:
ُمتَ َك ّرب َال يُ ْؤم ُن بيَ ْوم ْ َ
 .444ما دليل هذا التقرير من السنة النبوية؟
ث َعلَْي ُك ْم َع َذ ًااب ِم ْن فَ ْوقِ ُك ْم أ َْو
 قال تعاىل ﴿ :قُ ْل ُه َو الْ َق ِاد ُر َعلَى أَ ْن يَْب َع َِ
ِ ِ
ِ
ِ
س بَ ْع ٍ
ف
يق بَ ْع َ
ض انْظُْر َكْي َ
م ْن َْحتت أ َْر ُجل ُك ْم أَْو يَْلبِ َس ُك ْم شيَ ًعا َويُذ َ
ض ُك ْم َأبْ َ
ف ْاآل َاي ِت لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْف َق ُهو َن ﴾ (األنعام )65:وقال ﷺ بني ذلك ":أَعُوذُ
صِّر ُ
نُ َ
ك " .رواه البخاري (.)4628
بَِو ْج ِه َ
 ويف احلديث فيمن آمله شيء من بدنه فليضع إصبعه عليه ،وليقل( :بسم(سبعا) ) .رواه ابن
هللا ،أعوذ بعزة هللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ً
ماجه()3522

 ﷺ أنه كان يقول ( :وأعُوذ برضاك من سخطك). -ويف دعاء الصباح واملساء ( :وأعُوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت).

رواه مسلم (.)486
رواه أبو

داود (.)5074

وقال ﷺ ":أعُوذ بكلمات هللا التا ّمات من شر ما خلق". .445ما حكم االستعاذة بصفة من صفات هللا سبحانه؟
االستعاذة ابلصفة جائزة ابتفاق أهل السنة واجلماعة،
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رواه مسلم (.)2708

 .446ما دليل اجلواز على هذا احلكم؟

النصوص السابقة فيها االستعاذة ابلوجه والعزة والقدرة والعظمة والكالم
فدل ذلك على
والرضا ،وهي من الصفات الثابتة ابلكتاب والسنة هلل سبحانهّ ،
جل وعال.
جواز االستعاذة بصفاته ّ

النوع الثان :االستعاذة ابألموات
 .447ما املقصود من هذا العنوان؟
يقصد به بيان حكم الشرع فيمن يتوجه لألموات لطلب العوذ والنصرة مما خيافه.
 .448ما مشروعية االستعاذة ابألموات؟
هذه االستعاذة الشك أهنا من الشرك األكرب.
 .449ما مثال هذه االستعاذة يف حياة بعض الناس؟
مثل من يستعيذ مبا يعتقد الناس عند املزارات واألضرحة ،أو أي إنسان ميت،
ف شر بعضهم ،أو ابألحياء
أو االستعاذة مبخلوق غائب مثل اجلن لك ّ
ابحلي فيما ال يقدر عليه إال هللا تعاىل ،وحنو ذلك.
الغائبني ،أو االستعاذة ّ
 .450ما دليل هذا التحرمي؟
دليله قوله تعاىل﴿ :وأَنَّهُ َكا َن ِر َجا ٌل ِمن ِْ
اإلنْ ِ
اجلِ ِّن فَ َزا ُدوُه ْم
س يَعُوذُو َن بِ ِر َج ٍال ِم َن ْ
َ
َ
َرَه ًقا ﴾ (اجلن ،)6:وألن االستعاذة يف األمر الذي ال يقدر عليه إال هللا تعاىل نوع
من أنواع العبادة ،واملتقرر يف العقيدة :أن من صرف عبادة لغري هللا فإنه مشرك.
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النوع الثالث :االستعاذة بغري هللا تعاىل فيما يقدر عليه املستعاذ به.
 .451ما مثال هذا النوع؟
مثاله طلب العوذ والنجدة لو اعتدى على إنسان حيوان أو شخص ظامل.
 .452ما حكم االستعاذة بغري هللا تعاىل فيما يقدر عليه املستعاذ به؟
هذا ال أبس به.

 .453هل هو من العبادة؟
ال ،ليس من العبادة يف شيء.
 .454ما التوجيه الواجب التنبيه عليه مع أنه ليس من العبادة؟
واجب العلم أن املعيذ يف احلقيقة هو هللا ،وهذا املخلوق إمنا هو سبب فقط.
 .455ما دليل جواز هذا الضابط من الناحية الشرعية؟
تشرف هلا تستشرفه ،ومن وجد ملجأً أو
دليل قوله ﷺ يف ذكر الفنت( :من ّ
معاذًا فليعذ به) رواه البخاري ( ،)7081ومسلم(.)2886
وقد ّبني النيب ﷺ هذا امللجأ واملعاذ بقوله( :فمن كان له إبل فليلحق إببله).
رواه مسلم (.)2887

وورد أن امرأة من بين خمزوم سرقت ،فأت ي هب ا النيب ﷺ فع اذت أبم سلم ة.

رواه البخاري ( )3733ومسلم (.)1689
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املطلب السادس :ما يتعلق ابالستعانة واالستغاثة
 .456ما تعريف االستعانة واالستغاثة؟
االستعانة طلب العون ،واالستغاثة طلب الغوث.
 .457ما أقسامهما؟

كل منهما ينقسم إىل أقسام:

األول :االستعانة واالستغاثة ابهلل تعاىل.
الثان :االستعانة واالستغاثة ابألموات أو ابألحياء الغائبني أو ابألحياء احلاضرين
يف األمر الذي ال يقدر عليه إال هللا تعاىل.
الثالث :االستعانة واالستغاثة ابألحياء يف األمر الذي يقدرون عليه.
القسم األول :االستعانة واالستغاثة ابهلل تعاىل
 .458ما مثال االستعانة؟
ِ
ني ﴾ (الفاحتة)5:
مثاهلا قول العبد يف صالته ﴿ :إِ َّاي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ َّاي َك نَ ْستَع ُ
 .459ما حكم هذه االستعانة؟
هذه االستعانة هي املتضمنة لكمال الذلة واخلضوع واالنكسار له ج ّل وعال،
فهذه من أفضل األعمال وأكملها ،وهو دأب الرسل عليهم السالم.
واحلث إليها؟
 .460ما دليل مشروعية االستغاثة ابهلل،
ّ
ِ
َين ُممِ ّد ُكم ِأبَلْ ٍ
ف ِم َن الْ َم َالئِ َك ِة
ب لَ ُك ْم أِّ
قال تعاىل ﴿ :إِ ْذ تَ ْستَغيثُو َن َربَّ ُك ْم فَا ْستَ َجا َ
ْ
ِِ
ني ﴾ (األنفال.)9:
ُم ْردف َ
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القسم الثان :االستعانة واالستغاثة ابملخلوقني:
 .461ما حكم االستعانة واالستغاثة ابألموات ،أو ابألحياء الغائبني ،أو ابألحياء
احلاضرين يف األمر الذي ال يقدر عليه إال هللا تعاىل؟
هذه هي االستعانة واالستغاثة الشركية ،أي الشرك األكرب.
 .462ما سبب احلكم أبنه شرك؟
ألنه ال يفعله إال من يعتقد أن هلؤالء تصرفًا خفيًا يف الكون ،فيجعل هلم حظًا
من الربوبية ،والتصرف يف الكون ،وألن االستعانة واالستغاثة نوع من الدعاء،
وقد تق ّدم أن من صرف دعاء املسألة لغري هللا يف األمر الذي ال يقدر عليه إال
هللا تعاىل فقد وقع يف الشرك األكرب.
 .463ما الدليل على كفره؟
ِ
ِ
يب الْ ُم ْ
ضطََّر إِ َذا َد َعاهُ َويَكْش ُ
ف ال ّسوءَ َوَْجي َعلُ ُك ْم ُخلَ َفاءَ
قال تعاىل ﴿ :أ ََّم ْن ُجي ُ
ْاألَْر ِ
اللِ قَلِي ًال َما تَ َذ َّك ُرو َن ﴾ (النمل.)62:
ض أَإِلَهٌ َم َع َّ
القسم الثالث :االستعانة واالستغاثة ابألحياء يف األمر الذي يقدرون عليه
 .464ما حكم القسم الثالث وهو االستعانة واالستغاثة ابألحياء يف األمر الذي
يقدرون عليه؟
هذا ال أبس به.
 .465هل هو من العبادات؟
ليس ذلك من العبادة يف شيء.
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 .466ما دليل هذا احلكم؟

دليله قوله تعاىل ﴿ :فَا ْستَ غَاثَهُ الَّ ِذي ِم ْن ِش َيعتِ ِه َعلَى الَّ ِذي ِم ْن َع ُد ِّوهِ فَ َوَكَزهُ ُمو َسى
ضى َعلَْي ِه ﴾ (القصص )15:وكاستغاثة الغريق ،أو من سقط يف حفرةٍ مبن
فَ َق َ
يستطيع إنقاذه من ذلك ،فهذا ال أبس به.

املطلب السابع :ما يتعلق ابلتوكل
 .467ع ّرف التوكل لغة وشرعا؟
يف اللغة :االعتماد على الغري يف أمر ما.
واصطالحا :هو صدق االعتماد القليب على هللا تعاىل كفاية وحسبًا يف جلب
1
املنافع ودفع املضار ،من أمور الدنيا واآلخرة كلها مع فعل األسباب.
2
الل ،واليأس عما يف أيدي الناس.
وقال اجلرجاين :التوكل هو الثقة مبا عند ّ
 .468ما أنواع التوكل؟
األول :التوكل على هللا تعاىل وحده.
الثاين :توّكل السر على غري هللا.
الثالث :التوكل على الغري فيما يقدر عليه.
الرابع :التوكل على الغري فيما يقدر عليه.
النوع األول :التوكل على هللا تعاىل وحده.
 .469ما املقصود هبذا النوع؟
 - 1العلوم واحلكم البن رجب (ص)409 :
 - 2التعريفات (ص)74 :
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املقصود به السعي جللب اخلريات أبنواعها ،ودفع املضرات أبنواعها ،وهو التوكل
الشرعي.
 .470ما حكم هذا النوع؟
يتم اإليان إال به.
هذا من متام اإليان الواجب ،أي أنه ال ّ
 .471ما دليل هذا النوع؟
قال تعاىل ﴿:وعلَى َِّ
ِِ
ني ﴾ (املائدة.)23:
ََ
الل فَتَ َوَّكلُوا إِ ْن ُكْن تُ ْم ُم ْؤمن َ
وقال تعاىل ﴿:ومن ي ت وَّكل علَى َِّ
سبُهُ ﴾ (الطالق.)3:
َ َ ْ ََ َ ْ َ
الل فَ ُه َو َح ْ
النوع الثان :توّكل السر على غري هللا
 .472ما املقصود هبذا النوع؟ وما حكمه؟
معناه أن يتوكل اإلنسان على ٍ
ميت يف جلب منفعة ،أو دفع مضرة ،وهذا شرك
أكرب.
 .473ما سبب احلكم عليه ابلشرك؟

ألنه ال يقع إال ممن يعتقد أن هلذا امليت تصرفًا خفيًا يف الكون.

 .474هل احلكم خيتلف وفق نوع من يتم التعلق به؟
ال فرق يف احلكم بني أن يكون ذلك امليت نبيًا أو وليًا ،أو غريمها.
 .475هل هذا ممكن وقوعه من اإلنسان احلي مع إنسان حي؟

نعم ،فهناك من خياف من عقوبة شيخه إذا خالف أمره ،أكثر من خوفه من
عقوبة هللا تعاىل.
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النوع الثالث :التوكل على هللا وغريه.
 .476ما املقصود هبذا النوع؟
يُقصد به التوكل على الغري فيما يقدر عليه ،مع اعتماد القلب على ذلك الغري
يف حصول املطلوب أو دفع املرهوب.
 .477ما حكم هذا النوع؟

هذا شعبة من الشرك ،لكنه من الشرك األصغر.

 .478ما سبب احلكم عليه هبذا؟
تعليل هذا يرجع لقوة تعلق القلب به ،مع وجود تعلّق ابهلل سبحانه.
النوع الرابع :التوكل على الغري فيما يقدر عليه
 .479ما املقصود هبذا النوع؟
يُقصد به التوكل على الغري فيما يقدر عليه ،مع اعتماد القلب بكليته على هللا
تعاىل ،واعتقاد أن ذلك إمنا هو سبب يف حتصيل األمر املطلوب فقط.
 .480ما مثال هذا النوع؟
مثاله كمن ينيب غريه يف أم ٍر تدخله النيابة ،فهذا ال أبس به ،وهو هبذا االعتبار
أييت مبعىن الوكالة ،وقد وكل النيب ﷺ على الصدقة عماالً وحفاظًا ،ووكل يف
إثبات احلدود وإقامتها ،ووكل علي بن أيب طالب يف ذبح ما مل يذبح من هديه
وأن يتصدق جبلودها وجالهلا.
 .481ما حكم هذا النوع؟
هذا جائز ابإلمجاع.
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 .482ما خالصة التبيان السابق؟

تبني هبذا أن:
النوع األول :هو حقيقة اإليان ومتامه الواجب.
والنوع الثاين :شرك أكرب.
والثالث :شرك أصغر.
والرابع :ال أبس به.

املطلب الثامن :ما يتعلق ابخلوف
 .483ما تعريف اخلوف؟
اخلوف هو الذعر ،وهو نوع انفعال ُيصل يف النفس له أثر ظاهر بسبب توقع
ما فيه هالك ،أو ضرر ،أو أذى.
 .484ما أنواع اخلوف؟
ذكر أهل العلم أنه أنواع:
األول :اخلوف الطبيعي اجلبلي.
الثاين :اخلوف الذي تسميه العلماء خبوف السر.
الثالث :اخلوف الذي يوجب لصاحبه ترك واجب ،أو فعل حمرم.
النوع األول :اخلوف الغريزي
 .485ما مثال هذا النوع من اخلوف؟
خوف اإلنسان من النار أن حترقه ،أو من السبُع أن أيكله ،أو من الغرق.
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 .486هل هناك من حم ُذور شرعي يف مثل هذا اخلوف؟
ال ،فهذا خوف ال يُالم اإلنسان عليه ،ألنه يف فِطرة كل خملوق.
 .487ما دليل هذا احلكم؟
من أدلته:
س ِمْن ُه ْم ِخي َفةً قَالُوا َال َختَ ْ
ف َوبَشَُّروهُ
 قال تعاىل عن إبراهيم ﷺ﴿:فَأ َْو َج َبِغُ َالٍم َعلِي ٍم ﴾ (الذارايت )28:وهذا خوف طبيعي ال يُالم العبد عليه.
َصبَ َح ِيف
 ونعلم أبن موسى ﷺ وقع يف اخلوف الغريزي ،قال تعاىل ﴿:فَأ ِْ ِ ِ
ب ﴾ (القصص)18:
الْ َمدينَة َخائ ًفا يَََتقَّ ُ
النوع الثان :خوف السر
 .488ملاذا وصفه العلماء :خبوف السر؟
أطلق عليه مسمى خوف السر ،ألن هناك من خياف من ق ٍرب أو ٍ
ميت ،أو
غائب بعيد عنه أن يصيبه أبذى ،فهذا اخلوف ليست له أسبااب معلومة.
 .489ما حكم هذا النوع؟

هذا اخلوف شرك أكرب ،خمرج عن امللة.

 .490ما دليل هذا احلكم؟
ض ِآهلَتِنَا بِ ُسوٍء﴾
قال تعاىل عن قوم هود أهنم قالوا له﴿:إِ ْن نَ ُق ُ
ول إَِّال ْاع ََت َاك بَ ْع ُ
(هود )54:فقد كانوا يظنون ويعتقدون فيها أهنا تصيب من أنكر عبادهتا ابألذى،
مع أهنا حجارة ال تضر وال تنفع.
 .491ما تعليل هذا اخلوف؟
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تعليله أنه مل يصدر هذا اخلوف من اإلنسان إال العتقاده أن هلذا املخوف منه
قادرا على أن يصيبه أبذى بقوته الذاتية ،بعيدا
تصرفًا خفيًا يف حياته؛ بكونه ً
عن قدر هللا تعاىل.
النوع الثالث :اخلوف من فعل الطاعات
 .492ما احلكم يف اخلوف الذي يوجب لصاحبه ترك واجب ،أو فعل حمرم؟
هذا اخلوف حر ٌام يف ذاته؛ ألنه وسيلة إىل احلرام ،ووسائل احلرام حرام.
 .493ما دليل هذا احلكم؟
ِ
ف أَولِياءه فَ َال َختَافُوهم وخافُ ِ
ون إِ ْن ُكْن تُ ْم
ُْ َ َ
قوله تعاىل﴿:إَِّمنَا ذَل ُك ُم الشَّْيطَا ُن ُخيَِّو ُ ْ َ َ ُ
ِِ
ني﴾ (آل عمرآن)175:
ُم ْؤمن َ
 .494ما أمثلة هذا النوع من اخلوف؟
من أمثلته :اخلوف الذي ُيمل صاحبه على ترك النصيحة املتعيّنة عليه،
واخلوف الذي يوجب ترك اجلهاد ،واخلوف الذي يوجب طاعة املخلوق يف
معصية اخلالق.
 .495ما مذهب أهل السنة يف اجلمع بني اخلوف والرجاء؟
مذهبهم أنه البد أن يعبد العبد ربه هبما ،أي أن يعبده راغبًا راهبًا.
 .496ما أدلة هذا التقرير؟
اخلري ِ
ِ
ِ َّ
ات َويَ ْد ُعونَنَا َر َغبًا َوَرَهبًا َوَكانُوا لَنَا
قال تعاىل﴿:إهنُْم َكانُوا يُ َسارعُو َن ِيف َْْ َ
ِِ
ني﴾ (األنبياء)90:
َخاشع َ
173

 .497ملاذا جيب االعتدال يف هذه القضية بني اجلانبني؛ اخلوف والرجاء؟
ذلك ألنه من عبد هللا ابلرجاء وحده أ ِمن من مكر هللا ،ومن عبده ابخلوف
وحده وقع يف اليأس من رمحة هللا ،ومن عبده ابخلوف والرجاء فهو املوحد
املهدي إىل احلق ،والبد من استوائهما فال يغلب اخلوف على الرجاء ،وال
يغلب الرجاء على اخلوف فيهلك.
 .498مىت يكون التغليب ألحدمها جائزا؟
إذا كان هناك مقتضى لتغليب أحدمها فإنه يغلّبه ،وإال فاألصل استوائهما.
 .499ما مواضع هذا التغليب؟
إذا كان العبد يف سكرات املوت فالبد من تغليب جانب الرجاء حىت ُيصل له
إحسان الظن بربه ،كما يف احلديث( :أان عند ظن عبدي يب) رواه البخاري
تن أحدكم إال وهو ُيسن الظن بربه) رواه
( ،)7405ويف احلديث اآلخر( :ال يو ّ
أمحد ( ،)14481وطريق إحسان الظن تغليب الرجاء.
ومثال آخر :عند التوبة من املعاصي فإنه البد أن يغلّب جانب الرجاء.
 .500كيف تتحقق اخلشية من هللا؟
تتحقق اخلشية ابجتماع اخلوف والرجاء ،ليقود األمر بعد ذلك للحب.

املطلب التاسع :ما يتعلق ابألميان (احللف).
 .501ما املقصود من هذا العنوان؟

املقصود به بيان احلكم الشرعي ملا يُقسم (ُيلف) به املسلم يف كالمه.

 .502األصل يف احللف من الناس أن يكون مبن؟
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األصل فيه أن يكون منهم فقط ابهلل سبحانه ،أو أبمسائه أو صفاته.
 .503ما الدليل على حترمي احللف بغري هللا؟
دليله النصوص اآلتية:
 قوله ﷺ( :من حلف بغري هللا فقد كفر أو أشرك) .رواه أبوداود (.)3251وداي أتى النيب ﷺ ،فقال« :إنكم تشركون ،تقولون ما شاء
 وعن قتيلة أن يه ًهللا وشئت ،وتقولون :والكعبة» .فأمرهم النيب ﷺ إذا أرادوا أن ُيلفوا أن
يقولوا( :ورب الكعبة ،وأن يقولوا :ما شاء هللا مث شئت) .رواه النسائي ()3773
 وقال ﷺ( :ال حتلفوا ِبابئكم ،ومن حلف ابهلل فليص ّدق ،ومن ُحلف لهابهلل فلريض ،ومن مل يرض فليس منا) .رواه ابن ماجه (.)2101
األميان؟
 .504ما قاعدة أهل السنة واجلماعة يف ْ
القاعدة عندهم تقول( :هللِ أن ُيلف مبا شاء من خملوقاته ،وليس للعبد أن
ُيلف إال ابهلل ،أو ص ٍ
فة من صفاته).
 .505ما توضيح هذه القاعدة ما سبق وفق األدلة؟

توضيحها أن هللا تعاىل له أن يُقسم مبا شاء من خملوقاته ،أما املخلوق فليس له
أن يقسم إال ابهلل سبحانه أو أبمسائه احلسىن ،أو صفاته العلية.

 .506ما بيان القسم من هللا تعاىل؟
َّم ِ
حا َها (َ )1والْ َق َم ِر إِ َذا تَ َال َها ﴾ (الشمس)2-1:
س َو ُ
ضَ
مثل قوله تعاىلَ ﴿:والش ْ
وقوله تعاىلَ ﴿ :والْ َف ْج ِر (َ )1ولَيَ ٍال َع ْش ٍر ﴾ (الفجر )2-1:وحنو ذلك.
 .507ما تعليل القول فيما سبق أن هلل تعاىل أن يقسم مبا يشاء من اخللق؟
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تعليله أن يُقال أن ربنا جل وعال ال يدخل حتت األحكام الشرعية حىت نقول:
علوا كب ًريا ،وما أقسم هللا
هذا واجب عليه ،أو هذا حمرم عليه ،تعاىل هللا عن ذلك ً
به فقد عظّمه.
 .508بعضهم يتهاون يف قضية احللف بغري هللا ،ما القول يف أمره؟
إيل من أن
هذا أمر خطري ،قال ابن مسعود « :ألن أحلف ابهلل ك ً
اذاب أح ّ
ب ّ
أحلف بغريه صادقًا» .مصنف عبد الرزاق (.)15929
 .509ما تعليل القول مع مقولة ابن مسعود ؟
تعليله أن احللف ابهلل كاذ ًاب معصية ،واحللف بغري هللا شرك وإن كان القائل
صادقًا.
 .510هل حترمي احللف بغري هللا مما أمجع عليه العلماء؟
أيضا اإلمجاع املنعقد على املنع من احللف بغري هللا تعاىل وال
نعم ،فمن األدلة ً
عربة مبن قال بغري ذلك ملخالفته هلذه النصوص الصرُية الصحيحة.
 .511ما حكم احللف بغري هللا تعاىل؟
من حلف بغري هللا تعاىل فقد وقع يف الشرك األصغر.
وإن كان قد صاحب احللف تعظي ٌم كتعظيم هللا تعاىل ،فإنه يف هذه احلالة يكون
قد وقع يف الشرك األكرب.
 .512من الذي يقع يف قلبه الشرك األكرب يف احللف؟
كاذاب فإنه
هذا مثل ما يفعله عبّاد القبور واألولياء ،فإن أحدهم إذا أراد أن ُيلف ً
ُيلف ابهلل تعاىل ،وإذا أراد أن يغلّظ األيان ويربّ فيها ويظهر أنه صادق فإنه
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ُيلف بوليّه الذي يعظمه ،وهذا عني الشرك األكرب والشك.
 .513ما كفارة احللف بغري هللا تعاىل؟
ال ِيف َحلِ ِف ِه:
ف ،فَ َق َ
كفارة ذلك أن يقول" :ال إله إال هللا" ،حلديثَ ":م ْن َحلَ َ
اللُ " .رواه البخاري ( ،)6650ومسلم(.)1647
ِاب َّلال ِت َوالعَُّزى ،فَ ْليَ ُق ْل :الَ إِلَهَ إَِّال َّ
لتمسك هبذه الكفارة؟
 .514ما تعليل ا ّ
ألنه هبذا احللف قد جرح توحيده ابلشرك ،فالبد من جرب ذلك اجلرح إن كان
أكربا.
أصغرا ،أو يكون بذلك ً
جمددا إسالمه إن كان ً
الشرك ً
 .515ما األمثلة الدالة على احللف بغري هللا تعاىل؟

من ذلك:
 احللف ابلنيب ﷺ فيقول :والنيب ،أو حياة النيب. احللف ابألمانة ،فيقول :واألمانة. احللف ابلشرف ،فيقول :وشريف ،أو وشرف أيب أو أمي. احللف ابلبدوي ،أو زينب ،أو نفيسة. احللف برأس ٍأحد من املخلوقني ،مثل قول بعضهم :رأس أمي وأيب.
 احللف ابلعهد وامليثاق ،أو ابلكعبة ،أو مبقام إبراهيم ﷺ ،أو بتبة القربالفالين ،أو ابلعيش وامللح.
 -مقولة :وحياتك اي فالن ،أو وحيايت ،وحنو ذلك.

 .516ما حكم تلك األميان؟
حمرمة وشرك؛ ألن احللف عبادة ،فال يُعقد إال ابهلل تعاىل.
كلها ّ
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 .517هل جيب تنبيه احلالف لو قال مثل تلك األلفاظ؟
نعم ،فهو من ابب تغيري املنكر.

 .518ما حكم احللف آبايت هللا؟
هذا السؤال جممل يف تقديه ،وجوابه البد فيه من التفصيل ابلبيان:
 إن كان يريد ابآلايت أي اآلايت الكونية؛ كالشمس والقمر والنجومواجلبال ،فهذه كلها خملوقة ،وال جيوز احللف بشيء من املخلوقات.
 إذا كان يقصد ابآلايت أي اآلايت الشرعية ،مثل القرآن فإنه آايت ،كماِ َّ ِ
ين أُوتُوا الْعِْلم ﴾ (ص)49:
ت بَيِّنَ ٌ
آاي ٌ
ات ِيف ُ
قال تعاىل ﴿:بَ ْل ُه َو َ
ص ُدور الذ َ
َ
ٍ
حينئذ جائز ابعتبار أن هذه اآلايت من كالم هللا تعاىل ،وكالمه
فحلفه هبا
تعاىل صفة من صفاته ،وقد تقرر جواز احللف بصفات هللا.
 .519ما حكم قول بعض الناس( :يف ذ ّميت)؟
هذا فيه تفصيل الحتمال اختالف مقاصد الناس ،وبيان هذا:
 إن كان يقصد هبا عقد اليمني ،فهذا ال جيوز؛ ألن الذمة خملوقة ،وقد تقررلنا أنه ال جيوز احللف ابملخلوق.
 إن كان ال يقصد هبا عقد اليمني ،وإمنا يقصد أنه يتحمل حقيقة اخلرب ،كأنهيقول( :يف عهدي ،ويف ذميت ،إن كان كذ ًاب) ،فهذا ال أبس به.
 .520ما حكم التعلّق ابلقول السابق؟

حينما نعلم أبن غالب الناس قد ي ِ
شكل عليهم هذا اللفظ ،وال يفهمون منه إال
ُ
ف عن التلفظ به ،مع العدول عنه إىل األيان اليت ال
أنه حلف ،فالواجب الك ّ
إشكال فيها؛ ألن ذلك سبب حلماية جناب التوحيد.
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 .521ما حكم اإلكثار من احللف؟
هذا منا ٍ
ف لكمال تعظيم هللا تعاىل واحتام أمسائه وصفاته.
 .522ما تعليل احلكم السابق؟
مر عظيم ،فال ينبغي أن يُقال إال على أتكيد
ذلك ألن احللف به سبحانه أ ٌ
األشياء العظيمة املهمة ،وأما سفاسف األمور وترهات األقوال ،فإنه ينبغي تنزيه
أمساء هللا وصفاته أن تذكر لتأكيد مثل ذلك.
 .523ما دليل احلكم السابق؟
نعلم أنه مل يرد يف القرآن أن هللا تعاىل أمر نبيه أن ُيلف به سبحانه إال على
األشياء العظيمة؛ كأمر املبعث واملعاد ِ
وصدق القرآن ،ونعلم أن هللا أمران بقوله:
ك ْم ﴾(املائدة.)89:
اح َفظُوا أ َْيَانَ ُ
﴿ َو ْ
 .524ماذا تشمل اآلية السابقة من فوائد؟
تشمل الفوائد اآلتية:
 عدم اإلكثار من احللف - .احللف ابهلل وأمسائه وصفاته فقط. التكفري عند احلنث. الوفاء مبا حلف عليه. .525ما النصوص النبوية يف التنبيه على خطورة اإلكثار من احللف؟
 عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :احللف منفقة للسلعة ،ممحقةللكسب) .رواه البخاري ( ،)2087ومسلم (.)1606
 وعن سلمان  قال :قال رسول هللا ﷺ( :ثالثة ال يكلمهم هللا ،واليزكيهم ،وهلم عذاب أليم :أشيمط زان ،وعائل مستكربَ ،وَر ُج ٌل َج َع َل هللاَ
179

اعةً؛ ال يشتي إال بيمينه ،وال يبيع إال بيمينه).
بِ َ
ضَ

رواه الطرباين (.)821

 .526كيف كان توجيه سلف األمة ألوالدهم يف قضية احللف؟
من عميق فهم السلف وتعظيمهم هلل سبحانه أهنم كانوا يضربون صغارهم على
الشهادة والعهد ،كما قاله إبراهيم النخعي رمحه هللا تعاىل ،واليمني نوع من
الشهادة ،فهذا فيه تربية على تعظيم هللا تعاىل.
املطلب العاشر :ما يتعلق ابإلقسام على هللا.
 .527ما معىن هذا العنوان؟
بيان حكم قول :وهللا ال يكون كذا وكذا ،وهللا ال يغفر هللا لفالن.
 .528هل احلكم على هذه األقوال خيتلف؟
نعم ،فإن كان احلامل على ذلك قوة الثقة ابهلل ،مع االعتاف ابلضعف فيقسم
على هللا ابلنصر ،فهذا جائز.
وإذا كان احلامل :الغرور والعُجب ،وأنه يستحق على هللا كذا وكذا ،فهو حمرم.
املطلب احلادي عشر :ما يتعلق ابالستشفاع على هللا على خلقه.
 .529كيف يتحقق مثل هذا األمر؟
يتحقق مبثل مقولة اإلنسان :نستشفع ابهلل عليك.
 .530ما حكم هذه املقولة؟
التحرمي ،ألنه سبحانه أعظم شأان من أن يتوسل به إىل خلقه.
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لتربك
املطلب الثان عشر :ما يتعلق اب ّ

1

ربك؟
 .531ما تعريف الت ّ
التربك :هو طلب الربكة ورجاؤها واعتقادها يف شيء ما.
 .532ما معىن الربكة؟

هي كثرة اخلري ودوامه يف ش ٍ
يء ما.

 .533ما األصل يف حتقيق هذا املعتقد؟
األصل فيه التوقف على ورود الدليل ،مبعىن أنه ال جيوز اعتقاد الربكة ،أو تسويغ
طلبها من شيء إال وعلى ذلك دليل صحيح صريح.
 .534ما علّة هذا التوقف فيها؟
علته أن وجود الربكة يف مك ٍ
ان ،أو زما ٍن ،أو شخص من األمور الغيبية اليت ال
تدرك ابلعقل ،وقد تقرر يف قواعد الشرع أن الغيب مبناه على التوقف.
 .535ما القاعدة عند أهل السنة يف اعتقاد الربكة يف الذوات واألماكن واألزمنة؟

القاعدة تقول( :األصل يف بركة الذوات واألماكن واألزمنة التوقيف على
الدليل).

 .536ما توضيح القاعدة السابقة؟
معناها أن يُقال :إنه ال جيوز اعتقاد أن هذه الذات ،أو أي مكان ،أو زمان أنه
 - 1كتاب التربك أنواعه وأحكامه ،انصر بن عبد الرمحن اجلديع
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دليل من كتاب هللا ،أو صحيح السنة.
ٌ
مبارك ،إال وعلى ذلك االعتقاد ٌ
 .537ما األمثلة على وجود الربكة لألمور السابقة؟
يف األزمنة :مثل شهر رمضان ،والعشر األول من ذي احلجة.
يف األماكن :مثل مكة ،واملدينة النبوية.
يف األعيان :مثل ذات األنبياء ،والصاحلني والعسل ،وحبة الربكة ،والغنم.
يف األعمال :كاألعمال الصاحلة ،و ّبر الوالدين ،وقراءة القرآن الكرمي.

 .538من هو املتبارك من مجيع الوجوه؟
الل أَحسن ْ ِِ
ني﴾ (املؤمنون)14:
اخلَالق َ
هو هللا سبحانه وتعاىل ،قال تعاىل﴿ :فَتَ بَا َرَك َُّ ْ َ ُ
 .539هل جيوز إطالق لفظ (تبارك) على غري هللا تعاىل؟
ال جيوز ذلك؛ ألن واضع الربكة هو هللا تعاىل.
 .540ما األقوال املخالفة عند بعض الناس يف استعمال الربكة؟
من ذلك مقوالهتم :تباركت علينا اي فالن ،أو فالن ابرك حبضوره هذا املشروع،
احملرمة.
أو ابرك هذا احلفل ،كل ذلك من اإلطالقات ّ
 .541من الذي مبقدوره منح الربكة للمخلوقات؟
ال يقدر على هذا إال هللا سبحانه ،فمن شاء جعله سبحانه مباركا ،من
األحياء ،أو اجلمادات ،أو األزمنة أو األمكنة ،أو األعمال.

182

أوال :الربكة يف النيب ﷺ
 .542يف أي شيء تكون الربكة يف النيب ﷺ؟
تكون الربكة يف ذاته وآاثره ﷺ.
 .543ما دليل وجود الربكة يف ذات النيب ﷺ؟

صحت يف هذا النصوص الكثرية ،فمن ذلك:
ّ
 تربّك الصحابة ﷺ بفضل وضوئه ﷺ وبنخامته ،كما يف حديث صلحاحلديبية( :ما تنخم رسول هللا ﷺ نامة إال وقعت يف كف ٍ
رجل منهم،
فدلك هبا وجهه وجلده ،وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه) .رواه
البخاري ()2731

 تربكهم ابملاء الذي غمس فيه ﷺ يده ،فقد روى أنس  أنه قال ( :كانرسول هللا ﷺ إذا صلى الغداة جاء خدم املدينة ِبنيتهم فيها املاء ،فما
يؤتى إبان ٍء إال غمس يده فيه ،فرمبا جاءوه يف الغداة الباردة فيغمس
يده فيه) .رواه مسلم (.)2324
 التربك بشعره ﷺ ،فعن أنس  أن النيب ﷺ أتى مىن فأتى اجلمرة فرماها،(خ ْذ) ،وأشار إىل جانبه األين،
مث أتى منزله مبىن فنحر ،مث قال للحالقُ :
مث األيسر ،مث جعل يعطيه الناس .رواه مسلم ()1305
 التربك بعرقه ﷺ ،فعن أنس  قال :كان النيب ﷺ يدخل بيت أم سليمفينام على فراشها وليست فيه ،قال :فجاء ذات يوم فنام على فراشها،
فأتت ،فقيل هلا :هذا النيب ﷺ انم يف بيتك على فراشك ،قال :فجاءت
وقد َعَرق واستنقع عرقه على قطعة أدمي على الفراش ،ففتحت عتيدهتا
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فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره يف قواريرها ،ففزع النيب ﷺ فقال( :ما
تصنعني اي أم سليم؟) فقالت :اي رسول هللا نرجوا بركته لصبياننا .قال:
(أصبت) .رواه مسلم ()2331
 .544هل ميكن وضع ضابط يف هذه القضية؟
نعم ،الضابط أن يُقال :ال جيوز التربك بذات أح ٍد إال بذات النيب ﷺ.
 .545هل جيوز التربك آباثر النيب ﷺ من لبا ٍ
س وشع ٍر بعد وفاته؟
جيوز ذلك حىت بعد وفاته ﷺ؛ لفعل الصحابة والتابعني بعد وفاته ﷺ.
 .546ما دليل هذا احلكم؟

ثبت أن أمساء كانت عندها ُجبة النيب ﷺ تغمس يف املاء ويسقى ملن به عني
أو وجع فيربأ إبذن هللا تعاىل ،وقد كانت هذه اجلبة عند عائشة رضي هللا عنها،
وقد كانت أم سلمة عندها شيء من شعرات النيب ﷺ يف جل ٍ
جل من فضة،
فإذا أصاب أحدهم وجع أيتيها ٍ
إبانء فيه ماء فتخضض له الشعر فيه فيشربه
ٌ
فيشفى إبذن هللا تعاىل .رواه البخاري (.)5557
ِ ِ
ِ
َصْب نَاهُ ِم ْن قِبَ ِل
َّيب  أ َ
وقال حممد بن سريين رمحه هللا تعاىل" :عْن َد َان م ْن َش َعر النِ ِّ
س ،أ َْو ِم ْن قِبَ ِل أ َْه ِل أَنَ ٍ
أَنَ ٍ
س" .رواه البخاري (.)170

 .547هل ملثل هذه اآلاثر النبوية وجود حاليا يف زماننا؟
ينبغي أن نعلم أن هذه اآلاثر قد فُقدت كلها يف أزمنة متقدمة ،فما الظن بزمننا
هذا؟! فكل من ي ّدعي أن عنده شيئا من شعره أو ثيابه أو نعليه أو خامته فإنه
مطالب إبثبات صحة دعواه.
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 .548ما ُمراد من ي ّدعي وجود مثل هذه األمور عنده ،ويف زمننا املعاصر؟

إمنا مراده إفساد االعتقاد ونشر البدعة وانتهاب األموال ،فعلينا أن ننتبه هلذا
األمر ،وال يغران الذين ال يتورعون عن مثل هذه الدعاوى البيّنة البطالن.

اثنيا :الربكة ابألماكن.
 .549ما الدليل على وجود الربكة يف مكة؟
دليله قوله تعاىل﴿ :إِ َّن أ ََّوَل ب ي ٍ
ت ُو ِض َع لِلنَّ ِ
اس لَلَّ ِذي بِبَ َّكةَ ُمبَ َارًكا َوُه ًدى
َْ
ِ ِ
ني ﴾ (آل عمران.)69:
ل ْل َعالَم َ
 .550كيف تكون الربكة يف مكة؟

تكون مبضاعفة األجور فيها ،فالتربّك هبا يكون ابالستكثار من األعمال
الصاحلة؛ كالطواف والصالة ،وغري ذلك لنيل األجور العظيمة.

يتمسح أبستار الكعبة؟
 .551ما حكم من ّ
من يتم ّسح أبستار الكعبة ظنًا منه أن الربكة ستنتقل إىل بدنه ،فإنه فعل فعالً
خاطئا ،وهذا بدعة ،وكذلك من يقبّل أعمدة املسجد احلرام أو مسجد املدينة،
ويتمسح مبقام إبراهيم أو يقبّله ،أو يسح عليه بيديه ،مث يضعهما على وجهه
وصدره ظنًا منه أنه بذلك قد انتقلت الربكة إليه فإنه خمطئ.
مسح ابحلجر األسود ،مث ميسح اإلنسان الصدر به ،أو الوجه؟
 .552ما حكم الت ّ

من يستلم احلجر أو الركن اليماين بيديه مث يررها على صدره ووجهه أو على
وجه صغري معه وصدره ،فحكم ذلك أنه من البدع.
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 .553هل األحكام السابقة تشمل كل ما يكون يف املسجد النبوي؟

نعم ،فمن يتمسح ابألعمدة أو الفرش املوضوعة يف الروضة الشريفة ظنًا أن
بركة هذه الروضة ستنتقل إليه إذا فعل ذلك ،فإنه خمطئ يف هذا.

 .554ما معىن وجود الربكة يف مسجد املدينة واملسجد األقصى؟
الربكة يف هذه األماكن معناه مضاعفة األجر للمتعبّد فيها ،وما ُيصل له من
األمن عندها.
 .555هل ممكن التربك مباء زمزم للحاجيات اليت عند اإلنسان؟
ما يفعله بعض احلجاج أو املعتمرين من أهنم يغسلون متاعهم ونقودهم وثياهبم
اليت عليهم مباء زمزم ظنًا منهم أهنا بذلك ستحلها الربكة ،فهذا ليس بصحيح؛
ألن بركة ماء زمزم يف شربه فقط.
 .556ما اختصار البيان السابق؟
املقصود أن بركة هذه األماكن املذكورة يف السؤال إمنا هي بركة الزمة معنوية ،ال
أهنا بركة ذاتيّة منتقلة.
 .557هل الربكة فيها مثل الربكة اليت يف النيب ﷺ؟
بركتها بركة معنوية ،أو نقول بركة الزمة ليست مبنتقلة وال مبتعدية ،أي أهنا
ليست بركة ذاتية كربكة ذات النيب ﷺ ،بل هي بركة الزمة معنوية فيها.
 .558ما وجه التبديع ملا سبق من املواضع الكرمية ،هل يعود إليها أو ألمر آخر؟
إنكارا لربكة البقعة ،ولكن ألن بركة هذه البقعة بركة الزمة معنوية
التبديع ليس ً
هلا ،ال ذاتية منتقلة للغري.
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اثلثا :مالحظات عامة يف الربكة
التربك بغار حراء ،أو غار ثور ،أو مقربة البقيع؟
 .559ما حكم ّ
هذا كله فعل خاطئ ،فلم يثبت ابلشرع أن فيهم بركة ذاتية تنفع قاصدها.
 .560ما حكم وضع املصحف يف السيارة طلبا لربكته يف حفظ اإلنسان وسيارته،
أو وضعه حتت الوسادة؟

هذا فهم خاطئ لفهم الربكة اليت يف القرآن ،فربكته تكون حبفظه تالوته والعمل
مبا فيه ،وليس مبثل هذه األفعال.

 .561ما حكم طلب الربكة من بعض األشجار أو األحجار؟
هذا حمّرم وشرك.
 .562ما دليل هذا احلكم؟
ِ
قال تعاىل ﴿ :أَفَ َرأَيْتُ ُم َّ
ُخرى ﴾ (النجم)20:
الال َ
ت َوالْعَُّزى (َ )19وَمنَاةَ الثَّالثَةَ ا ْأل ْ َ
 .563ما وجه هذا اإلنكار على الكفار؟

هذا إنكار منه سبحانه على عبّاد هذه األواثن ،وهم عبدوها لينالوا شفاعتها
تقرهبم إىل هللا زلفى ويتربكون هبا ،فأنكر هللا تعاىل عليهم ذلك.
وأهنا ّ

 .564ماذا يُستفاد من اإلنكار السابق؟
يستفاد منه أن اإلنكار السابق يتضمن النهي عن االعتقاد يف هذه األواثن،
ويدخل يف ذلك ضمنًا النهي عن التربّك ابألشجار واألحجار وأنه شرك،
فالالت يُقاس عليه التربك ابلقبور ،والعُزى ومناة يُقاس عليه التربك ابألشجار
واألحجار.
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 .565هل ورد تنبيه من النيب ﷺ مبا يتعلق بطلب الربكة من بعض األشياء؟
نعم ،فعن أيب واقد الليثي  قال" :خرجنَا مع رس ِ
ول هللاِ  إِ َىل ُحنَ ْ ٍ
ني َوَْحن ُن
ََ ْ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ح َد َاثء عه ٍد بِ ُك ْف ٍر ،ولِْلم ْش ِركِ ِ
َسلِ َحتَ ُه ْم
ُ َ
ُ ُ َْ
ني س ْد َرةٌ يَ ْع ُك ُفو َن عْن َد َها ،ويَنُوطُو َن هبَا أ ْ
لس ْدرةِ ،فَ ُق ْلنَا :اي رس َ ِ
ِ ِ
ات
ات أَنْ َوا ٍط .قَ َ
يُ َق ُ
اج َع ْل لَنَا َذ َ
ال َهلَا َذ ُ
ول هللا ْ
َ َُ
ال :فَ َمَرْرَان اب ّ َ
اط َكما َهلم َذات أَنْو ٍ
ٍ
ول هللاِ ( :هللاُ أَ ْك َربُ ،إِ َّهنَا ال ّسنَ ُن ،قُ ْلتُ ْم
ال َر ُس ُ
اط .فَ َق َ
أَنْ َو َ ُْ ُ َ
والَّ ِذي نَ ْف ِسي بِي ِدهِ َكما قَالَت ب نُو إِسرائِ
اج َع ْل لَنَا إِ َهلًا َك َما َهلُْم ِآهلَةٌ قَ َال
يلْ ﴿:
َ َ
َ
ْ َ َْ َ
ك ْم) .رواه التمذي
إِنَّ ُك ْم قَ ْوٌم َْجت َهلُو َن﴾(األعراف ،)138:لََْتَك ُ َّ
ُب َسنَ َن َم ْن َكا َن قَ ْب لَ ُ
()2180

 .566هل هو شرك أصغر أم شرك أكرب؟

هذا على حسب اعتقاد طالب الربكة منها:
 إن اعتقد أهنا تعطيه الربكة بذاهتا ،وأن هلا تصرفًا خفيًا بذلك ،فهذا شركأكرب ٍ
أبدا
مناف ألصل اإلسالم ،ولو مات صاحبه عليه فإنه من اخلالدين ً
يف النار.
 أما إن كان جيعلها سببًا فقط يف حتصيل الربكة ،فهذا شرك أصغر ،ألنهقدرا ،وألنه وسيلة إىل الشرك األكرب.
اعتقد سببًا ما ليس بسبب ً
شرعا وال ً

 .567ما معىن قوله ﷺ( :إن من الشجر ملا بركته كربكة املسلم)؟
()5444

رواه البخاري

معىن ذلك أن كل مسلم فيه بركة ،لكنها بركة عمل واعتقاد؛ وذلك ألنه يشهد
حممدا عبده ورسوله ،وملا ُيمله يف قلبه من اإليان ،وما يفعله
أال إله إال هللا وأن ً
جبوارحه من العبادات ،ومن ذلك قول أسيد بن احلضري" :ما هي أبول بركاتكم
اي آل أيب بكر".
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 .568هل تزداد هذه النوعية من الربكة يف صاحبها؟

نعم ،تزاد هذه الربكة كلما قوي اإليان واجتهد العبد يف العبادة من حتصيل
العلم النافع والعمل الصاحل.

التربك ابلصاحلني؟
 .569كيف يتحقق ّ
يكون ابالقتداء بعلمهم وأفعاهلم املوافقة للسنة ،ومنافستهم يف اخلريات.
مسح ابلصاحلني والعلماء؟
 .570ما حكم الت ّ
هذا فعل غريب ،وفه ٌم ابطل للربكة.
 .571هل جيوز قول القائل ملن زاره من الصاحلني( :زارتنا الربكة) ؟

هذا فيه تفصيل:
 فإن كان يقصد بركة الذات ،فهذا ال جيوز؛ ألن بركة الذات من خصائصهﷺ فليس أحد بوركت ذاته إال هو ﷺ.
 وإن كان يقصد بذلك بركة العمل واالعتقاد ،أي أن هذا الزائر عنده أعمالصاحلة واعتقادات موافقة للكتاب والسنة ،فتقول ذلك وتقصد بركة هذه
األعمال واالعتقادات فهذا ال أبس به.

 .572هل ممكن استعمال اللفظ السابق دائما؟
إذا كان اللفظ فيه شيء من االلتباس على بعض السامعني فاألسلم العدول عنه
سدا لذريعة التخبط يف الفهم ،ومحاية جلناب التوحيد.
إىل غريه من األلفاظ ً
 .573ما الرأي فيما يفعله بعض الناس مع مشاخيهم؟
هذا ابب واسع ،وقد عمت البلوى يف كثري من بالد اإلسالم هبؤالء الناس
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الذين أيمرون أتباعهم بتعظيمهم التعظيم الزائد على احلد املشروع ،حىت يعتقد
املريد أن شيخه هو الربكة بعينها ،فتاه يتمسح به أو ِباثره ،ويضفي عليه
العصمة ،ويقبل الصادر والوارد منه بال تفكري وال مناقشة ،وهذا كله بدعة ،بل
قد يصل بصاحبه يف كثري األحيان إىل الشرك.
 .574ما الواجب توجيهه ملن يفعل ما سبق بيانه؟

الواجب نصح هذه الطائفة وكشف الشبه عندهم ،ودعوهتم إىل االعتقاد
الصحيح ،وهذا واجب عيين على أهل العلم.

املطلب الثالث عشر :ما يتعلق ابلفأل
 .575ما املقصود ابلفأل؟
فسره النيب ﷺ أبنه الكلمة الطيبة.
 .576هل هذا كان متحقق له ﷺ؟
نعم ،فقد كان ﷺ يعجبه الفأل ،كما يف حديث(:ويعجبين الفأل) .رواه ابن ماجه
(.)3536

 .577ما الفرق بني الفأل عن التطري؟
قال ابن عباس " :الفرق بني الفأل والطرية ،أن الفأل من طريق حسن الظن
ابهلل ،والطرية ال تكون إال يف السوء  ،1فكذلك كرهت ،قال احلليميَ " :كا َن
َّيب ﷺ يعجبه الفأل؛ ألن التشاؤم سوء الظن ابهلل تعاىل ،والتفاؤل حسن ظن
النِ ّ
مأمور حبسن الظن ابهلل تعاىل على كل حال".
به ،واملؤمن ٌ
 - 1فتح الباري ()215/10
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قال البغوي" :وإمنا أحب النيب ﷺ الفأل ألن فيه رجاءَ اخلري والفائدة ،ورجاءَ
اخلري أحسن ابإلنسان من اليأس وقطع الرجاء عن اخلري".اه .1
والتفاؤل حسن ظن به ،واملؤمن مأمور حبسن الظن ابهلل تعاىل على كل حال ،2
وقد أرشد النيب ﷺ أمته إىل حسن الظن ابهلل تعاىل.
 .578هل له ارتباط شرعي يف حياتنا؟

نعم ،ألن الكلمة الطيبة إذا بلغت السامع فتفاءل هبا ،وأنه سيحصل له كذا
وكذا من اخلريات يكون ذلك من ابب حسن الظن ابهلل تعاىل.
قال املاوردي" :الفأل فيه تقوية للعزم ،وابعث على اجلد ،ومعونة على الظفر،
3
فقد تفاءل رسول هللا صلى هللاُ عليه وسلم يف غزواته وحروبه" .

 .579ما أمثلة هذا يف حياتنا؟
فرا ،أو جتارة مثالً ،فيسمع من يقول" :اي غامن ،أو اي
كأن يريد اإلنسان س ً
رابح" ،فتقع هذه الكلمة يف قلبه فيزداد هبا سروره ويتفاءل هبا.
قال ابن األثري" :التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل مبا يسمع من كالم
فيسمع آخر يقول :اي سامل ،أو يكون طلب ضالة فيسمع آخر يقول :اي واجد،
4
فيقع يف ظنه أنه يربأ من مرضه وجيد ضالته".
هل هذه الكلمة اجلميلة هي اليت تدفع اإلنسان للعمل؟
 - 1شرح السنة ()175 /12
 - 2فتح الباري ()215/10
 - 3أدب الدنيا والدين (ص)319 :
 - 4النهاية يف غريب احلديث(  ،)406 /3بتصّرف
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ال ،ليست الكلمة هي اليت تدفع للمضي فيما نريد من البداية ،فاملسلم ابتداء
يستشري أهل اخلربة قبل البدء يف عمل ما.
مث يبذل األسباب املتعلقة ابلعمل ،وقبل أن يبدأ ابلعمل يؤدي االستخارة ،مث
ينطلق لألداء.
فإذا مسع كلمات تبعث يف نفسه االنطالق واالنشراح للفعل ،فهذه من املعينات
وليس من األساسيات.
بل اإلنسان يكون عازما أوالً على الفعل ،لكن ملا مضى للفعل ،مث مسع هذه
حسن ظنه بربه جل وعال ،وأكمل مسريه.
الكلمة ،ازداد تفاؤله و ُ
 .580ما دليل ذلك من اهلدي النبوي؟

ورد يف قصة صلح احلديبية ،وسعي أهل مكة للتفاوض مع النيب ﷺ ،أن
أسرعت قريش يف إرسال سهيل بن عمرو لعقد الصلح ،فلما رآه النيب ﷺ
سهل لكم أمركم ،أراد القوم الصلح حني بعثوا هذا الرجل) ،فتكلم
قال (:قد ّ
سهيل طويالً ،مث اتفقا على قواعد الصلح .رواه البيهقي ()18807

 .581ما أثر التفاؤل على نفوسنا؟
التفاؤل يُشرح الصدر ،ويُؤنس العبد ،ويذهب الضيق الذي يوجبه الشيطان
ويسببه يف قلب العبد ،فكان التفاؤل بذلك حسنًا ،والنفوس مفطورة على حب
مساع الكلمة الطيبة عند عزيتها على الفعل ليزداد بذلك فرحها وسرورها
وحسن ظنها برهبا جل وعال ،ولذلك قال ﷺ( :أحسنها الفأل) .رواه أبو داود
ِ ِ
ِِ ِ
(َ ،)3919والنِ ّ
َصحابُهُ ،وم َ
ات لهُ
ي َوأُخر َِج من بلدهَ ،وقُت َل أ َ
َّيب ﷺ ُحوصَر َوأُوذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
سم احلَ َس ُن.
ستَّةٌ من ا َلولَد ،ومع ذلك كا َن يتفاءَ ُل ويُعجبُهُ اال ُ
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 .582ما سر حرص النيب ﷺ على تغيري أمساء بعض الصحابة والصحابيات؟
يث سع ِ
هذا له عالقة أحياان جبانب التفاؤل ،ومن ذلك ما ورد مِن ح ِد ِ
يد بن
َ
الِْ :
الْمسيَّ ِ
ب أ َّ
امسي
(ح ْزًان) قَ ِد َم َعلَى النِ ِّ
ك)؟ قَ َ
َّيب ﷺ فَ َق َ
الَ ( :ما ْ
امسُ َ
َن َجدَّهُ َ
َُ
ال ابْ ُن
امسًا َمسَّانِ ِيه أَِيب ،قَ َ
ت َس ْه ٌل) ،قَ َ
َح ْز ٌن .قَ َ
الَ :ما أ ََان ِمبُغٍَِّري ْ
ال( :بَ ْل أَنْ َ
الْمسيَّ ِ
احلُُزونَةُ بَ ْعد" .رواه البخاري ()6193
ت فِينَا ْ
ب" :فَ َما َزالَ ْ
َُ
 .583ما صحة مقولة( :فأل هللا ،وال فألك)؟
1
هذا تعبري ال جيوز ،ألن الفأل ليس من صفات هللا.

 - 1هناك قول ( تفاءلوا ابخلري جتدوه) وهو حديث ال يصح ،وحكم عليه العلماء
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ابلوضع.

املبحث الثالث

أفعال وأقوال غري مشروعة

 .584ما املقصود من هذا العنوان؟
املقصود بيان أن هناك أعمال وأقوال واجب احلذر منها ،ملخالفتها الشرع.
 .585هل من الواجب التحذير والنصح ملثل هذه األمور؟
نعم ،ألن الدين ال يقوم إال على صفاء املعتقد ،قوالً كان أو فعالً.
 .586هل التحذير من الشركيات والبدع فيه تفريق لصفوف املسلمني؟
حينما نعلم أبن الدين قائم على تصفية احلياة من كل بدعة وشرك ،من هذا
جنزم أبن االجتماع احلقيقي بني املسلمني ال يقوم إال على صفاء احلياة من كل
أمر يبغضه هللا تعاىل.
املطلب األول :ما يتعلق ابلغلو
 .587ما تعريف الغلو؟

الغُلو هو جماوزة احل ّد واإلفراط فيه.

 .588ما األدلة الدالة على خطر الغلو؟
 قال تعاىل ﴿:اي أ َْهل الْ ِكتَ ِاب َال تَ ْغلُوا ِيف ِدينِ ُك ْم ﴾ (النساء ،)171:وهذا هني
َ َ
هلم وإخبار لنا عن السبب الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه.
 وقال ﷺ( :إايكم والغلو فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو).النسائي()3057
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رواه

 .589ما األمور املمكن ولوج الغلو فيها؟

األمور كثرية ،ومن ذلك:
طروين كما أطرت النصارى ابن مرمي،
 قال ﷺ ًحمذرا من الغلو فيه( :ال ت ُ
فإمنا أان عب ٌد ،فقولوا عبد هللا ورسوله) .رواه البخاري (.)3445
حمذرا أمته من السري على هنج األمم قبلها( :أال إن من كان
 -وقال ﷺ ً

قبلكم كانوا يتخذون قبور األنبياء مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد
فإين أهناكم عن ذلك) .رواه مسلم (.)532
 وقال ﷺ( :قاتل هللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) رواه البخاري (،)437ومسلم (.)530

وزاد مسلم( :والنصارى) ،قالت عائشة« :ولوال ذلك ألبُرز قربه ﷺ ،غري
مسجدا» .رواه البخاري (.)4441
أنه خشي أن يتخذ
ً
ك
 وقال ﷺ ألم حبيبة وأم سلمة ملا ذكرات له كنيسة أبرض احلبشة( :إِ َّن أُولَئِ َِ ِ
إِ َذا َكا َن فِي ِهم الَّرجل ال َّ ِ
ص َّوُروا فِ ِيه
صال ُح فَ َم َ
ات ،بَنَ ْوا َعلَى قَِْربه َم ْسج ًداَ ،و َ
ُ ُُ
ِ
صور ،فَأُولَئِك ِشرار اخل ْل ِق ِعْن َد َِّ
ام ِة) .رواه البخاري (،)427
تِْل َ
َ َُ َ
الل يَ ْوَم القيَ َ
ك ال ّ َ َ
ومسلم (.)528

 عن أيب مرثد الغنوي  قال :قال رسول هللا ﷺ( :ال تصلّوا إىل القبور،وال جتلسوا عليها) .رواه مسلم (.)972
 .590مىت كان أول وقوع للشرك يف بين آدم؟
نوح ﷺ.
وقع يف عهد ٍ
 .591ما سبب هذا اخلطأ العظيم؟
سببه الغلو يف الصاحلني واألولياء ،وهو الذي أوصلهم الحقاً إىل الشرك ابهلل.
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 .592ما دليل التقرير السابق؟

عن ابن عباس يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿:وقَالُوا َال تَ َذ ُر َّن ِآهلتَ ُك ْم َوَال تَ َذ ُر َّن َودا
وث َويَعُو َق َونَ ْسًرا﴾ (نوح )23:فقال هذه" :أمساء رجال
اعا َوَال يَغُ َ
َوَال ُس َو ً
صاحلني من قوم نوح ،فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم ،أن انصبوا إىل
جمالسهم اليت كانوا جيلسون أنصااب ومسوها أبمسائهم ،ففعلوا ،فلم تعبد ،حىت إذا
هلك أولئك وتنسخ العلم عُبدت" .رواه البخاري (.)4920

 .593كيف جاء الشرك مع هذه التماثيل يف قوم نوح؟
قال ابن القيم" :قال غري واحد من السلف :ملا ماتوا عكفوا على قبورهم
1
صوروا متاثيلهم ،مث طال عليهم األمد فعبدوهم".
و ّ
 .594هل هذا األمر ال يزال موجودا يف زماننا؟
نعم ،مع ما جنده عند بعض بين آدم من تعظيم قبور األولياء والصاحلني،
وشهرة األمر تغين عن ضرب املثال له ،فالسبب إ ًذا هو الغلو يف الصاحلني.
 .595هل ح ّذر العلماء من هذا األمر؟

نعم ،ولذلك قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف كتاب التوحيد:
 )ابب ما جاء أن سبب كفر بين آدم وتركهم دينهم هو الغلو يف الصاحلني).أواثان تُعبد من دون هللا
صريها ً
 (ابب ما جاء يف أن الغلو يف قبور الصاحلني ي ّتعاىل).

 .596ما فائدة هذه الرتاجم اليت وضعها اإلمام رمحه هللا تعاىل؟
 - 1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ()184 /1
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هذه التاجم ينبغي تدبّرها وفهمها ،حيث فيها بيان السبب الذي أوقع الشرك
يف ابن آدم.
 .597كيف تعاملت الشريعة يف جانب القبور؟
توسطت ،فلم تنزهلا عن مكانتها ،ومل ترفعها عن مرتبتها.
الشريعة ّ
 .598كيف أعطت الشريعة القدر املناسب للقبور واملقابر؟
من األمور الدالة على التقدير الشرعي الكرمي للقبور ،ما أييت:
حترمي اآليت :اجللوس عليها ،قضاء احلاجة بينها ،املشي بينها ابلنعال ،التعدي
عليه ٍ
بنبش وحنوه ،ومنعت االتكاء عليها
وسنّت اآليت :تكرار الزايرة هلا لالعتبار والعظة ،السالم على أهلها.
وكل ذلك احت ًاما ألهلها وتكريًا هلم.
 .599ما األمور الواجب عدم توصيل القبور إليها من املكانة؟
حترم األمور اآلتية:
 اختاذها مساجد يُصلى عندها. دعاء أصحاهبا من دون هللا تعاىل. تشييد بناؤها ورفعها فوق الشرب. الذبح عندها ،أو اختاذ زايرهتا عي ًدا. جعل هلا وملن فيها موالد.شرا.
 االعتقاد يف األموات أهنم جيلبون ًخريا ،أو يدفعون ً
 التربك بتاهبا ،أو إطالة االعتكاف ابجللوس عندها ،أو الطواف حوهلا. أخطر من ذلك أن يُركع هلا أو يسجد أو تُقبل ،وحنو ذلك.197

 .600ما ضابط الغلو يف الصاحلني؟

ضابطه عدم جماوزة احلد فيهم؛ حبيث يضفى عليهم من الصفات اليت هي من
شرا.
خصائص هللا تعاىل ،أو اعتقاد أهنم جيلبون ً
خريا ،أو يدفعون ً

 .601ما ضابط الغلو عند القبور؟
ضابطه احلذر من جماوزة احلد فيها ،حبيث يفعل هبا أو عندها ما هو خارج عن
حد الشريعة.
وقد أبيح للمسلمني زايرة القبور للعظة وت ّذكر املوت.
املطلب الثان :ما يتعلق ابلرقى والتمائم
الفرع األول :ما يتعلق ابلتمائم.
 .602ما تعريف التمائم؟
خريا ،أو يدفع شًرا.
األول :هي كل ما يعلّق ،أو يوضع ويعتقد فيه أن جيلب ً
الثاين :هي ما يُعلق يف رقاب الدواب اليت خيشون من إصابتها ابحلسد جلماهلا.
الثالث :هي ما يوضع يف الدار ،أو على األوالد التقاء شر احلاسدين ،أو اتقاء
اجلن والشياطني.
 .603ما أقسامها؟
هي قسمان :متائم شركية  -متائم قرآنية .
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أوال :التمائم الشركية.
 .604ما بيان ما يتعلق ابلتمائم الشركية؟
هي اليت اشتملت على االستعانة ابجلن واالستغاثة ابلشياطني ،واالستعاذة هبم
من الشر ،أو احتوت على طالسم وكتاابت ال تعرف وال يُدرى عن املقصود
هبا.
 .605ما حكم هذه التمائم؟
هذه الشك أهنا حرام وشرك.
 .606ما دليل هذا احلكم؟

ِ
ضٍّر َه ْل ُه َّن
قال تعاىل ﴿:قُ ْل أَفَ َرأَيْتُ ْم َما تَ ْدعُو َن ِم ْن ُدو ِن ا َّلل إِ ْن أََر َادِينَ ا َّللُ بِ ُ
اش َفات ِ
ِِ
ِ
ٍ
َك ِ
ِ
اللُ َعلَْي ِه
يب َّ
ُ ُ
ضِّره أ َْو أ ََر َادِين بَِر ْمحَة َه ْل ُه َّن ممُْس َك ُ
ات َر ْمحَته قُ ْل َح ْس َ
يَتَ َوَّك ُل الْ ُمتَ َوّكِلُو َن ﴾ (الزمر.)38:
يف هذه اآلية دليل على بطالن الشرك ،ولبس احللقة واخليط ،كل ذلك ال
يكشف الضر وال ينع منه ،وال جيلب اخلري ،وليس بسبب فيه.

 .607ما أدلة حترمي التمائم الشركية من السنة النبوية؟
 عن ابن مسعود  قال :قال رسول هللا ﷺ( :إن الرقى والتمائم والتولةشرك) رواه أبو داود ( ،)3883وأمحد (.)3615
 عن أيب بشري األنصاري  أنه كان مع النيب ﷺ يف بعض أسفاره فأرسلقني يف رقبة بعري قالدة من وت ٍر ،أو قالدة إال قطعت) .رواه
رسوالً( :ال يب ّ
البخاري ( ،)3005ومسلم (.)2115

199

 عن عمران بن حصني  أن رسول هللا ﷺ رأى رجالً يف يده حلقة منص َف ٍر ،فقال( :ما هذه) ؟ قال :من الواهنة .فقال( :انزعها فإهنا ال تزيدك
َ
أبدا) .رواه أمحد (.)20000
إال وهنًا ،فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت ً
مرفوعا( :من تعلّق متيمة فال أمت هللا
 وألمحد بسنده عن عقبة بن عام ٍر ً له ،ومن تعلق ودعة فال ودع هللا له) رواه أمحد ( ،)17404ويف رواية( :من
تعلّق متيمة فقد أشرك) .رواه أمحد (. )154/4
 وعن حذيفة  أنه رأى رجالً يف يده خيط من احلمى فقطعه ،وتال قولهكو َن﴾ (يوسف)106:
تعاىلَ ﴿:وَما يُ ْؤِم ُن أَ ْكثَ ُرُه ْم ِاب َّللِ إَِّال َوُه ْم ُم ْش ِرُ
ب ِم ْن
 َو َع ْن َعْب ِد هللاِ بْ ِن عُ َكْي ٍم قال :أََال تُ َعلِّ ُق َشْي ئًا؟ ،قَ َال" :الْ َم ْو ُ
ت أَقْ َر ُ
َذلِك" ،قَا َل رس ُ ِ
َّ
شْي ئًا وكِل إِلَْي ِه) .رواه التمذي (.)2072
َ
َُ
ول هللا َ ( :م ْن تَ َعل َق َ ُ َ
 وعن رويفع  قال :قال رسول هللا ﷺ( :اي رويفع لعل احلياة تطول بك،فأخرب الناس أن من عقد حليته ،أو تقلد وترا ،أو استنجى برجيع ٍ
دابة ،أو
ً
حممدا برئ منه) .رواه أمحد ( ،)16996وأبو داود (.)36
عظ ٍم فإن ً
اثنياً :التمائم القرآنية
 .608ما حكم التمائم من القرآن؟
هذه فيها شيء من اخلالف ،فقيل جبوازها ،وقيل ابملنع.
 .609ما ترجيح القول فيها؟

القول ابملنع هو الصحيح ،ومن القائلني ابملنع ابن مسعود وغريه.

 .610ما الدليل على املنع؟
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من األدلة الدالة على املنع:
 قول النيب ﷺ( :إن الرقى والتمائم والتولة شرٌك) .رواه ابن ماجه (.)3530ُ
التمائم :مجع دخلت عليه األلف والالم ،وقد تقرر يف القواعد أن األلف
والالم الداخلة على املفرد واجلمع تفيده العموم أي االستغراق ،فيدخل يف
كل ذلك كل التمائم.
أشرك) .رواه أمحد ()17404

 وكقوله ﷺ( :من تعلّق متيمة فقدوقول( :من تعلّق) هذا شرط.
وقول( :متيمة) نكرة ،وقد تقرر يف القواعد أن النكرة يف سياق الشرط تفيد
العموم ،فيصدق ذلك الوصف وهو الشرك على كل من تعلق متيمة من
غري تفصيل بني متيمة ومتيمة.
 وكقوله ﷺ( :ال يبقني يف رقبة بعري قالدة) .رواه البخاري ( ،)3005ومسلم(.)2115

كلمة( :ال يبقني) :نفي.
كلمة( :قالدة) :نكرة ،وقد تقرر يف القواعد أن النكرة يف سياق النفي
تعم ،وقد يكون بعض هذه القالئد قد عقد فيها قرآن.
 وكقوله ﷺ( :من تعلّق شيئًا ُوكل إليه) رواه التمذي ( .)2072وهذا نكرة يفسياق الشرط ،وقد تقرر أنه يفيد العموم.
 .611كيف نفهم من األدلة السابقة عمومها يف حياتنا؟
األقوال السابقة خرجت عامة من غري استفصال بني متيمة وأخرى ،وقد تقرر يف
القواعد أن( :ترك االستفصال يف مقام االحتمال منّزل منزلة العموم يف املقال).
فالواجب هو البقاء على داللة عمومها وعدم التعرض هلا بتخصيص.
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 .612هل القول ابلتحرمي يدخل يف ابب االحتياط؟

نعم ،فالقول مبنع التمائم من القرآن فيه إعمال للقاعدة املتفق عليها ،وهي
قاعدة( :س ّد الذرائع املفضية إىل احلرام)

 .613ما القول مع من جييزها؟
القول جبوازها فيه فتح لباب التمائم الشركية ،فإن معلّقها قد أيتيه الشيطان
فسدا
ويقول( :إن هذه ال تنفع ،وعليك ابلتميمة الفالنية إن كنت تريد النفع)! ً
هلذا الباب منعت التمائم كلها من القرآن ،ومن غري القرآن.
 .614هل تعليق التمائم له تعلّق ابحلب القليب؟
نعم ،فإن معلّق التمائم احملتوية لشيء من القرآن البد أن يتعلق قلبه هبا ولو
مطلق التعلق ،وهذا ٍ
مناف ملقصود من مقاصد الشريعة ،وهو وجوب انصراف
فسدا لذريعة تعلق القلب هبذه اخليوط واخلرزات
تعلق القلب بكليته ابهلل تعاىل ً
والودع واألوراق منعت التمائم جبميع أنواعها.
 .615لو قلنا ابجلواز ،فما حكم تعليق التمائم يف كل وقت؟

هذا فيه فتح لباب إهانة كالم هللا تعاىل؛ ألن معلّقها قد يدخل هبا اخلالء؛ وهو
دائما ،أو يدخل هبا جمالس الغفلة واللهو واللغو
انس ،أو يشق عليه نزعها ً
واحلرام ،أو تكون على صغري ،أو دابة فتتلوث بشيء من النجاسات من بوٍل
فسدا لذريعة إهانة كالم هللا متنع التمائم من القرآن.
أو غائطً ،

 .616هل قوله ﷺ يف األحاديث السابقة( :فقد أشرك) ،وقوله( :إن الرقى
والتمائم والتولة شرك)  ،يُراد به الشرك األكرب أم الشرك األصغر؟
202

قد يكون هذا أو هذا ،ابختالف اعتقاد معلّقها ،فإن كان يعتقد أهنا جتلب
اخلري ،أو تدفع الشر بذاهتا فهذا هو الشرك األكرب وهو شرك يف الربوبية ،وإن
كان يعتقد أن هللا هو الذي جيلب اخلري ويدفع الشر ،وأن هذه التمائم سبب
من أسباب دفع البالء ،أو جلب النعماء فهذا شرك أصغر.
 .617ما تعليل احلكم السابق؟
تعليله يعود لسببني:

أحدمها :أنه اعتقد سببًا ما ليس بسبب؛ ال شر ًعا وال قد ًرا .

الثان :أنه وسيلة للشرك األكرب ،وكل وسائل الشرك األكرب فشرٌك أصغر.

 .618هل احلكم السابق يتوجه إىل من يعلق أشياء يف سيارته؟

نعم ،قال الشيخ األلباين رمحه هللا" :وال تزال هذه الضاللة فاشية بني البدو
والفالَّحني وبعض املدنيني  ،ومثلها اخلرزات اليت يضعها بعض السائقني أمامهم
يف السيارة يعلقوهنا على املرآة  ،وبعضهم يعلق نعالً عتيقة يف مقدمة السيارة أو
يف مؤخرهتا  ،وغريهم يعلقون نعل فرس يف واجهة الدار أو الدكان  ،كل ذلك
وطم بسبب اجلهل ابلتوحيد  ،وما ينافيه
عم َّ
لدفع العني زعموا  ،وغري ذلك مما َّ
من الشركيات والوثنيات اليت ما بعثت الرسل وال أنزلت الكتب إال من أجل
إبطاهلا والقضاء عليها  ،فإىل هللا املشتكى من جهل املسلمني اليوم  ،وبعدهم
1
عن الدين".

 - 1سلسلة األحاديث الصحيحة ()492 ) (890 / 1
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الفرع الثان :ما يتعلق اب ُلرقى
الرقى؟
 .619ما ُ
هي اليت تسمى العزائم ،وهي ما يتم قراءته على املصاب ٍ
مبرض وحنوه ،من
القرآن واألدعية املباحة ،أو بطالسم وتعوذات جمهولة.
 .620ما أنواعها؟
هي نوعان :رقى شرعية ،ورقى شركية.
 .621مىت تكون الرقية من الشرع؟
تكون شرعية إذا خلت عن الشرك ،كالرقية ابلقرآن واألدعية الصحيحة.
 .622هل ثبت الرتخيص هلا يف الشرع؟
نعم ،كما يف قوله ﷺ( :ال أبس ابلرقى ما مل تكن شرًكا) رواه مسلم(،)2200
وحديث( :ال ُرقية إال من عني أو ُمحّة) رواه البخاري ( ،)5705وقد رقى جربيل
النيب ﷺ ابحلديث املعروف(:بسم هللا أرقيك ،من كل شيء يؤذيك ،من شر
َ
كل نفس ،أو عني حاسد ،هللا يشفيك بسم هللا أرقيك) رواه مسلم (.)2186
 .623هل حث النيب ﷺ هلذا األمر؟
صفرة( :استقوا هلا ،فإن هبا النظرة).رواه
نعم ،قال ﷺ ألهل جارية هبا ُ
البخاري(.)5739

 .624ما شروط الرقية الشرعية؟
اشتط مجع كبري من العلماء للرقية الشرعية ثالثة شروط:
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األول :أن تكون بكالم هللا تعاىل ،أو األدعية الواردة الصحيحة.
الثان :أن تكون ابللسان العريب.
الثالث :أن يعتقد القارئ واملقروء عليه أن هذه الرقية ال تشفي بذاهتا وإمنا هي
سبب من أسباب الشفاء ،والشايف يف احلقيقة هو هللا تعاىل.
 .625مىت تكون الرقية من الشرك؟

تكون شركاً حينما تكون مشتملة على متتمات وطالسم غري معلومة املعىن ،أو
اشتملت على االستعانة واالستعاذة ابلشياطني لريفعوا أثرهم عن املصاب.

 .626ما وجه احلكم بتحرميه؟
هذا النوع الشك يف حتريه ،وأنه من الشرك كما يف احلديث السابق ( :إن
الرقى والتمائم والتولة شرك) ،واملراد هنا الرقى الشركية ،ويف احلديث ( :اعرضوا
كا) .رواه مسلم
لي رقاكم ،ال أبس ابلرقى ما مل تكن شرً
ع ّ
 .627كيف ميكن أن تتواجد هذه الرقى يف حياة بعض الناس؟
تكون موضوعة يف أمور كثرية ،مثل :حجاب ،أو خامت ،أو أوراق يضعها
اإلنسان يف مالبسه  ..وغري ذلك.
املطلب الثالث :ما يتعلق ابلسحر

1

 .628ما تعريف السحر لغةً؟
السحر لغة :هو ما َخ ِفي ولطُف سببه.
 - 1معارج القبول ( ،)517/1القول املفيد على كتاب التوحيد ،البن عثيمني – بتصرف (  ،)5/2وكتاب
السحر ،للحمد (ص )158
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 .629ما تعريف السحر اصطالحاً؟
ورقى وكالم يتكلم به ،وأدوية وتدخينات وعقد يؤثر يف القلوب
هو عزائم ُ
واألبدان فيحرض ويقتل ويُفرق بني املرء وزوجه.
 .630ما حكم تعلّم السحر؟
هذا من احملرمات ،ويصل إىل الكفر.
 .631ما سبب احلكم ابلتكفري فيه؟
يتقرب هلا مبا حتب؛ من الذبح هلم ،أو
الساحر ال تعينه الشياطني إال بعد أن ّ
سب هللا تعاىل ،أو للرسول ﷺ ،وحنو ذلك.
إهانة للمصحف ،أو ّ
 .632ما تبيان العلماء يف هذا احلكم؟
قال ابن هبرية" :اختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله ،فقال أبو حنيفة ومالك
وأمحد :يكفر بذلك ،إال أن من أصحاب أيب حنيفة من فصل ذلك ،فقال إن
تعلمه ليتقه أو ليتجنبه فال يكفر بذلك ،وإن تعلمه معتقداً جلوازه أو معتقداً أنه
ينفعه فإنه يكفر ،ومل ير اإلطالق ،وإن اعتقد أن الشياطني تفعل ما يشاء فهو
كافر" .وقال الشافعي :إذا تعلم السحر قلنا له صف سحرك ،فإن وصف ما
يوجب الكفر مبثل ما اعتقد أهل اببل من التقرب إىل الكواك ب السبعة ،وأهنا
تفعل ما يلتمس منها فهو كافر ،وإن كان ال يوجب الكفر ،فإن اعتقد إابحته
1
فهو كافر" .
 .633حرص الزوجة على كسب قلب زوجها من خالل السحر ،هل فيه حمذور؟
 - 1اإلفصاح عن معاين الصحاح ( ،)226/2احمللى البن حزم ( ،)469/13وتفسري القرطيب()48 – 47 /2
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نعم ،هذا ما يقال له الِت َولَة ،وعن عبد هللا بن مسعود  قال :مسعت رسول هللا
ﷺ يقول ( :إن الرقى والتمائم والتولة شرك) .رواه أبو داود ( ،)3883وابن ماجه
()3530

ِ
ضرب من السحر ،قال األصمعي" :وهو الذي ُيبب املرأة إىل زوجه".
والت َولَة ٌ

1

يتصور أن الشياطني ختدم الساحر حباً فيه؟
 .634هل ّ

ال يتصور هذا! وال يشك عاقل أهنا ستخدمه لسواد عينيه ،لكنها ختدمه بعد
وقوعه يف الشرك.

 .635ما دليل هذه املقولة؟
ِ ِ ِ
َح ٍد َح َّىت يَ ُق َوال إَِّمنَا َْحن ُن فِْت نَةٌ فَ َال تَ ْك ُف ْر﴾
قال تعاىلَ ﴿ :وَما يُ َعلّ َمان م ْن أ َ
(البقرة ،)102:فبان بذلك أن تعلمه وتعليمه والعمل به سبيل للكفر.
وهلذا ليس من بعد هذا التعاون بينهما أي نصيب يف اآلخرة ،قال
ِ
ِ ِ
خ َال ٍق ﴾ (البقرة.)102:
تعاىلَ ﴿:ولََق ْد َعل ُموا لَ َم ِن ا ْش ََتاهُ َما لَهُ ِيف ْاآلخَرةِ م ْن َ
 .636كيف نفهم التحذير من اآلايت السابقة التحرمي من أمور السحر عموماً؟
اآلايت السابقة جند فيها كلمة ﴿أَ َح ٍد﴾ وهي نكرة يف سياق النفي ،و
﴿ َخ َال ٍق﴾ وهو احلظ والنصيب ،وقد نفي النفي املطلق ،فدل ذلك على أنه ال
يبقى معه مطلق اإليان ومن خرج من مطلق اإلسالم فغنه يكون كافراً ،وهذا
واضح ،فنعلم أبن السحر من أنواع الشرك إذ ال أييت السحر لإلنسان بدون
شرك.
 - 1شرح السنة ،للبغوي ()158/12
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 .637ما عقوبة الساحر؟
عقوبته القتل.

 .638ما دليل هذا احلكم؟
عن جندب  مرفو ًعا( :ح ّد الساحر ضربة ابلسيف) .رواه التمذي (.)1460
 .639هل حتققت هذه العقوبة عند الصحابة رضي هللا عنهم؟
نعم ،ففي صحيح البخاري عن جبالة بن عبدة قال :كتب عمر بن اخلطاب
( :أن اقتلوا كل ساح ٍر وساحرة) ،قال :فقتلنا ثالث سواحر" .رواه البيهقي
( ،)16498وصح عن حفصة رضي هللا عنها أهنا أمرت بقتل جارية هلا سحرهتا
فقتلت.
ولذلك قال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل( :عن ثالثة من أصحاب النيب ﷺ) اه .
أي صح قتله عن هؤالء الثالثة وال يعرف هلم خمالف ،بل عليه عمل املسلمني
إىل يومنا هذا.
 .640ما الواجب علينا جتاه السحرة؟

الواجب علينا ابتداء بذل النصيحة هلم ،بتحذيرهم من هذا املنكر العظيم
وختويفهم من مغبة ذلك يف الدنيا واآلخرة.

 .641ماذا نفعل مع من مل ينتصح ويبتعد عن فساده منهم؟
من عُلّم منهم ومل يرتدع ابلنصح فالواجب األخذ على يديه؛ ألنه من أنصار
الشيطان الرجيم ،مع رفع أمره إىل والة األمر الختاذ احلكم املناسب فيه ،مع
احلرص على إثبات ذلك عليه ابلدالئل القطعية.
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 .642هل للسحر حقيقة؟

وقوعا ،ومنه ما
نعم ،له حقيقة ،فمنه ما يفّرق بني املرء وزوجه وهو أكثرها ً
يسبب املرض ،ومنه ما يصيب العقل ابجلنون ،ومنه ما يقتل.

 .643ما أدلة هذا احلكم؟
دليله ما أييت:
 قوله تعاىل ﴿:قُل أَعوذُ بِر ِب الْ َفلَ ِق (ِ )1من َش ِر ما خلَق ( )2وِمن َش ِر َغ ِاس ٍق
ْ ُ َّ
ْ ّ َ َ َ َ ْ ّ
إِذَا وقَب ( )3وِمن َش ِر النَّفَّا َاث ِت ِيف الْع َق ِد ( )4وِمن َش ِر ح ِ
اس ٍد إِذَا َح َس َد﴾
ُ
َ ْ ّ َ
َ ْ ّ
َ َ
فقد أمر النيب  أبن يستعيذ من شر النفااثت يف العقد ،وهن السواحر
الاليت ينفثن يف العقد ،واالستعاذة ال تكون إال حماله حقيقة.
ِ ِِ
َح ٍد َح َّىت يَ ُق َوال إَِّمنَ ا َْحن ُن فِْت نَ ةٌ فَ َال تَ ْك ُف ْر﴾
 وق ال تعاىلَ ﴿:وَم ا يُ َعلّ َم ان م ْن أ َدل عل ى أن ل ه
(البق رة )102:فأثبت ت ه ذه اآلي ة أن ه م ا ي تعلم ويعل م وه ذا ي ّ
حقيقة.
ِ
ِ
ني الْ َم ْرِء َوَزْوِج ِه﴾ (البقرة)۱۰۲:
 وقال تعاىل ﴿:فَيَ تَ َعلَّ ُمو َن مْن ُه َما َما يُ َفِّرقُو َن بِه بَْ َوهذا التفريق حقيقة ،فهو أثر حسي مشاهد وهو بسبب السحر ،فدل على
أن له حقيقة ،فهذا التفريق احلاصل بني الزوجني بسبب السحر إمنا هو
عمل الشياطني اليت تطيع السحرة.
 .644هل وقع السحر على النيب ﷺ؟
نعم ،ففي الصحيح من حديث عائشة رضي هللا عنها قالت" :سحر النيب ﷺ
يهودي من بين زريق ،يُقال له لبيد بن األعصم."...
حل عنه( :إن هللا شفاين) ،والشفاء إمنا
( ،)2189وفيه أن النيب ﷺ قال ملا ّ

رواه البخاري ( )5763ومسلم

209

فدل على أن له حقيقة وأنه يوجب املرض إبذن
يكون برفع العلة وزوال املرضّ ،
هللا تعاىل.
 .645هل الواقع يؤيّد ما سبق قوله؟
نعم ،فإننا ال زلنا نشاهد املسحور يرض ويوت وجي ّن ،ويطلّق زوجته ،وعند
القراءة عليه يصرخ ويتصرف كاجملانني ،ويزبد ويتقيأ ،وغري ذلك من األعراض
اليت سببها السحر ،فكيف يُقال بعد ذلك ال حقيقة له؟!
 .646هل هناك من خالف يف هذا احلكم؟
نعم ،وهم فرقة املعتزلة ،ألهنم ينظرون لألمور حوهلم من جهة العقل ،فما وافق
عقوهلم مت ّسكوا به ،وما مل يوافق عقوهلم حكموا عليه ابخلطأ والبطالن.
 .647هل لكالمهم ورأيهم اعتباراً؟
ال عربة لكالمهم ،وال يغت أي عاقل بكالمهم.
 .648هل هناك من ينكر وجود السحر وأتثريه يف زمننا؟

نعم ،الذين يُقال هلم العقالنيون! أي الذين يقدمون عقوهلم القاصرة على
النصوص الشرعية الصحيحة.

 .649ما حجة الذي ينفي وجود السحر؟
هم يعتقدون أن السحر إمنا هو خياالت وانفعاالت ال حقيقة هلا ،وحجتهم
قائمة على أن العقل يرفض وجود السجر ،مع أنه موجود يف القرآن والسنة.
 .650كيف العصمة من شرور السحرة؟
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يتحقق االعتصام من شّرهم أبمور منها:

األول :صدق اللجوء إىل هللا تعاىل ،ابالستعاذة منهم واإلكثار من ذلك.
الثان :احلرص التام على األذكار املشروعة واألوراد النبوية يف كل شئوننا يف
الصباح واملساء ،وعند النوم ،ولبس الثوب ،وعند دخول اخلالء ،وعند
الدخول للبيت واخلروج منه.
الثالث :قراءة آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة ،وعند النوم ،فإن من قرأها يف
ليلة مل يزل عليه من هللا حافظ ،وال يقربه شيطان حىت يصبح.
الرابع :احلرص على قيام الليل والوتر ،فإنه حصن للمسلم سائر يومه.
اخلامس :تعلّم حكمه ،وتعليم من حولنا خطره وشيئًا من مسائله.

وصا سورة البقرة.
السادس :حتصني البيت بقراءة القرآن فيه ،وخص ً

السابع :وجوب إخراج الصور ذات األرواح (الرسومات -التماثيل) من البيوت
حىت تدخلها املالئكة.
 .651لو تسبّب الساحر بتطليق بعضهم ،هل ميكن رفع هذا للقاضي للحكم به؟
نعم هذا ممكن ،وعلى القاضي أن يتثبت من ذلك حىت ال يوقع طالق من ال
شرعا فيكون حمق ًقا مقصود الشيطان.
يقع طالقه ً
 .652هل إذا اتب الساحر تُقبل توبته؟
وردت األدلة املتواترة من الكتاب والسنة أن من وقع يف ذنب واتب منه تقبل
ب َو َآم َن
توبته ،أنه مغفور له ،إذا كانت التوبة نصو ًحا ،قال تعاىل ﴿ :إَِّال َم ْن َات َ
ِ
وع ِمل عم ًال ِ
الل سيِئَاهتِِم حسنَ ٍ
ات﴾ (الفرقان،)70:وقال
صاحلًا فَأُولَئِ َ
َ َ َ ََ َ
ك يُبَ ّد ُل َُّ َ ّ ْ َ َ
تعاىل ﴿ :قُل اي ِعب ِاد َّ ِ
َسَرفُوا َعلَى أَنْ ُف ِس ِه ْم َال تَ ْقنَطُوا ِم ْن َر ْمحَِة ا َّللِ إِ َّن
ين أ ْ
ي الذ َ
ْ َ َ َ
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ا َّلل ي ْغ ِفر ال ّذنُوب َِ
مجي ًعا ﴾ (الزمر ،)53:وقال ( : ويتوب هللا على من اتب ).
َ
ََ ُ
رواه البخاري ( ،)6436ومسلم (.)1048

 .653هل يُتوقع أن السحر وهو من الكبائر العظيمة أن يغفر هللا لفاعله؟
ِِ
ف َوإِ ْن
ين َك َف ُروا إِ ْن يَْن تَ ُهوا يُ ْغ َف ْر َهلُْم َما قَ ْد َسلَ َ
حينما نقرأ قوله تعاىل ﴿ :قُ ْل للَّذ َ
ِ
ني ﴾ (األنفال ،)38:ويف احلديثَ ( :اي َع ْم ُرو أ ََما
ودوا فَ َق ْد َم َ
ضْ
يَعُ ُ
ت ْاأل ََّول َ
ت ُسنَّ ُ
ِ
علِمت أ َّ ِ
ب ما قَ ْب لَها ِمن ال ّذنُ ِ
َن ِْ
ت أ َّ
اإل ْس َال َم
وبَ ،اي َع ْم ُرو أ ََما َعل ْم َ
َْ َ
َن ا ْهل ْجَرةَ َجتُ ّ َ َ َ
ب ما َكا َن قَ ْب لَهُ ِمن ال ّذنُ ِ
وب) .رواه أمحد (.)17827
َجيُ ّ َ
َ
فنقول :ال ينبغي أن ييأس الساحر من رمحة هللا أو يقنط منها ،فإذا ظهرت
يكف عنه ،وأمره إىل هللا تعاىل.
عالمات التوبة النصوح منه فإنه ّ
 .654ما احلكم للقاضي أو احلاكم لو رأوا أمرا آخرا فيه؟
إذا رأى احلاكم أو انئبه أنه يُقتل لعدم ثبوت توبته عنده ،أو وجود القرينة اليت
تكذب دعواه للتوبة فلهما ذلك ،وهلما أجر يف االجتهاد.
 .655ما الطرق اليت يثبت هبا جناية الساحر على النفس أو ما دوهنا؟
من تلك الطرق اليت ُيصل هبا ذلك هي ما أييت:

قر أنه هو الذي قتل فال ًان ،أو أصاب
األول :اإلقرار ،أي أن أييت الساحر وي ّ
فالان هبذه اجلناية ابلسحر ،فإذا توفرت شروط اإلقرار فإنه يُؤخذ به
ً
شرعا ما يثبت يف مثل هذه اجلناية.
ويثبت ً

الثان :الشهادة ،أي أن يشهد رجالن عدالن ،قد توفرت فيهما شروط
الشهادة أن فال ًان ساحر ،وهذا قول اجلمهور خالفًا ملذهب الشافعية.
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 .656ملاذا قول اجلمهور هو املعمول به يف هذا اجلانب؟

مما هو معلوم فإن يف إثبات أن الشهادة طريق من طرق إثبات اجلناية ،فقواعد
الشريعة تقتضي العمل ابلشهادة يف اإلثبات.

 .657ما الواجب النظر فيه مع هذه الشهادة؟
البد أن تكون هذه الشهادة مف ّسرة تصنف احلال بدقة ،وال تدع جماالً للريبة
شرعا.
والشك ،وأن تكون ممن تعتد شهادهتم ً
 .658ما القول مع من اشتهر أمره بني الناس أنه ساحر ،فهل يُؤخذ هبا أم ال؟
التحقيق يف هذا أنه ال يؤخذ هبا فوًرا ،بل جتعل هذا سببا مهما لوضع عالمات
استفهام على هذا الرجل لينظر يف حاله ،وتتم مراقبته عن ك ٍ
ثب ويتحقق منها،
فإذا ثبت ذلك عليه متت معاقبته ،وإال فليس كل ما انتشر بني الناس يكون
صحيحا.
ً
 .659هل قوله ﷺ يف حديث ابن عمر يف الصحيحني( :إن من البيان لسح ًرا)
مدح أو ذم؟
فهم بعض العلماء أنه هذا خرج خمرج الذم ،وفهم أخرون أن فيه املدح.

 .660ما تفصيل القول يف هذا؟
قال الشيخ سليمان بن عبد هللا يف (شرح كتاب التوحيد)« :قلت :واألول
أصح ،وأنه خرج خمرج الذم لبعض البيان ال كله ،وهو الذي فيه تصويب الباطل
وحتسينه حىت يتوهم السامع أنه حق ،أو يكون فيه بالغة زائدة عن احلد ،أو
قوة يف اخلصومة حىت يسحر القوم ببيانه فيذهب ابحلق وحنو ذلك ،فسماه
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سحرا؛ ألنه يستميل القلوب كالسحر ،وهلذا ملا جاءه رجالن من املشرق
ً
فخطبا فعجب الناس لبياهنما ،فقال رسول هللا ﷺ ":إن من البيان لسحًرا ".
رواه البخاري ()5146

وأما جنس البيان فمحمود ،خبالف الشعر فجنسه مذموم إال ما كان حك ًما،
ولكن ال ُيمد البيان إال إذا مل خيرج إىل حد اإلسهاب واإلطناب ،أو تصوير
الباطل يف صورة احلق ،فإذا خرج إىل هذا احلد فمذموم ،وعلى هذا تدل
األحاديث ،كقوله ﷺ« :إن هللا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه
كما تتخلل البقرة بلساهنا » .رواه اإلمام أمحد(.)6543
 .661ما وجه إدخال النميمة يف أنواع السحر؟

النمام
هذا من دقيق فهم السلف ،فإن مقصود الساحر هو التفريق واإلفساد ،و ّ
يفعل هذا الفعل متا ًما ،بل وأعظم ،فكم من بيوت تفرق أفرادها بسبب منيمة،
وكم من حمبة انقلبت عداوة بسبب منيمة ،وكم من نفس قتلت بغري حق بسبب
بعدا بسبب منيمة ،وكم من ٍ
خلة انقلبت حق ًدا وك ًرها
منيمة ،وكم من قرب حتول ً
بسبب منيمة ،وهذا هو شأن الساحر لكنه ال يكفر بذلك؛ ألنه مل يفعل كفًرا
كالساحر ولكنه فعل كبرية من الكبائر.

 .662ما الدليل على قبح النميمة على صاحبها ،وعلى يف اجملتمع؟
قال ﷺ( :ال يدخل اجلنة قتات) رواه البخاري ( ،)6056ومسلم ( ،)105وقال ﷺ:
( أال أنبئكم ما العضه ،هي النميمة القالة بني الناس) .راه مسلم (.)2606
حل السحر؟
 .663ماذا يطلق على كيفية ّ
حل السحر عن املسحور هي اليت يسميها العلماء ابلنُ َشرة.
ّ
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 .664ما الطرق اليت حي ّل هبا السحر؟

هي قسمان كما ذكره اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل:

األول :ح ّل السحر ابلقراءة الشرعية واألدعية الصحيحة.

الثان :حله بسحر مثله.

 .665ما حكم استخدام الطريقة األوىل؟

هذا هو املشروع ،بل ال جيوز حله إال بذلك ،ويدخل يف ذلك ضمنًا أن يعرف
مكان السحر فيح ّل أو ُُيرق.

 .666ما الدليل على مشروعيته؟
دليله ما فعل بسحر النيب ﷺ ،فإن جربيل قد رقاه بقوله( :ابسم هللا أرقيك من
كل ٍ
داء يؤذيك ،من كل شر أو عني حاسد هللا يربيك ،ابسم هللا أرقيك) رواه
ابن ماجه ( ،)3523وقد رأى النيب ﷺ مكان سحره يف منامه ،وأرسل من أييت
به فحلوه فقام كأمنا نشط من عقال .رواه النسائي (.)4080
 .667هل من املمكن االستفادة من املنامات يف كشف السحر؟

نعم ،هذا ممكن ،إذا تكررت الرؤاي على املسحور أو غريه ،أن سحره يف مكان
ما فال أبس أبن يستربئه ،ما مل يكن يف ذلك مفسدة خالصة أو راجحة.

 .668كيف يكون ح ّل السحر مبثله؟
مثاله أن يذهب املطبوب إىل ساحر أو كاهن فيتقرابن للشيطان مبا ُيب؛ من
الذبح وحنوه ليبطل أثره عن املسحور.
 .669ما حكم استخدام هذه الطريقة؟
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هذه هي النُشرة الشركية احملّرمة! ويدل عليها حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا
سئل عن النشرة ،فقال( :هي من عمل الشيطان) رواه أمحد
عنهما أن النيب ﷺ ُ
( ،)14135وأبو داود (.)3868

وقال أبو داودُ :سئل أمحد عنها ،فقال( :ابن مسعود يكره هذا كله) أي يكره
النشرة اليت من عمل الشيطان ،والشك أهنا كراهة حترمي ،وقوله( :هي من
عمل الشيطان) ،أي ألهنم ينشرون عن املسحور أبنواع من السحر
واالستخدامات الشيطانية.
 .670ما احملاذير املرتتبة على الطريقة الثانية لفك السحر؟
الزم هذه الطريقة الوقوع يف عدة حماذير ،منها:
 -التقّرب للشيطان مبا ُيب من الشرك ،وهذا يف ح ّد ذاته مفسدة خالصة.

 إعانة الساحر على عمله هذا من االتصال ابلشياطني وعبادته هلم وهذاخمالف املخالفة التامة لإلنكار عليه.
 فنت الناس به لإلقبال عليه واغتارهم بعمله. سد ابب العالج ابلقرآن أو التهوين من شأنه. -تعلق قلوب املرضى هبذه الطائفة الضالة الكافرة.

 اعتماد القلب على الشيطان ليوصل له النفع وهذا ٍمناف للمتقرر شر ًعا من
وجوب عداوته ومنافرته.
 إحسان الظن ابلساحر وشياطينه يف إيصال اإلحسان إىل املسحور وهذاكاف يف منع هذه الطريقة.

 أنه قد ال يتحقق غالبًا الشفاء واخلالص التام من أثر السحر ،فيكون قدوقعنا يف املفسدة ومل حنصل مصلحة ،وإن سلمنا أنه حصل الشفاء فإن
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رعا أن درء
مصلحة الشفاء شيء ال يذكر مع هذه املفاسد ،واملتقرر ش ً
املفاسد مقدم على جلب املصاحل.
 فتح ابب الشيطان على القلوب والعقول إبفسادها وتزيني الباطل هلا. لزوم خمالفة النهي الصحيح الصريح الوارد يف السنة من عدم إتيان الكهانولو جملرد السؤال فضالً عن تصديقهم فيما خيربون به من أمور الغيب من
األمساء واألماكن.
شرعا صيانته ومحاية
 تعريض اإلنسان توحيده لإلبطال والواجب املتقرر ًجنابه وسد كل طريق يفضي إىل الشرك.
 -أهنا فتح لعمل الشيطان  -نعوذ ابهلل منه .-

املطلب الرابع :ما يتعلق ابلكهانة

1

 .671هل كانت الكهانة موجودة يف جزيرة العرب؟
نعم ،كانت الكهانة منتشرة يف بالد العرب يف اجلزيرة وغريها.
 .672من هو الكاهن؟

هو الذي ُخيرب عن املغيّبات يف املستقبل اعتم ًادا على االستعانة ابلشياطني.

 .673ما القول فيه؟
هو مشرك ابهلل جل وعال الشرك األكرب.
 .674ما وجه احلكم عليه ابلشرك؟
 - 1املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية إلبراهيم بن حممد الربيكان (ص:
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)143

وجه احلكم فيه الستخدامه اجلن ،وال يكن أن ختربه اجل ّن ابملغيبات ،إال إذا
قرب إليها أبنواع القرابت واألفعال الغريبة ،بل املخالفة للشرع.
تّ
 .675ما العالقة بني أفعال الكاهن واستجابة اجلن له؟
ال أ َْولِيَ ُاؤُه ْم ِمن ِْ
اإلنْ ِ
س َربَّنَا
هذا من استمتاع اجلن ابإلنس ،قال تعاىلَ ﴿ :وقَ َ
َ
ضنَا بِبَ ْع ٍ
ض﴾(األنعام ،)128:فالكاهن يستمتع مبا ختربه الشياطني من
استَ ْمتَ َع بَ ْع ُ
ْ
األمور الغيبية ،والشياطني تستمتع مبا يتقرب هلا من الشركيات.
 .676ما حقيقة الكهانة؟
حقيقة الكهانة :أهنا صنعة مضادة ألصل التوحيد ،ملا فيها من تصديق اجلن فيما
ختربه به من الغيب.
 .677ما وجه املخالفة هلا للتوحيد؟
لسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض
هي مضادة كل املضادة لقوله تعاىل ﴿:قُ ْل َال يَ ْعلَ ُم َم ْن ِيف ا َّ َ َ
اللُ ﴾ (النمل ،)65:وقوله تعاىلَ ﴿:ع ِاملُ الْغَْي ِ
ب فَ َال يُظْ ِه ُر َعلَى َغْيبِ ِه
ب إَِّال َّ
الْغَْي َ
ح ًدا﴾ (اجلن)26:
أَ َ
 .678كيف تظهر املخالفة من الكاهن للتوحيد؟
الكاهن البد لكي يتم خدمته بذكر األمور املغيّبة له فعليه أن يتقرب إىل اجلين
بسب املصحف أو
ببعض العبادات؛ إما ابلذبح ،أو االستغاثة ،أو ابلكفر ابهلل ّ
إهانته وحنو ذلك ،حىت ترضى عليهم الشياطني ،فتخربه ببعض األمور الغائبة.
 .679ما حكم اإلتيان إليهم؟
اإلتيان إليهم ال خيلو من أمور:
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األول :إما أن يكون لفضح حاهلم واإلنكار عليهم وبيان تناقضهم ولألخذ على

أيديهم أو للتحقق من حاهلم ومعرفة حقيقة أمرهم ،فهذا مأمور به ألنه
من مجلة اإلنكار ،بل هو من الواجبات على من أعطاه هللا نفوذًا
سلطاان على اإلنكار ابليد أو اللسان ،وهو من أعظم القرابت.
و ً

والثانية :أن أيتيهم يسأهلم جملرد االطالع على صنعتهم وال ينوي شيئًا مما ذكرانه

يف احلالة األوىل ،وال يصاحب ذلك االطالع والسؤال تصديق فيما
خيربون به من الغيب ،فهذا اإلتيان حمرم ومن كبائر الذنوب ،وهو سيلة
من وسائل الوقوع يف حبائلهم واالغتار حباهلم ،وملا فيه من فتح الذهاب
إليهم واغتار اجلهال مبا هم عليه من الكفر والشرك.

والثالثة :أن أيتيهم فيسأهلم عن شيء فيص ّدقهم فيما يقولون ،فهذا قد ارتكب
جرًما أشد من الذي قبله يف احلالة الثانية ،وله عقوبة شديدة.
 .680ما أصناف الكهانة؟
أصناف الكهانة كثرية ،منها:
 ما يكون ابلنظر يف النجوم ،ويف األبراج؛ كربج األسد واحلمل. ما يكون ابخلط ،أو عن طريق حروف ( أابجاد) كما قال ابن عباس  يفقوم يكتبون (أابجاد) ،فقال" :ما أرى من فعل ذلك له عند هللا من
خالق".
 معرفة الغيب عن طريق الفنجان. معرفة الغيب عن طريق الطرق.الوَدع.
 معرفة الغيب عن طريق َ معرفة الغيب عن طريق قراءة الكف.219

 معرفة الغيب عن طريق ضرب الرمل ،أو عن طريق احلصى. معرفة الغيب عن طريق قراءة ما يف الضمري.صب الرصاص املذاب.
 معرفة الغيب عن طريق ّ .681كيف يُعرف الكاهن؟
يكن معرفة الكاهن أبمور كثرية ،منها:
 أنه غالبًا يسأل عن اسم األم ،أو أحد األقرابء. غالبًا ما يطلب بعض آاثر املريض من ثياب أو مالبس داخلية كسراويلوحنوها.
 ادعائه التطبّب ابلقرآن ،وهو ال يصلي وال يُرى يف املساجد. أنه غالبًا ما أيمر املريض بذبح شيء من األنعام ،أو غريها مما يُؤكل مناحليواانت بشروط يليها على املريض.
 إخباره أبشياء مل خيربه هبا املريض ،وال يعرف شيئًا عن حاله ساب ًقا ،أو خيربجدا ال يطلع عليها إال خواص اإلنسان.
املريض عن أشياء خاصة ً
سمع منه متتمات وعبارات ال يفقه معناها.
 أن يُ َ أن بعضهم ال يعاجل إال يف غرفة مظلمة. إعطاء املريض بعض األوراق اليت فيها كتاابت ال تقرأ ،وعبارات هي كاأللغازاليت ال تفهم ،أو فيها بعض األمساء الغريبة ،وغالبًا ما يكون اسم الشيطان
الذي يستعني به.
 أمره للمريض بعدم قراءة القرآن عند اجمليء إليه ،وذلك حىت ال يفر الشيطانالذي يستعني به ،بل وبعضهم ينهى املريض عن الصالة يف يوم العالج،
وبعضهم ينهاه عن التسمية عند إرادة الدخول عليه.
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تردده الكثري على األماكن املهجورة؛ وذلك ألهنا غالبًا تكثر فيها الشياطني،
 ّأو ليضع فيها عقده وأوراقه ألهنا مكان ال أيتيه أحد .
 صرف بعض األعشاب والتدخينات العجيبة لتدخني البيت والغرف هبا يفأ ٍ
وقات معينة بطريقة خاصة خيربه الكاهن هبا.
 عدم حرصه على شعائر اإلسالم الظاهرة ،مع تلبسه ببعض املنكراتواملعاصي ،وهو يدعي أنه يعاجل ابلقرآن.
وغري ذلك من العالمات.
 .682ما عقوبة من يص ّدق أمور الكهان؟
األمر فيه اختالف ابلعقوبة وفق حال السائل ،وتبيان هذا:
 جمرد احلضور عندهم والسؤال :عن بعض أزواج النيب ﷺ أنه قال( :من أتىٍ
يوما) .رواه مسلم
عرافًا فسأله عن شيء فص ّدقه مل تُقبل له صالة أربعني ً
(.)2230

 السؤال والتصديق لكالمه :عن أيب هريرة عن النيب ﷺ قال( :من أتى كاهنًافصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد ﷺ ) .رواه أبو داود ()3904
يوما)؟
 .683ما معىن قوله ﷺ( :مل تُقبل له الصالة أربعني ً
املقصود من ذلك ذهاب األجر ،لكنه جيب عليه أداؤها ويسقط عنه الفرض
بذلك ،لكن ال أجر له فيها عقوبة ونكاالً له على جريته وتعديه حلدود هللا
أيضا على أن مصدقهم ال يكفر الكفر األكرب إللزامه بفعل
تعاىل ،وفيه دليل ً
افرا الكفر األكرب ملا قبلت منه
الصالة وإمنا الذاهب عليه أجرها ،ولو كان ك ً
مطلق القبول.
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 .684ماذا يستفاد من التحديد ابألايم؟

يوما) ،فيه دليل على أن هذه العقوبة مؤقتة بوقت ،مث يزول أثرها
قوله( :أربعني ً
يضا على أن املراد ابلكفر األصغر ال األكرب.
ابنتهاء وقتها ،مما يدل أ ً

 .685هل من أخالقيات املسلم أن يتعلق مبا عند الكهنة؟
طري أو تُطري له ،أو
ال ،فعن عمران بن حصني  مر ً
فوعا( :ليس منا من تَ ّ
تَكهن أو تُكهن له أو َسحر أو ُسحر له ،ومن أتى كاهنًا فصدقه مبا يقول فقد
كفر مبا أنزل على حممد ﷺ)  .رواه الطرباين ( .)355 ،162/18
 .686ما أقوال العلماء يف هذا الكفر ،هل هو األكرب أو األصغر؟
األقرب  -وهللا تعاىل أعلم  -أنه الكفر األصغر ،أي ليس هو الكفر الناقل عن
امللة ،بل هو الكفر املنايف لكمال التوحيد الواجب.
 .687ما توضيح احلكم السابق؟
يوما) ،فهذا التقييد
يف احلديث الذي رواه مسلم وفيه( :مل تُقبل له صالة أربعني ً
نفهم منه أن الكفر هنا هو الكفر األصغر؛ ألنه لو كان يراد به األكرب ملا مت
يوما؛ ألن الكفر األكرب ال يقبل معه صالة مطل ًقا؛ ألن من شرط
ح ّده أبربعني ً
القبول اإلسالم ،وألنه جيب اجلمع بني األحاديث ما أمكن؛ وألن تصديق
الكاهن فيه نوع شبهة متنع من تكفري مصدقه الكفر األكرب.
 .688ما حكم التعامل يف هذه األمور؟

كل تلك الطرق مبنية على الدجل واخلرافة والتغرير ،فإن هذه األشياء إمنا
يتخذها الكهان للتدجيل وتغرير من أيتيهم أبهنم على حق ،وإال فاألخبار اليت
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خيربون هبا هي عن طريق شيطاينهم.
 .689ما اجلامع ملا سبق بيانه؟
اجلامع يف الكهانة أهنا الت ّدخل يف ادعاء علم الغيب عن طريق ما يتلقفه
الكاهن من أفواه الشياطني ،مع اختاذه بعض الوسائل الظاهرة للخداع.
املطلب اخلامس :التعلق ابألنواء

1

 .690ما املقصود ابلنوء؟
املراد هبا النجوم ،يقال للنجم :نوء.
 .691ما املراد من العنوان؟

املراد به بيان حكم تعلّق بعض الناس ابلنجوم ملعرفة أتثريها يف حياة اإلنسان
مستقبال.

السقيا إىل األنواء؟
 .692ما أقسام نسبة ُ
السقيا إىل أي نوء ال ختلو من ثالثة أقسام:
ذكر أهل العلم أن نسبة ُ
األول :أن ينسبها إليها نسبة إجي ٍاد وإحداث.
الثان :أن ينسبها إليها نسبة سبب فقط.
الثالثة :نسبة املطر إىل النجم واملواسم نسبة توقيت فقط (ظرفية) ،ال نسبة إجياد
وال سبب.
 - 1لفهم املوضوع بوضوح ممكن مراجعة الكتب اآلتية :التمهيد ،البن عبد الرب ( ،)288 -287/16شرح
السنة ( ،)420/4شرح النووي لصحيح مسلم (( ،)61/2النهاية) (مادة :نوأ) ،جامع األصول :النجوم
(11/577- 578).
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القسم األول :نسبة إجياد وإحداث.
 .693كيف يتحقق هذا األمر؟
السقيا ،ونعين
االعتقاد أبن النوء (النجم) احمل ّدد هو الذي أحدث وأوجد هذه ُ
ابلسقيا :املطر الذي ينزل ،وبعضهم يوجه الدعاء إليها.
 .694ما حكم هذه النسبة؟

هذه النسبة شرك أكرب خمرجة عن الدين.

 .695ما تعليل هذا احلكم؟
مصرفًا لشيء يف
هو شرٌك يف الربوبية ،ألن من يعتقد هذا قد زعم أن مثة ّ
الكون استقالالً.
 .696ما أدلة هذا احلكم؟
 قال تعاىل { :ومن ي ْدع مع َِّند َربِِّه
آخَر َال بُْرَها َن لَهُ بِِه فَِإَّمنَا ِح َسابُهُ ِع َ
الل إِ َهلًا َ
ََ َ ُ َ َ
ِ
ِ
كافِرو َن (املؤمنون)17 :
إنَّهُ َال يُ ْفل ُح الْ َ ُ
َن الْمس ِ
اج َد َِّللِ فَ َال تَ ْدعوا مع َِّ
َح ًدا} (اجلن.)18 :
الل أ َ
ُ ََ
 وقال تعاىلَ { :وأ َّ َ َون ِ
ِ
ِ
َّك
ت فَِإن َ
الل َما الَ يَن َفعُ َ
ك َوالَ يَ ُ
ضّرَك فَِإن فَ َع ْل َ
 وقال تعاىلَ { :والَ تَ ْدعُ من ُد ِّ
ِِ
ني} (يونس)106 :
إِ ًذا ّم َن الظَّالم َ
 .697هل هذا مشابه العتقاد من أمم سابقة؟
نعم ،هذا يف احلقيقة شرك الصابئة ،فإهنم يعبدون هذه النجوم وينسبون
احلوادث إليها ،ويبنون هلا اهلياكل يف األرض ويسموهنا أبمسائها ،كما هو شرك
قوم إبراهيم ﷺ.
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القسم الثان :نسبة سبب فقط.
 .698ما توضيح أن ينسبها إىل األنواء نسبة سبب فقط؟
مبعىن أنه يقول :إن هللا هو اخلالق للسقيا ،لكن من أسباب السقيا طلوع هذا
النوء ،فيقول :مطران بنوء كذا وكذا ،أي بسببه ،أو مطران بنوء الومسي.
 .699ما حكم هذا القسم؟

هذا شرك ،لكنه من الشرك األصغر املنايف لكمال التوحيد الواجب.

 .700ما علّة هذا احلكم؟
قدرا ،وألنه وسيلة للشرك
ذلك ألنه اعتقد سببًا ما ليس بسبب ً
شرعا وال ً
األكرب املذكور يف احلالة األوىل.
 .701ما الدليل على مثل احلكم؟
ذاب وز ًورا من القول ،فقالَ ﴿ :وَْجت َعلُو َن ِرْزقَ ُك ْم
 جعل هللا تعاىل هذه النسبة ك ًك ِّذبُو َن ﴾ (الواقعة)82:
أَنَّ ُك ْم تُ َ
 عن زيد بن خالد اجلهين  قال :صلّى بنا رسول هللا ﷺ صالة الصبحابحلديبية على إثر ٍ
مساء كانت من الليل ،فلما سلّم أقبل علينا بوجهه
فقال( :هل تدرون ماذا قال ربكم)؟ قالوا :هللا ورسوله أعلم .قال( :قال:
أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر ،فأما من قال مطران بفضل هللا ورمحته
فذلك مؤمن يب كافر ابلكوكب ،وأما من قال مطران بنوء كذا وكذا فذلك
كافر يب مؤمن ابلكوكب)  .رواه البخاري ( ،)846ومسلم (.)71
أيضا عن ابن عباس  معناه ،وفيه :قال بعضهم :لقد صدق
 يف الصحيح ًنوء كذا وكذا! فأنزل هللا تعاىلَ ﴿:وَْجت َعلُو َن ِرْزقَ ُك ْم أَنَّ ُك ْم تُ َك ِّذبُو َن﴾
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(الواقعة )82:وقد يف حديث زيد ( كافر يب) يراد به الكفر األكرب إذا
كانت النسبة نسبة إحداث وإجياد ،ويُراد به الكفر األصغر إذا كانت
النسبة نسبة سبب فقط.
 .702ما وجه التنفري والتحذير هلا من النيب ﷺ؟
ذم هلا وتنفري عن فعلها ،فقال( :أربع
جعلها النيب ﷺ من أمر اجلاهلية ،وهذا ٌ
يف أميت من أمر اجلاهلية ال يتكوهنن :الفخر يف األحساب ،والطعن يف
األنساب ،واالستسقاء ابلنجوم ،والنياحة) رواه مسلم ( ،)934وألهنا منافية لألدب
مع هللا إذ الواجب نسبة النعم كلها إىل هللا تعاىل إجي ًادا وخل ًقا.
القسم الثالثة  :نسبة توقيت فقط.
 .703ما املقصود بنسبة املطر إىل النجم واملواسم نسبة توقيت؟
حل
أي نسبة ظرفية فقط ،ال نسبة إجياد وال سبب ،وهذا مثل من يقول« :إذا ّ
الومسي ،أو ظهر النجم الفالين فهذا زمان املطر أو وقته» ،لكن من غري ربط
زائد على جمرد التوقيت.
 .704ما حكم مثل هذه األقوال؟
هذا القول جائز ومشروع ،وبعيد كل البُعد لنسبة أهل الشرك والضالل.
ابلتطري
املطلب السادس :ما يتعلق
ّ
 .705ما تعريف التط ّري لغة؟

تطري يتطري تط ًريا ،مأخوذ من الطائر ،ألن العرب يتشاءمون أو
هو مصدر ّ
يتفاءلون ابلطيور.
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 .706كيف كان هذا عند العرب؟

العرب يتشاءمون أو يتفاءلون ابلطيور على الطريقة املعروفة عندهم بزجر الطري،
مث ينظر :هل يذهب ييناً أو مشاالً أو ما أشبه ذلك ،فإن ذهب إىل اجلهة اليت
فيها التيامن أقدم ،وإن توجه الطائر إىل الشمال كان هناك التشاؤم ،وأحجم.

طري شرعا؟
 .707ما تعريف الت ّ

هو التشاؤم ابملكروه من مسموع ،أو مرئي ،أو معلوم ،أو زمان ،أو مكان،
وأصله معرفة اخلري والشر بداللة الطري ،وهو التشاؤم ابلطري.

 .708ما األمثلة الدالة على أمر التط ّري؟

أحدا يقول :اي
سفرا فيسمع ً
مثاله :التطري ابملسموع :أن يقصد اإلنسان ً
اعتقادا منه أنه عالمة على أن سفره
خاسر! فيثنيه ذلك القول عن سفره
ً
خاسرا ،أو فيه شيء من العقبات والصعاب .
هذا سيكون ً

التطري ابملرئي :أن يريد اإلنسان الزواج من بيت ما ،فريى البومة على
ومثالهّ :
هذا البيت فيتشاءم من أهله ،ويصده ذلك املرئي عن قصده الذي أراده،
أو يرى البومة مثالً على بيت من البيوت ،فينعقد يف قلبه أنه سيصيب
أهل ذلك البيت شيء من املكروه من م ٍ
وت أو مصيبة.

التطري ابلزمان :أن يصيبه مثالً يف يوم أو شهر معني من السنة مصيبة
ومثالهّ :
من حادث أو خسارة جتارة فيصري كلما جاء ذلك اليوم أو الشهر يعطل
معاشه وال يذهب إىل دكانه ،اعتق ًادا منه أنه لو فعل ألصابه كما أصابه
فيما مضى ،ومن ذلك تطري أهل اجلاهلية بشهر صفر ،ومنها تشاؤم
بعض الدول بيوم احتالهلم فتى أحواهلم االجتماعية تتغري يف ذلك اليوم
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وحنو ذلك.
ومثاله :التطري ابملكان :أن يصيب اإلنسان حادث يف شارع مثالً وتراه كلما
تشاؤما من هذا املكان.
جاء قريبًا منه أبعد عنه ً
التطري؟
 .709ما حكم ّ
التطري حرام وشرك.
 .710ما دليل هذا احلكم الشرعي؟
دليله يف الشرع:
احلسنَةُ قَالُوا لَنَا ه ِذهِ وإِ ْن تُ ِ
ِ
صْب ُه ْم َسيِّئَةٌ يَطََّّريُوا
َ َ
 قال تعاىل ﴿ :فَإذَا َجاءَ ْهتُُم َْ َاللِ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َرُه ْم َال يَ ْعلَ ُمو َن ﴾
ِمبُو َسى َوَم ْن َم َعهُ أََال إَِّمنَا طَائُِرُه ْم ِعْن َد َّ
(األعراف)131:

 وقال تعاىل ﴿ :قَالُوا إِ َّان تَطََّْريَان بِ ُك ْم لَئِ ْن َملْ تَ ْن تَ ُهوا لَنَ ْر ُمجَنَّ ُك ْم َولَيَ َم َّسنَّ ُك ْم ِمنَّااب أَلِ ٌيم.قَالُوا طَائُِرُك ْم َم َع ُك ْم أَئِ ْن ذُ ّكِْرُْمت بَ ْل أَنْتُ ْم قَ ْوٌم ُم ْس ِرفُو َن (﴾)19
َع َذ ٌ
(يس)

 .711ماذا ورد يف السنة من توجيه حول هذا املعتقد؟
 عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :ال عدوى ،وال طرية ،والهامة ،وال صفر) رواه البخاري ( ،)5707ومسلم ( ،)2220ويف رواية( :وال نوء
وال غول) .رواه مسلم ()2220
 وعن أنس  قال :قال رسول هللا ﷺ ( :ال عدوى وال طرية ،ويعجبينالفأل) .قالوا :وما الفأل؟ قال( :الكلمة الطيبة) .رواه البخاري ( ،)5776ومسلم
(.)2224
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شرك ،الطرية شرك) .قال ابن
فوعا( :الطرية ٌ
 وعن ابن مسعود  مر ًمسعود( :وما منّا إال وتطري ،ولكن هللا يذهبه ابلتوكل) .رواه أبو داود ()3910
 .712ما احلكم املستفاد من هذه األدلة املباركة؟
هذه األدلة تفيد إفادة قوية نفي أتثري التطري النفي املطلق؛ ألن قوله( :وال طرية)
أيضا أن التطري كله شرك؛
نكرة يف سياق النفي فيعم مجيع أنواع التطري ،وثبت ً
وذلك ألن قوله( :الطرية شرك) مفرد دخلت األلف والالم املفيدة لالستغراق
طريا على أي شكل وشيء كان.
فيدخل فيها كل ما يسمى ت ً
التطري من قبيل الشرك األصغر أم األكرب؟
 .713هل ّ
التطري قد يكون شرًكا أكرب ،وقد يكون شرًكا أصغر.
 .714ما توضيح القول السابق؟
لتطري قسمان:
بيان ذلك أن يُقال :أن ا ّ
األول :أن يعتقد املتطري أن ما تطري به هو الذي جيلب اخلري أو يدفع الشر
بذاته استقالالً ،فهذا يوصل صاحبه إىل الشرك األكرب ،وهو شرك يف
أيضا شرك يف
الربوبية ،ألنه اعتقد خال ًقا ومق ّد ًرا مع هللا تعاىل ،وهو ً
األلوهية ألنه تعلق قلبه خوفًا ورجاءً بغري هللا يف أمر ال يقدر عليه إال
هللا.
الثاين :أن يعتقد املتطري أن هللا تعاىل هو الذي جيلب اخلري ويدفع الشر ،وأن
هذه األشياء اليت تطري هبا إمنا هي أسباب للخري والشر فقط ،فهذا
هو الشرك األصغر؛ وذلك ألنه اعتقد سببًا ما ليس بسبب شر ًعا وال
قدرا ،بل قد ورد الشرع بنفي كونه سببًا ،وألنه وسيلة للشرك األكرب،
ً
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ولكن هذا فيما إذا استسل معه ،وصده ذلك أو أمضاه.
 .715هل انتهى التطري من واقع املسلمني يف زماننا املعاصر؟
مل ينقطع عنهم ،ال فعال وال قوال ،ومثال ذلك:
 قول بعضهم" :خري اي طري" ،عند حديثه مع صاحبه. ملعرفة اخلاسر أو الرابح يف املسابقات وخصوصا الرايضية ،يتم إحضار حيوانأو طائر ،ليعرفوا من هو الفائز.
 .716ما احلكم من وقع يف قلبه ،مث بذل اجلهد بدفعه عن قلبه؟
من بذل جهده للمدافعة ابلطرق الشرعية وأزاله من قلبه ،واستعان ابهلل تعاىل
ومل يفكر فيه فهذا ال شيء عليه ،بل هو مأجور هبذه اجملاهدة.
 .717هل هناك حماسبة على تلك الوساوس؟
ال ،إذ من فضل هللا علينا أهنا من مجلة حديث النفس املعفو عنه ،كما يف قوله
الل َجتاوَز ِيل عن أ َُّم ِيت ما وسوس ِ
ِ
ورَهاَ ،ما َملْ تَ ْع َم ْل أ َْو تَ َكلَّ ْم".
َ َ َْ َ ْ
ت بِه ُ
َْ
ص ُد ُ
ﷺ ":إ َّن ََّ َ َ
رواه البخاري ( ،)2528ومسلم (.)127

 .718ما مصدر هذه الوساوس؟
مصدرها من إلقاء الشيطان ووسوسته.
 .719ما الطرق الشرعية ملدافعة مثل هذه الواردات ،وحمو أثرها من القلب؟
الطرق كثرية ومتنوعة وهلل احلمد واملنة ،وأذكر لك أمهها:
األول :طلب العلم الشرعي الصحيح ،على فهم سلف األمة يف أمور االعتقاد،
وهذا أعظم سالح وأقوى ما يدافع به مثل هذه الواردات.
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الثاين :االعتقاد اجلازم الذي ال خيالطه ريب بوجه من الوجوه أنه ال جيلب اخلري
وال يدفع الشر إال هللا تعاىل ،وأن هذه األشياء خملوقات ضعيفة ال متلك
ضرا ،فكيف متلكه لغريها؟ .
لنفسها نف ًعا وال ً
الثالث :أن نؤمن بقدر هللا تعاىل ،وأن ما أصابنا من الضر أو فاتنا من اخلري إمنا
هو بقدر هللا ،فما أصابنا مل يكن ليخطئنا ،وما أخطأان مل يكن ليصيبنا،
كاان ألنه أمر قد فُرغ منه.
اان وال م ً
طريا وال زم ً
فال حتمل املسؤولية ً
حث النفس ومحلها على إحسان الظن ابهلل تعاىل ،فإن التطري نوع من
الرابعّ :
إساءة الظن ابهلل تعاىل ،ومما يذهبه إحسان الظن به جل وعال ،وأن ما
أصابنا من الضر أو فاتنا من اخلري إمنا هو شيء قد اختاره هللا لنا،
وخرية هللا لنا خري من خريتنا ألنفسنا.
اخلامس :مدافعة ذلك ابلتوكل على هللا تعاىل وحسن االعتماد عليه ،فإنه وحده
جل وعال معاذ اخلائفني ومالذ الراغبني ،ال ملجأ هلم غريه وال رب هلم
سواه ،فتوكل عليه وعلق قلبك به.
قدما وااللتهاء عن هذا الوارد وقطع التفكري فيه
السادس :عقد العزم واملضي ً
واالشتغال عنه مبا هو أنفع.
التطري عن النفس؟
 .720هل هناك أذكار معينة لدفع خواطر ّ
نعم ،فمن ذلك:
 االستعاذة ابهلل من الشيطان الرجيم.الطرية عند رسول هللا ﷺ ،فقال:
 ما رواه عقبة بن عامر قال« :ذكرت ّ(أحسنها الفأل ،وال ترد مسل ًما ،فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل :اللهم ال
أييت ابحلسنات إال أنت ،وال يدفع السيئات إال أنت ،وال حول وال قوة إال
231

بك) .رواه أبو داود ( )3919ضعيف
 عن ابن عمرو ( :من ردته الطرية عن حاجته فقد أشرك) .قالوا :وماكفارة ذلك؟ قال( :أن يقول :اللهم ال خري إال خريك ،وال طري إال طريك،
وال إله غريك) .رواه أمحد (.)7045
 .721كيف اجلمع بني قوله ﷺ( :ال عدوى) وبني قوله ( :ف ّر من اجملذوم فرارك
من األسد) رواه أمحد ( ،)9722وقوله يف الطاعون( :إذا مسعتم به (أي العدوى)
يف ٍ
أرض فال تقدموا عليه) رواه البخاري ( ،)5730ومسلم ( )2219؟

اجلمع بينهما أن يقال :إن العدوى لنا فيها نظران:
نظر من انحية انتقاهلا ابتداءً ،أي انتقاهلا بنفسها وهو االعتقاد الذي
األولٌ :

كان عليه أهل اجلاهلية ،فجاء قوله( :ال عدوى) لنفي هذا االعتقاد
الفاسد ،فأثبت أن العدوى ال تصّرف هلا بذاهتا أي ال تنتقل بنفسها.
نظر من انحية سرايتها من املريض إىل الصحيح بقدر هللا تعاىل ،وهذا
والثاينٌ :
هو الذي أثبته األحاديث الواردة يف السؤال.

 .722ما توضيح هذا؟
يكن القول :العدوى ابتداءً منفية ،والعدوى انتقاالً بقدر هللا تعاىل مثبتة،
والعدوى اليت نفاها الدليل ليست هي العدوى اليت أثبتها الدليل حىت يكون
هناك تناقض.
 .723هل أوضح هذا األمر النيب ﷺ للصحابة ؟
نعم ،فإن بعض الصحابة ملا مسع قول ﷺ( :ال عدوى)  -قال :فإن النقبة تقع
مبشفر البعري فتجرب لذلك اإلبل .فقال ﷺ( :فمن أعدى األول؟)،
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فالصحايب هنا ظن أن العدوى املنفية هي العدوى االنتقالية بقدر هللا تعاىل،
فبني له النيب ﷺ أنه ال يريد ذلك وإمنا يريد العدوى ابتداءً.
 .724ما خالصة ما مت بيانه؟
خالصته أن وقوع املرض ابتداءً إمنا هو بقدر هللا تعاىل ،وكذا سراية العدوى من
ضا هي بقدره تعاىل ،فالكل حاصل بقضائه وقدره وال
املعلول إىل الصحيح أي ً
مقدرا ،والعبد مأمور ابتقاء أسباب الشر ،ومن ذلك اتقاء
خيرج شيء عن كونه ً
أسباب العدوى ،فإذا أصيب بشيء من ذلك فليعلم أنه إمنا انتقلت إليه بقدر
هللا تعاىل ،ال أهنا انتقلت بذاهتا.
املطلب السابع :ما يتعلق ابلتنجيم

1

عرف التنجيم؟
ّ .725
التنجيم :هو االستدالل والنظر ابلنجوم واألحوال الفلكية.
 .726ما أنواع التعلق ابلنجوم كما بينها العلماء؟
ذكر أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أنه ثالثة أنواع.
األول :أهنا مؤثّرة بنفسها.
الثاين :ملعرفة الغيب منها.
الثالث :لالستفادة منها فلكيا.

 - 1نواقض اإليان االعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبد هللا بن علي الوهييب (
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)103/2

النوع األول :مؤثّرة بنفسها

 .727كيف كان هذا االعتقاد عند االمم السابقة؟
كانوا يعتقدون يف النجوم أهنا فاعلة مؤثرة بنفسها ،وأن احلوادث األرضية
منفعلة انجتة عن إرادات النجوم.
 .728ما نتيجة هذا االعتقاد؟
نتيجته االعتقاد أبن فيه أتليها للنجوم ،وهو الذي كان يصنعه الصابئة ،فقد
كانوا جيعلون لكل جنم وكوكب صورة ومتثاالً ،ويس ّموهنا أبمسائها ،فتح ّل فيها
الشياطني وأتمرهم بعبادة هذه األصنام.
 .729ما حكم هذه االعتقادات؟
هذا ابإلمجاع كفر أكرب وشرك أكرب ،ومن ذلك شرك قوم إبراهيم ﷺ.
 .730ما تنبيه العلماء يف هذا العمل؟
قال صديق خان رمحه هللا( :فمن اعتقد يف نيب ،أو ويل ،أو جن ،أو ملك ،أو
إمام ،أو ولد إمام ،أو شيخ ،أو شهيد ،أو منجم ،أو رمال ،أو جفار ،أو فاتح
فال ،أو برمهن ،أو راهب ،أو جنية ،أو خبيث أن له مثل هذا العلم ،وهو يعلم
الغيب بعلمه ذلك فهو مشرك ابهلل ،وعقيدته هذه من أبطل الباطالت وأكذب
1
املكذوابت ،وهو منكر هلذه اآلية القرآنية وجاحد هلا).

 - 1الدين اخلالص ( )426 - 425 /1
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النوع الثان :ملعرفة الغيب منها.
 .731ما االسم االصطالحي الذي يطلقه العلماء على هذا النوع من العلم؟
هو الذي يسميه العلماء :بعلم التأثري.
 .732كيف يفعلون مثل هذا األمر؟

ي ّدعون أهنم يعرفون ما سيأيت يف املستقبل حبركة النجوم من التقائها والتفافها
وطلوعها وغروهبا ،وهؤالء هم املنجمون وهو نوع من الكهانة.

 .733ما حكم االستدالل حبركة النجوم على معرفة املغيبات يف املستقبل؟
حمرم ابإلمجاع ،ويوصل صاحبه إىل الشرك األكرب.
هذا ّ
 .734ما سبب احلكم بتحرميه؟
سببه ملا فيه من ادعاء مشاركة هللا تعاىل يف علم الغيب ،وألن فيه استعانة
ابلشياطني؛ الذيني أيتوهنم ابألخبار ،وتوحي هلم هبذه األخبار إليهم.
 .735هل له من شبيه يف واقعنا املعاصر؟

نعم ،ومن ذلك ما يليه الكهان يف بعض اجملالت يف األبراج املعروفة ،فيقولون:
صاحب برج العقرب سيأتيه كذا وكذا ،وصاحب برج األسد سيكون له كذا
وكذا ،وحنو ذلك ،وكل ذلك شرك وكفر.

النوع الثالث :لالستفادة منها فلكيا
 .736ماذا يطلق عليه العلماء من اسم؟
فهذا هو الذي يسميه العلماء :بعلم التسيري ،أو علم الفلك.
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 .737ما حكم تعلّم منازل النجوم وحركاهتا ملعرفة القبلة واألوقات؟
هذا من األمور املشروعة.

 .738ما سبب هذه املشروعية؟
لسببها ما فيها من االستدالل هبا على اجلهات يف ظلمات الرب والبحر ،وملعرفة
أوقات الزراعة مثالً ،واالستدالل بذلك على وقت هبوب الرايح ،وعلى الوقت
الذي جرت سنة هللا تعاىل أن ينزل فيه املطر ،وحنو ذلك.
 .739ما علة ترخيص العلماء يف تعلّم منازل النجوم وحركتها الفلكية؟
ر ّخص يف هذا بعض العلماء ،ألن مبىن ذلك العلم هو جعل حركة النجوم
عالمة على الوقت فقط ،ال أهنا مؤثرة بذاهتا أو أهنا سبب للتأثري.
 .740ما األدلة الشرعية املؤيدة للحكم السابق؟
َّج ِم ُه ْم يَ ْهتَ ُدو َن﴾ (النحل.)16:
من األدلة عموم قوله تعاىلَ ﴿ :وِابلن ْ
ِ
السنِني و ِْ
ِ
ب﴾ (يونس)5:
احل َسا َ
وقوله تعاىلَ ﴿:وقَ َّد َرهُ َمنَا ِزَل لتَ ْعلَ ُموا َع َد َد ّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقوله تعاىلَ ﴿:وُه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم الن ُ
ّجوَم لتَ ْهتَ ُدوا هبَا ِيف ظُلُ َمات الَِْربّ
َوالْبَ ْح ِر﴾ (األنعام )97:واالهتداء هبا من لوازمه معرفة منازهلا وحركاهتا.
 .741ملاذا خلق هللا هذه النجوم؟
خلق هللا هذه النجوم لثالث:
األول :زين ة للس ماء ،ق ال تع اىل ﴿:إِ َّان َزيَّنَّ ا ال َّس ماء ال ّدنْيَا بِ ِزينَ ٍة الْ َكواكِ ِ
ب﴾
ََ
َ
(الصافات)6:

الث اين :رجوًم ا للش ياطني ،ق ال تع اىلَ ﴿:و َح ِفظْنَا َه ا ِم ْن ُك ِّل َش ْيطَا ٍن َرِج ي ٍم ﴾
(احلجر)18:
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ٍ
َّج ِم ُه ْم يَ ْهتَ ُدو َن﴾
الثال ث :عالم ات يُهت دى هب ا ،ق ال تعاىلَ ﴿:و َع َال َم ات َوِابل ن ْ
(النحل)16:

ورجوما
قال البخاري« :قال قتادة :خلق هللا هذه النجوم لثالث :زينة للسماء،
ً
للشياطني ،وعالمات يهتدى هبا ،فمن أتول فيها غري ذلك أخطأ وأضاع نصيبه
وتكلف ما ال علم له به» .البخاري ()107/4
املطلب الثامن :التطاول على الدهر
 .742ما املقصود من العنوان؟
املقصود بيان أن هناك من املسلمني من يتطاول بقبيح الوصف على الدهر،
وهو الزمن؛ مثل األايم أو السنة وما شابه.
سب الدهر؟
 .743ما حكم ّ
حمرم ،وفاعله مستحق للعقوبة البليغة اليت تردعه عن مثل هذه األقوال.
هذا ّ
 .744ما دليل هذا احلكم الشرعي؟
عن أيب هريرة  عن النيب ﷺ قال ":قال هللا تعاىل :يؤذيين ابن آدم يسب
الدهر ،وأان الدهر بيدي األمر أقلب الليل والنهار).رواه البخاري ( ،)4826ومسلم
(.)2246

ويف رواية( :ال تسبُوا الدهر ،فإن هللا هو الدهر).

رواه مسلم ()2246

 .745هل من أمساء هللا الدهر مثلما قد يفهم يف احلديث السابق؟

ال يدل احلديث على أن الدهر من أمساء هللا تعاىل؛ وذلك أن الذين يسبون
الدهر إمنا يريدون الزمان الذي هو حمل احلوادث ،ال يريدون هللا تعاىل ،فيكون
معىن قوله" :وأان الدهر" ،ما فسره بقوله" :بيدي األمر أقلب الليل والنهار" ،فهو
237

سبحانه خالق الدهر وما فيه ،وقد بني أنه يقلب الليل والنهار ،ومها الدهر ،وال
يكن أن يكون املقلِب (بكسر الالم) هو املقلَب (بفتحها) ،وهبذا تبني أنه يتنع
1
أن يكون الدهر يف هذا احلديث مراداً به هللا تعاىل.
 .746ما وجه التحرمي هلا؟
يعود التحرمي إىل ثالثة أسباب:
 ألن سابه يعود على هللا ابإليذاء ،ألنه هو مصّرف الدهر وجمري الليايلسب خلالقه.
واألايم ،ومقدر ما فيها من احلوادث ،وسب املخلوق ٌ
خلق مسخر ال
ب ملا ال يستحق السب؛ ألن الدهر ٌ
سب الدهر س ٌ
 أن ّضرا ،ومن سب من ال يستحق السب عاد سبّه إليه.
يلك ً
نفعا وال ً
 أن سبه متضمن للشرك؛ فإنه إمنا سبه لظنه أنه يضر وينفع ،أو أنه احملدثهلذا الضر والنفع ،وألنه مناف لالعتقاد الصحيح وهو أن الزمن يُ ْف َع ُل فيه ال
أنه هو الفاعل بذاته وال أنه سب ملا يقع فيه من احلوادث ،فسبه حمض
ٍ
اعتداء وتسلط وقلة ٍ
أدب وجرأة على مقام الربوبية.
 .747ما أمثلة التطاول على الدهر يف كالم الناس؟
من أمثلة هذا:
 قول بعضهم :هذا زمان كاحل ،أو زمان أسود. قول بعضهم إذا أصابه مكروه :ليه اي زمن! أو توجيه اللعنة للزمان واألايم ،أو الساعة اليت وقعت له فيها مصيبة. مقولة بعض املؤرخني :التاريخ مل يكن عادال. - 1القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن البن عثيمني (
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ص)11:

 مقولة بعض األدابء القصصني :سخرية القدر. .748ما حكم ما سبق؟
كل هذا حرام ،إذ فيه تطاول على هللا سبحانه.
 .749هل ذكر القرآن مثل ما يتعلق هبذه األمور؟

نعم ،ومن ه قول هللا يف بيان كالم الدهريةَ ﴿ :وقَالُوا َما ِه َي إَِّال َحيَاتُنَا الدّنْيَا
ِ
َّه ُر ﴾ (اجلاثية )24:فهم نسبوا األمر للدهر ،خرياً
وت َوَْحنيَا َوَما يُ ْهل ُكنَا إَِّال الد ْ
َمنُ ُ
كان أو شراً.

 .750هل ميكن أن يصل األمر إىل الشرك األكرب؟

نعم ،وذلك إذا قام يف قلبه اعتقاد أن الدهر هو الفاعل هلذا الشيء بذاته
استقالالً.

 .751مىت يكون من الشرك األصغر؟
إذا اعتقد أن الدهر سبب يف هذه احلوادث ،وإذا مل يعتقد ذلك فهو حمرم فقط
وكبرية من كبائر الذنوب ،وعلى كل ٍ
حال فالواجب على املسلم كف لسانه
وحفظه عن مثل هذه األقوال اليت ال خري فيها ،بل هي مما يفتح عمل
الشيطان.
املطلب التاسع :اقرتان الدعاء ابملشيئة
 .752ما املقصود من العنوان؟
املقصود به ،بيان حكم الدعاء والزايدة فيه بقول :إن شاء هللا.
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 .753ما حكم قرن الدعاء ابملشيئة؟

ال جيوز أن يقرن الدعاء ابملشيئة.

 .754ما مثال هذا؟
مثل أن يقول :اللهم اغفر يل إن شئت ،اللهم ارمحين إن شئت.
أو كقول أحدهم" :ربنا يكرمك إن شاء هللا"" ،ربنا يوفقك إن شاء هللا"...
 .755ما الدليل على املنع من السنة النبوية؟
قال الرسول ﷺ ":ال يقو ُل أحدكم :اللهم اغفر يل إن شئت ،اللهم ارمحين إن
شئت! ليعزم املسألة ،فإن هللا ال م ِ
كره له) .رواه البخاري ( ،)6339ومسلم ()2679
ُ
 .756كيف نفهم النهي من احلديث السابق؟
احلديث فيه النهي الذي يفيد التحرمي ،واملنع من تعليق الدعاء ابملشيئة.
 .757ما تبيان العلماء ملا ورد؟
قال النووي" :عزم املسألة :الشدة يف طلبها ،واحلزم من غري ضعف يف الطلب،
1

وال تعليق على مشيئة وحنوها".
وقال ابن حجر" :قوله« :فليعزم املسألة»؛ يف رواية أمحد عن إمساعيل املذكور
الدعاء ،ومعىن األمر ابلعزم اجلد فيه ،وأن جيزم بوقوع مطلوبه ،وال يُعلِّق ذلك
مأمورا يف مجيع ما يريد فعله أن يُعلِّقه مبشيئة هللا
مبشيئة هللا تعاىل ،وإن كان ً
تعاىل ،وقيل معىن العزم :أن ُُي ِسن الظن ابهلل يف اإلجابة ...وقال الداودي :معىن
قوله «فليعزم املسألة» أن جيتهد ويلح ،وال يقل إن ِشئت كاملستثىن ،ولكن دعاء
( - 1شرح النووي على مسلم ()7/17
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1

البائس الفقري".
وقال بدر الدين العيين" :قوله« :فليعزم املسألة» أي :فليقطع ابلسؤال ،وال يُعلِّق
2
ابملشيئة؛ إذ يف التعليق صورة االستغناء عن املطلوب منه واملطلوب".
3
وقال السيوطي" :ليعزم املسألة أي يُعِّري دعاءه وسؤاله من لفظ املشيئة".
 .758ما الدليل على املنع من العقل؟

أما العقل ،فألن تعليقه ابملشيئة ٍ
مناف إلعظام الرغبة واجل ّد والعزم يف املسألة؛
ألن فيه نوع استغناء عن املدعو واملدعو به ،وألنه موهم بعجز هللا وفقره فكأنه
يقول ( :وال أحلّ عليك بذلك ،بل إذا شئت فافعل).

 .759هل فيه إساءة أدب مع هللا تعاىل؟

نعم ،هذا فيه سوء أدب مع هللا تعاىل؛ ألن هللا تعاىل ال يُكرهه أحد على إجابة
سؤالك ما مل يكن هناك شدة إحلاح وإعظام رغبة.

 .760كيف يتحقق حسن األدب يف الدعاء؟
من حسن األدب مع هللا تعاىل أال يعلق الدعاء ابملشيئة لسعة فضله جل وعال،
ولكبري إحسانه وجوده وكرمه ،وألنه تعاىل ال يتعاظمه شيء أعطاه فال تنقص
خزائنه جل وعال ابلعطاء ولو اجتمع األولون واآلخرون على خمتلف أصنافهم
وجاء بكل أدعيتهم فإنه ال ينقص ذلك من خزائنه شيئا ،فلم التعليق ٍ
حينئذ؟
ً

( - 1فتح الباري شرح صحيح البخاري ()140 /11
( - 2عمدة القاري (.)299/22
( - 3تنوير احلوالك ( )221 /1
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 .761كيف اجلواب عن قوله ﷺ( :طهور إن شاء هللا) رواه البخاري ( ،)3616عند
الدعاء للمريض؟
هذا ليس من ابب الدعاء ،وإمنا من ابب اخلرب ،أي كأن الداعي ُخيرب أن هذا
املرض سيكون لك كفارة وطهور الحقا ،واألخبار املستقبلية أو الغيبية البد من
تعليقها ابملشيئة ،واملنهي عنه هو تعليق الدعاء ابملشيئة.
قال ابن بطال رمحه هللا " :وأما قوله لألعرايب ( :ال أبس عليك طهور إن شاء
هللا ) فإمنا أراد أتنيسه من مرضه أبن هللا يكفر ذنوبه ،ويقيله ،ويؤخر وفاته ،فوقع
االستثناء على ما رجا له من اإلقالة والفرج؛ ألن املرض معلوم أنه كفارة للذنوب،
وإن كان االستثناء قد يكون مبعىن رد املشيئة إىل هللا تعاىل ،وىف جواب األعرايب
ما يدل على ما قلناه ،وهو قوله( :محى تفور على شيخ كبري تزيره القبور) .أي
1
ليس كما رجوت من اإلقالة".
املطلب العاشر :حكم االقرتان يف املشيئة
 .762ما املثال الدال على العنوان؟

مثاله قول املسلم :ما شاء هللا وشئت.

 .763ما حكم املقولة السابقة؟
هذا ال جيوز ،وهو نوع من أنواع شرك األلفاظ ،وهو شرك أصغر.
 .764ما دليل احلكم السابق؟
دليل ذلك:

 - 1من "شرح صحيح البخاري" ( ، )484/10وينظر " :التوضيح" البن امللقن ()397/3
242

وداي أتى النيب ﷺ فقال :إنكم تشركون تقولون :ما شاء
 حديث قتيلة" :أن يه ًهللا وشئت ،وتقولون :والكعبة" .فأمرهم النيب ﷺ إذا أرادوا أن ُيلفوا أن
يقولوا( :ورب الكعبة وأن يقولوا :ما شاء هللا مث شئت) رواه النسائي (.)3773
يضا عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رجالً قال للنيب ﷺ :ما شاء هللا
 وله أ ًوشئت .فقال( :أجعلتين هلل ن ًدا ،قل ما شاء هللا وحده) .رواه النسائي
()10758

 .765ما علة النهي يف احلكم السابق؟
العلّة ألن فيه عطف مشيئة املخلوق على مشيئة اخلالق جل وعال حبرف الواو
املقتضي للتشريك واملساواة بني املعطوف واملعطوف عليه،
 .766ما املشروع قوله؟
املشروع يف ذلك
 أن يقول العبد :ما شاء هللا وحده. وإن قال( :ما شاء هللا ،مث شئت) ،فال أبس فيه.فهذان اللفظان ال حمظور فيهما.
سوء ابهلل تعاىل.
املطلب احلادي عشرّ :
الظن ال ُ
ِ
ني ِاب َّللِ ظَ َّن ال َّس ْوِء ﴾ (الفتح)6:؟
 .767ما املراد بظن السـوء يف قوله تعاىل ﴿ :الظَّانّ َ
ذكر أه ل العل م أن ظ ن الس وء املراد يف اآلية يتوجه لعدة أمور:
لم رسوله وعباده املؤمنني إىل عدوهم ،وأن
األول :الظن أبن هللا تعاىل أنه مس ٌ
إدالة يد الكفر عليهم ستكون مستمرة دائمة ،وأن الدين سيضمحل ،وأن
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هللا تعاىل ال ينصر رسوله ،وال ينصر كتابه وال ينصر عباده املؤمنني ،وهذا
ِ
ول َوالْ ُم ْؤِمنُو َن إِ َىل
الر ُس ُ
ب َّ
هو املراد بقوله تعاىل ﴿:بَ ْل ظَنَ ْن تُ ْم أَ ْن لَ ْن يَْن َقل َ
ِ
ِ
الس ْوِء َوُكْن تُ ْم قَ ْوًما بُ ًورا ﴾
ك ِيف قُلُوبِ ُك ْم َوظَنَ ْن تُ ْم ظَ َّن َّ
أ َْهلي ِه ْم أَبَ ًدا َوُزيِّ َن َذل َ
(الفتح)12:

الثان :ظن أن أفعال هللا تعاىل وأقداره خالية عن احلكمة واملصلحة ،وأنه يفعل ال

حلكمة وال لغاية حممودة ،وهذا من سوء الظن به جل وعال ،وهو ظن
ٍ
مناف لكمال حكمته وعلمه وخربته جل وعال.

الثالث :ظن أن ما يقع يف الكون من احلوادث أنه خارج عن قدر هللا تعاىل ،أي
إنكار القدر السابق ،كما هو قول الذين ينكرون تقدير هللا تعاىل ملا كان
وسيكون ،أو ينكرون خلقه ألفعال العباد.
 .768هل هذه التفاسري من قبيل تفسري التضاد أو التنوع؟
نعم ،كلها صحيحة ألنه من قبيل خالف التنوع.
 ف ُفسر إبنكار ابلقدر. وفُسر إبنكار احلكمة. وفسر أبن هللا تعاىل لن ينصر رسوله ﷺ ،وأن أمره سيضمحل ويبيد. .769ما حكم هذا الظن؟
كل ذلك حمرم والشك يف حتريه ،وكله ٍ
مناف لكمال التوحيد الواجب ،وبعضه
ٍ
مناف ألصل التوحيد.
 .770ما الضابط يف معرفة الظ ّن السيء؟
الضابط يف ظن السوء :أنه كل ظن ال يليق ابهلل جل وعال.
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 .771ملاذا ُح ّرم هذا الظن؟

حرم هذا الظن لعدة أمور ،منها:
ّ
ٍ
 ألنه مناف ملا جيب اعتقاده يف هللا تعاىل ،فإنه جيب أن نعتقد أن هللا تعاىلكامل يف ذاته ويف صفاته ويف أفعاله الكمال املطلق الذي ال يعتيه نقص
بوجه ،وهذا الظن ٍ
مناف هلذا الكمال.
 أن املتقرر أن هللا له احلكمة البالغة يف تدبريه ،وسبحانه قد وضع األمور يفمواضعها اليت توافق الغاايت احملمودة منها ،والظن أن هللا تعاىل يفعل ال
حلكمة فيه وصف له بفعل ما ال يليق ،وهذا ٍ
مناف التصافه ابحلكمة
البالغة ،ويلزم منه وصف هللا ابلنقص جل وعال وتنزه عن كل نقص.
ساان كما
جل وعال تفضالً وإح ً
 أنه معارض للوعيد الذي أخذه على نفسه ِّ
يف قوله﴿:ولََق ْد سب َق ِ ِ ِ ِ
ورو َنَ .وإِ َّن
َ ََ ْ
ت َكل َمتُنَا لعبَاد َان الْ ُم ْر َسل َ
ني .إِ َّهنُْم َهلُُم الْ َمْن ُ
صُ
جْن َد َان َهلُم الْغَالِبُو َن﴾ (فصلت)173-171:
ُ
ُ
 أنه يناقض قوله تعاىلَ ﴿ :و َخلَ َق ُك َّل َش ْي ٍء فَ َق َّد َرهُ تَ ْق ِد ًيرا ﴾ (الفرقان ،)2:وماانقض داللة القرآن وعارضها فهو ابطل مردود واعتقاد حمرم.
 أن الواجب هو إحسان الظن به جل وعال ،وظن السوء ترك هلذا الواجبوترك الواجب حمرم ،فدل ذلك على أن ظن السوء حمرم.

.772

ول َّ
اّلِلُ تـعاىل :أان ِع ْند ظ ِّن ع ْب ِدي
كيف نفهم قول النيب ﷺ ( :يـ ُق ُ

البخاري ( )7405ومسلم()2675؟
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ِب) رواه

قال القاضي عياض" :قيل :معناه :ابلغفران له إذا استغفرَّن ،والقبول إذا أانب
إيل ،واإلجابة إذا دعاَّن ،والكفاية إذا استكفاَّن ،ألن هذه الصفات ال تظهر من
ّ
1
العبد إال إذا أَحسن ظنه ابهلل وقوى يقينه ".
املطلب الثان عشر :التعلّق ابلتصوير
 .773ما املراد من هذا العنوان؟
يُراد به بيان حكم التصاوير يف الشريعة اإلسالمية.
 .774ما املقصود ابلتصوير؟
املقصود به الرسم للكائنات احلية ،ومعه النحت لتشكيل األصنام.
 .775ما حكم التصوير الفوتوغرايف؟
ال يشمله ،ألن التصوير الفوتوغرايف يُقال له (العكس) ،والفاعل بعيد عن العلة
املنصوص عليها يف الوعيد النبوي.
 .776ما العلّة يف النهي عن التصوير؟
عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا ﷺ قال ( :أش ّد الناس عذ ًااب يوم القيامة
الذين يضاهئون خبلق هللا تعاىل) .رواه البخاري ( ،)5954ومسلم (.)2107
 .777هل علّة املضاهاة موجودة يف التصوير الفوتوغرايف؟

غري موجودة ،فاملضاهاة بعيدة عن املصور الفوتوغرايف (العكس) ،فهو فقط

1

 اكمال املعلم ( .)172/8246

عاكس ألمر يشاهده كما هو.
 .778ما حكم تصوير ذوات األرواح؟
حمرم جبميع أنواعه؛ سواءً منها ما كان من ابب النحت ،أو
تصوير ذوات األرواح ٌ
الرسم ابليد.
 .779ما دليل هذا التحرمي؟
الدليل على ذلك:
 حديث أيب هريرة  قال  :قال رسول هللا ﷺ( :قال هللا تعاىل :ومن أظلمممن ذهب خيلق كخلقي ،فليخلقوا ذرة ،أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعرية)
رواه البخاري ( ،)7559ومسلم (–.)2111
 قال ﷺ ( :كل مصور يف النارُ ،جيعل له بكل صورة صورها نفس يعذب هبايف جهنم ) .رواه البخاري ( ،)2112ومسلم (.)2110
صور صورة يف الدنيا ُكلف أن ينفخ
وهلما أ ًيضا عن ابن عباس مرف ً
وعا ( :من ّ
فيها الروح وليس بنافخ) .رواه البخاري ( ،)5963ومسلم (.)1671 /3
 وقال ﷺ لعائشة رضي هللا عنها( :ما هذه النمرقة)؟ قلت :لتجلس عليهاوتوسدها .قال( :إن أصحاب هذه الصور يقال هلم أحيوا ما خلقتم ،وإن
املالئكة ال تدخل بيتًا فيه صورة)  .رواه البخاري (.)5957
رفوعا( :أولئك إذا كان
 ويف الصحيح من حديث عائشة رضي هللا عنها م ًسجدا وصوروا فيه تلك الصور،
فيهم الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه م ً
أولئك شرار اخللق يوم القيامة) .رواه البخاري ( ،)427ومسلم (.)528
 .780هل واجب التناصح للتحذير من هذا الصنيع؟
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نعم ،فعن أيب اهلياج األسدي قال :قال يل علي بن أيب طالب  :أال أبعثك
قربا مشرفًا إال سويته ،وال صورة إال
على ما بعثين به رسول هللا ﷺ ":أال أدع ً
طمستها" .رواه مسلم ()969
 .781النحت للتماثيل ،أو الرسم اليدوي للكائنات احلية .هل له عالقة ابلعقيدة؟
نعم فهو من األسباب اليت ُخيشى من بعدها دخول التعظيم والغلو ابألموات ،مث
يوصل بصاحبه إىل الشرك ،مثلما حصل لقوم نوح ﷺ.
 .782هل جند يف القرون األوىل ابتعاد عن قضية الرسم أو النحت؟
نعم ،فلن جند يف القرون اإلسالمية الثالث األول تقريبا أي اهتمام لقضية رسم
للشخصيات العظيمة يف زمنهم ،وال حنت متاثيل هلم ،كحال األمم الوثنية يف
أوراب ،وشرق آسيا ،وما كان يف مصر.
 .783ما حكم حتنيط احليواانت؟
حتنيط احليواانت ال ينبغي ،وإن قيل حبرمته فهو قول قوي.
 .784ما التعليل للحكم السابق؟
تعليله لوجوه:
األول :أنه وسيلة إىل تعظيم هذه احليواانت وإكرامها ابلتعليق ،وقد يكون
م ٍ
فض يف بعض صوره إىل الشرك.
الثان :أن هذه احليواانت ميتة ،وحق امليتة اإلتالف ،وعدم جواز االنتفاع هبا
أبي و ٍ
جه من الوجوه ،إال فيما أابحته الشريعة من االستفادة من

أصوافها وأوابرها وأشعارها وجلودها بعد الدبغ ،وأما اقتناؤها يف البيوت
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وهي ميتة فإنه خروج عن احلد املشروع ،وجتاوز ٍ
وتعد.
الثالث :أنه ينفق على هذا التحنيط األموال الطائلة ،ويُنفق يف شرائها األموال
الكثرية ،وهذا داخل يف حد اإلسراف والتبذير؛ ألنه إنفاق للمال فيما
ال نفع فيه أصالً.

الرابع :أن تعليق هذه احملنطات وسيلة إىل أن يعتقد فيها بعض الناس
اعتقادات فاسدة؛ من أهنا تدفع شر الشياطني ،أو تدفع أذى اجلن عن
ٍ
سدا
حينئذ من مجلة التمائم،
البيوت ،فتكون
فحسما هلذه املادة و ً
ً
1
للذريعة ينع حتنيطها وتعليقها.

املطلب الثالث عشر :مقولة (عبدي وفتاي)
 .785ما حكم قول( :عبدي وأميت) ؟
حمرم.
هذا القول ّ
 .786ما دليل هذا التحرمي؟
وضئ
عن أيب هريرة  أن رسول هللا ﷺ قال ":ال يقل أحدكم أطعم ربكِّ ،
ربك ،وليقل :سيدي وموالي ،وال يقل أحدكم عبدي وأميت ،وليقل :فتاي وفتايت
وغالمي" .رواه البخاري ()2552
 .787ما تعليل املنع؟
تعليل املنع يتضح بوجوه:
األول :أن فيه إيهام املشاركة هلل تعاىل يف الربوبية ،فقط ًعا لدابر ورود ذلك اإليهام
 - 1جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن ابز ( )426 /8
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مت منع هذا القول.
الثان :أن ف ي ت رك ه سل وك لألدب م ع هللا تعاىل ،وحتق يق توحيده جل وعال
ابل ربوبية املطلقة.
الثالث :أن يف هذا القول نوع إهانة للرقيق ،فمراعاة هلم ُمنِ َع السيد من هذا
القول.
الرابع :سد الذريعة! أي حىت ال يقع يف قلب السيد عند قوله( :عبدي وأميت)
شيء من التعاظم ورؤية النفس والغرور والعجب الذي يوجب له مقت
تعظيما هلل تعاىل ومحاية جلناب التوحيد.
هللا وسخطه ،فنهى عن ذلك ً

اخلامس :أن حتقيق التوحيد الذي حتصل به النجاة التامة يوم القيامة ال يكون إال
ابالحتاس من هذه األلفاظ اليت فيها سوء أدب مع ربوبية هللا جل وعال،
أو مع أمسائه وصفاته.
املطلب الرابع عشر :مقولة ( :لو)

1

 .788ما املقصود من العنوان؟

املقصود به استعمال كلمة (لو) يف كالمنا.

 .789ما حكم قول( :لو)؟
قوهلا خيتلف حكمه ابختالف نوعية استعماهلا.
 .790ما حكم استعماهلا يف التس ّخط يف مقادير هللا؟

إن استعملها متسخطًا هبا على ما نزل من قدر هللا تعاىل فهو حمرم.

 - 1جمموع فتاوى و رسائل الشيخ حممد صاحل العثيمني ،اجمللد الثالث  -ابب املناهي اللفظية.
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 .791ما دليل هذا احلكم يف القرآن الكرمي؟

 قوله تعاىل عن بعض املنافقني أهنم قالوا ﴿ :يَ ُقولُو َن لَ ْو َكا َن لَنَا ِم َن ْاأل َْم ِرِ
اهنَا ﴾ (آل عمران )154
َش ْيءٌ َما قُت ْلنَا َه ُ
َّ ِ
وان َما قُتِلُوا﴾
ين قَالُوا ِِإل ْخ َواهنِِ ْم َوقَ َع ُدوا لَ ْو أَطَاعُ َ
 -قوله تعاىل عن بعضهم﴿ :الذ َ

 .792ما دليل هذا التحرمي من السنة النبوية؟

عن أيب هريرة  أن الرسول ﷺ قال ( :احرص على ما ينفعك ،واستعن ابهلل
وال تعجز ،وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا،
ولكن قل :قدر هللا وما شاء فعل ،فإن لو تفتح عمل الشيطان)،رواه مسلم(.)2664

 .793ما تعليل التحرمي يف هذا االستعمال لكلمة (لو) يف هذا املوضع؟

 هذا القول فيه إشعار بعدم الصرب على ما نزل من القدر ،ونعلم أبن الصربعلى األقدار املؤملة واجب ،وضد الواجب احملرم ،وقول هذه الكلمة مشعر
بذلك فصار حرا ًما.
بب لضعف
سبب لفتح ابب التحسر وزايدة األمل وندب احلظ ،وس ٌ
 أهنا ٌالقلب والتفاته إىل األسباب وتعلقه هبا ،وهذا مضعف للتوحيد ،وهو من
عمل الشيطان.
 أن قوهلا لن يدفع القدر النازل ،وإمنا يزيده ضي ًقا وأملا ،وألن قوهلا فاتح لبابسوء الظن ابهلل جل وعال وحبكمته البالغة.

 .794ما حكم استعمال كلمة (لو) للتطلّع إىل املعصية؟
هذا حمرٌم.
251

 .795ما الدليل على هذا احلكم؟

دل الدليل أنه مشارك لصاحب املعصية يف الوزر كما يف حديث ( :ورجل آاته
ّ
لما وال ماالً،
علما ،فهو ينفقه يف معصية هللا ،ورجل مل يؤته ع ً
هللا ماالً ومل يؤته ً
فقال :لو أن عندي مثل مال فالن لفعلت فيه مثل الذي فعل ،فهما يف الوزر
سواء" .رواه ابن ماجه (  )4228فهذا القائل آمث بقوله هذا ،مع أنه مل ينفق ماالً إذ
ال مال عنده ،لكن بتمنيه اإلمث وتطلعه لفعل املعصية صار مشارًكا لصاحب
املعصية.

 .796ما القول لو كانت (لو) مستعملة عند فوات أمر حمبوب؟
هذا جائز ،وال أبس فيه.
 .797ما دليل هذا احلكم ،وأمثلته؟
 مثل فوات العمل الفاضل ،كقول النيب ﷺ ":لو أين استقبلت من أمري مااستدبرت ملا سقت اهلدي وجلعلتها عمرة" .رواه البخاري ( ،)1651ومسلم
(.)1211

 مثل فوات علم انفع؛ كقول النيب ﷺ ( :وددت لو أن أخي موسى صرب حىتيقص هللا علينا من خربمها) .رواه البخاري (.)4725
لما ومل يؤته
 من يتمىن عمل ما ُيبه هللا ويرضاه ،كحديث( :ورجل آاته هللا ع ًماالً فقال لو أن عندي مثل مال فالن لفعلت فيه مثل الذل فعل ،فهما يف
األجر سواء) .رواه ابن ماجه ()4228
 .798ما حكم استعمال لفظة (لو) يف أمور التعليم ،وتقريب الصورة للشرح؟
استعماهلا لبيان مثال ُيصل به اإلفهام وفتح املغلق وتقريب الصورة املراد شرحها،
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فهذا ال أبس به.
 .799ما دليل هذا اجلواز؟
كما يف قوله تعاىل يف سياق إثباته وحدانيته ابأللوهية ﴿ :لَ ْو َكا َن فِي ِه َما آ ِهلَةٌ إَِّال
اللُ لََف َس َد َات ﴾ (األنبياء ،)22:وكقول املعلم :ما رأيكم لو حصل كذا وكذا ،فماذا
َّ
تفعلون ،وما احلكم الشرعي فيه؟
املطلب اخلامس عشر :ما يتعلق ابلرايء
 .800ما تعريف الرايء؟
هو حتسني العمل مما يبتغى به وجه هللا تعاىل ،ابتغاء املدح وثنائهم ،واملنزلة يف
صدروهم ،أو حتصيل ح ٍظ من دنياهم.
 .801ما حكمه؟
هو حر ٌام بكل صوره وأشكاله.
 .802ما األدلة من القرآن الكرمي على خطورة الرايء؟
يل أََّمنَا إِ َهل ُكم إِلَه و ِ
ِ
اح ٌد فَ َم ْن َكا َن
وحى إِ ََّ
 قال تعاىل ﴿:قُ ْل إَِّمنَا أَ َان بَ َشٌر مثْ لُ ُك ْم يُ َُ ْ ٌَ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
َح ًدا﴾
يَْر ُجو ل َقاءَ َربِّه فَ ْليَ ْع َم ْل َع َم ًال َ
صاحلًا َوَال يُ ْش ِرْك بعبَ َادة َربّه أ َ
(الكهف)110:

ف إِلَْي ِه ْم أ َْع َما َهلُْم
يد ْ
احلَيَاةَ الدّنْيَا َوِزينَ تَ َها نُ َو ِّ
 وقال هللا تعاىلَ ﴿:م ْن َكا َن يُِر ُفِيها وهم فِيها َال ي بخسو َن ( )15أُولَئِك الَّ ِ
س َهلُْم ِيف ا ْآل ِخَرةِ إَِّال النَّ ُار
ي
ل
ين
ذ
َ
َ
ْ
َ
َ َ ُ ْ َ ُْ َ ُ
َ
كانُوا يَ ْع َملُو َن ﴾ (هود)16-15:
َو َحبِ َ
صنَ عُوا فِ َيها َوَاب ِط ٌل َما َ
ط َما َ
 .803ما األدلة من السنة النبوية على خطورة الرايء؟
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فسئل عنه ،فقال
 قال ﷺ( :أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر!)ُ ،رواه أمحد ()23686
ﷺ( :الرايء).
 وعن أيب هريرة  قال :قال الرسول ﷺ ":قال هللا تعاىل :أان أغىن الشركاءعن الشرك ،من عمل عمالً أشرك معي فيه غريي تركته وشركه" .رواه
مسلم()2985

فوعا ( :أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم
 وعن أيب سعيد اخلدري  مر ًعندي من املسيح الدجال؟) قالوا :بلى اي رسول هللا .قال ﷺ( :الشرك
اخلفي! يقوم الرجل فيزيّن صالته ملا يرى من نظر الرجل) .رواه أمحد ()11252
 .804يُقال عن الرايء أنه شرك السرائر ،ملاذا؟

س،
عن حممود بن لبيد  قال :خرج علينا رسول هللا ﷺ ،فقال ﷺ":أَيّ َها النَّا ُ
الر ُج ُل
السَرائِر" قَالُواَ :اي َر ُسوَل ا َّللَ ،وَما ِش ْرُك ال َّسَرائِر؟ قَ َ
وم َّ
إِ َّاي ُك ْم َو ِش ْرَك َّ
ال ":يَ ُق ُ
ِ
فَي ِ
صالتَهُ َجا ِه ًدا لِ َما يََرى ِم ْن نَظَ ِر النَّ ِ
ك ِش ْرُك
اس إِلَْي ِه ،فَ َذل َ
صلّي فَيُ َزيِّ ُن َ
َُ
السرائِِر" .رواه ابن خزية (.)937
َّ َ

 .805ما اخللل يف أفعال من سبق؟

اخللل إمنا حصل ألهنم ما أرادوا هبذه األعمال العظيمة وجه هللا تعاىل.

 .806ما جزاء هذا االنسان؟
 عن النيب ﷺ أنه قال( :من تعلم علماً مما يبتغى به وجه هللا ،ال يتعلمه إالليصيب به عرضاً من الدنيا مل جيد عُرف اجلنة) .رواه أبو داود (.)3664
 أيب هريرة  قال :حدثين رسول هللا ﷺ( :أن هللا تبارك وتعاىل إذا كان يومالقيامة ينزل إىل العباد ليقضي بينهم ،وكل أمة جاثية ،فأول من يدعو به
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رجل مجع القرآن ،ورجل يقتل يف سبيل هللا ،ورجل كثري املال ،فيقول هللا
تبارك وتعاىل للقارئ :أمل أعلمك ما أنزلت على رسويل؟ قال :بلى اي رب.
قال :فماذا عملت فيما علمت؟ قال :كنت أقوم به آانء الليل وآانء النهار.
فيقول هللا تبارك وتعاىل له :كذبت .وتقول له املالئكة :كذبت .ويقول هللا:
بل أردت أن يقال فالن قارئ ،فقد قيل ذاك.
أوسع عليك ،حىت مل أدعك حتتاج
ويُؤتى بصاحب املال ،فيقول هللا له :أمل ّ
إىل أحد؟ قال :بلى اي رب .قال :فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال :كنت
أصل الرحم وأتصدق .فيقول هللا له :كذبت .وتقول املالئكة له :كذبت.
ويقول هللا :بل إمنا أردت أن يقال فالن جواد ،فقد قيل ذاك.
ويُؤتى ابلذي قُتل يف سبيل هللا ،فيُقال له :يف ماذا قتلت؟ فيقول :أمرت
ابجلهاد يف سبيلك ،فقاتلت حىت قتلت .فيقول هللا له :كذبت .وتقول له
املالئكة :كذبت .ويقول هللا :بل أردت أن يقال فالن جريء ،فقد قيل
ذاك .مث ضرب رسول هللا ﷺ ركبيت فقال :اي أاب هريرة ،أولئك الثالثة أول
سعر هبم النار يوم القيامة) .رواه التمذي ( )2382وابن حبان ()408
خلق هللا ت ّ
 .807هل هو من الشرك األكرب أو األصغر؟
هذا فيه تفصيل يف معرفة احلكم.
 .808مىت يكون من الشرك األكرب؟
إن كان يف أصل اإليان ،أبن يظهر اإلسالم ،ويبطن الكفر ،فهذا من النفاق
األكرب.
 .809هل الرايء يُبطل العمل؟
255

هذا فيه تفصيل ،وخالصته أن يقال:
 إذا كان الرايء من أصل العمل ،أي هو الباعث على العمل ،فهذا العملابطل من أساسه.
 أما إذا كان الرايء ليس من أصل العمل ،ولكنه طرأ على العمل ،فهذا الخيلو :إما أن جياهده ويبعده عن نفسه وال يرضى به ،أو يستسل معه.
فهذا الطروء ال يؤثر على العمل ،بل صاحبه يُؤجر على هذه املدافعة ،كما قال
ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
ني﴾
اه ُدوا فينَا لَنَ ْهديَنَّ ُه ْم ُسبُلَنَا َوإِ َّن ا َّللَ لَ َم َع الْ ُم ْحسن َ
ين َج َ
تعاىلَ ﴿ :والذ َ
(العنكبوت)69:

 .810ما حكم الفرح بثناء الناس..هل يع ّد من الرايء؟

هذا فيه تفصيل:
 /1إن كان الفرح ابعتبار أهنا بُشرى من هللا ،وعالمة على قبول العمل ،فال
أبس به.
 /2أن يكون الفرح حبمد الناس حلصول مرغوبه ،أو زوال ما خيافه منهم ،فهذا
رايء أيمث عليه وينقص أجره ،وال ُيبط العمل.

 .811ما احلكم لو بدأ العمل هلل ،مث طرء الرايء عليه؟
هذا فيه تفصيل:
يضره.
 /1إن كان خاطرا ودفعه فال ّ
 /2إن استسل معه ،فننظر إىل العبادة:
متصل آخرها أبوهلا مثل الصالة ،والصيام ،فيبطل
 إن كانت العبادةٌ
عليه.
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 وإن كانت العبادة ال ترتبط ببعضها مثل القراءة والذكر وإنفاق املالونشر العلم ،فإنه ينقطع بنية الرايء الطارئة عليه ،وُيتاج إىل جتديد النية،
وما مضى قبل الرايء فصحيح.
 .812ما احلكم لو ورد الرايء بعد الفراغ من العبادة؟
السمعة وهو حمرم ،ويُنقص األجر ،وال ُيبط العمل.
هذا من ُ
 .813ما احلكم مع من اسرتسل يف الرايء؟
من يرضى به وتقبله نفسه ويعمل من أجله ويستسل معه ،فهذا ال خيلو:
 إن كان العمل ال يصح أوله إال بصحة آخره كالصالة فإنه يبطلها كلها ،أييف أي جزء وقع فيه الرايء الذي استسل به ورضيته نفسه فإنه يكون مبطالً
هلا مجيعها.
 وإن كان ال يتعلق صحة آخره بصحة ما بعده ،فهذا ال يبطل الرايء منه إالما قابله فقط ،وذلك كرجل تصدق بصدقتني؛ إحدامها مل يداخلها الرايء
فيها ،والثانية داخلها الرايء فيها فال يبطل إال ما داخله الرايء.
 .814هل الرايء يدخل يف حيز املغفرة إن مات صاحبه عليه؟
اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
قيل :إنه داخل يف حيز املغفرة ،وصاحبه قد يغفر هللا له وال يؤاخذه عليه.
وقيل :ال يدخل يف حيز املغفرة ،بل البد أن يعذب صاحبه بقدره يف النار يوم
بدا ؛ ألن معه أصل التوحيد ،وهذا القول اختاره
القيامة ،لكنه ال خيلد فيها أ ً
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ،والشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهم هللا تعاىل.
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 .815ما كفارة الوقوع يف ذلك؟

كفارة ذلك أن يقول( :اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأان أعلم،
رواه البخاري يف األدب املفرد ( )716
وأستغفرك ملا ال أعلم).

 .816كيف خياف النيب ﷺ علينا الشرك اخلفي أش ّد من خوفه علينا من الدجال،
من عظم فتنته وكبري خطره؟

العلّة يف ذلك -وهللا أعلم -هي ما يلي:

األول :أن فتنة الدجال فتنة ظاهرة تُعرف بعالمات ظاهرة ،وأما الشرك اخلفي
فإنه شيء خفي يف القلوب ال يطلّع عليه إال عالم الغيوب.
الثان :أن فتنة الشرك اخلفي خطرها على األمة أمجع من لدن النيب ﷺ ،أي

من عهده إىل آخر الدنيا ،فخطره عام على األمة كلها ،وأما الدجال فإن
فتنته تكون يف آخر الزمان ،وقد فين أكثر األمة ومل يبق منها إال القليل،
فالرايء فتنة تبتلى هبا عامة األمة ،وأما الدجال ففتنته يبتلى هبا بعض
األمة.

الثالث :أن الدجال عدو منفصل يكن التحرز منه ،فإن املدينة ومكة حرام
عليه ،وقراءة أوائل سورة الكهف عصمة منه ،أما الشرك اخلفي فإن
مصدره النفس اليت يف اإلنسان ،وهي عدو مالزم ال ينفك عنه إال ما
شاء هللا تعاىل ،والشك أن خطر العدو الباطين املالزم الذي يعسر
التحرز منه أعظم من خطر العدو املنفصل الذي ال يشق التحرز منه.

املطلب السادس عشر :ما يتعلق ابلسؤال بوجه هللا.
 .817ما معىن هذا العنوان؟
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معناه التأكيد على اإلنسان ابإلقسام عليه بصيغة :أسألك بوجه هللا أن تعطيين
كذا.
 .818ما حكم إعطاء من سألنا ابهلل؟
من سألنا ابهلل تعاىل فال خيلو هذا األمر من ثالث حاالت:
األوىل :أن يكون السؤال ابهلل من معني ملعني يف أمر يسوغ بذله.
الثانية :أن يكون السؤال من معني لغري معني.
الثالثة :إذا سألنا أحد ابهلل يف أم ٍر حمرم؛ كإسقاط ٍ
حد بعد ثبوته عند احلاكم ،أو
سألنا ابهلل أن نؤويه بعد أن أحدث حداثً يف يوجب عقوبته.
احلالة األوىل:

 .819ما مثال هذه احلالة؟
مرا ابهلل أن يعطيه كذا وكذا.
كأن يسأل زي ٌد ع ً
 .820ما حكم هذا السؤال؟
رده.
هذا جتب إجابته ،وُي ُرم ّ
 .821هل هذا متحقق مع كل سؤال؟
هذا الواجب مشروط ابلقدرة واالستطاعة ،وذلك لقوله ﷺ( :من سأل ابهلل
فأعطوه ) .رواه الطرباين يف الكبري( ،)13539وألنه ملا سألنا ابهلل فإنه يكون بذلك قد
سألنا ابلعظيم ،فإجابة سؤاله تعظيم هلل ،وتعظيم ذلك من إكمال التوحيد.
احلالة الثانية:
 .822ما مثال هذه السؤال؟
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مثل الذين يقفون يف املساجد ويسألون املصلني ابهلل.
 .823ما حكم هذا السؤال؟
هؤالء تستحب إجابتهم ويكره ردهم ،هذا إذا مل يغلب على الظن كذهبم.
 .824لو كان هناك منع قانون ملثل هذا السؤال ،فماذا يفعل املسلم؟

واجب عليه طاعة قوانني الدولة يف عدم مساعدة من يسأله يف مثل هذه احلالة،
وذلك من ابب التعاون مع الدولة.

احلالة الثالثة:
 .825ما مثال هذه السؤال؟
مثل إسقاط ح ٍد بعد ثبوته عند والة األمر ،أو سألنا ابهلل أن نؤويه بعد أن
أحدث حداثً يف البلد يوجب عقوبته.
 .826ما حكم هذا السؤال؟
مستخف ابهلل تعاىل.
هذا حترم إجابته وجيب رّده ،بل وجتب عقوبته ألنه
ّ
 .827ما سبب احلكم السابق؟
حيث جعل السؤال به وسيلة للتوصل ألمور حمرمة ،فهو مستخف مبقام
األلوهية والربوبية ورده ح ٍ
ينئذ من تعظيم هللا جل وعال.
املطلب السابع عشر :إرادة اإلنسان بعمله الدنيا.
 .828ما املراد من هذا العنوان؟
املراد منه بيان حكم من أراد بعمله مقص ًدا دنيواي.
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 .829ما توضيح املقصود ابلعنوان وفق األمثلة؟

توضيح هذا:
 /1أال يُريد إبسالمه إال الدنيا ،فهذا شرٌك ونفاق أكرب.
 /2أن يريد ابلعبادة الدنيا وحدها؛ كمن ُيج ليأخذ املال ،وكمن يطلب العلم
الشرعي ألجل الشهادة والوظيفة ،وال يريد بذلك كله وجه هللا البتة ،فهذا
من الكبائر ،وهو من الشرك األصغر ،ويبطل العمل الذي يصاحبه.
 /3أن يريد ابلعبادة وجه هللا والدنيا معا؛ كمن خيرج لوجه هللا وللتجارة؛ وكمن
يقاتل ألجل األجر والدنيا ،وكمن يصوم لألجر وللعالج ،فاختلف
العلماء يف ذلك ،لكن اتفقوا على أن األجر األخروي انقص.
 /4أن يبتدئ العبادة مري ًدا للدنيا ،مث تطرأ إرادة الثواب ،فإن كانت العبادة
مرتبطا آخرها أبوهلا كالصالة مل يصح ،وإن مل يكن مرتبطا فيصح ما قصد
به وجه هللا تعاىل.
 /5أن يكون الدافع إرادة الثواب ،وتكون إرادة الدنيا اتبعة فهذا أمر مباح.
 /6أن يعمل العبادة إبخالص اتم ،مث يريد هبا ،أو بشيء منها شيء من أمور
الدنيا ،فيجوز ،وال يثاب إال على اخلالص منها.
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الفصل الرابع

ما يتعلق بشهادة ( :وأن حممدا رسول هللا ﷺ)
مقدمة :ما يتعلق بشهادة ( وأن حممدا رسول هللا ﷺ)
املبحث األول :من حقوق النيب ﷺ
املبحث الثاين :ما يتعلق بعدم األدب مع النيب ﷺ
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مقدمة

ما يتعلق بشهادة ( وأن حممدا رسول هللا ﷺ)
 .830ما معىن شهادة (أن حمم ًدا رسول هللا)؟
معناها :طاعته ﷺ فيما أمر ،واجتناب ما هنى عنه وزجر ،وتصديقه ﷺ فيما
شرع.
أخرب ،وأال يُعبد هللا إال مبا ّ
 .831ما الدليل على هذا األمر؟
ول ﴾ (التغابن)12:
الر ُس َ
قال تعاىل يف آايت كثريةَ ﴿ :وأَ ِطيعُوا ا َّللَ َوأَ ِطيعُوا َّ
وقال تعاىل ﴿ :وإِ ْن تُ ِ
طيعُوهُ َهتْتَ ُدوا ﴾ (النور.)54:
َ
ك ْم َعْنهُ فَانْتَ ُهوا ﴾ (احلشر)7:
آات ُك ُم ا َّلر ُس ُ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُ
وقال تعاىلَ ﴿ :وَما َ
وقال تعاىل ﴿ :لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف رس ِ
اللِ أُ ْس َوةٌ َح َسنَةٌ لِ َم ْن َكا َن يَْر ُجو َّ
ول َّ
ْ َُ
اللَ
والْي وم ْاآل ِخر وذَ َكر َّ ِ
ريا ﴾ (األحزاب.)21:
اللَ َكث ً
َ ََْ َ َ َ
 .832ما الدليل من السنّة على وجوب التعلّق بشهادة ( وأن حممدا رسول هللا)؟
قال ﷺ( :من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد ) .رواه البخاري (،)2697
ومسلم (.)1718

وورد أيضاً( :من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو
()1343 /3
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رد) .رواه البخاري ( ،)107/9ومسلم

املبحث األول

من

حقوق النيب ﷺ

املطلب األول :حقوق خاصة للنيب ﷺ

 .833ما مجلة حقوق النيب ﷺ ،مع بيان الدليل؟

من مجلة حقوقه ﷺ ما يلي:
 تقدمي قوله ﷺ على كل قول من البشر ،فال جيوز أن يعارض قوله ٍبقول
ِ
َّ ِ
اللِ
ني يَ َد ِي َّ
ين َآمنُوا َال تُ َق ّد ُموا بَْ َ
كائنًا من كان ،قال تعاىلَ ﴿:اي أَيّ َها الذ َ
الل َِمس ِ
يم ﴾ (احلجرات)1:
َوَر ُسولِِه َواتَّ ُقوا َّ
اللَ إِ َّن ََّ ٌ
يع َعل ٌ
 تقدمي حمبته ﷺ على حمبة الولد والوالد واخللق أمجعني ،قال ﷺ( :والذينفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده
رواه البخاري ( ،)14ومسلم (.)44
والناس أمجعني ).
علي صالةً،
الم عليه كلما ذُكر امسه ،قال ﷺ( :من صلّى َّ
 الصالةُ والس ُصلّى هللا عليه هبا عشرا ) .رواه مسلم (.)384
ً
 سؤال هللا تعاىل أن يؤتيه الوسيلة ،كما قال ﷺ..( :مث سلُوا هللا يلالوسيلة ،فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا ،وأرجو أن
أكون أان هو ،فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة).رواه مسلم(.)384
 االعتقاد اجلازم أنه ﷺ خامت النبيني وأن كل دعوى نبوة بعده فكذبول َِّ
ني﴾ (األحزاب)40:
وزيف وكفر ،قال تعاىلَ ﴿ :ولَ ِك ْن َر ُس َ
الل َو َخ َامتَ النَّبِيِّ َ
يب بَ ْع ِدي " .رواه أمحد ()22395
ني َال نَِ َّ
وقال النيب َ ":وأَ َان َخ َامتُ النَّبِيِّ َ
 مواالته ﷺ املوالة التامة ونصرته النصرة التامة ،وإنزاله منزلته اليت أنزله هللا264

تعاىل ،والذب عن سنته ونشر شريعته ،والدعوة إليها ،وجهاد أعدائها
ابملستطاع واملقدور عليه.
 االعتقاد اجلازم أنه ﷺ أفضل الرسل وأكملهم ،وأن شريعته أكمل الشرائعوأيسرها وآخر الشرائع.
املطلب الثان :أمهية اتباع السنة النبوية
 .834ما الدليل على وجوب اتباع ما أمران به النيب ﷺ؟
من الدالالت على أن هللا أمران بطاعته طاعة مطلقة:
عْنهُ فَانْ تَ ُهوا ﴾ (احلشر)7:
الر ُس ُ
قال تعاىل  ﴿:آَ َات ُك ُم َّ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َ
الل ﴾ (النساء)80:
الر ُس َ
وقال تعاىل َ ﴿:م ْن يُ ِط ِع َّ
ول فَ َق ْد أَطَ َ
اع ََّ
ِ
ظيما ﴾ (األحزاب)71:
وقال تعاىل َ ﴿:وَم ْن يُ ِط ِع َّ
اللَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َع ً
اللُ َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم
اللَ فَاتَّبِعُ ِوين ُُْيبِْب ُك ُم َّ
وقال تعاىل ﴿ :قُ ْل إِ ْن ُكْن تُ ْم ُِحتبّو َن َّ
الل َغ ُف ِ
حيم ﴾ (آل عمران)31:
َو َُّ ٌ
ور َر ٌ
وقال هللا  ﴿:فَ َال وربِك َال ي ؤِمنُو َن ح َّىت ُُي ِّكم َ ِ
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ َال َِجي ُدوا
َ َّ َ ُ ْ
وك ف َ
َ َ ُ
ِ
ت ويُسلِّموا تَسلِيما ﴾ (النساء)65:
ِيف أَنْ ُف ِس ِه ْم َحَر ًجا ممَّا قَ َ
ضْي َ َ َ ُ ْ ً
ِِ
اللِ َوَر ُسولِِه لِيَ ْح ُك َم بَْي نَ ُه ْم أَ ْن
ني إِ َذا ُدعُوا إِ َىل َّ
وقال تعاىل  ﴿:إَِّمنَا َكا َن قَ ْوَل الْ ُم ْؤمن َ
ن ﴾ (النور)51:
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َ
يَ ُقولُوا َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأُولَئِ َ
 .835هل املخالفة للنيب ﷺ هلا عواقب وخيمة؟
ِ
ِ َّ ِ
صيب هم فِْت نَةٌ أَو ي ِ
ِ
ِ
صيبَ ُه ْم
ْ ُ
ين ُخيَال ُفو َن َع ْن أ َْم ِره أَ ْن تُ َ ُ ْ
نعم ،قال تعاىل  ﴿:فَ ْليَ ْح َذر الذ َ
ع َذ ِ
يم ﴾ (النور)63:
َ ٌ
اب أَل ٌ
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 .836ما األمثلة الدالة على حرص الصحابة  ابلتمسك ابهلدي النبوي؟

 /1قال أبو بكر " :لست اتركاً شيئاً كان رسول هللا ﷺ يعمل به إال عملت
كت شيئاً من أمره أن أزيغ" .رواه مسلم ( )1759
به ،وإين أخشى إن تر
 /2عن عمر  :جاء إىل احلجر األسود فقبله وقال" :إين أعلم أنك حجر،
ال تضر وال تنفع ،ولوال أين رأيت رسول هللا يقبلك من قبلتك" .رواه أبو داود
()1873

 /3عبد هللا بن عمر :عن جماهد قال كنا مع ابن عمر  يف سفر فمر مبكان
فسئل :مل فعلت ذلك؟ قال" :رأيت رسول هللا فعل هذا ففعلت".
فحاد عنه ُ
رواه أمحد ()4870

 /4عبد هللا بن ُمغفل  : رأى رجالً ُيذف فقال له :ال حتذف فإن رسول

هللا ﷺ هنى عن احلذف أو كان يكرهه .وقال( :إنه ال يصاد به صيد وال
ينكى به عدو ولكنها قد تكسر ِ
الس َّن وتفقأ العني) مث رآه بعد ذلك خيذف،
ُ
فقال له :أحدثك عن رسول هللا ﷺ أنه هنى عن احلذف وأنت حتذف ،ال
أكلمك كذا وكذا .رواه ابن ماجة ()3226
 /5عن ابن عباس  أن رسول هللا ﷺ رأى خامتاً من ذهب يف يد رجل فنزعه
فطرحه .وقال( :يعمد أحدكم إىل مجرة من انر فيجعلها يف يده) .فقيل
للرجل بعد ما ذهب رسول هللا ﷺ" :خذ خامتك انتفع به" .فقال :ال وهللا
ال آخذه أبداً وقد طرحه رسول هللا ﷺ .رواه مسلم ()2090
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املطلب الثالث :خطر ر ّد السنة واالكتفاء ابلقرآن:
 .837ما صحة مقولة أن القرآن مثل السنة يف التشريع؟
هذا قول صحيح ،ودليله قول هللا تعاىلَ ﴿:وَما يَْن ِط ُق َع ِن ا ْهلََوى ( )3إِ ْن ُه َو إَِّال
َو ْح ٌي يُو َحى﴾ (النجم )4:ولقول النيب ( : أال إين أوتيت القرآن ومثله معه).
رواه أبو داود (.)4604

 .838هل ممكن االكتفاء ابلقرآن مع ترك السنّة النبوية؟
أبدا ،ألن السنة النبوية هلا تعلّق ابلقرآن من أوجه عديدة.
هذا ال يكن ً
1

 .839ما أمثلة تعلّق القرآن ابلسنة النبوية؟

من أوجه هذا التعلق:
 تفصيلها للمجمل الوارد يف القرآن :مثاله بيان كيفية الصالة واحلج. -تقييدها ملطلق القرآن :مثل ما يتعلق بقطع يد السارق.

 .840هل ممكن أن أتت السنة النبوية أبحكام غري موجودة يف القرآن ،وما مثاهلا؟
نعم هذا متوقع وممكن ،وأمثلة ذلك كثرية ،منها:
 مشروعية أكل امليتة من احليواانت ،مثل السمك واجلراد. مشروعية أكل الدم ،مثل الكبد والطحال. تشريع صالة الوتر والضحى. -حترمي الزواج ابلفتاة مع عمتها ،أو مع خالتها.

 - 1انصح مبراجعة رسالة( :احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام) ،للشيخ حممد انصر الدين األلباين رمحه
هللا ،فقد أجاد يف توضيح ما يتعلق عن عالقة القرآن ابلسنة النبوية.
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 .841من يكتفي ابلقرآن وحده ملعرفة األحكام الشرعية ،هل فعله صحيح؟

هذا فعل خاطئ ،وهم من يُقال هلم «القرآنيون» ،وهم يف الواقع يطعنون ابلسنة
النبوية ،ويتهمون الصحابة والعلماء من بعدهم أهنم حّرفوا الشرع ،وأن املنقول عن
النيب ﷺ كله غري صحيح.

املطلب الرابع :حديث اآلحاد:
 .842ما القول مع من يقول :أحاديث اآلحاد ال تثبت يف قضااي العقيدة ،بدعوى
ظن ،والظن ال تبىن عليه العقيدة؟
أهنا تفيد ال ّ
هذا رأي غري سديد؛ ألنه مبين على غري صواب.
 .843ما حجتهم يف هذا املعتقد؟

هم ال ُيتجون إال ابلقرآن ،أو املتواتر من األحاديث ،وال يثبتون العقيدة ابلقرآن
أو احلديث إال إذا كان النص قطعي الداللة.
وقالوا أبن أحاديث اآلحاد تفيد الظن ،وال تفيد العلم اليقيين ،وذلك لعروض
الشبهة يف كوهنا خرب الرسول لعدم األمن من وضع األحاديث على النيب ﷺ.

 .844هل هذا القول كان موجودا يف القرن األول النبوي؟
هذا القول ال أصل له ،بل هو مبتدع حمدث ،فتقسيم ما ورد عن النيب ﷺ إىل
متواتر وآحاد تقسيم مل يكن معروفا يف عصر الصحابة والتابعني.
 .845من ابتدع هذا القول؟

هذا القول ابتدعته القدرية واملعتزلة ،وكان قصدهم منه رد األحاديث ورفضها
ألهنا حجة عليهم ،فإن أشهر من عرف عنه اشتاط العدد يف صحة احلديث هو
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إبراهيم بن إمساعيل بن عليّة ( 218ه ) وهو كما قال الذهيب« :جهمي هالك،
كان يناظر يف خلق القرآن».
 .846ما بيان احلق يف هذه املسألة؟
بياهنا يظهر من عدة وجوه:
 /1القول ِأبَن حديث اآلحاد ال يفيد إال الظن ليس على إطالقه ،بل يف أخبار
اآلحاد ما يفيد اليقني إذا دلت القرائن على ِص ْدقه ،كما إذا تلقته األمة
ال ِابلنِّيَّا ِ
ت) رواه البخاري (،)1
ابلقبول ،مثل حديث عمر ( :إَِّمنَا ْاألَ ْع َم ُ
ومسلم ( ،)1907فإنه خرب آحاد ،ومع ذلك فإننا نعلم أن النيب ﷺ قاله،
وهذا ما حققه شيخ اإلسالم ابن تيمية واحلافظ ابن حجر وغريمها.
 /2أن النيب ﷺ كان يرسل اآلحاد أبصول العقيدة شهادة أن ال إله إال هللا
وأن حممداً رسول هللا وإرساله ُح َّجة ُم ْل ِزمة ،كما بعث ُم َعاذاً إىل اليمن،
واعترب بَ ْعثَه ُح َّجةً ُم ْل ِزَمةً ألهل اليمن بقبوله.
 /3إذا قلنا أبن العقيدة ال تثبت أبخبار اآلحاد  ،أمكن أن يُقال :واألحكام
العملية ال تثبت أبخبار اآلحاد ،ألن األحكام العملية يصحبها عقيدة أن
هللا تعاىل أمر هبذا أو هنى عن هذا ،وإذا قُبل هذا القول تعطَل كثري من
فلريد القول أبن العقيدة ال تثبت خبرب
أحكام الشريعة ،وإذا ُرّد هذا القول ّ
اآلحاد ،إذ ال فرق كما بيّنا.
 /4أن هللا تعاىل أمر ابلرجوع إىل قول أهل العلم ملن كان جاهالً فيما هو من
ِ
ك إَِّال
أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة ،فقال تعاىلَ ﴿:وَما أ َْر َس ْلنَا ِم ْن قَ ْبل َ
وحي إِلَي ِهم فَاسأَلُوا أَهل ال ِّذ ْك ِر إِ ْن ُكْن تُم َال تَعلَمو َنِ .ابلْب يِنَ ِ
ِرجاًال نُ ِ
ات
ْ ْ ْ
َّ
َ
ْ
ُْ
َْ
َوالّزبُِر﴾ (النحل )44-43:وهذا يشمل السؤال الواحد واملتع ّدد.
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 .847هل هناك من األئمة األربعة من قال بعدم أخذ العقيدة من حديث اآلحاد؟
ٍ
ِ
ت ذلك
يق بينهما فعليه إثبا ُ
ب إىل أحد من األئمة التفر َ
ال يوجد ،ومن نَ َس َ
ابلسند الصحيح عنه ،مث بيان دليله املستَند إليه.
 .848ما عقيدة األئمة األربعة رمحهم هللا يف هذا اجلانب؟
ص اإلمام الشافعي يف كتاب الرسالة على إمجاع املسلمني على حجيّة خرب
ن ّالواحد ،حيث قال « :ولو جاز ألحد من الناس أن يقول يف علم اخلاصة:
أمجع املسلمون قدياً وحديثاً على تثبيت خرب الواحد واالنتهاء إليه أبنه مل
2
يعلم من فقهاء املسلمني أحد إال وقد ثبته جاز يل».
نص على حجيّة خرب الواحد « :ومل يزل سبيل سلفنا والقرون
وقال بعد أن ّ
بعدهم إىل من شاهدان ،هذه السبيل».
 هو مذهب اإلمام مالك ،كما ذكره عنه ابن خويزمنداد. وهو أيضا قول اإلمام أمحد ،قال املروذي« :قلت أليب عبد هللا :ههنا اثنانيقوالن إن اخلرب يوجب عم ًال وال يوجب عل ًما! فعابه وقال :ال أدري ما
3
هذا.»...
 وال يُعرف عن أيب حنيفة أنَّه قال بعدم إفادة خرب الواحد العلم ،أو أنَّه ّفرقيف قبوله بني العقائد واألعمال ،بل الذي ورد عنه قبول األحاديث بدون
تفريق ،حيث قال« :إذا جاء احلديث عن النيب ﷺ مل ِحند عنه إىل غريه،
وأخذان به».
1

 - 1كتيب :احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام ،لأللباين
 - 2الرسالة ( )323 /1حتقيق :أمحد شاكر
 - 3العدة يف أصول الفقه ()899 /3
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املبحث الثان

ما يتعلق بعدم األدب مع النيب

ﷺ

اب الرسول ﷺ؟
 .849ما حكم س ّ
وردة ،وموبقة من موبقات اآلاثم ،وقد أمجع أهل الصدر
سب النيب ﷺ كفٌر ّ
ّ
األول على أنه جيب قتله.
 .850ما أقوال العلماء يف هذا احلكم؟
قال ابن املنذر« :أمجع عامة العلماء على أنه جيب على سابه القتل ،قاله أمحد
1
ومالك والليث والشافعي».
 .851هل هناك إمجاع يف هذا اجلانب؟

نعم ،فقد حكى اإلمجاع أبو بكر الفارسي ،من أصحاب الشافعي ،وكذا نقله
ب هللا ،أو سب الرسول ﷺ ،أو
ابن راهويه ،فإنه قال« :أمجع املسلمونِ إن س ّ
2
دفع شيء مما أنزل ،أو قتل نبياً أنه كافر ،وإن كان مقًرا بكل ما أنزل هللا».
ونقله اخلطايب أيضا ،فإنه قال ( :ال أعلم أح ًدا اختلف يف وجوب قتله).
وقال حممد بن سحنون ( :أمجع العلماء على أن شامت الرسول املتن ّقص له كافر،
ومن شك يف كفره فإنه يكفر).

 .852هل ورد احلكم يف األدلة الشرعية؟
نعم ،وردت األدلة على إثبات هذا احلكم من الكتاب والسنة ،واإلمجاع.
 - 1الصارم املسلول ( )3 /1
 - 2الصارم املسلول البن تيمية ()15/2
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 .853ما الدليل من القرآن على هذا احلكم؟
ورد هذا يف مواضع:

منها :قوله تعاىل ﴿:إِ َّن الَّ ِ
اللَ ور ُسولَهُ لَ َعنَ ُهم ا َّللُ ِيف الدّنْيَا و ْاآل ِخرةِ
ن
و
ذ
ؤ
ي
ين
ذ
َّ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َوأَ َع َّد َهلُْم َع َذ ًااب ُم ِهينًا﴾ (األحزاب )75:قال أبو العباس ":وهذه توجب قتل
من آذى هللا ورسوله وحنن مل نعاهدهم على أن يؤذوا هللا ورسوله".
ِ
ِ
يب َويَ ُقولُو َن ُه َو أُذُ ٌن قُ ْل أُذُ ُن َخ ٍْري
ومنها :قوله تعاىلَ ﴿:ومْن ُه ُم الَّذي َن يُ ْؤذُو َن النَِّ َّ
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ين يُ ْؤذُو َن
لَ ُك ْم يُ ْؤم ُن ِاب َّلل َويُ ْؤم ُن ل ْل ُم ْؤمن َ
ني َوَر ْمحَةٌ للَّذي َن َآمنُوا مْن ُك ْم َوالذ َ
ول َِّ
اب أَلِ ٌيم ﴾ (التوبة )61:فعلم بذلك أن إيذائه  حمادة
َر ُس َ
الل َهلُْم َع َذ ٌ
هلل ورسوله ،ألن ذكر اإليذاء هو الذي اقتضى ذكر احملادة فيجب أن
يكون داخالً فيه ،فاإليذاء له  من احملادة هلل ورسوله.
ِ
ِ
اللِ َوَر ُس ولِِه َواتَّ ُق وا
ني يَ َد ِي َّ
ومنها :قوله تعاىلَ ﴿:اي أَيّ َها الَّذي َن َآمنُوا َال تُ َق ّد ُموا بَ ْ َ
َّ ِ
الل إِ َّن َّ ِ ِ
َص َواتَ ُك ْم فَ ْو َق
ين َآمنُ وا َال تَ ْرفَعُ وا أ ْ
ََّ
اللَ َمسي ٌع َعل ٌيم (َ )1اي أَيّ َه ا ال ذ َ
ص و ِت النَّ ِ ِيب وَال َْجته روا لَ ه ِابلْ َق وِل َكجه ِر ب ع ِ
ض ُك ْم لِ بَ ْع ٍ
ط
ض أَ ْن َْحت بَ َ
ّ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َْ
َْ
أ َْع َم الُ ُك ْم َوأَنْ تُ ْم َال تَ ْش عُُرو َن﴾ (احلج رات ،)2-1:ف إذا ثب ت أن رف ع الص وت
واجله ر ب ه ف وق ص وته خي اف عل ى ص احبه من ه أن يكف ر ب ه وُي بط عمل ه
وه و ال يش عر ،ألن في ه س وء أدب واس تخفاف وه و ال يش عر ب ذلك،
فكيف مب ن يس به ويس تخف ب ه ويؤذي ه م ع قص ده ل ذلك وتعم ده ل ه؟ ف ال
ريب أنه يكون كافراً بطريق األوىل.
 .854ما النصوص النبوية الدالة على احلكم السابق؟
 قصة كعب بن األشرف اليهودي ،وهي خمرجة يف الصحيحني ،وقد احتج272

ب النيب ﷺ فإنه يُقتل ،وفيها أن النيب
هبا الشافعي على أن ال ّذمي إذا س ّ
ﷺ قال( :من لكعب بن األشرف ،فإنه قد آذى هللا ورسوله) ،فقام حممد
بن سلمة  فقال :أحتب أن أقتله اي رسول هللا؟ قال( :نعم) قال :فأذن يل
أن أقول شيئا .فإذن له ...احلديث رواه البخاري ( ،)2510ومسلم (،.)1801
وفيه أهنم ( قتلوه) ،وكان كعب قد هجا النيب ﷺ فكانت عقوبته ما علمت
ساب الرسول
وهي القتل وهو ذمي ،فكيف لو فعله مسلم؟ فهذا دليل أن ّ
ﷺ يُقتل.

 قصة ابن أيب سرح ،وهي مما أتفق عليها أهل العلم ،وذلك إنه يوم فتح مكةاختبأ عبدهللا بن سعد بن أيب سرح عند عثمان بن عفان  ،فجاء به حىت
أوقفه على رسول هللا ﷺ ،فقال« :اي رسول هللا ،ابيع عبدهللا»؟ فرفع رأسه
فنظر إليه ثالاثً .كل ذلك أيىب ،فبايعه بعد الثالث ،مث أقبل ﷺ على
أصحابه فقال ﷺ( :أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إىل هذا حني رآين
كففت يدي عن بيعته فيقتله؟) فقالوا« :ما ندري اي رسول هللا ما يف
نفسك ،أال أومأت لنا بعينك»؟ فقال( :إنه ما ينبغي لنيب أن تكون له
خائنة األعني) .رواه أبو داود ( ،)4359والنسائي(.)4067
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املبحث األول

تعريفات مهمة
 .855ما تعريف (اإلميان) لغة؟
هو التصديق.
 .856ما تعريف (اإلميان) شرعاً ؟
هو االعتقاد ابجلِنان (القلب) ،والقول ابللسان ،والعمل ابجلوارح واألركان.
 .857قولنا( :االعتقاد ابجلنان) ماذا يعين؟
أي وجود االعتقاد والتصديق واإليان اجلازم ابهلل يف القلب.
 .858ما الدليل على هذا التقرير؟
من أدلته:
 قوله تعاىل﴿ :ولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ِْك ْم ﴾ (احلجرات)14:
اإليَا ُن ِيف قُلُوبِ ُ
َ
ِ
ك َكتَب ِيف قُلُوهبِِم ِْ
وح ِمْنهُ ﴾ (اجملادلة)22:
اإليَا َن َوأَيَّ َد ُه ْم بُِر ٍ
 قوله تعاىل﴿ :أُولَئ َ َُ
ِ َّ ِ
الرسو ُل َال َُيزنْ َّ ِ
ِ
ين
ُْ َ
 قوله تعاىلَ ﴿:اي أَيّ َها َّ ُين يُ َسارعُو َن ِيف الْ ُك ْف ِر م َن الذ َ
ك الذ َ
ِ
وهبُ ْم ﴾ (املائدة.)41:
قَالُوا َآمنَّا ِأبَفْ َواه ِه ْم َوَملْ تُ ْؤِم ْن قُلُ ُ
 قال النيب ﷺَ ( :اي َم ْع َشر َم ْن آ َمن بِلِسانِِه ،وَملْ يَ ْد ُخ ِل ِْاإليَا ُن قَ ْلبَهُ) .رواه أبو
َ َ َ
َ
داود ()4880

 .859قولناٌ :
(قول ابللسان) ما الدليل عليه؟

يدل عليه:
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
يل
 قوله تعاىل ﴿ :قُولُوا َآمنَّا اب َّلل َوَما أُنْزَل إلَْي نَا َوَما أُنْزَل إ َىل إبْ َراه َيم َوإ ْمسَاع َ275

ِ
ُويت ُمو َسى َو ِعيسى َوَما أ ِ
ِ
ُويتَ النَّبِيّو َن ِم ْن
َوإِ ْس َح َ
اق َويَ ْع ُق َ
َ
وب َوا ْألَ ْسبَاط َوَما أ َ
ِِ
َح ٍد ِمْن ُه ْم َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن﴾ (البقرة )136:فأمرهم هنا
َرّهب ْم َال نُ َفِّر ُق بَْ َ
ني أ َ
ابلقول ،ومل يكتف مبجرد ما يف القلب.
 ومثلها قوله تعاىل ﴿:قُ ْل آ َمنَّا ِاب َّللِ َوَما أُنْ ِزَل َعلَْي نَا َوَما أُنْ ِزَل َعلَى إِبْ َر ِاه َيمِ
ِ
ِ ِ
يسى َوالنَّبِيّو َن
يل َوإِ ْس َح َ
اق َويَ ْع ُق َ
وب َوا ْألَ ْسبَاط َوَما أُوِيتَ ُم َ
وسى َوع َ
َوإ ْمسَاع َ
ِمن رّهبِِم َال نُ َف ِر ُق بني أ ٍ ِ
سلِ ُمو َن﴾ (آل عمران.)84:
ّ َْ َ َ
َْ ْ
َحد مْن ُه ْم َوَْحن ُن لَهُ ُم ْ
 .860ماذا ورد يف السنة مبا يتعلق هبذا اجلانب؟
عن ابن عمر  أن رسول هللا ﷺ قال ( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا
أن ال إله إال هللا ،وأن حممدا رسول هللا  ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة  ،فإذا
حبق اإلسالم ،وحساهبم على هللا
فعلوا ذلك ،عصموا مين دماءهم وأمواهلم ،إال ّ
تعاىل) .رواه البخاري ( ،)25ومسلم (.)22
وعمل ابجلوارح واألركان ) ،ماذا يعين؟
 .861قولناٌ ( :
أي أن يظهر اإليان على اجلوارح ،وهي األعضاء ابلطاعات وعمل الصاحلات
مع اجتناب املنهيات.
 .862ماذا يدل عليه؟
يدل عليه:
 قوله تعاىل﴿ :وما َكا َن َّ ِ ِيع إِيَانَ ُك ْم﴾ (البقرة )143:أي :صالتكم ،كما
ََ
اللُ ليُض َ
ورد ذلك يف الصحيح.
ِ
ِ
 وقوله تعاىل﴿ :وما أ ُِمروا إَِّال لِي عب ُدوا َّ ِ ِيموا
اللَ خمُْلص َ
َ ُْ
ين ُحنَ َفاءَ َويُق ُ
ني لَهُ ال ّد َ
ََ ُ
الزَكاةَ و َذلِ ِ
ين الْ َقيِّ َم ِة ﴾ (البينة)5:
ال َّ
ص َالةَ َويُ ْؤتُوا َّ َ َ
كد ُ
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 .863ماذا ورد يف السنة للتأكيد علي هذا اجلانب؟

 عن ابن عباس  يف حديث وفد عبد القيس ،أن النيب ﷺ أمرهم أبربع،أمرهم ابإليان ابهلل وحده! وقال( :أتدرون ما اإليان ابهلل وحده)؟ قالوا :هللا
ورسوله أعلم .قال( :شهادة أال إله إال هللا وأن حممد رسول هللا ،وإقام
الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وأن تعطوا من املغنم اخلمس) رواه
البخاري ( ،)53ومسلم ( ،.)17وهذه كلها أعمال جوارح وقد مسّاها النيب ﷺ
إياانً.
يغريه بيده ،فإن مل يستطع
 عن أيب سعيد مرفوعا ( :من رأى منكم منكراً فل ّفبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإليان) .رواه مسلم ( ،)49وله
ومن حديث ابن مسعود ( :وليس وراء ذلك من اإليان حبة خردل).
رواه مسلم ( ،)50فجعل تغيري املنكر وجماهدة أصحابه ابليد واللسان من
اإليان ،وهي أعمال جوارح.
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املبحث الثان

العالقة بني اإلميان واإلسالم

1

 .864ما العالقة بني اإلسالم واإلميان؟
اإلسالم واإليان مرتبتان من مراتب الدين ومنزلتان من منازله ،دليله حديث
جربيل املشهور ملا سأل النيب ﷺ عن اإلسالم واإليان واإلحسان ،وقال ﷺ يف
آخره ( :هذا جربيل جاء يعلمكم دينكم).

رواه مسلم (.)8

 .865هل بينهما تالزم؟
نعم ،وهااتن املرتبتان متتاليتان ،فاألوىل اإلسالم والثانية اإليان ،وبناءً عليه فكل
ِ
اب َآمنَّا قُ ْل َملْ
مؤمن مسلم ،وليس كل مسلم مؤمناً ،قال تعاىل﴿:قَالَت ْاأل َْعَر ُ
ِ
ِ
َسلَ ْمنَا ﴾ (احلجرات.)14:
تُ ْؤمنُوا َولَك ْن قُولُوا أ ْ
 .866كيف أتت هذه املراتب على االنسان؟
أول ما يدخل العبد يف الدين يُوصف ابإلسالم ،حىت يدخل اإليان يف قلبه مبا
أييت به من التصديق والعمل الصاحل.
 .867مباذا خيتص كل مصطلح؟
اإلسالم معناه األعمال الظاهرة من الشهادتني والصيام والصالة والزكاة واحلج
وسائر أعمال اجلوارح.
 - 1جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  -بتصرف( ،)5/7 ( -جامع العلوم واحلكم)
شرح احلديث الثاين :حديث جربيل املشهور (ص ،)28وانظر :منهج احلافظ ابن رجب (ص)428 :
وما بعدها ،كتاب :مسألة اإليان ،لعلي بن عبد العزيز الشبل – بتصرف – (ص)23 :
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ويكون معىن اإليان األعمال الباطنة أي أعمال القلوب من التصديق واإلقرار
واحملبة واإلانبة والرجاء والتوكل واخلوف وحنوها.
 .868ما وجه العموم واخلصوص بني هذين املرتبتني؟
بيان هذا أهنما إذا افتقا اجتمعا وإذا اجتمعا افتقا ،أي إذا ذُكر أحدمها يف النص
فإنه يدخل معه اآلخر الذي مل يذكر ،وإذا ذكرا معاً يف نص واح ٍد فإهنما
خيتلفان ،أي ُيمل كل وا ٍ
حد منهما معناً خاصاً.
 .869ما األمثلة على افرتاق الكلمة واجتماع املعىن بني اإلسالم عن اإلميان؟
من األمثلة على افتاقهما ابلكلمة واجتماعهما ابملعىن:
ِ ِ
اللِ ِْ
اإل ْس َال ُم ﴾ (آل عمرآن )19:أي واإليان
ين ِعْن َد َّ
 قوله تعاىل ﴿:إ َّن ال ّد َ وقوله تعاىل﴿:وَم ْن يَْب تَ ِغ َغ ْري ِْاإل ْس َالِم ِدينًا فَلَ ْن يُ ْقبَ َل ِمْنهُ َوُه َو ِيف ْاآل ِخَرةِ ِم َن
َ
َ
ْ ِ
ين﴾ (آل عمران )85:أي :وغري اإليان.
اخلَاس ِر َ
 وقوله تعاىل ﴿ :فَ ُقولُوا ا ْش َه ُدوا ِأب ََّان ُم ْسلِ ُمو َن ﴾ (آل عمران )64:أي :ومؤمنون. .870هل ظهر هذا االجتماع يف معنامها من كالم النيب ﷺ؟

نعم ،من ذلك:
 حديث وفد عبد القيس مرفوعاً( :آمركم ابإليان ابهلل وحده) مث فسره ﷺأبركان اإلسالم ،فقال( :شهادة أال إله إال هللا وأن حممد عبده ورسوله وإقام
الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا مخساً من املغنم) .رواه مسلم
(.)17

 حديث سعد  أن النيب ﷺ أعطى رهطاً وسعد جالس ...وفيه( :مالكعن فالن ،فوهللا إين ألراه مؤمناً؟) فقال ﷺ ( :أو مسلماً؟ ) ثالث مرات.
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رواه البخاري ( ،)27ومسلم (.)150 - 237

 .871ما مثال افرتاقهما ابملعىن؟
ِ
اب آ َمنَّا قُ ْل َملْ تُ ْؤِمنُوا َولَ ِك ْن قُولُوا
من أمثلته ما ورد يف قوله تعاىل ﴿:قَالَت ْاألَ ْعَر ُ
سلَ ْمنَا ﴾ (احلجرات)14:
أَ ْ
وكذلك حديث جربيل املشهور ،فإنه قد فسر اإلسالم أبعمال اجلوارح ،وفسر
اإليان أبعمال القلوب.
 .872ما خالصة القول السابق؟
خالصة اجلواب أن يُقال أن العالقة بينهما من وجهني:
األول :أن كل مؤمن مسلم ،وليس كل مسلم مؤمن.
الثاين :أهنما إذا اجتمعا افتقا ،وإذا افتقا اجتمعا.
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املبحث الثالث:

زايدة اإلميان ونقصانه

1

 .873ما املراد من هذا العنوان؟
املراد بيان أن اإليان يف قلب صاحبه يتغري؛ بزايدةٍ أو نقصان.
 .874هل املسلمون متساوون يف اإلميان؟
نعم ،متساوون يف أصله ،لكنهم متفاوتون يف زايدته ونقصه حبسب ما يعملونه
من حسنات وسيئات.
 .875ما توضيح هذا التفاوت؟

بعض الناس يكون نور «ال إله إال هللا» يف قلبه كالشمس ،ومنهم من نورها يف
قلبه كالكوكب الدري ،وآخر كاملشعل العظيم ،ومنهم من نورها كالسراج
املضيء ،وآخر كالسراج الضعيف.

 .876مىت يظهر هذا التفاوت يف هذه األنوار؟

تظهر يوم القيامة يف أرض احملشر ،قال تعاىل ﴿:ي وم تَرى الْم ْؤِمنِني والْم ْؤِمنَ ِ
ات
َْ َ َ ُ َ َ ُ
ني أَيْ ِدي ِه ْم َو ِأب َْيَاهنِِ ْم ﴾ (احلديد)12:
ورُه ْم بَْ َ
يَ ْس َعى نُ ُ

غري ،أي أنه يزيد وينقص عند صاحبه؟
 .877هل اإلميان يت ّ
نعم ،فاإليان يزيد حىت يبلغ كماله ومتامه ،إذا جاء العبد مبوجبات زايدته،
وينقص حىت ينتهي كله إذا جاء العبد مبوجبات نقصانه.
 - 1كتاب :زايدة اإليان ونقصانه وحكم االستثناء فيه ،لعبدالرزاق البدر – بتصرف – (ص)455 :
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 .878ما األدلة الوارد على زايدة اإلميان من القرآن العزيز؟
من أدلة زايدته:
اان ﴾ (املدثر)31:
 قوله تعاىلَ ﴿ :ويَْزَد َاد الَّ ِذي َن َآمنُوا إِيَ ً وقوله تعاىل ﴿ :لِيَ ْزَدا ُدوا إِيَا ًان َم َع إِيَاهنِِ ْم ﴾ (الفتح)4:يد َّ َّ ِ
اهتَ َد ْوا ُه ًدى ﴾ (مرمي)76:
 وقوله تعاىلَ ﴿ :ويَِز ُين ْ
اللُ الذ َ
 .879ما األدلة الوارد على زايدة اإلميان من السنة النبوية؟
قال ﷺ( :أكمل املؤمنني إياانً أحسنهم خلقاً ) .رواه التمذي (.)1162
ِِ ِ
ِِ
ب َِّللِ ،وأَب غَ ِ ِ
ْم َل
وقال ﷺَ ( :م ْن أَ َح َّ
َْ َ
ض َّللَ ،وأَ ْعطَى َّللَ ،وَمنَ َع َّلل فَ َقد ْ
استَك َ
ِْ
اإليَا َن)  .رواه أبو داود ()4681
 .880هل كانت هذه القضية واضحة يف فهم الصحابة ؟
نعم ،وهلذا وردت عنهم اآلاثر الكثرية يف ذلك ،منها:
 كان ابن مسعود  يقول ( :اللهم ِزدان إياانً ويقيناً وفقهاً ) أخرجه الطرباين يفالكبري)8549( .

 كان معاذ بن جبل  يقول للرجل من إخوانه( :اجلس بنا نؤمن ساعة)،فيجلسان فيذكران هللا وُيمدانه .رواه ابن أيب شيبة (.)30363
مجعهن فقد مجع اإليان ،اإلنصاف من
ثالث من
 عن عمار  قالٌ " :ّ
نفسك ،وبذل السالم للعامل ،واإلنفاق مع االقتدار".رواه البخاري تعليقاً ()15/1
 .881ما األدلة الواردة على نقصان اإلميان؟
وردت هبذا أدلة كثرية.
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منها :اآلايت السابقة فيها إثبات الزايدة ،وما يقبل الزايدة فإنه يقبل النقصان.
منها :حديث أنس  مرفوعاً( :خيرج من النار من قال ال إله إال هللا ويف قلبه
وزن شعرية من خري ،وخيرج من النار من قال ال إله إال هللا ويف قلبه برة
من خري ،وخيرج من النار من قال ال إله إال هللا ويف قلبه وزن ذرة من
خري) رواه البخاري ( ،)44ومسلم ( ،)191واملراد ابخلري هنا اإليان.
ومنها :حديث أيب سعيد  مرفوعاً وفيه( :ما رأيت من انقصات عقل ودين
ِ
ب ( عقل) الرجل احلازم من إحداك ّن! قلت :وما نقصان عقلنا
أذهب للُ ّ
وديننا اي رسول هللا؟ قال ﷺ( :أليس شهادة املرأة نصف شهادة الرجل)
قلت :بلى ،قال ﷺ ( :فذلك من نقصان عقلها ،أليس إذا حاضت مل
ِ
تصل ومل تصم؟ قلت :بلى .قال ﷺ( :فذلك من نقصان دينها).رواه
البخاري ( ،)304ومسلم (.)79

ومنها :حديث الشفاعة ،وفيه قول النيب ﷺ ( :فأخرج من النار من يف قلبه أدَّن
أدَّن أدَّن مثقال ذرةٍ من إيان) .رواه البخاري ( ،)7510ومسلم (.)193
 .882ما أسباب زايدة اإلميان ونقصانه؟

زايدة اإليان هلا أسباب ،منها:
 معرفة هللا تعاىل أبمسائه وصفاته. التفكر يف آايت هللا تعاىل الكونية والشرعية. -فعل الطاعة ،وترك املعصية.

 .883هل األمر يف التفاوت له عالقة مبعرفة قضية اإلميان املطلق ،ومطلق اإلميان؟
أدق املسائل يف هذا اجلانب املهم.
نعم ،فهذه من ّ
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 .884ما املعىن اللغوي للمصطلحني السابقني؟
مطلق الشيء :أصله ،أو أقل درجاته.
والشيء املطلق هو :الكامل.

 .885ما توضيح القول السابق؟

1

اإلميان املطلق :يُراد به اإليان الكامل ،فال يُوصف به العصاة ،واملقصرون يف
الطاعات.
وأما مطلق اإلميان :فيعىن به من كان عنده أصل اإليان ،ولكن عنده تقصري يف
الطاعات ،فيدخل فيه العصاة من املؤمنني ،واملقصرون يف بعض الطاعات.
 .886ما مقدار ما سبق يف قدر اإلميان؟

يكن القول أبن مطلق اإليان هو أقل شيء يصلح اإليان به ،واإليان املطلق
هو اإليان كله.

 .887ما توضيح املنافاة فيهما؟
النفي ملطلق اإليان تعين عدمه ،أما النفي لإليان املطلق تعين قلّة اإليان.
 .888ما توضيح العلماء هلذا األمر؟
قال ابن أيب العز يف شرح الطحاوية« :اإليان املطلق يتضمن فعل ما أمر هللا به
2
عبده كله ،وترك ما هناه عنه كله».
وقال الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ« :مطلق اإليان هو وصف املسلم
 - 1الشريعة لآلجري (ص.)146 :
 - 2شرح العقيدة الطحاوية (ص)352:
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الذي معه أصل اإليان إذا كان مصّرا على ذنب ،أو اترًكا ملا وجب عليه مع
1
القدرة».
 .889ما مثال هذا؟
من ذلك نفى النيب ﷺ اإليان املطلق عن الزاين وشارب اخلمر والسارق ،ومل
الل وِ ّ ِ ِ
ني ﴾ وال يف
يل الْ ُم ْؤمن َ
ينف عنه مطلق اإليان ،لئال يدخل يف قوله تعاىلَ ﴿:و َُّ َ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ين إِذَا
قوله ﴿:قَ ْد أَفْ لَ َح الْ ُم ْؤمنُو َن ﴾ (املؤمنون ،)1:وال يف قوله ﴿:إَّمنَا الْ ُم ْؤمنُو َن الذ َ
ذُكِر َّ ِ
وهبُ ْم﴾ إىل آخر اآلايت (األنفال)2:
ت قُلُ ُ
اللُ َوجلَ ْ
َ
لكنه يدخل يف قوله ﴿ :فَتَ ْح ِري ُر َرقَبَ ٍة ُم ْؤِمنَ ٍة﴾ (النساء )92:ويف قوله تعاىلَ ﴿:وإِ ْن
ان ِمن الْمؤِمنِني اقْ ت ت لُوا فَأ ِ
امهَا َعلَى ْاألُ ْخَرى
ت إِ ْح َد ُ
طَائَِفتَ ِ َ ُ ْ َ َ َ
َصل ُحوا بَْي نَ ُه َما فَِإ ْن بَغَ ْ
ْ
فَ َقاتِلُوا الَِّيت تَبغِي ح َّىت تَِفيء إِ َىل أَم ِر َِّ
َصلِ ُحوا بَْي نَ ُه َما ِابلْ َع ْد ِل
الل فَِإ ْن فَاءَ ْ
ت فَأ ْ
ْ
ْ َ
َ
ِِ
ني﴾ (احلجرات ،)9:ويف قوله ( :ال يقتل مؤمن
َوأَقْ ِسطُوا إِ َّن َّ
اللَ ُُِي ّ
ب الْ ُم ْقسط َ
بكافر) .رواه ابن ماجه ( ، )2660وأمثال ذلك.
 .890ما الدليل من القرآن على نفي اإلميان املطلق؟
ِ
ِ
ِ
َسلَ ْمنَا﴾
اب َآمنَّا قُ ْل َملْ تُ ْؤمنُوا َولَك ْن قُولُوا أ ْ
دليله قوله تعاىل﴿:قَالَت ْاألَ ْعَر ُ
(احلجرات)14:

 .891كيف االستدالل أن النفي كان لإلميان املطلق ،وليس ملطلق اإلميان؟
وجه االستدالل من اآلية السابقة هو:
ِ
َسلَ ْمنَا ﴾ واملنافق ال يُقال له ذلك.
 أنه أمرهم ،أو أذن هلم أن يقولوا ﴿ :أ ْ - 1كتاب :اإليان والرد على أهل البدع ،مطبوع ضمن جمموعة الرسائل واملسائل النجدية لبعض علماء جند
األعالم ،اجلزء الثاين (.)4/1
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ِ
اب﴾ ،ومل يقل( :قال املنافقون).
 أنه تعاىل قال ﴿ :قَالَت ْاأل َْعَر ُ أن هؤالء اجلفاة الذين اندوا رسول هللا ﷺ من وراء احلجرات ورفعوا أصواهتمفوق صوته غلظة منهم وجفاء ،ال نفاقا وكفًرا.
 أنه تعاىل قال ﴿ :ولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ِْاإليَا ُن ِيف قُلُوبِ ُك ْم ﴾ ومل ينف دخول اإلسالم
َ
يف قلوهبم ،ولو كانوا منافقني لنفى عنهم اإلسالم كما نفى اإلاين.
اللَ َوَر ُسولَهُ َال يَلِْت ُك ْم ِم ْن أَ ْع َمالِ ُك ْم َشْي ئًا ﴾
 أن هللا تعاىل قالَ ﴿ :وإِ ْن تُ ِطيعُوا َّاحلجرات (.)14أي :ال ينقصكم ،واملنافق ال طاعة له.
َسلَ ُموا قُ ْل َال متَُنّوا َعلَ َّي إِ ْس َال َم ُك ْم ﴾
 أن هللا تعاىل قال ﴿:يَُنّو َن َعلَْي َك أَ ْن أ ْ
(احلجرات )17:فأثبت هلم إسالمهم ،وهناهم أن ينّوا على رسول هللا.
 لو مل يكن إسالمهم صحيحا لقال( :مل تسلموا) ،بل أنتم كاذبون كما كذهبماللِ﴾ (املنافقون )1:ملا مل تطابق شهادهتم
ك لََر ُس ُ
ول َّ
يف قوهلم ﴿نَ ْش َه ُد إِنَّ َ
اعتقادهم.
من عليهم.
 أن هللا تعاىل قال ﴿ :بَِل َّاللُ يَُ ّن َعلَْي ُك ْم ﴾ ولو كانوا منافقني ملا ّ
 أنه تعاىل قال ﴿ :أَ ْن ه َدا ُكم لِ ِْإليَ ِان ﴾ وال ينايف هذا قوله ﴿ قُ ْل َملْ تُ ْؤِمنُوا ﴾
َ ْ
فإنه نفي اإليان املطلق ،ومن عليهم هبدايتهم إىل اإلسالم الذي هو متضمن
ملطلق اإليان
قسم املال ،قال له سعد« :أعطيت فالانً ،وتركت فالان وهو
 أن النيب ﷺ ملا ّمؤمن!» فقال ﷺ ( :أو مسلم؟) ثالث مرات .متفق عليه ،وأثبت له ﷺ
اإلسالم دون اإليان.
 .892ما فائدة معرفة ما سبق بيانه؟
أن اإليان املطلق ينع دخول النار ،ومطلق اإليان ينع اخللود فيها.
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 .893هل ما سبق توضيحه هل فيه رد على بعض الفرق؟

نعم ،قال العالمة صاحل الفوزان(« :فال يعطى االسم املطلق) أي :اسم اإليان
الكامل (وال يسلب مطلق االسم) أي :اإليان الناقص فيُحكم عليه ابخلروج من
اإليان كما تقوله املعتزلة واخلوارج ،فاإليان املطلق هو اإليان الكامل ،ومطلق
1
اإليان هو اإليان الناقص».

 .894ما هو القول املوضح ملا سبق بيانه؟
هو أن اإليان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله ،واعمال اجلوارح وأقوال اللسان،
فجميع الدين؛ أصوله وفروعه داخلة يف اإليان ،ويتتب على ذلك :أنه يزيد بقوة
االعتقاد وكثرته ،وحسن األعمال واألقوال وكثرهتا ،وينقص بضد ذلك.

 - 1شرح العقيدة الواسطية ،للشيخ صاحل الفوزان (ص)140 :
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املبحث الرابع

االستثناء يف اإلميان

1

 .895ما صورة االستثناء يف اإلميان؟
صورته أن يقول املسلم :أان مؤمن ،إن شاء هللا.
 .896ما مذاهب الناس يف هذا األمر؟
الناس فيها على طرفني ووسط ،وخري األمور الوسط.
 .897ما حجة من يوجبه؟
من يوجب قول( :إن شاء هللا ) بعد قوله( :أان مؤمن) ،فله مأخذان:
األول :أن اإليان هو ما مات عليه اإلنسان ،واإلنسان إمنا يكون عند هللا مؤمناً،
أو كافراً ابعتبار الوفاة ،وما سبق يف علم هللا أنه يكون عليه ،وما قبل
ذلك فال عربة به.
الثاين :أن اإليان املطلق يتضمن فعل ما أمر هللا به عبده كله ،وترك ما هناه عنه
كله ،فإذا قال الرجل" :أان مؤمن" ،هبذا االعتبار ،فقد ش ِهد لنفسه أنه
من األبرار املتقني ،والقائمني جبميع ما أمروا به وترك ما هنوا عنه ،وهذا
من تزكية النفس ،وقد هنى هللا عنه يف قوله تعاىل﴿ :فَ َال تَُزّكوا أَنْ ُف َس ُك ْم﴾
(النجم ،)32:وقال( :هللا أعلم أبهل الربّ منكم) .رواه مسلم (.)2142
 .898كيف ظهر هذا القول يف أقوال من سبق؟

كان الرجل يستثين يف األعمال الصاحلة ،يقول« :صليت إن شاء هللا» .وحنو

 - 1ذكره اآلجري يف (الشريعة) (ص ،)136 :وابن بطة يف (اإلابنة)()871 /2
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ذلك ،ويعين (القبول) ،مث صار الكثري منهم يستثنون يف كل شيء ،فيقول
أحدهم« :هذا ثوب إن شاء هللا ،هذا حبل إن شاء هللا»! فإذا قيل هلم :ال
غريه.
غريه ّ
شك فيه .يقولون :نعم ،لكن إن شاء هللا أن ي ّ
 .899من الذي مينع االستثناء مطلقاً يف كالمه؟
من ينعه هم الذين جيعلون اإليان جزءً ال يزيد وال ينقص ،وهم املرجئة.
 .900ما حجة من مينعه؟
مأخذهم يف ذلك قوهلم« :حنن نعلم قطعاً أننا مؤمنون ،كعلمنا قطعاً أننا
مسلمون ،وتعليق اإليان ابملشيئة شك يف اإليان ،والشك يف اإليان كفر»!
يسمون من جييز تعليق اإليان ابملشيئة ابلش ّكاكني.
ولذلك فهم ّ
 .901ما خالصة قول أهل السنة؟
يفصلون يف ذلك تفصيالً جيمع األدلة ،وخالصة مذهبهم أهنم قالوا:
هم ّ
لشك يف وجود أصل اإليان فهذا حرام ،ألنه
 إن كان القصد من االستثناء ا ّمفض إىل الوقوع يف احلرام ،وما أفضى إىل احلرام فهو حرام.
 وإن كان يقصد به الشك يف كماله ،فهو أمر مندوب ،ألن كمال اإليانحلس ،وإمنا مبناها على الدليل ،وألنه أبعد عن
من األمور اليت ال تُدرك اب ّ
الرايء والسمعة ،ويلحق بذلك من أستثىن وأراد عدم علمه ابلعاقبة ،فهو
حسن أيضا ،وما عدا ذلك فجائز.
1

 .902ما تفصيل األقوال يف حكم االستثناء؟
 - 1الفتاوى البن تيمية ()449 – 448/7
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يكون االستثناء:
للشك يف أصل اإليان.
 حراماً إذا كان ّ ويكون واجباً إذا خاف الشخص على نفسه الرايء إذا تركه. ويكون مستحباً إذا كان للشك يف كماله ،أو أراد عدم علمه ابلعاقبة. ويكون مباحاً فيما عدا ذلك. .903ما حكم األفعال اليت فيها نفي اإلميان عن فاعلها أو اتركها؟
القاعدة يف ذلك أن ( :كل فعل نفي اإليان عن فاعله فألنه حرام ،وكل فعل
نفي اإليان عن اتركه فألنه واجب) وهذا األمر من األشياء اليت يعرف هبا
وجوب الشيء أو حرمته ،بل وهو من األشياء اليت يُعرف هبا الكبرية.
 .904ما املراد بنفي اإلميان يف القاعدة السابقة؟
املراد أن هذه األفعال اليت نفي اإليان عن أصحاهبا دليل على أهنا كبرية من
كبائر الذنوب ،فإن املنفي هنا هو كمال اإليان الواجب ،فإن من املمتنع شرعاً
أن ينفى اإليان عن فاعل املكروه أو اترك املستحب ،بل ال ينفي اإليان
الكامل إال عن فاعل احلرام ،أو اترك الواجب.
 .905ما األمثلة الدالة على هذا؟
األمثلة على ذلك ال تكاد حتصر ومنها:
 حديث أبو هريرة  مرفوعاً( :ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ،واليسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن ،وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو
هن( :وال ينتهب هنبة ذات شرف،
مؤمن) وكان أبو هريرة  يلحق مع ّ
غل حني يغل وهو
يرفع الناس فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن ،وال ي ّ
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مؤمن) رواه البخاري ( ،)5578ومسلم ( ،)57فهذه األفعال نفى النيب ﷺ
اإليان عن فاعلها ،وهذا دليل على حرمتها ،وأهنا كبرية من كبائر الذنوب.
 عن أنس  مرفوعاً( :ال يؤمن أحدكم حىت ُيب ألخيه ما ُيبه لنفسه)رواه البخاري ( ،)13ومسلم ( ،)45وهذا دليل على وجوب ذلك.
 عن أنس  مرفوعاً( :ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده،وولده ،والناس أمجعني) رواه البخاري ( ،)14ومسلم ( ،)44فهذا دليل على
وجوب تقدمي حمبته ﷺ على حمبة كل أحد من اخللف ،ألنه فعل نفى
الشارع اإليان عن اتركه فهذا دليل وجوبه.
 حديث( :ال إيان ملن ال أمانة له ،وال دين ملن ال عهد له) .رواهأمحد( ،)13199وهذا دليل على وجوب أداء األمانة وحفظ العهد.
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املبحث اخلامس

القول يف مرتكب الكبرية

1

 .906ما الضابط يف معرفة الكبرية؟
الضابط يف معرفة الكبرية هي:
 أهنا كل ذنب ختم بلعنة ،أو غضب أو انر.2

 أو ّتوعد عليه بعقاب خاص يف اآلخرة. أو نفي عن صاحبه اإليان ،أو أبنه (ليس منّا). .907ما األمثلة الدالة على ما سبق؟
مثال ذلك:
 ما ُختم بلعنة :حديث علي  مرفوعاً( :لعن هللا من ذبح لغري هللا ،لعن هللامن لعن والديه ،لعن هللا من آوى حمداثً ،لعن هللا من غري منار األرض).
رواه مسلم.

-

ما ُختم بغضب :قوله تعاىلَ ﴿ :وَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤِمنًا ُمتَ َع ِّم ًدا فَ َجَز ُاؤهُ َج َهنَّ ُم َخالِ ًدا
ِ
ِ
ضب َّ ِ
ِ
يما﴾ (النساء)93:
اللُ َعلَْيه َولَ َعنَهُ َوأ ََع َّد لَهُ َع َذا ًاب َعظ ً
ف َيها َو َغ َ
وحديث ابن مسعود  قال :قال النيب ﷺ( :من حلف على يني صرب
لقي هللا وهو عليه غضبان).
يقتطع هبا مال امرئ مسلم ،هو فيها فاجرَ ،

 - 1معارج القبول ،حلافظ بن أمحد احلكمي (ص ،) 119 4:نواقض اإليان االعتقادية وضوابط التكفري عند
السلف ،حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب ( )113/1
 - 2انقش هذه التعريفات عدد من األئمة منهم :شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (-650/11
 ،)657وابن حجر العسقالين يف الفتح ( ،)184 ،182/12( ،)411 ،410/10وابن حجر اهليتمي
يف الزواجر ( ،)9 - 5/1وابن كثري يف تفسري القرآن العظيم ()487 -486 /4
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رواه البخاري ( ،)2356ومسلم (.)138

-

َس َفل ِمن ال َك ْعبَ ْ ِ
ٍ
ني ِم َن ا ِإل َزا ِر فَِفي النَّا ِر).
ما ُختم بنار :كقوله ﷺَ ( :ما أ ْ َ َ

رواه

البخاري ()5787

اللُ إِلَْي ِه ْم يَ ْوَم
ما ثبت فيه الوعيد عليه خبصوصه ،كحديث( :ثَالَثَةٌ الَ يَْنظُُر َّ
ِ
ِ ِ
ض ُل َم ٍاء ِابلطَِّر ِيق،
اب أَلِ ٌيمَ ،ر ُج ٌل َكا َن لَهُ فَ ْ
القيَا َمةَ ،والَ يَُزّكي ِه ْمَ ،وَهلُْم َع َذ ٌ
ِ
فَ َمنَ َعهُ ِم َن ابْ ِن َّ
السبِ ِيلَ ،وَر ُج ٌل َابيَ َع إِ َم ًاما الَ يُبَايِعُهُ إَِّال ل ُدنْيَا ،فَِإ ْن أ َْعطَاهُ
ِ
ص ِر،
ِمْن َها َر ِض َيَ ،وإِ ْن َملْ يُ ْع ِط ِه ِمْن َها َس ِخ َ
الع ْ
طَ ،وَر ُج ٌل أَقَ َام س ْل َعتَهُ بَ ْع َد َ
اللِ الَّ ِذي الَ إِلَه َغريه لََق ْد أ َْعطَي ِ
ص َّدقَهُ َر ُج ٌل )،
فَ َقا َلَ :و َّ
ُْ
َ ْ ُُ
ت هبَا َك َذا َوَك َذا ،فَ َ
ِ َّ ِ
ِِ
يال}آل
ين يَ ْش َتُو َن بِ َع ْه ِد َّ
اللِ َوأَْيَاهنِِ ْم َمثَنًا قَلِ ً
ُمثَّ قَ َرأَ َهذه اآليَةَ{:إ َّن الذ َ
عمران( )77رواه البخاري ( ،)2358ومسلم (.)108

-

ما نفي عن صاحبه اإليان ،حديث أنس ( :ال يُؤمن أحدكم حىت
أكون أحب إليه من ولده ،ووالده ،والناس أمجعني) .رواه البخاري (،)14

-

ما قيل فيه( :ليس منّا) :حديث ابن مسعود ( :ليس منّا من ضرب
اخلدود ،وشق اجليوب ،ودعا بدعوى اجلاهلية) .رواه البخاري ( )1297ومسلم

ومسلم (.)44

()103

 .908هل الصغرية هلا ضابط؟
نعم ،قال ابن تيمية رمحه هللا" :أقل األقوال يف هذه املسألة القول املأثور عن ابن
عباس ،وذكره أبو عبيد ،وأمحد بن حنبل وغريمها وهو أن الصغرية ما دون
احل ّدين؛ حد الدنيا وحد اآلخرة ،وهو معىن قول من قال ما ليس فيها حد يف
الدنيا وهو معىن قول القائل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو انر فهو من
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1

الكبائر ،ومعىن قول القائل وليس فيها حد يف الدنيا وال وعيد يف اآلخرة".

 .909هل الصغرية ممكن أن تكون كبرية؟
نعم ،الصغائر من املعاصي؛ قد تتحول إىل كبائر ألسباب ،منها:
 /1اإلصرار واملداومة عليها.
 /2استصغار املعصية واحتقارها.
 /3الفرح بفعل املعصية الصغرية واالفتخار هبا.
 /4فعل املعصية مث اجملاهرة هبا؛ ألن اجملاهر غري معاىف.
 /5أن يكون الفاعل عاملاً يُقتدى به؛ فإن ظهر أمام الناس مبعصيته كرب ذنبه.
 .910هل الكبرية ممكن أن تكون صغرية؟
نعم ،إذا اقتن ابلذنب الكب ِري احلياء واخلوف ،فهذا يلحقها ابلصغائر.
 .911تعظيم الذنب أو تصغريه ،مرجعه إىل أي شيء؟
هذا مرجعه إىل ما يقوم ابلقلب ،وهو قدر زائد على جمرد الفعل ،واإلنسان
يعرف ذلك من نفسه وغريه.
 .912ما مذهب أهل السنة يف مرتكب الكبرية يف الدنيا؟
يعتقدون أن فعل الكبرية له أتثري يف نقص اإليان ،كما وردت بذلك األدلة،
نقص
لكنه ليس النقص الكامل حبيث ال يكون معه شيء من اإليان ،بل هو ٌ
يتفاوت بتفاوت عظم هذه املعصية وصغرها.
 .913ما توضيح القول السابق؟
 - 1جمموع الفتاوى ( ،)650/11التعريفات االعتقادية لسعد بن حممد آل عبد اللطيف ( ص)220 :
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توضيحه أن النقص الذي ُيدثه القتل أعظم من النقص الذي ُيدثه حلق
اللحية وإسبال الثوب ،وهكذا ،فاحملرمات تتفاوت فيما يتتب عليها من
العقوابت واآلاثم ،كما أن الواجبات تتفاوت أجورها وما يتتب عليها ،ففعل
املعصية ينقص اإليان ،لكن يبقى معه شيء من اإليان.
 .914ما خالصة قول أهل السنة يف مرتكب الكبرية؟

أهنم ال يعطونه اإليان املطلق ،وال يسلبونه مطلق اإليان.

 .915ما توضيح الكالم السابق؟
تغري وال يتب ّدل.
ال يعطونه اإليان املطلق ،أي اإليان الذي ال ي ّ
وال يسلبونه مطلق اإليان ،أي ال ينزعون عنه أساس اإليان بسبب عموم
املعاصي ،إال بشروط.
 .916هل ميكن القول أبن مرتكب الكبرية مؤمن؟
نعم ،هو مؤمن مبا بقي معه من اإليان ،وفاسق مبا فعله من العصيان.
أو نقول :هو مؤمن إبيانه ،وفاسق بكبريته.
واملعاصي والذنوب عند أهل السنة واجلماعة :تؤثر يف اإليان من حيث نقصه
حبسب قلتها وكثرهتا ،ال من حيث بقاؤه وذهابه؛ فافتاق املعاصي مبفردها
واإلصرار عليها ال خيرج من الدين إن مل يقتن هبا سبب من أسباب الكفر،
كاستحالل املعصية ،أو االستهانة حبكمها سواء كان ابلقلب ،أو اللسان ،أو
1
اجلوارح.
 - 1اإليان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة ،لعبدهللا بن عبداحلميد األثري
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(ص)202:

 .917ما دليل هذ احلكم؟

الدليل على أن فعل الكبرية يُنقص اإليان:
 عن أيب هريرة  قال النيب ﷺ( :ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن....احلديث) رواه البخاري ( ،)5578ومسلم ( ،)57أي ال يكون مؤمناً اتماً ،وال
يكون له نور اإليان كما قاله اإلمام البخاري ،فهذه املعاصي أوجبت
نقص اإليان.
 عن أيب هريرة  قال النيب ﷺ( :وهللا ال يؤمن ،وهللا ال يؤمن ،وهللا اليؤمن)! قالوا :من اي رسول هللا؟ قال( :من ال أيمن جاره بوائقه) رواه البخاري
( ،)6016فهذه املعصية وهي أذى اجلار وتربّص السوء به أوجب نقص
اإليان.
 عن أيب مسعود  قال :قال النيب ﷺ( :ال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقالذرة من كرب) رواه مسلم ،فهذه املعصية العظيمة أوجبت نقص اإليان الذي
حتصل به النجاة يوم القيامة.
(سباب املسلم فسوق ،وقتاله كفر) رواه
 عن أبن مسعود  قال النيب ﷺ:ُ
البخاري ( ،)48ومسلم ( ،)64والوصف ابلفسوق والكفر األصغر دليل على
أن هاتني املعصيتني قد أثرات أتثريا بليغا يف نقص اإليان.
 عن حذيفة  قال النيب ﷺ( :ال يدخل اجلنة قتّات) رواه البخاري (،)6056ومسلم ( ،)150أي منّام ،فهذه املعصية أنقصت اإليان الواجب نقصا كبريا
حبيث أن صاحبها حكم عليه أبنه ال يدخل اجلنة.
 ويف حديث عياض  امللقب محاراً ،أنه كان يشرب اخلمر ،فيُؤتى بهفيجلد ،فلعنه أحد الصحابة ،فقال ﷺ ( :ال تلعنه ،فوهللا أين ال أعلم إال
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أنه ُيب هللا ورسوله) رواه البخاري ( .)6780ومن املعلوم أن شرب اخلمر من
الكبائر ،ومع ذلك أثبت له أنه ُيب هللا ورسوله ،أي هو مؤمن ،فأثبت له
اإليان مع تلبّسه هبذه الكبرية ،فعلمنا بذلك أن ارتكاب الكبرية ال خيرج
العبد من مسمى اإليان ابلكلية.
 .918ما النصوص القرآنية الدالة على احلكم السابق؟

من النصوص الدالة على أن مرتكب الكبرية ال خيرج عن مسمى اإليان:
ِ
َّ ِ
ِ
احلُّر
اص ِيف الْ َقْت لَى ْ
ب َعلَْي ُك ُم الْق َ
ص ُ
 قال تعاىلَ ﴿:اي أَيّ َها الذي َن آ َمنُوا ُكت َِ
ِ
ِاب ْحلُِّر َوالْ َعْب ُد ِابلْ َعْبد َو ْاألُنْثَى ِاب ْألُنْثَى فَ َم ْن عُف َي لَهُ ِم ْن أَ ِخ ِيه َش ْيءٌ فَاتِّبَاعٌ
ِ
وف وأَ َداء إِلَي ِه إبِِحس ٍ
ِ
أخ
ان﴾ (البقرة )178:فوصف القاتل أبنه ٌ
ابلْ َم ْع ُر َ ٌ ْ ْ َ
للمقتول ،مما يدل على أنه ال يزال على اإلاين مع اتصافه ابلقتل.
دل قوله تعاىل ِم ْن أَ ِخ ِيه على أن القاتل مل خيرج من
قال ابن اجلوزيّ " :
1
اإلسالم .
واستدل ابن تيمية رمحه هللا هبذه اآلية على أن األخوة اإليانية اثبتة مع
2
ارتكاب املعاصي.
ِِ
ِ ِ ِ
َصلِ ُحوا بَْي نَ ُه َما﴾
 قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن طَائ َفتَان م َن الْ ُم ْؤمن َني اقْ تَتَ لُوا فَأ ْ
فسماهم مؤمنني مع اتصافهم بقتال بعضهم بعضاً ،وقال
(احلجراتّ )9:
سبحانه يف آخرها ﴿ َّمنَا الْ ُم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ ﴾ فوصفهم ابإليان فجعل إخوة،
مما يدل على أنه ال يزال بينهم اخوة اإليان.

 - 1فتح الباري ( ،)85/1جمموع الفتاوى ( )373 /7
 - 2جمموع الفتاوي ()151 /3
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 .919ما قول بعض الفرق يف هذا اجلانب؟
 املرجئة يقولون :فاعل الكبرية له اإليان املطلق ،أي أن إيان أفسق الناسكإيان أصلح الناس ،ففعل الكبرية غري الشرك ال يؤثر يف نقص اإليان.
 وأما الوعيدية فقالوا :من فعل الكبرية فإنه خيرج من دائرة اإليان ومسماهابلكلية ،فال ينفع إيان مع فعل الكبرية ،فهم سلبوه مطلق اإليان.
 .920ما سبب تسمية املرجئة بذلك؟
ألهنم يغلّبون جانب أدلة الوعد املفيدة لتغليب الرجاء.
يؤخرون العمل عن اإليان مسوا ابملرجئة،
وقيل :اإلرجاء هو التأخري ،فألهنم ّ
ويكن القول :وكال األمرين صحيح فسموا مرجئة هلذا وهلذا.
 .921من الذي يتعلق بفكر املرجئة من الفرق؟
هم األشاعرة وبعض األحناف واملاتريدية واجلهمية والكالبية ،فهؤالء يف ابب
أمساء األحكام والدين يُسمون مرجئة.
 .922ما سبب الوصف ابلوعيدية؟

مسوا بذلك ألهنم ال يعملون إال أبدلة الوعيد فقط ،ويتكون أدلة الوعد.

 .923أي الفرق هم الوعيدية؟
هم اخلوارج واملعتزلة ،فهؤالء يف ابب الكالم( :على مرتكب الكبرية) يصفهم
العلماء ابلوعيدية.
 .924هل مذهب أهل السنة هو الوسط واحلق؟
نعم ،فمذهبهم وسط بني املذهبني ،فلم يعطوه اإليان املطلق كما فعلت
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املرجئة ،ومل يسلبوه مطلق اإليان كما فعلت الوعيدية.
 .925ما مذهب أهل السنة يف مرتكب الكبرية يف اآلخرة؟
يعتقدون أن مرتكب الكبرية إذا مات مصراً عليها فإنه حتت مشيئة هللا تعاىل،
فإن شاء غفر له كبريته وأدخله اجلنة ابتداءً ،وإن شاء عذبه يف النار بقدر
كبريته ،مث خيرجه منها ويدخله اجلنة انتقاالً.
ويعتقدون مع ذلك أنه ال خيلّد أحد من أهل القبلة يف النار خلود الكفار ،وإن
طالت فتة عذاهبم فمآهلم يف اخلتام إىل اجلنة.
 .926ما دليل قوهلم هذا؟
الدليل على ذلك:
 عن أنس  قال النيب ﷺ( :خيرج من النار من قال ال إله إال هللا ويف قلبهوزن شعرية من خري ،وخيرج من النار من قال ال إله إال هللا ويف قلبه وزن
حبة من خري ،وخيرج من النار من قال ال إله إال هللا ويف قلبه وزن ذرة من
خري) .رواه البخاري ( ، )44ومسلم (.)193
 عن عبادة بن الصامت  قال :قال رسول هللا ﷺ( :مخس صلواتكتبهن هللا على العباد ،فمن جاء هبن مل يضيع منهن شيئا استخفافا
ّ
حبقهن ،كان له عند هللا عهد أن يدخله اجلنة ،ومن مل أيت هبن فليس له
عند هللا عهد ،إن شاء عذبه ،وإن شاء أدخله اجلنة) .رواه أبو داود (.)1420
 عن عبادة بن الصامت  قال :قال رسول هللا ﷺ( :ابيعوين على أن التشركوا ابهلل شيئاً ،وال تسرقوا ،وال تزنوا ،وال تقتلوا أوالدكم ،وال أتتوا ببهتان
تفتونه بني أيديكم وأرجلكم ،وال تعصوا يف معروف ،فمن وىف منكم فأجره
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على هللا ،ومن أصاب من ذلك فعوقب به يف الدنيا فهو كفارة له ،ومن
أصاب من ذلك شيئاً فسته هللا فهو إىل هللا؛ إن شاء عفا عنه وإن شاء
عذبه) .رواه البخاري ()6784
 .927ما قول العلماء يف النوص السابقة؟
اتفقت أقواهلم رمحهم هللا على عدم كفر مرتكب الكبائر وعدم خلوده يف النار،
إذ لو كان كافراً ملا خرج من النار ،وأن األدلة يف هذا بلغت مبلغ التواتر ،ونقل
التواتر مجع من العلماء منهم اإلمام البيهقي وابن تيمية وابن أيب العز احلنفي وابن
الوزير اليماين ،وقال" :وأحاديث الشفاعة املصرحة خبروج املوحدين من النار
قاطعة يف معناها ابإلمجاع ،وهي قاطعة يف ألفاظها ..لورودها عن عشرين
صحابياً أو تزيد يف (الصحاح) و(السنن) و(املسانيد) ،وأما شواهدها بغري
1
ألفاظها فقاربت مخسمائة حديث".
 .928كيف بلغ أهل السنة املنهج احلق يف هذا اجلانب؟
أهل السنة أخذوا أبدلة الوعيد والوعد ،فأعملوا مجيع األدلة الشرعية وهذا هو
منهج الوسطية.
أما املرجئة فقد عبدوا هللا ابلرجاء فقط ،والوعيدية عبدوا هللا ابخلوف فقط.
وأما أهل السنة فعبدوا هللا ابخلوف والرجاء ،فأنتج ذلك هلم اخلشية ،واخلشية
مزيج من اخلوف والرجاء.
 .929ما أسباب تكفري السيئات؟
 - 1إيثار احلق على اخللق( ،ص.)295:
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من أسباب تكفري السيئات:

ب ِم ْن بَ ْع ِد ظُْل ِم ِه
ب﴾ ،وقال ﴿ :فَ َم ْن َات َ
األول :التوبة ،قال تعاىل﴿ :إَِّال َم ْن َات َ
ح ﴾ (املائدة ،)39:ويف احلديث " ويتوب هللا على من اتب" ،رواه البخاري
َوأ ْ
َصلَ َ
ِ
ت أ َّ
ب َما قَ ْب لَ َها ِم َن
َن ا ْهلِ ْجَرةَ َجتُ ّ
(اي َع ْم ُرو أ ََما َعل ْم َ
( ،)6436وقال َ .."
ِ
ب ما َكا َن قَ ْب لَهُ ِمن ال ّذنُ ِ
ال ّذنُ ِ
َن ِْ
ت أ َّ
وب) .رواه
وبَ ،اي َع ْم ُرو أ ََما َعل ْم َ
اإل ْس َال َم َجيُ ّ َ
َ
أمحد (.)17827

اللُ ُم َع ِّذ َهبُْم َوُه ْم يَ ْستَ ْغ ِف ُرو َن﴾
الثاين :االستغفار ،قال تعاىلَ ﴿ :وَما َكا َن َّ
(األنفال ،)33:وذكر أهل العلم أن االستغفار يتضمن التوبة والتوبة تتضمن
االستغفار ،وكل واحد منها يدخل يف مسمى اآلخر عند اإلطالق ،وأما عند
االقتان فيكون االستغفار طلب وقاية شر ما مضى ،والتوبة :الرجوع وطلب
وقاية شر ما خيافه يف املستقبل من سيئات أعماله.
احلسنَا ِت ي ْذ ِهُب ال َّسيِئَ ِ
ِ
ات﴾
ُ َْ ّ
الثالث :احلسنات املاحية ،قال تعاىل﴿:إ َّن َْ َ

(هود )114:وقال ( وأتبع السيئة احلسنة متحها) .رواه أمحد ( )21354ويف
احلديث( :العمرةُ إِ َىل العمرةِ َكف ِ
س لَهُ َجَزاءٌ إَِّال
َّارةٌ ل َما بَْي نَ ُه َماَ ،واحلَ ّج املَْربُ ُ
ُ َْ َ
ُ َْ
ور لَْي َ
اجلَنَّةُ) .رواه البخاري ( ،)1773ومسلم ( .)1349وقال ( :ا ْجلُ ُم َعةُ إِ َىل ْ
اجلُ ُم َع ِة َك َّف َارةُ
كبَائِر) .رواه ابن ماجه (.)1086
َما بَْي نَ ُه َما َما َملْ تُ ْغ َ
ش الْ َ ُ
ِ ِ
ِ
صٍ
صٍ
ب،
ب َوالَ َو َ
يب املُ ْسل َم ،م ْن نَ َ
الرابع :املصائب الدنيوية ،قال ﷺَ ( :ما يُص ُ
اللُ ِهبَا ِم ْن
َوالَ َه ٍّم َوالَ ُح ْزٍن َوالَ أَ ًذى َوالَ َغ ٍّمَ ،ح َّىت ا َّ
لش ْوَك ِة يُ َشا ُك َها ،إَِّال َكفََّر َّ
اايهُ) .رواه البخاري ( ،)5641ومسلم (.)52
َخطَ َ
اخلامس :عذاب القرب.
السادس :دعاء املؤمنني واستغفارهم يف احلياة وبعد املمات.
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السابع :ما يهدى إليه بعد املوت من ثواب ٍ
صدقة أو حج ،وحنو ذلك.
الثامن :أهوال يوم القيامة وشدائده.
املقاصة عند القنطرة ،عن أيب سعيد اخلدري  عن رسول هللا ﷺ:
التاسع:
ّ
(إذا خلص املؤمنون من النار ،حبسوا بقنطرةٍ بني اجلنة والنار،
فيتقاصون مظامل كانت بينهم يف الدنيا ،حىت إذا ن ّق وا وهذبوا أذن هلم
بدخول اجلنة  ....احلديث) .رواه البخاري (.)2440
العاشر :شفاعة املؤمنني له يوم القيامة.
احلادي عشر :عفو أرحم الرامحني من غري شفاعه ،كما قال تعاىلَ ﴿ :ويَ ْغ ِف ُر َما
دو َن َذلِ ِ
شاءُ ﴾ (النساء.)48:
ك ل َم ْن يَ َ
َ
ُ
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الفصل السادس

قضااي متعلقة أبركان اإلميان
مقدمة
املبحث األول :اإليان ابهلل تعاىل.
املبحث الثاين :اإليان ابملالئكة.
املبحث الثالث :ما يتعلق ابجلن.
املبحث الرابع :اإليان بكتب هللا تعاىل.
املبحث اخلامس :اإليان ابلرسل واألنبياء.
املبحث السادس :ما يتعلق ابإلسراء واملعراج.
املبحث السابع :اإليان ابليوم اآلخر.
املبحث الثامن :اإليان ابلقضاء والتقدير.
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املقدمة

ما يتعلق أبركان اإلميان

1

 .930ما أركان اإلميان؟
أركان اإليان ستة :اإليان ابهلل تعاىل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر،
والقدر خريه وشره.
 .931ما دليل القول السابق من القرآن الكرمي؟
ول ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَي ِه ِمن ربِِه والْمؤِمنُو َن ُكلٌّ آمن ِاب َّللِ
الر ُس ُ
 قال تعاىلَ ﴿:آم َن َّْ ْ َّ َ ُ ْ
ََ
ِ ِِ ِ ِِ
َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه َوقَالُوا َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
َوَم َالئ َكته َوُكتُبِه َوُر ُسله َال نُ َفِّر ُق بَْ َ
ني أ َ
ك الْم ِ
ِ
صريُ﴾ )البقرة.)177:
غُ ْفَرانَ َ
ك َربَّنَا َوإلَْي َ َ
َّ ِ
ين َآمنُوا ِآمنُوا ِاب َّللِ َوَر ُسولِِه َوالْ ِكتَا ِب الَّ ِذي نََّزَل
 وقال تعاىلَ { :اي أَيّ َها الذ ََعلَى رسولِِه والْ ِكتَ ِ
اب الَّ ِذي أَنْ َزَل ِم ْن قَ ْب ُل َوَم ْن يَ ْك ُف ْر ِاب َّللِ َوَم َالئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه
َُ َ
ِِ ِ ِ
ض َالًال بَعِي ًدا} (النساء)136:
ض َّل َ
َوُر ُسله َوالْيَ ْوم ْاآلخ ِر فَ َق ْد َ
 .932ما دليل القول السابق من السنة النبوية؟

حديث جربيل املشهور ،وفيه قول النيب ﷺ( :اإليان أن تؤمن ابهلل ،ومالئكته،
وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه وشره) .قال :صدقت .متفق عليه

 - 1من أراد التوسع يف القراءة ،فانصح مبراجعة كتب الدكتور عمر األشقر رمحه هللا تعاىل يف بيان ما يتعلق هبذه
األركان.
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املبحث األول:

اإلميان ابهلل تعاىل
 .933كيف يتحقق اإلميان ابهلل تعاىل؟
ال يتحقق اإليان ابهلل تعاىل إال إذا آمنّا أبربعة أمور:
األمر األول :أن نؤمن بوجوده سبحانه.
األمر الثاين :اإليان بربوبيته جل وعال.
األمر الثالث :اإليان أبلوهيته سبحانه.
األمر الرابع :اإليان أبمسائه وصفاته سبحانه.
املطلب األول :اإلميان بوجوده سبحانه.
 .934ما األمور الدالة على وجود هللا تعاىل؟
س والنقل.
ّ
دل على وجوده دليل الفطرة والعقل واحل ّ
 .935ما املقصود بدليل الفطرة؟
هو ما أودعه هللا تعاىل يف النفوس قبل وجودهم من اإلقرار بوجوده وربوبيته
سبحانه ،وهو امليثاق الذي أخذه هللا تعاىل من بين آدم قبل خلقهم.
 .936ما دليل هذا يف الكتاب العزيز؟
ك ِم ْن بَِين آ َد َم ِم ْن ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ِّريَّتَ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم
دليله قول هللا تعاىلَ {:وإِ ْذ أَ َخ َذ َربّ َ
ِ
ت بَِربِّ ُك ْم قَالُوا بَلَى َش ِه ْد َان أَ ْن تَ ُقولُوا يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة إِ َّان ُكنَّا َع ْن
َعلَى أَنْ ُفس ِه ْم أَلَ ْس ُ
ِِ
آاب ُؤ َان ِم ْن قَ ْب ُل َوُكنَّا ذُ ِّريَّةً ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم أَفَتُ ْهلِ ُكنَا
َه َذا َغافل َ
ني .أَْو تَ ُقولُوا إَِّمنَا أَ ْشَرَك َ
ِمبَا فَعل الْمب ِ
طلُو َن} (األعراف)173 ،172 :
َ َ ُْ
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 .937ما تفسري اآلية السابقة؟
ِ
آدم ،فأخر َج من صلبه كل ذُ ِّريٍَّة
ع ِن ابن عباس قال( :أخذ هللاُ امليثاق من ظهر َ
ره ْم بني يديه َّ
ت بربكم؟ قالوا بلى
كالذ ِّر ،مثَّ كلمهم قبال ،قال :ألس ُ
ذر َأها ،فنث ُ
ِ
افلني ،أو تقولوا إمنا أشرك آ َاب ُؤ َان
شهدان أن تقولوا يوم القيامة إِان ُكنَا عن هذا غ َ
من قبل وكنا ذرية من بعدهم أَفتهل ُكنا ِمبا فعل الْمب ِ
طلُو َن) .وصححه احلاكم (، )75
ُْ
وقال ابن كثريُ «:خيربُ تعاىل أنه استخر َج ذُِّريَّةَ ِبين آدم من أصالهبم ،شاهدين
الل رهبم ومليكهم ،وأنهُ ال إله إال هو ،كما أنه تعاىل فطرهم
على أنفسهم أَن ّ
1
على ذلك وجبلهم عليه».
 .938هل هذا اإلقرار يكون حجة على اإلنسان يوم القيامة؟
ول هللاُ تبارك وتعاىل ِألهون أهل النا ِر
نعم ،عن أنس  ،ع ِن النيب ﷺ قال( :يَ ُق ُ
ع َذااب :لو كانت لك الدنيا وما فيها ،أَكنت م ِ
فتداي ِهبا؟ فيقول :نعم ،فيقول :قد
ُ
ً
ِ
صلب آدم :أن ال تُشرك  -أحسبه قال :وال
ُ
أردت منك أهون من هذا وأنت يف ُ
الشرك) .رواه البخاري ( ،)3334ومسلم (.)2805
يت إال َ
أ ُْدخل َ
نار  -فأَب َ
ك ال َ
 .939هل هناك من يتذكر هذا امليثاق من البشر املوجودين حالياً؟
ليس هناك من أحد من بين آدم يتذكر هذا امليثاق.
 .940ما عالقة هذا ابلفطرة؟
اختار ابن تيمية رمحه هللا أن هذا اإلشهاد واإلقرار إمنا هو عند خلقهم على
يتنصروا ،أو يتحولوا إىل غريمها.
يتهودوا أو ّ
الفطرة احلنيفية ،قبل أن ّ
 - 1تفسري ابن كثري ()451 /3
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 .941هل هناك من سيخالف هذا اإلقرار؟

ال ينكر ذلك إال من تل ّوثت فطرته ابملؤثرات واألفكار اخلارجية.

 .942ما الدليل على هذا األمر؟
ينصرانه أو
يهودانه أو ّ
قال ﷺ( :ما من مولود إال ويولد على الفطرة ،فأبواه ّ
جسانه ) .رواه البخاري ( ،)1358ومسلم (.)2658
يّ
مسلم ابألصالة ،وفطرته على
والنيب ﷺ مل يقل (يُسلمانه)؛ ألن اإلنسان
ٌ
اإلسالم ،متضمنة على اإلقرار ابلوجود ،ويف احلديث القدسي قال هللا تعاىل:
(خلقت عبادي حنفاء فجاءهتم الشياطني ،فاجتالتهم عن دينهم) .رواه مسلم
()2865

 .943ماذا نستفيد من احلديث السابق؟
نستفيد أنه لو تركت الفطرة وشأهنا من غري أي ملواثت عقدية ابطلة لنشأ
صاحبها مقًرا كل اإلقرار بوجود هللا تعاىل وربوبيته ،فكل خملوق قد فُطر على
اإليان خبالقه من غري سبق تفكري أو تعليم.
وقال ابن أيب العز رمحه هللا( :ال يُقال :إن معناه يولد ساذجاً ال يعرف توحيداً وال
1
شركاً ،كما قال بعضهم).
 .944ما عالقة اإلقرار بربوبية هللا مع إثبات وجوده سبحانه؟
جل وعال متضمن لإلقرار بوجوده.
اإلقرار بربوبيته ّ
 .945كيف ميكن عقالً حتقيق اإلثبات لوجود هلل تعاىل؟
 - 1شرح العقيدة الطحاوية ()33/1
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وحادث بعد
ائن بعد أن مل يكن،
ٌ
يكن أن يُقال أبن هذا العامل علويه وسفليه ك ٌ
عدم ،وقد تقرر يف املعقوالت أن كل حادث فالبد له من حمدث ،وكل مفعول
فالبد له من فاعل.
 .946ما االحتماالت العقلية احملتملة يف وجود أو عدم أي شيء؟
االحتماالت العقلية املتوقعة:
أوج َد نفسه بنف ِس ِه.
 إما أن يكون هذا العامل قد َ وإما أن يكون قد ُوجد هكذا صدفة. وإما أن يكون له خالق قدير ،له القدرة التامة. .947ما بيان االحتماالت العقلية السابقة؟

 أما األول ،فال يكن وال يعقل ،ألنه من قبل أن يوجد نفسه كان عد ًما وهلاملعدوم يوجد نفسه؟ ابلطبع ال؛ ألنه ال شيء وما ليس بشيء فكيف يكون
خال ًقا هلذا العامل.
أيضا؛ ألن هذا العامل ُخلق على نظام بديع
 وأما الثاين ،فال يكن وال يعقل ًجدا للغاية ومل يتبدل هذا النظام ومل يتغري ،وما ُوجد صدفة يتنع يف
ودقيق ً
بدائه العقول أن يستمر على هذا النظام الرفيع والتناسق العجيب.
 أما الثالث ،وهو احلق الذي الجدال فيه ،وهو أن الذي خلق هذا العامل هواخلالق القادر على كل شيء ،الذي ال يُعجزه شيء يف األرض وال يف
السماء ،الذي أم ُره بعد الكاف والنون.

 .948هل ورد يف القرآن ما يؤيد الدليل الثالث؟
نعم ،قد ذكر القرآن ذلك الدليل العقلي البديع يف آية واحدة ،وهي قوله تعاىل:
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اخلَالُِقو َن ﴾
﴿ أَ ْم ُخلِ ُقوا ِم ْن َغ ِْري َش ْي ٍء أَ ْم ُه ُم ْ

(الطور.)35:

 .949ما األمثلة على األدلة احلسية يف إثبات وجود هللا تعاىل؟
احلسية ،فهي من وجهني:
أما األدلة ّ

أحدمها :إجابة الدعاء ،فريفع العبد يديه سائالً فتأتيه اإلجابة ،فمن الذي مسع
دعاءه وأعطاه رجاءه؟ إنه هللا الذي ال إله إال هو ،قال تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد
َاند َاان نُوح فَلَنِعم الْم ِ
جيبُو َن ﴾ (الصافات.)75:
َ ٌ َْ ُ
والثان :معجزات األنبياء ،اليت هبرت العقول وأعلنت للعقول السليمة ،والفطرة
رسل من عند هللا تعاىل ،فمن
املستقيمة صدق دعوى األنبياء أبهنم ٌ
الذي أجراها على أيديهم؟ إنه هللا احلق سبحانه.

 .950كيف تضمنت األدلة النقلية على التقرير بوجود هللا؟
الكتب السماوية كلها تنطق بذلك ،مبا جاءت به من األحكام املتضمنة ملصاحل
ليل على أهنا من رب حكيم عليم مبصاحل خلقه ،وأيضا مبا
اخللق ،وهذا د ٌ
جاءت به من األخبار الكونية الشاهدة بصدقها من رب عليم خبري.
 .951هل كانت دعوة النيب ﷺ لتقرير جانب الربوبية عند الكفار؟
ال ،إذ توحيد الربوبية قامت به احلجة القاطعة للعذر ،وهلذا كان زبدة الرسالة
احملمدية هي الدعوة إىل الزم هذا التوحيد وهو توحيد األلوهية ،وهو عبادة هللا
وحده دون شريك ،إذ احنراف الناس غالباً ما يكون يف هذا النوع من التوحيد،
وهلذا احتاجوا على مدى التاريخ البشري إىل الرسل اليت تدعوهم إىل عبادة هللا
تعاىل وحده دون شريك ،قال تعاىل َ { :ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِّل أ َُّم ٍة َّر ُسوالً أ َِن ْاعبُ ُدواْ
الل و ِ
وت} (النحل.)36 :
اجتَنبُواْ الطَّاغُ َ
َّ َ ْ
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 .952هناك من املسلمني من يكون غاية اهتمامه إثبات تقرير ما فعله هللا وأنه
اخلالق للكون العظيم ،فهل أمره صحيح؟
قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحه هللا" :وليس املراد ابلتوحيد جمرد
توحيد الربوبية ،وهو اعتقاد أن هللا وحده خلق العامل ،كما يظن ذلك من يظنه
من أهل الكالم والتصوف .ويظن هؤالء أهنم إذا أثبتوا ذلك ابلدليل فقد أثبتوا
غاية التوحيد ،وأهنم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا يف غاية التوحيد .فإن
ونزهه عن كل ما ينزه عنه،
الرجل لو أقر مبا يستحقه الرب تعاىل من الصفات ّ
موحدا حىت يشهد أن ال إله إال هللا
أقر أبنه وحده خالق كل شيء ،مل يكن ً
وّ
فيقر أبن هللا وحده هو املستحق للعبادة ،ويلتزم بعبادة هللا وحده ال
وحدهّ ،
1
شريك".
 .953ما مثرات اإلميان ابهلل تعاىل؟
الثمرات كثرية ،وجنملها فيما يلي:
منها :حتقيق توحيد هللا تعاىل ،حبيث ال ينصرف القلب وال يتعلق بغريه ،رجاءً
وحبًا وخوفًا وتوكالً وأن ال يعبد غريه .
ومنها :كمال حمبة هللا تعاىل وتعظيمه مبقتضى أمسائه احلسىن وصفاته العليا.
ومنها :هدوء النفس وطمأنينة القلب وراحة البال وصفاء العيش ،وانشراح
الصدر مبعرفته جل وعال واإليان هبو ،فإن السعادة مشروطة بذلك ،قال
تعاىل ﴿:من ع ِمل ص ِ
احلًا ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْثَى َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَلَنُ ْحيِيَ نَّهُ َحيَاةً
َْ َ َ َ
طَيِّبَةً ﴾ (النحل.)97:
 - 1فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد (ص)16 :
310

ومنها :دوام شكره جل وعال على نعمة اإليان به والتوفيق لذلك بينما أكثر
اخللق يف ضالل وضياع عن هذه النعمة العظيمة اليت ال توازيها نعمة.

ومنها :حتقيق عبادته جل وعال بفعل ما أمر واجتناب ما هنى عنه ،رضاً
وتسليما رجاء ثوابه وخوفًا من عقابه .
ً
جل وعال والتواصي بذلك ،والصرب على ما
ومنها :دعوة اخللق إىل اإليان به ّ
ُيصل للداعي إىل ذلك من األذى يف سبيل هللا جل وعال ،واحتساب
األجر يف ذلك.
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املبحث الثان

ما يتعلق ابملالئكة

1

املطلب األول :معلومات عامة

 .954ما أصل كلمة (مالئكة) لغة؟

يلك ،وأصلها ( :ميم ،الم ،كاف) وهي تعين القوة والسيطرة.
هي من :مل ٌ
كُ ،
واملالئكة مجع ملك ،وملك أصلها مألك ،وقلبت مألك ،مث مجعت مالئكة.
ومألك ،واملألكة ،واأللوكة :فعلها ألك ،أي بلغ الرسالة ،فسميت املالئكة هبذا
2
االسم ألهنم كلهم مستصلحون إلبالغ رسالة هللا للبشر.

 .955م ْن هم املالئكة؟
ور ،للقيام أبعمال خمصوصة.
املالئكة :عامل غييب ،خملوقون من ن ٍ
 .956هل اإلميان هبم يع ّد من أركان الدين؟
نعم ،وهو الركن الثاين من أركان اإليان ،حلديث( :اإليان أن تؤمن ابهلل،
ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وأن تؤمن ابلقدر خريه وشره) .رواه
البخاري ( ،)4777ومسلم (.)8

 .957كيف يتم حتقيق اإلميان ابملالئكة؟
ال يتم اإليان ابملالئكة إال إذا استوفيت اإليان بعدة أمور:
 - 1لوامع األنوار البهية ( ،)447/1وأعالم السنة املنشورة (ص ،)78 :واإليان حملمد نعيم ايسني (ص،)32 :
عامل املالئكة األبرار لعمر سليمان األشقر (ص 13 :وما بعدها).
 - 2معجم مقاييس اللغة ( )132/1مادة (ألك) ،واحمليط يف اللغة ( ،)275/6واملصباح املنري (،)23/1
والقاموس احمليط ( ،)433-432/3مادة (ملك)
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دل على وجودهم النقل ،وذلك يف آايت كثرية،
األول :أن نؤمن بوجودهم ،وقد ّ
ويتضمن اإليان بوجودهم اإليان أبن هلم أجسا ًما ،ال أهنم جمرد قوى
اخلري ،كما يقوله بعض طوائف الفالسفة.

الثان :اإليان مبن علمنا امسه منهم ومن مل نعلم امسه منهم ،فنؤمن هبم إمجاالً،
فممن علمنا امسه :جربيل وميكائيل ومالك ومنكر ونكري وإسرافيل ،وكل
من صح الدليل ابمسه فنؤمن به وابمسه.
الثالث :اإليان مبا علِمنا من صفاهتم الواردة يف الكتاب والسنة.
 .958كلمة (مالئكة) هل تفيد الذكورة أو األنوثة يف خلقتهم؟
من اخلطأ إخضاع الغيبيات ملقاييس البشر ،ومثل هذا ما وقع للكفار حيث
ظنوا أن املالئكة إاناث ،والصحيح أهنم ال يوصفون بذكورة وال أبنوثة.
 .959ما خطورة وصف املالئكة بوصف األنوثة؟
ِ َّ ِ
ين ُه ْم
من َ
وص َفهم هبذا فقد عارض القرآن ،قال تعاىلَ ﴿:و َج َعلُوا الْ َم َالئ َكةَ الذ َ
ِعبَا ُد الَّر ْمحَ ِن إِ َان ًاث أ َ ِ
سأَلُو َن ﴾ (الزخرف)19:
ب َش َه َاد ُهتُْم َويُ ْ
َشه ُدوا َخْل َق ُه ْم َستُ ْكتَ ُ
 .960ما مادة اخللق للمالئكة؟
خلق هللاُ تعاىل املالئكة من نور.
 .961ما دليل هذا القول؟
وخلق اجلان من مارج من انر ،وخلق
قال النيب ﷺُ ( :خلقت املالئكة من نورُ ،
آدم مما وصف لكم) .رواه مسلم (.)2996
 .962هل ورد التبيان هلذا النور؟
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مل ي ّبني لنا الشرع عن أي نور خلق هللا املالئكة منه ،وهذا من الغيب الذي ال
نوض فيه.
 .963مىت خلق هللاُ املالئكة؟
ليس هناك أي حتديد شرعي صحيح يف هذا.
قادا فاس ًدا؟
 .964هل هناك من اعتقد يف املالئكة اعت ً
نعم هناك من اعتقد بعض االعتقادات الفاسدة يف املالئكة.
من ذلك :أن بعض الطوائف تعتقد أهنم يتصفون بشيء من صفات األلوهية
فعبدوهم من دون هللا تعاىل ،قال تعاىل ﴿:وي وم َُي ُشرهم َِ
ول
مجي ًعا ُمثَّ يَ ُق ُ
ََْ َ ْ ُُ ْ
ِ
ِ
ت َولِيّنَا ِم ْن
ل ْل َم َالئِ َك ِة أ ََه ُؤَالء إِ َّاي ُك ْم َكانُوا يَ ْعبُ ُدو َن ( )40قَالُوا ُسْب َحانَ َ
ك أَنْ َ
كانُوا يَ ْعبُ ُدو َن ا ْجلِ َّن أَ ْكثَرُه ْم هبِِ ْم ُم ْؤِمنُو َن ﴾ (سبأ.)41-40:
ُدوهنِِ ْم بَ ْل َ
ُ

ومن ذلك :أن املشركني كانوا يعتقدون أن املالئكة إانث ،وهذا اعتقاد فاسد
ِ َّ ِ
ِ
الر ْمحَ ِن إِ َان ًاث
اد َّ
ين ُه ْم عبَ ُ
ابطل ،قال تعاىلَ ﴿ :و َج َعلُوا الْ َم َالئ َكةَ الذ َ
أ َِ
سأَلُو َن ﴾ (الزخرف)19:
ب َش َه َاد ُهتُْم َويُ ْ
َشه ُدوا َخ ْل َق ُه ْم َستُ ْكتَ ُ

ومن ذلك :اعتقاد أن بني املالئكة وبني هللا نسبًا ،قال تعاىلَ ﴿ :و َج َعلُوا بَْي نَهُ
اجلِن َِّة نَسبا ولََق ْد علِم ِ
ت ِْ ِ َّ
ضرو َن ﴾ (الصافات.)158:
َوبَْ َ
ني ْ َ ً َ َ َ
اجلنَّةُ إهنُْم لَ ُم ْح َ ُ
ومن ذلك :ما يعتقده الفالسفة من أنه ال حقيقة للمالئكة وليسوا أبجسام،
ولكن املراد هبم قوى اخلري ،كما أن املراد ابلشياطني قوى الشر! وهذا
املذهب كفر خمالف للقرآن والسنة.
 .965ما القاعدة املتقررة عند أهل السنة واجلماعة يف عامل املالئكة؟
القاعدة يف ذلك :أن هذا العامل غييب ،ومب َىن أموره نفيًا وإثبا ًات على الدليل
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الشرعي الصحيح ،أي أنه ال مدخل للعقل يف إثبات شيء له أو نفيه عنه ،بل
الواجب هو الوقوف على ما وقف عليه النص.
 .966ما الصفات الوارد شرعا للمالئكة؟
من تلك الصفات:

ِ
ضج ِ
منها :أهنم أولوا أجنحة ،قال تعاىلِ ِ ِ ْ ﴿:
اع ِل
احلَ ْم ُد َّلل فَاط ِر ال َّس َم َاوات َوا ْألَْر ِ َ
الْ َم َالئِ َك ِة ُر ُس ًال أ ِ
اخلَْل ِق َما يَ َشاءُ﴾
يد ِيف ْ
ع يَِز ُ
َجنِ َح ٍة َمثْ َىن َوثَُال َ
ث َوُرَاب َ
ُويل أ ْ
(فاطر ، )1:ويف حديث أيب هريرة  يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿:ح َّىت إِذَا
اللُ األَ ْمَر ِيف ال َّس َم ِاء،
ضى َّ
ع َع ْن قُلُوهبِِ ْم ﴾ ،قال النيب ( : إِ َذا قَ َ
فُِّز َ
ت املالَئِ َكةُ ِأبَجنِحتِها خ ْ ِ ِِ ِ
ضرب ِ
السْل ِسلَ ِة علَى ص ْفو ٍ
ان) .رواه
َ
ْ ََ ُ
ض َعا ًان ل َق ْولهَ ،ك ّ
َ ََ
ََ َ
البخاري (.)4701

ِ
يد الْ ُقوى .ذُو ِمَّرةٍ
َّ
ومنها :وصف هللا تعاىل لعبده ورسوله جربيلَ ﴿:عل َمهُ َشد ُ َ
استَ َوى﴾ (النجم )6-5:وقال ج ّل وعال فيه ﴿:إِنَّهُ لََق ْو ُل َر ُسوٍل َك ِرٍميِ .ذي
فَ ْ
نيُ .مطَ ٍاع َمثَّ أَِم ٍ
قُ َّوةٍ ِعْن َد ِذي الْ َعر ِش َم ِك ٍ
ني ﴾ (التكوير)21-19:
ْ
وعا( :رأيته منهبطًا من
ومنها :التفاوت يف عدد األجنحة ،فعن عائشة مرف ً
السماء  -أي :جربيل -له ستمائة جناح ،سا ًدا عظم خلقه ما بني
السماء واألرض) .رواه مسلم ()287
ظ
ومنهـ ـ ا :وص ف هللا تع اىل ملالئك ة الع ذاب ،يف قول هَ ﴿ :علَْي َه ا َم َالئِ َك ةٌ ِغ َال ٌ
اد﴾ (التحرمي)6:
ِش َد ٌ
ومنها :أهنم ال يفتون وال يلون يف القيام مبا أوكل إليهم من األعمال ،قال
ِ
ار َال يَ ْف ُتُو َن ﴾ (األنبياء)20:
تعاىل﴿ :يُ َسبّ ُحو َن اللَّْي َل َوالنَّ َه َ

صو َن
ومنها :أهنم ّ
منزهون عن خمالفة األمر وفعل املعصية ،قال تعاىلَ ﴿:ال يَ ْع ُ
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اللَ َما أََمَرُه ْم َويَ ْف َعلُو َن َما يُ ْؤَم ُرو َن ﴾
َّ

(التحرمي)6:

ومنها :أهنم ال أيكلون وال يشربون ،ويُستدل على هذا بقصة أضياف إبراهيم
كلُو َن ﴾ (الذارايت)27:
ﷺ ،قال تعاىل ﴿ :فَ َقَّربَهُ إِلَْي ِه ْم قَا َل أََال َأتْ ُ
 .967يُقال أن املالئكة هلم اخللقة العظيمة ،فما القول يف هذا؟
نعم ،وورد يف هذا عن جابر  أن رسول هللا ﷺ قال( :أُذن يل أن أح ّدث عن
أحد محلة العرش ،ما بني شحمة أذنه وعاتقه مسرية سبعمائة عام).رواه أبو داود
()4727

 .968ما الصفات العامة اليت تشرتك فيها مجيع املالئكة؟
تشتك يف الصفات اآلتية :العصمة الكاملة من الذنوب ،الطاعة هلل والثناء عليه
وعبادته دون انقطاع أو فتور ،اخلوف منه سبحانه ،القدرة على التشكل ،السرعة
العظيمة.
 .969ما الدليل على عصمتهم املطلقة من مجيع الذنوب؟
َمرُه ْم َويَ ْف َعلُو َن َما يُ ْؤَمرو َن ﴾ (التحرمي)6:
صو َن َّ
دليله قوله تعاىلَ ﴿ :ال يَ ْع ُ
ُ
اللَ َما أ َ َ
 .970ما الدليل على دوام العبادة منهم هلل تعاىل؟
َّ ِ
َّها ِر َوُه ْم َال يَ ْسأ َُمو َن﴾
ين ِعْن َد َربِّ َ
ك يُ َسبِّ ُحو َن لَهُ ِابللَّْي ِل َوالن َ
دليله ﴿:فَالذ َ
(فصلت)38:

 .971ما الدليل على عظيم خوفهم من هللا تعاىل؟
ِِ
السماو ِ
ات َوَما ِيف ْاألَْر ِ
ض ِم ْن َدابٍَّة َوالْ َم َالئِ َكةُ َوُه ْم َال
دليلهَ ﴿:و َّلل يَ ْس ُج ُد َما ِيف َّ َ َ
يستَكِ
ْربُو َن (َ )49خيَافُو َن َرَّهبُْم ِم ْن فَ ْوقِ ِه ْم َويَ ْف َعلُو َن َما يُ ْؤَمرو َن ﴾ (النحل)50-49:
َْ
ُ
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 .972هل شاهد النيب ﷺ منهم هذه اخلشية؟
نعم ،فعن جابر  أن رسول هللا ﷺ قال ( :مررت ليلة أسري يب ابملأل األعلى،
وجربيل كاحلِلس البايل من خشية هللا) .رواه الطيالسي ()4679
 .973ما القول يف إمكانية رؤية املالئكة ،هل هذا ممكن؟

غري ممكن ،فال يستطيع بنو آدم رؤية املالئكة يف احلياة الدنيا ،ألن هللا مل يع ِط
أبصارهم القدرة على رؤيتهم بصورهتم احلقيقية.

 .974هل هذا املنع يشمل كل بين آدم؟
ال ،فالنيب ﷺ استطاع أن يشاهد جربيل بصورته احلقيقية أكثر من مرة.
 .975هل املالئكة على قدر واحد يف اخللقة أو بينهم تفاوت؟
بينهم تفاوت كبري يف أمور كثرية ،منها يف عدد األجنحة ،ويف مقامهم يف
ِ
ام َم ْعلُوٌم ﴾ (الصافات)164:
امللكوت األعلى ،قال تعاىلَ ﴿ :وَما منَّا إَِّال لَهُ َم َق ٌ
 .976ما دليل الفضل السابق؟

عن رفاعة بن رافع  قال :أن جربيل جاء للنيب ﷺ فقال" :ما تع ّدون من
شهد بدراً فيكم"؟ قلت( :خياران) .قال جربيل" :كذلك من شهد بد ًرا من
املالئكة ،هم عندان خياران" .رواه أمحد (.)15820

 .977ما األمساء الواردة شرعا لبعض املالئكة وحتديد أعماهلم؟
من ذلك :أن جربيل عليه السالم هو املوكل ابلوحي.

ومنهم :ميكائيل ،هو املوكل ابلقطر والزرع مما به حياة األرض.
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ومنهم :منكر ونكري ،موكالن بسؤال أصحاب القبور.
ومنهم :ملك املوت ،هو املوكل بقبض أرواح العباد.
ومنهم :مالئكة موكلون ابلنطفة يف الرحم من نفخ الروح فيها وكتابة ما سيكون
عليه من ذكورة وأنوثة أو شقاوة وسعادة.
ومنهم :املالئكة املوكلة ابجلبال.

ِ
ات ِم ْن بَْ ِ
ني
ومنهم :املالئكة احلفظة الذين ُيفظون العبد ،قال تعاىل ﴿:لَهُ ُم َع ّقبَ ٌ
اللِ ﴾ (الرعد ،)11:واملالئكة الذين
يَ َديْ ِه َوِم ْن َخ ْل ِف ِه َُْي َفظُونَهُ ِم ْن أ َْم ِر َّ
ِ
ِ
ني .يَ ْعلَ ُمو َن َما
ُيفظون أعمال العبادة بكتابتها ،قال تعاىل ﴿:كَر ًاما َكاتبِ َ
تَ ْف َعلُو َن﴾ (االنفطار)12-11:
ومنهم :املالئكة الذين يتعاقبون علينا ابلليل والنهار ،وجيتمعون يف صالة الفجر

والعصر ،كما يف احلديث املعروف( :يتعاقبون فيكم مالئكة ابلليل
والنهار).
ومنهم :املالئكة السيّارة الذين يسيحون يف األرض حبثًا عن ِحلق الذكر كما يف
حديث( :إن هلل مالئكة سيارة  ) ...احلديث
ومنهم :املالئكة املوكلون ابلنار ،ومقدمهم امللك مالك عليه السالم.
يصور املالئكة على أهنم مثل األطفال ،وفوق رأسهم حلقة ،وهلم
 .978بعضهم ّ
جناحان ،فهل هذا صحيح؟
هذا تص ّور ابطل ،وفكر خاطئ مستمد من الدايانت النصرانية الباطلة.
 .979دائماً يُضرب الناس املثال جبمال املالئكة ،فهل هذا صحيح؟
نعم ،فقد خلق هللا تعاىل املالئكة يف صورة مجيلة كرية ،قال تعاىلَ ﴿ :علَّ َمهُ
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ِ
استَ َوى﴾ (النجم ،)6-5:قال ابن عباس﴿":ذُو ِمَّرةٍ﴾
َش ِد ُ
يد الْ ُق َوى .ذُو مَّرةٍ فَ ْ
1
أي :ذو منطق حسن ،قاله ابن عباس .وقال قتادة :ذو خلق طويل حسن.
 .980هل بني املالئكة والبشر شبهٌ يف الشكل والصورة؟
علي األنبياء ،فإذا
نعم ،فقد ورد عن جابر  قال :قال رسول هللا ﷺ( :عُرض ّ
ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ،ورأيت عيسى ابن مرمي ،فإذا
موسى ٌ
أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعود ،ورأيت إبراهيم ،فإذا أقرب من رأيت
به شبها صاحبكم ( يعين نفسه) ورأيت جربيل ،فإذا أقرب من رأيت به شبها
دحية) .رواه مسلم ()167
 .981هل هذا الشبه كائن يف اخللقة احلقيقية للملك ،أو عند التشبه؟
الراجح هو عند التمثل بصورة اليت يتمثل هبا.

 .982هل للمالئكة ال ُقدرة على التشكل بصورة البشر؟ ما الدليل من القرآن
نعم ،فلهم القدرة على ذلك ،كما ورد بذلك يف القرآن:
س ِواي ﴾ (مرمي)17:
 قال تعاىل ﴿ :فَأَْر َس ْلنَا إِلَْي َها ُر َوحنَا فَتَ َمثَّ َل َهلَا بَ َشًرا َ
 وقال تعاىل ﴿ :هل أ ََات َك ح ِديث ضي ِ ِِ
ني ﴾ (الذارايت)24:
ف إِبْ َراهي َم الْ ُمكَْرم َ
َ ُ َْ
َْ
فإهنم جاءوه على صورة البشر ،ولذلك ظنهم إبراهيم  من عابري السبيل
فقرب الطعام إليهم.
ّ
ِ ِِ
اق هبِِ ْم َذ ْر ًعا﴾(هود)77:
ض َ
 وقال تعاىلَ ﴿:ولَ َّما َجاءَ ْت ُر ُسلُنَا لُوطًا سيءَ هب ْم َو َ
قال العلماء( :إهنم جاءوه يف صورة شباب حسان الوجوه).

 - 1تفسري القرطيب ( )86 /17
319

 .983ما الدليل من السنة على تشكل املالئكة بصورة بشر؟

من ذلك:
 حديث جربيل( :إذ طلع رجل شديد بياض الثياب ،شديد سواد الشعر)،ويف ختامه( :فإنه جربيل أاتكم يعلمكم أمر دينكم) .رواه مسلم ()8
كثريا يف صورة الصحايب دحية بن خلف الكليب،
 كان جربيل أييت النيب ﷺ ًوهو من أمجل الصحابة صورة.
نفسا وفيه( :فأرسل هللا هلم مل ًكا يف
 قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعني ًصورة رجل)  .رواه البخاري ( ،)3470ومسلم (.)2766
أخا له يف قرية ،فأرصد هللا على مدرجته مل ًكا يف
 حديث الرجل الذي زار ًصورة بشر يسأله .رواه أمحد (.)9291
 قصة الثالثة من بنيب إسرائيل :األعمى واألقرع واألبرص ،وأن الذي ابتالهمملك أرسله هللا تعاىل على صورة بشر .رواه البخاري ( ،)3464ومسلم (.)2964

 .984ما الغاية من خلق هللا تعاىل للمالئكة؟
خلقهم هللا تعاىل ألجل أم ٍر واحد وهو حتقيق الطاعة والعبادة له.
 .985ما دليل هذا التقرير؟
قال تعاىل ﴿ :يُ َسبِّ ُحو َن اللَّْي َل َوالنَّ َها َر َال يَ ْف ُتُو َن ﴾ (األنبياء ،)20:وقال تعاىلَ﴿ :ال
َمرُه ْم َويَ ْف َعلُو َن َما يُ ْؤَمرو َن ﴾ (التحرمي.)6:
يَ ْع ُ
ُ
صو َن ا َّللَ َما أ َ َ
 .986هل حيتاج املالئكة للراحة أو النوم لطول عبادهتم؟
لسماو ِ
ات َوا ْألَْر ِ
ض َوَم ْن
ال ،فالفتور ال ينتاهبم أبداً ،قال تعاىلَ ﴿:ولَهُ َم ْن ِيف ا َّ َ َ
ِعْن َدهُ َال يَ ْستَ ْكِربُو َن َع ْن ِعبَ َادتِِه َوَال يَ ْستَ ْح ِسُرو َن ﴾(األنبياء )19:وقال تعاىل﴿:إِ َّن
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َّ ِ
ك َال يَ ْستَكِْربُو َن َع ْن ِعبَ َادتِِه َويُ َسبِّ ُحونَهُ َولَهُ يَ ْس ُج ُدو َن﴾
ين ِعْن َد َربِّ َ
الذ َ

(غافر)7:

 .987ما هي عبادة املالئكة؟
عبادهتم هي ذكر هللا ،وأعظمها التسبيح ،قال تعاىل﴿:الَّ ِذ ِ
ش َوَم ْن
ين َُْيملُو َن الْ َع ْر َ
َ
حو َن ِحبَ ْم ِد َرّهبِِ ْم﴾ (غافر)7:
َح ْولَهُ يُ َسبِّ ُ
 .988هل هذه العبادة تتوقف يف وقت معني؟
ار َال يَ ْف ُتُو َن﴾ (األنبياء)20:
ال تتوقف أبداً ،قال تعاىل ﴿:يُ َسبِّ ُحو َن اللَّْي َل َوالن َ
َّه َ

 .989ما العبادات األخرى اليت يقوم هبا املالئكة؟
يقومون ابلسجود والقيام ،عن حكيم بن حزام  قال :بينما رسول هللا ﷺ يف
أصحابه إذ قال هلم ( :أتسمعون ما أمسع)؟ قالوا :ما نسمع من شيء! فقال
النيب ﷺ( :إين ألمسع أطيط السماء ،وما تالم أن تئط ،وما فيها موضع شرب إال
وعليه ملك ساجد وقائم) .الطرباين ( ،)3122وصححه االلباين يف السلسلة الصحيحة
(.)95

 .990ماذا عن بقية العبادات ،مثل احلج؟

نعم هلم ذلك ،ففي السماء السابعة كعبة ُيجون إليها ،قال تعاىل ﴿:والْب ي ِ
ت
َ َْ
ُ
الْ َم ْع ُموِر﴾ (الطور ،)4:وثبت أن رسول هللا  قال يف حديث املعراج بعد جماوزته
للسماء السابعة ( :مث رفع يب إىل البيت املعمور ،وإذا هو يدخله كل يوم سبعون
ألفا ال يعودون إليه آخر ما عليهم ) .رواه مسلم (.)162

 .991هل عليهم حساب أو عقاب يوم القيامة؟
ال ،فهم ليسوا بداخلني يف الوعد والوعيد ،ألهنم ليسوا مبكلّفني.
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 .992أين هي منازل املالئكة؟

ات يَتَ َفطَّْر َن ِم ْن
اد َّ
منازل املالئكة ومساكنهم السماء ،قال تعاىل ﴿:تَ َك ُ
الس َم َاو ُ
ِ
ِ
حو َن ِحبَ ْم ِد َرّهبِِ ْم ﴾ (الشورى.)5:
فَ ْوق ِه َّن َوالْ َم َالئ َكةُ يُ َسبِّ ُ

 .993أليست املالئكة متواجدة بيننا ،ويف األرض كلها؟
نعم ،هي موجودة بيننا ،لكنها تنزل لتنفيذ ما أمرهم هللا به من مهام وأعمال ،قال
ك ﴾ (مرمي.)64:
تعاىلَ ﴿:وَما نَتَ نَ َّزُل إَِّال ِأب َْم ِر َربِّ َ
 .994لبُعد املسافة بني السماء عن األرض ،فما سرعة طريان املالئكة؟
هلم القدرة اهلائلة يف ذلك ،مما تتحري يف قدرة البشر لفهمها لقصور علمهم،
فاجلواب كان أييت مع جربيل من هللا سبحانه يف أقل وقت يكن أن تتصوره
القدرة البشرية.
 .995هل كل من جاءه ملك يعترب من األنبياء أو املرسلني؟
ال ،فقد جاء امللك إىل مرمي ،كما أرسله سبحانه إىل أم إمساعيل.
 .996ملاذا مل يرسل هللا الرسل واألنبياء من املالئكة؟
ألسباب كثرية ،منها:
 طبيعة املالئكة املخالفة لطبيعة البشر. الصورة العظيمة للمالئكة اليت لن يتقبلها البشر. صعوبة االتصال ابملالئكة. .997ما الصفات اخلُلقية اليت تتميز هبا املالئكة؟
مما يتمزون به أهنم كرام بررة ،حلديث( :الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع
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السفرة الكرام الربرة) رواه البخاري ( ،)4937ومسلم ( ،)244وفيهم احلياء ،لقول النيب
ﷺ عن حيائه من عثمان( :أال استحي من رجل تستحي منه املالئكة) .رواه
مسلم (.)2401

 .998هل املالئكة متوت؟
نعم ،قد ُكتِب عليها املوت.
 .999ما دليل هذا احلكم؟
السماو ِ
صوِر فَ ِ
ات َوَم ْن ِيف ْاألَْر ِ
ض إَِّال َم ْن
قال تعاىلَ ﴿:ونُِف َخ ِيف ال ّ
َ
صع َق َم ْن ِيف َّ َ َ
َشاء َّ ِ ِ ِ
ُخَرى فَِإ َذا ُه ْم قِيَ ٌام يَْنظُُرو َن﴾ (الزمر ،)68:ولعموم قوله تعاىل:
اللُ ُمثَّ نُف َخ فيه أ ْ
َ
ِ
ِ
س ذَائ َقةُ الْموت﴾ ،ولقوله تعاىلُ ﴿ :ك ّل من علَي ها فَ ٍ
﴿ ُك ّل نَ ْف ٍ
ان ﴾ (الرمحن.)26:
َ ْ َ َْ
َْ
 .1000هل ميوت املالئكة مثل وفاة بين آدم بعد أجل معني؟
الدليل الشرعي أثبت موهتم يوم النفخ يف الصور ،وأما قبل ذلك فال ِعلم لنا به.
 .1001ما عدد املالئكة يف السموات؟
عددهم كثري ال يعلمه إال هللا تعاىل.
 .1002ما الدليل على هذا القول السابق؟
ك إَِّال ُه َو ﴾ (املدثر.)31:
ود َربِّ َ
دليله قوله تعاىلَ ﴿ :وَما يَ ْعلَ ُم ُجنُ َ
وقال ﷺ( :أطّت السماء وحق هلا أن تئط ،ما من موضع أربع أصابع إال ملك
ساجد أو راكع ) .رواه أمحد (.)21516
ويف احلديث يف صفة البيت املعمور ( :فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك
ال يعودون إليه آخر ما عليهم) رواه البخاري ( ،)3207ومسلم ( ،)162وأضرب مثاالً
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واح ًدا على كثرهتم ،وذلك يف قوله ﷺ( :يُؤتى جبهنم يوم القيامة هلا سبعون ألف
زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروهنا) ،فعدد هؤالء فقط
( )4،900،000،000ملَك .رواه مسلم (.)2842
 .1003مع هذا العدد الوفري ،هل هم منظمون يف تواجدهم يف امللكوت األعلى؟
تصف
نعم ،وقد حثّنا النيب ﷺ ابالقتداء بنظامهم ،قال( :أال تص ّفون كما
ّ
املالئكة عند رهبم؟ قالوا :وكيف يص ّفون عند رهبم؟ قال ﷺ ":يكملون الصف
األول فاألول ،يتاصون يف الصف) .رواه مسلم ( ،)430وهم يقفون بني يدي هللا
صفا﴾
ك َوالْ َملَ ُ
صفوفا منتظمة يوم القيامة ،قال تعاىلَ ﴿:و َجاءَ َربّ َ
صفا َ
ك َ
(الفجر.)22:

 .1004هل فيهم دقّة يف تنفيذ أمر هللا تعاىل؟
نعم ،ودليل هذا ما ورد عن أنس  أن النيب ﷺ قال ":آيت ابب اجلنة
فأستفتح ،فيقول اخلازن :من أنت؟ فأقول :حممد .فيقول :بك أمرت أال أفتح
ألحد قبلك" .رواه مسلم (.)197
 .1005هل املالئكة أفضل أم صاحلي البشر؟
هذا فيه خالف قدمي بني العلماء ،واألقرب يف ذلك ما اختاره الشيخ تقي الدين
واتبعه عليه ابن القيم رمحهما هللا تعاىل ":أن املالئكة أفضل ابعتبار البداية؛ ألهنم
اآلن يف الرفيق األعلى ،منزهون عن ما يالبسه بنوا آدم ،مستغرقون يف عبادته
جل وعال ،والريب أن هذه األحوال أكمل من أحوال البشر ،وصاحلي البشر
أكمل ابعتبار النهاية أي بعد دخول اجلنة ونيل الزلفى وحتية الرمحن واإلكرام
برؤيته يف دار السالم وختصيصهم مبزيد القرب ،وقيام املالئكة خلدمتهم إبذن رهبم
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يدخلون مسلمني عليهم من كل ابب ،قال ابن القيم ":وهبذا التفصيل يتبني سر
1
التفضيل ،وتتفق أدلة الفريقني ،ويصاحل كل منهم على حقه».
 .1006هل املالئكة تلعن أح ًدا؟
نعم ،والضابط يف ذلك أهنا تلعن من لعنه هللا تعاىل.
 .1007ما األدلة على احلكم السابق؟
ثبت بذلك األدلة الكثرية ،أذكر بعضها:

ِ َّ ِ
ك َعلَْي ِه ْم
َّار أُولَئِ َ
ين َك َف ُروا َوَماتُوا َوُه ْم ُكف ٌ
فمنها :لعنتهم للكافرين ،قال تعاىل ﴿:إ َّن الذ َ
ِ
الل والْم َالئِ َك ِة والنَّا ِس أ ْ ِ
ني ﴾ (البقرة)161:
َمجَع َ
َ
لَ ْعنَةُ َّ َ َ

ومنها :لعنهم للمرأة اليت ال تستجيب لزوجها يف فراشه ،وال مانع شرعي ينعها

من حيض أو نفاس ،فعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :إذا
دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت أن جتيء لعنتها املالئكة حىت تصبح)،
ويف رواية( :حىت ترجع) .رواه البخاري ( ،)3237ومسلم (.)1436

ومنها :لعنهم للذي يشري إىل أخيه حبديدة ،فعن أيب هريرة  قال :قال أبو
القاسم ﷺ( :من أشار إىل أخيه حبديدة فإن املالئكة تلعنه حىت وإن
كان أخاه ألبيه وأمه )  .رواه مسلم (.)2616

ومنها :لعنهم من يهني أصحاب النيب ﷺ ،فعن ابن عباس  أن النيب ﷺ
ب أصحايب فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني) .رواه
قال( :من س ّ
الطرباين يف الكبري (.)12709

ضا أن
ومنها :لعنهم من حال دون تنفيذ شرع هللا تعاىل ،فعن ابن عباس  أي ً
 - 1بدائع الفوائد ()163/3
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عمدا فقود يديه ،فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة
النيب ﷺ قال ":من قتل ً
هللا واملالئكة والناس أمجعني" .سنن النسائي (.)4789
ومنها :لعنهم ملن آوى حمداثً ،فعن علي قال :قال رسول هللا ﷺ ":املدينة
حرم ما بني ِعري إىل ثور فمن أحدث فيها حداثً أو آوى حمداثً فعليه لعنة
هللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل هللا منه يوم القيامة صرفًا وال عدالً).
رواه البخاري ( ،)1870ومسلم (.)1370

 .1008ما مثرات اإلميان ابملالئكة؟
مثرات اإليان ابملالئكة كثرية ،وأخلصها فيما يلي:
األوىل :العلم بعظيم قدرة هللا تعاىل وعظمته ،وأنه ال يعجزه شيء يف األرض وال
يف السماء.

الثان :حينما نؤمن أبن هللا الذي خلق هؤالء املالئكة على هذه الصفات
العظيمة وهم أكرب من خلق الناس بكثري فإنه يقينا قادر من ابب أوىل
على إعادة هذا اخللق الصغري الذي مبدؤه نطفة مث علقة.
الثالث :حتقيق حمبة املالئكة ،فإهنم ُيبون املؤمنني ويدعون هلم ابملغفرة واجلنة،
هم وآابؤهم وأزواجهم وذرايهتم ،وعلى ما قاموا به من عبادة هللا تعاىل،
وغري ذلك.

الرابع :أال نؤذيهم بقول أو فعل ،ومن ذلك أال نفعل ذنبًا أو معصية ،فإن
املالئكة تتأذى من ذلك ،لعلمها أن ذلك هو طريق النار وهي تريد لنا
اجلنة ،وإذا أردان أن حنضر للمساجد فال أنكل ثوًما وال بصالً وال شيئًا
له رائحة كريهة ،فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنوا آدم.
اخلامس :التشبّه هبم فيما هو داخل حتت قدرتنا من صفاهتم ،ومن ذلك حتسني
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صفوف الصالة ،ومن تقارهبا وتراصها وسد الفرج وإمتام الصفوف
األول فاألول ،ومن ذلك تعظيم كالم هللا املنزل ،أي القرآن ،وتعظيم
السنة ،والبحث عن ِحلق تعليم العلم النافع ،والتواضع ألهل العلم ،فإن
رضى مبا يطلب ،ومن ذلك
املالئكة تضح أجنحتها لطالب العلم َ
االستغفار للمؤمنني وحمبتهم ،وإرادة إيصال اخلري والنفع هلم والدعاء هلم
ابجلنة ،وحنو ذلك.
السادس :شكر هللا تعاىل على عنايته ببين آدم ،حيث وّكل من املالئكة من يقوم
حبفظهم وكتابة أعماهلم وإعانتهم على القيام مبصاحلهم.

املطلب الثان :ما يتعلق جبربيل عليه السالم
 .1009ما معىن اسم جربيل؟
يعين عبد هللا.
 .1010ما األوصاف اليت جاءت جلربيل يف القرآن؟
من تلك األوصاف أنه :الروح األمني ،الرسول الكرمي.
 .1011ما موقعه بني املالئكة؟
هو أعظمهم وأشرفهم ،واملق ّدم عليهم.
 .1012ما داللة هذا األمر؟
داللته هو قُربه من هللا تعاىل ،وأن هللا خصه أبعظم أمر وهو تبليغ الوحي.
 .1013ما األمور الدالة على عظمة ِخلقة هذا امللك؟
ورد أن جربيل له ستمائة جناح ،كل جناح منها يس ّد األفق.
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 .1014هل انقطعت وظيفة جربيل مع موت النيب ﷺ؟
نعم ،من جهة تبليغ الرسالة والوحي فقط.

 .1015يُقال أن جربيل له خصوصية يف ليلة القدر؟

نعم ،فهو ينزل مع املالئكة تشريفاً هلذه الليلة ،قال تعاىل﴿:تَنَ َّزُل الْ َم َالئِ َكةُ
والّر ِ ِِ ِ ِِ ِ
ك ِل أَْم ٍر ﴾ (سورة القدر)
َ ُ
وح ف َيها إب ْذن َرّهب ْم م ْن ُ ّ

 .1016هل مهمة جربيل مقتصرة على تبليغ الوحي فقط؟
ال ،فهو كان أييت النيب ﷺ يف رمضان ليدارسه القرآن.
 .1017ملاذا ورد التخصيص له يف القرآن ابلنهي عن عداوته؟

ألن اليهود يكرهونه ،فهو ابعتقادهم املسؤول عن العذاب والتدمري.

 .1018كيف كان أيت الوحي إىل النيب ﷺ؟
كان أيتيه بصور متنوعة ،فورد أن احلارث بن ٍ
لنيب ﷺ :كيف
هشام  سأل ا َّ
صلَ ِة اجل ِ
رس،
ك
ً
حي؟ قالّ ( :
كل ذاك ،أييت املل ُ
أحياان يف مث ِل ص ْل َ
أيتيك الو ُ
فَي ْف ِ
مللك أحيا ًان
ص ُم عين وقد
ثل يل ا ُ
وعيت ما قال ،وهو أش ّده ع َّ
ُ
لي ،ويتم ُ
رواه البخاري ()2
رجالً ،فيكلِّ ُمين فأعي ما يقو ُل).
 .1019هل رأى النيب ﷺ جربيل يف صورته احلقيقية؟
نعم ،رآه يف صورته احلقيقية يف مكة بعد البعثة ،عن جابر  قال« :أنه مسع
رسوِل هللاِ
ِ
فت َع ِ
وات ِم َن
الو
ين
مث
(
:
يقول
ﷺ
ُ
صً
َ
حي ،فبَ ْينا أان أ ْمشيَ ،مس ُ
ّ
عت َ
َ
َ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ك الذي جاءَين حبراء ،قاع ٌد علَى
تب
السما ِءَ ،فرفَع
َّ
صري إىل ال َّسماء ،فإذا امللَ ُ
ُ
َ
َ
َ
الس ِ
ماء واأل ِ
رض) .رواه البخاري ( .)3238ورآه مرة اثنية يف املعراج.
ُكرس ٍّي بني َّ
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 .1020هل كان من جربيل تعليم عملي ألمور الدين للنيب ﷺ؟

نعم ،فمن ذلك:
 أنه ّأم النيب ﷺ ليعلّمه الصلوات كما يريدها هللا ،ويف يومني ليبني له أوقاتأداء الصالة .رواه البخاري
 وعلّمه الوضوء ،فعن زيد بن حارثة  أن الرسول ﷺ قال ( :أاتين جربيليف أول ما أوحي إيل ،فعلمين الوضوء والصالة ،فلما فرغ من الوضوء ،أخذ
غُرفة من املاء فنضح هبا فرجه) .رواه أمحد ()17480

 .1021هل كانت له رعاية خاصة للنيب ﷺ لو وقع به مرض؟
نعم ،فكان يرقي النيب ،فعن أيب سعيد  قال :قال رسول هللا ﷺ( :آاتين
جربيل ،فقال :اي حممد اشتكيت؟ قلت :نعم .قال :بسم هللا أرقيك ،من كل
شيء يؤذيك ،من شر كل ذي نفس ،وعني حاسد ،بسم هللا أرقيك ،وهللا
يشفيك) .رواه مسلم (.)2186

املطلب الثالث :ما يتعلق ابمللك ميكائيل
 .1022ما معىن اسم ميكائيل؟
يعين :عبد هللا.
 .1023ما العمل املناط هبذا امللك الكرمي؟
موكول به إنزال املطر والنبات.
 .1024ما دليل هذا التقرير؟
ذكر هذا ابن كثري رمحه هللا ،فقال « :وميكائيل موكل ابلقطر والنبات ،الل َذين
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خيلقان منهما األرزاق يف هذه الدار ،وله أعوان يفعلون ما أيمرهم به أبمر ربه،
يصرفون الرايح والسحاب كما يشاء الرب جل جالله ،وقد روينا أنه ما من
1
قطرة تنزل من السماء إال ومعها ملك يقررها يف موضعها من األرض».
 .1025ماذا ورد من دليل على ما يتعلق ابملسؤول عن السحاب؟
عن ابن عباس  أن الرسول ﷺ قال( :الرعد ملَك من املالئكةُ ،موكل
ابلسحاب ،بيده أو يف يده ،خمراق من انر ،يزجر به السحاب ،والصوت
الذي يسمع منه زجره السحاب حيث ينتهي إليه أمره) .رواه أمحد ()2483
املطلب الرابع :ما يتعلق مبلك املوت.
اسم مللك املوت؟
 .1026اسم (عزرائيل) ،هل هو ٌ
ال ،هذا مل يثبت بن ٍ
ص صحيح هذا ،والصحيح وصفه مبلك املوت.
 .1027ماذا قال العلماء حول اسم ملك املوت؟
قال ابن كثري« :وأما ملك املوت فليس مبصر ٌح ابمسه يف القرآن ،وال يف
2
األحاديث الصحاح».
 .1028يقال أن ملك املوت أيت لألنبياء وحيادثهم قبل قبض روحهم؟
ليخريهم قبل قبض الروح ،بني البقاء أو املوت.
نعم ،فهو أيتيهم ّ
 .1029هل هناك من دليل على هذا؟

رسول هللاِ ﷺ وهو صحي ٌح
نعم ،عن عائشة رضي هللا عنها قالت« :كان ُ

 - 1البداية والنهاية ()105/1
 - 2البداية والنهاية ()106/1
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نيب ق ّ
ط حىت َيرى َم ْق َع َدهُ يف اجلن َِّة ،مث ُيَيَّا ،أو ُخيَََّري).
يقول( :إنه مل يُقبَض ٌّ
فخ ِذ عائِ َشةَ غُشي ِ
قالت :فلما اشتكى وحضره القبض ،ورأْسه علَى ِ
عليه ،فلما
ُُ
ُ
َُ
َ
ف ال ِ
فاق شخص بصره حنو سق ِ
الر ِ
فيق األعلَى) .ف ُق ْلت:
أ َ
بيت مث قال( :اللَّ ُه َّم يف َّ
َ َ ُُ َ
صحيح» .رواه البخاري
عرفت أنه حديثُهُ الذي كان ُُيَ ِّدثُنا وهو
إذا ال ُجيا ِوُران ،ف ُ
ٌ
( ،)4437ومسلم (.)2444

 .1030يُقال أنه قد وقعت قصة بني نيب هللا موسى ﷺ وملك املوت؟
نعم ،فعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :جاء ملك املوت إىل موسى
بن عمران ،فقال له :أجب ربك فقال :فلطم موسى عني ملك املوت ففقأها.
قال ﷺ :فرجع ملك املوت إىل هللا فقال :أرسلتين إىل عب ٍد لك ال يريد املوت،
فرد هللا عينه .وقال :ارجع إىل عبدي .فقل :احلياة تريد؟
وقد فقأ عيين قالّ :
فإن كنت تريد احلياة فضع يدك على ثور ،فما توارت يدك من شعرة ،فإنك
تعيش هبا سنة) .رواه مسلم (.)2372
 .1031قبض األرواح ،هل هو مسؤولية متعلقة مبلك واحد؟
ِ
اهر فَو َق ِعب ِادهِ
هي متعلقة ابتداء مبلك املوت وغريه ،قال تعاىلَ ﴿ :وُه َو الْ َق ُ ْ َ
ِ
ت تَ َوفَّْتهُ ُر ُسلُنَا َوُه ْم َال
َح َد ُك ُم الْ َم ْو ُ
َويُْرس ُل َعلَْي ُك ْم َح َفظَةً َح َّىت إِ َذا َجاءَ أ َ
يُ َفِّرطُو َن﴾ (األنعام)61:
 .1032هل خيتلف قبض الروح للمؤمن عن الكافر من املالئكة؟
نعم ،فقبض أرواح املؤمنني يكون برفق ،وللكافرين فهو بنزٍع شديد ال رمحة فيه.
 .1033كيف يعرف املؤمن حسن وفادة املالئكة عليه قبل قبض الروح؟
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ِ َّ ِ
استَ َق ُاموا تَتَ نَ َّزُل َعلَْي ِه ُم
ين قَالُوا َربّنَا َّ
اللُ ُمثَّ ْ
أتتيه ابلبشارة والتثبيت ،قال تعاىل﴿:إ َّن الذ َ
ِ
ِ
ِ
وع ُدو َن (َْ )30حن ُن أَْولِيَا ُؤُك ْم ِيف
الْ َم َالئ َكةُ أََّال َختَافُوا َوَال َْحتَزنُوا َوأَبْش ُروا ِاب ْجلَنَّة الَِّيت ُكْن تُ ْم تُ َ
ا ْحلَيَاةِ ال ّدنْيَا َوِيف ْاآل ِخَرةِ َولَ ُك ْم فِي َها َما تَ ْشتَ ِهي أَنْ ُف ُس ُك ْم َولَ ُك ْم فِ َيها َما تَدَّعُو َن﴾

فصلت()31-30

 .1034ما حال املالئكة مع الكفرة عند قبض أرواحهم؟

تب ّشرهم املالئكة ابلنار وغضب اجلبار ،وتقول هلم﴿ :أَ ْخ ِر ُجوا أَنْ ُف َس ُك ُم الْيَ ْوَم
اب ا ْهلُو ِن﴾ (األنعام.)93:
ُْجتَزْو َن َع َذ َ

املطلب اخلامس :ما يتعلق بنافخ الصور
 .1035ماذا ورد عن عمل هذا امللك الكرمي؟

الوارد فيه أنه ينتظر األذن من هللا سبحانه لينفخ يف الصور.

 .1036ما الدليل على هذا العمل؟
من أدلة هذا:
ِ
التقم
عن أيب سعيد  قال :قال النيب ﷺ ( :كيف أنْ َع ُم
ُ
وصاحب القرن قد َ
ينفخ) ،فكأ ّن ذلك ثق َل على أصحاب
ؤمر ابلن ِ
فخ ف ُ
القر َن ،واستم َع اإل ْذ َن مىت يُ ُ
ك ْلنا) .رواه
يل ،على هللاِ توّ
النيب ﷺ ،فقال هلُم ﷺ :قُولوا حسبنا هللاُ و َ
نعم الوك ُ
التمذي (.)2431

 .1037هل له أي وظيفة أخرى؟

ال ،قال النيب ﷺ( :إن طرف صاحب الصور منذ ُوكل به مستعد ،ينظر حنو
العرش خمافة أن يُؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه ،كأن عينيه كوكبان دراين) .رواه
احلاكم (.)8676
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 .1038هل ثبت الدليل الشرعي أبن اسم املوكل هبذا العمل هو :إسرافيل؟
ال دليل شرعي صحيح على هذا ،لكنه ورد يف حديث ال يصح.

الصور؟
 .1039ما هو ُ
صور يف اللغة هو مثل القرن الذي يُنفخ فيه للتنبيه ،أما الذي عند امللَك فلم
ال ُ
يرد الدليل عن قدره وشكله.
املطلب السادس :ما يتعلق حبملة العرش
 .1040ما املراد ابلعرش؟
هو أعظم املخلوقات ،وهو حميط ابلسموات ،والرمحن سبحانه مستو عليه.
 .1041كيف اتصال املالئكة به؟
ِ
ش
هناك مثانية من املالئكة ُيملون العرش ،قال تعاىلَ ﴿:وَُْيم ُل َع ْر َ
يَ ْوَمئِ ٍذ َمثَانِيَةٌ﴾ (احلاقة)17:

 .1042ما أوصاف محلة العرش؟

ك فَ ْوقَ ُه ْم
َربِّ َ

عن جابر بن عبد هللا  أن رسول هللا ﷺ قال( :أ ُِذن يل أن أح ّدث عن أحد
محلة العرش ،ما بني شحمة أذنه وعاتقه مسرية سبعمائة عام) .رواه أبو
داود( ،)4727ويف رواية ( :ختفق الطري) رواه أبن أيب حامت
وعن أنس  قال :قال الرسول ﷺ ( :أُِذن يل أن أحدث عن أحد محلة
العرش ،رجاله يف األرض السفلى ،وعلى قرنه العرش ،وبني شحمة أذنيه وعاتقه
خفقان الطري سبعمائة عام ،يقول امللك :سبحانك حيث كنت) .رواه الطرباين يف
األوسط (.)6442
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املطلب السابع :ما يتعلق مبالئكة اإلحصاء
 .1043ما املقصود مبالئكة اإلحصاء؟
هي تلك املالئكة اليت حتصي وتس ّجل ما يفعله اإلنسان.
 .1044كم ملك مسؤول عن حفظ أعمال بين آدم؟

وّكل هللا بكل إنسان ملَكني حاضرين ال يفارقانه ُيصيان عليه أعماله وأقواله،
قال تعاىل ﴿ :ولََق ْد خلَ ْقنَا ا ِْإلنْسا َن ونَعلَم ما تُوس ِو ِ
ب إِلَْي ِه ِم ْن َحْب ِل
َ َ
س بِه نَ ْف ُسهُ َوَْحن ُن أَقْ َر ُ
َ َ َُْ َْ ُ
الْوِر ِ
يد .إِ ْذ ي تَ لَ َّقى الْمتَ لَ ِّقي ِ
ان َع ِن الْيَ ِم ِ
ظ ِم ْن قَ ْوٍل إَِّال لَ َديِْه
الش َم ِال قَعِي ٌدَ .ما يَلْ ِف ُ
ني َو َع ِن ِّ
ُ َ
َ
َ
ِ
ِ
ب َعتي ٌد ﴾ (ق)18-16:
َرقي ٌ

 .1045هل هذا اإلحصاء لكل شيء يفعله أو يقوله اإلنسان؟
نعم ،قال ابن كثري :قال ابن عباس « :يكتب كل ما تكلم به من خري أو
1
شر ،حىت انه ليكتب قوله :أكلت ،شربت ،ذهبت ،جئت ،رأيت».
 .1046هل هناك إمهال وأتخري يف تقييد السيئات رمحةً ابلفاعل؟

نعم ،فعن أيب أمامة  أن رسول هللا ﷺ قال ":إن صاحب الشمال لريفع
ت ساعات عن العبد املسلم املخطئ ،فإن ندم واستغفر هللا منها
القلم س ّ
كتبت واحدة" .رواه الطرباين ()7765
ألقاها ،وإال ُ

 .1047هل يتحقق التسجيل ألفعال القلوب؟
هم ابألمر وبلغ به مرحلة العزم فيتم تسجيل هذا له أو عليه ،لقول
نعم ،فمن ّ
هم عبدي حبسنة فلم يعملها فاكتبوها له
النيب ﷺ( :قال هللا عز وجل :إذا ّ
 - 1تفسري ابن كثري ( )399 /7
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حسنة ،فإن عملها فاكتبوها عشرا).

رواه مسلم (.)128

 .1048هل هناك تسجيل خاص من املالئكة ألعمال معينة؟
نعم ،فهناك تسجيل ألمور حمددة ،من ذلك:
 للذين حيضرون مبكرين لصالة اجلمعة ،قال النيب ﷺ ":إذا كان يوماجلمعة كان على كل ابب من أبواب املسجد مالئكة يكتبون األول
فاألول ،فإذا جلس اإلمام طووا الصحف ،وجاءوا يستمعون الذكر) .رواه
البخاري ( ،)3211ومسلم (.)850

 دعاء احلمد يف الصالة :حلديث رفاعة بن رافع  قال « :كنا يوما نصليوراء النيب ﷺ ،فلما رفع رأسه من الركعة ،قال ﷺ( :مسع هللا ملن محده)،
قال رجل وراءه :ربنا ولك احلمد ،محدا كثريا طيبا مباركا فيه! فلما
انصرف ،قال ﷺ( :من املتكلم)؟ قال :أان .قال ﷺ( :لقد رأيت بضعة
وثالثني ملكا يبتدروهنا أيهم يكتبها) .رواه البخاري (.)799
 .1049ما الصلوات اليت تشهدها املالئكة؟

تشهد صالة الفجر والعصر ألمهيتهما البالغة.

 .1050ما دليل هذا التقرير؟
دليله قول النيب ﷺ( :يَتَ َعاقَبُو َن فِي ُك ْم َمالئِ َكةٌ ِابللَّْي ِل َوَمالئِ َكةٌ ِابلنَّ َها ِر،
َّ ِ
وَجيتَ ِمعو َن ِيف صالةِ الْعص ِر و ِ
ين َابتُوا فِي ُك ْم فَيَ ْسأَ ُهلُْم-
َْ ََ
َ
َْ ُ
صالة الْ َف ْج ِرُ ،مثَّ يَ ْع ُر ُج الذ َ
ِ ِ
صلّو َن،
َوُه َو أَ ْعلَ ُم بِ ُك ْم ،-فَيَ ُقو ُلَ :كْي َ
ف تََرْكتُ ْم عبَادي؟ فَيَ ُقولُو َن :تَ َرْكنَ ُ
اه ْم َوُه ْم يُ َ
صلّو َن) .رواه البخاري ( ،)555ومسلم (.)632
َوأَتَ ْي نَ ُ
اه ْم َوُه ْم يُ َ
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املطلب الثامن :بقية املالئكة:
 .1051ما املقصود من هذا العنوان؟
يُقصد به أن هناك مالئكة وردت هلم مهام حمددة من هللا.
 .1052ماذا يتعلق مبلك اجلبال؟

يُقصد أن هناك مالئكة ُمناطة هبا مهمة االهتمام ابجلبال.

 .1053ما هي قدرة هذا امللك مع اجلبال؟
يوم أش ّد من يوم
عن أم املؤمنني عائشة أهنا قالت للنيب ﷺ « :هل أتى عليك ٌ
يت ،وكان َّ
يت منهم
أشد ما لق ُ
لقيت من قومك ما لق ُ
أحد» ؟ قال ﷺ( :لقد ُ
ليل بن ِ
يوم العقب ِة ،إذ عرضت نفسي على اب ِن عب ِد اي ِ
عبد كالل ،فلم جيبين إىل
ما أردت ،فانطلقت وأان مهموم على وجهي ،فلم أستفق إال وأان ِ
بقرن الثع ِ
الب،
ْ
ُ
ُ
ٌ
ٍ
فنظرت فإذا فيها جربي ُل ،فناداين
بسحابة قد أظلَّتين،
ت رأسي ،فإذا أان
ُ
فرفع ُ
فقال  :إن هللا قد مسع قول ق ِ
ومك لك ،وما ردوا عليك ،وقد بعث هللاُ إليك
َ
ِ
ملك اجل ِ
علي ،مث
ملك
ت فيهم ،فناداين ُ
َ
اجلبال ،فسلَّم َّ
بال ،لتأمره مبا شئ َ
ُطبق عليهم
قال«:اي ُ
ئت ،إن شئ َ
حممد ،فقال  :ذلك فيما ش َ
ت أن أ َ
األخشبَنيِ »؟ فقال ّ
النيب ﷺ :بل أرجو أن خير َج هللاُ من أصالهبم من يعبد هللاَ
يشرك به شيئًا) .رواه البخاري ( ،)3231ومسلم (.)1795
وحده ،ال ُ
 .1054هل هاروت وماروت من املالئكة؟
يف املسألة قوالن:

األول :أهنما رجالن يف اببل كاان يعلمان الناس السحر.
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والثان :أهنما ملكان ،أرسلهما هللا ابتالء لعباده ،فكاان يعلمان الناس بعد

حتذيرمها من تعلمه ،وقيل أهنما كاان يصفان السحر ،ويذكران بطالنه
وأيمران ابجتنابه ،والتعليم هنا مبعىن اإلعالم.

املطلب التاسع :ما يتعلق ابملالئكة مع آدم عليه السالم.
 .1055أيهما كان موجوداً قبل اآلخر ،آدم أو املالئكة؟
خلق هللاُ تعاىل املالئكة قبل آدم.
 .1056ملاذا أمر هللا املالئكة ابلسجود آلدم عليه السالم؟
أمرهم بذلك للتدليل على علو مكانة هذا املخلوق اجلديد.
 .1057ما نوع سجود املالئكة آلدم عليه السالم؟
جود تشريف وتكرمي ،وليس عبادة.
هو س ُ
 .1058ما أول حديث جرى بني آدم مع املالئكة؟
عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللاﷺ( :خلق هللا آدم على صورته ،طوله
ستون ذراعا ،فلما خلقه قال :اذهب فسلم علي أولئك النفر ،وهم نفر من
املالئكة جلوس ،فاستمع إىل ما ُييونك ،فإهنا حتيتك وحتية ذريتك .فذهب،
فقال« :السالم عليكم» .فقالوا :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .قال ﷺ:
فزادوه ورمحة هللا) .رواه البخاري ( ،)6227ومسلم (.)2841
املطلب العاشر :املالئكة واملؤمنون
 .1059ما العالقة بني املالئكة مع املؤمنني؟
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بينهما عالقة حب ،فعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :إن هللا تبارك
عبدا اندى جربيل :إن هللا ُيب فالان فأحبه ،فيحبه جربيل ،مث ينادي
إذا أحب ً
جربيل يف السماء :إن هللا قد أحب فالان فأحبُوه! فيحبه أهل السماء ،ويوضع
له القبول يف األرض) .رواه البخاري ( ،)7485ومسلم (.)2637
 .1060أيهما أعلم ،البشر أو املالئكة؟

ال مقارنة بني علم كل طرف ،لكن يكن القول أبن املالئكة عندهم علم وفري
علّمهم هللا إايه ،ولكن ليس عندهم القدرة اليت أعطيت لإلنسان يف التعرف
على األشياء.

 .1061ما توضيح القول السابق؟
ال أَنْبِئُ ِوين
ض ُه ْم َعلَى الْ َم َالئِ َك ِة فَ َق َ
آد َم ْاأل ْ
َمسَاءَ ُكلَّ َها ُمثَّ َعَر َ
قال تعاىلَ ﴿:و َعلَّ َم َ
ِأبَ ْمس ِاء هؤَال ِء إِ ْن ُكْن تم ِ ِ
ك
ك َال ِع ْل َم لَنَا إَِّال َما َعلَّ ْمتَ نَا إِنَّ َ
ني .قَالُوا ُسْب َحانَ َ
َ َُ
صادق َ
ُْ َ
أَنْت الْعلِيم ْ ِ
كيم﴾ (البقرة)32-31:
احلَ ُ
َ َ ُ
 .1062جند أن أهل اإلميان هلم تسديد وتوفيق للخري ،فمن أين هذا؟

له أسباب كثرية ،ومن ذلك التسديد من املالئكة ،قال النيب ﷺ ":من سأل
القضاء وكل إىل نفسه ،ومن أجرب عليه ينزل هللا عليه ملكا فيسدده" .رواه
ُ

التمذي ( )1323وابن ماجة (.)2309

 .1063حيتاج املؤمن إىل الدعاء ،فهل تعينه املالئكة بذلك؟
قال تعاىل ﴿:هو الَّ ِذي يصلِّي علَي ُكم وم َالئِ َكتُه لِيخ ِرج ُكم ِمن الظّلُم ِ
ات إِ َىل
ُ َ َ ْ ْ ََ
ُ ُْ َ ْ َ َ
َُ
النّوِر وَكا َن ِابلْم ْؤِمنِ ِ
يما ﴾ (األحزاب.)43:
ُ َ
ني َرح ً
َ
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 .1064من الذين تق ّدم هلم املالئكة الدعاء؟

املالئكة تصلي (تدعو) على أصناف من البشر ،منهم:
 معلم الناس اخلري :قال النيب ﷺ( :إن هللا ومالئكته ،حىت النملة يفجحرها ،وحىت احلوت يف البحر ،ليصلون على معلم الناس اخلري) .رواه
التمذي ()2685

يد َعلَى
ص َالةُ َّ
اع ٍة تَ ِز ُ
الر ُج ِل ِيف َمجَ َ
 القاصد للمساجد :قال النيب ﷺَ ( :ِ
ص َالتِِه ِيف ب يتِ ِه ،وص َالتِِه ِيف سوقِ ِه ،بِ ْ ِ
َح َد ُه ْم
ين َد َر َجةًَ ،و َذل َ
َْ َ َ
َ
ك أَ َّن أ َ
ُ
ض ًعا َوع ْش ِر َ
يد
إِذَا تَ َو َّ
ضوءَُ ،مثَّ أَتَى الْ َم ْس ِج َد َال يَْن َه ُزهُ إَِّال َّ
الص َالةَُ ،ال يُِر ُ
َح َس َن الْ ُو ُ
ضأَ فَأ ْ
ط َخطْوةً إَِّال ُرفِ َع لَهُ ِهبَا َد َر َجةٌَ ،و ُح َّ
ط َعْنهُ ِهبَا َخ ِطيئَةٌ،
إَِّال َّ
الص َالةَ ،فَلَ ْم َخيْ ُ َ
ِ
ِ
الص َالةِ ما َكانَ ِ
ت
َح َّىت يَ ْد ُخ َل الْ َم ْسج َد ،فَِإ َذا َد َخ َل الْ َم ْسج َد َكا َن ِيف َّ َ
َّ ِ
ِ
َح ِد ُك ْم َما َد َام ِيف َْجملِ ِس ِه الَّ ِذي
الص َالةُ ه َي َْحتبِ ُسهَُ ،والْ َم َالئ َكةُ يُ َ
صلّو َن َعلَى أ َ
ِ
ِِ
ب َعلَْي ِهَ ،ما َملْ يُ ْؤِذ
الله َّم ا ْغف ْر لَهُُ ،
الله َّم ْار َمحْهُُ ،
صلَّى فيه ،يَ ُقولُو َنُ :
َ
الله َّم تُ ْ
ث فِ ِ
يه) .رواه مسلم ()649
فِ ِيهَ ،ما َملْ ُُْي ِد ْ
 احلريص على الصف األول :قال النيب ﷺ( :إن هللا ومالئكته يصلون علىالصف األول) .رواه أمحد ( ،)18726وابن ماجه ()997
ِ
 الذي يكث يف ُمصاله :قال النيب ﷺَّ ( :صلّي على أحد ُك ْم
إن الْ َمالئكةَ تُ َ
لهم ِ
اغف ْر لهُ ،اللّ ُه َّم
ث :ال َّ
صلَّى فيه ما مل ُُْي ِد ْ
صالهُ الذي َ
ما د َام يف ُم َ
محْهُ) .رواه البخاري (.)445
ْار َ
سحرون :قال النيب ﷺ( :إن هللا ومالئكته يصلون على
 الذين يت ّاملتسحرين) .رواه ابن حبان (.)3467
ٍ
ِ
لي إِال
 الذين يصلّون على النيب ﷺ :قال النيب ﷺ( :ما م ْن عبد يُصلّي ع َّ339

صلي ،فلي ُق ِل العب ُد أو
صلَّ ْ
ت عليه املالئكةُ ما دام يُ َ
(.)15718

كثِْر).رواه أمحد
فليُ ْ

 الذين يعودون املريض :قال النيب ﷺ( :ما من أمرئ مسلم يعود مسلماً إالابتعث هللا سبعني ألف ملك ،يصلون عليه يف أي ساعات النهار كان،
حىت يسي ،وأي ساعات الليل كان ،حىت يصبح) .رواه ابن حبان ()2958
 .1065هل لصالة املالئكة أ ٌثر على حياتنا وآخرتنا؟
نعم ،هلا فوائد عديدة ،منها:
 الثناء يف املأل األعلى. التثبيت على اإليان. استجابة الدعاء. حتقق احلب للعبد. بلوغ رضوان هللا تعاىل واجلنة. .1066هل تر ّد املالئكة السالم على املسلّم؟
ُيل ملسلم أن يهجر مسلماً فوق ثالث ليال،
نعم ،قال رسول هللا ﷺ( :ال ّ
فإهنما انكبان عن احلق ما داما على صرامهما ،وأوهلما فيئاً يكون سبقه ابلفيء
كفارة ،وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سالمه ردت عليه املالئكة ،ورد على اآلخر
الشيطان ،وإن ماات على صرامهما مل يدخال اجلنة مجيعاً أبداً) .رواه أمحد
( )16302صححه األلباين يف األدب املفرد (.)401/311

 .1067أين تتواجد املالئكة بصورة خاصة؟
تتواجد حتديداً يف جمالس معينة:
 جمالس الذكر ،فعن أيب هريرة  عن النيب ﷺ ( :إِ َّن َِّللِ َمالَئِ َكةً يَطُوفُو َنِيف الطُّرِق يَْلتَ ِم ُسو َن أ َْه َل ال ِّذ ْك ِر ،فَِإ َذا َو َج ُدوا قَ ْوًما يَ ْذ ُكُرو َن ا َّللَ تَنَ َاد ْواَ :هلُ ّموا إِ َىل
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اجتِ ُك ْم ) .قَا َل« :فَيَ ُح ّفوَهنُْم ِأبَ ْجنِ َحتِ ِه ْم إِ َىل ال َّس َم ِاء ال ّدنْيَا.
َح َ

رواه البخاري

( ،)6408ومسلم (.)2689

 جمالس العلم :لقول النيب ﷺ( :وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا،يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم الرمحة،
وحفتهم املالئكة ،وذكرهم هللا فيمن عنده) .رواه مسلم (.)2699
 .1068ما معىن (حي ّفوهنم) ،وكلمة (حفتهم املالئكة)؟
تعين :حتيط هبم.
 .1069ما استفادة العبد عند اقرتان دعائه والتأمني عليه مع أتمني ملالئكة؟
يكون الدعاء أقرب إىل اإلجابة ،فعن أيب الدرداء  قال :قال النيب ﷺ:
يؤمن على دعائه،
(دعوة املرء مستجابة ألخيه بظهر الغيب ،عند رأسه ملك ّ
كلما دعا له خبري قال :آمني ،ولك مبثله) .رواه ابن ماجة (.)2895
 .1070هل مع بقية الناس مالئكة تعينهم يف أمور حمددة؟
نعم ،فلكل إنسان قرينه من املالئكة ،قال النيب ﷺ( :ما منكم من أحد إال
كل به قرينه من اجلن ومن املالئكة) .رواه مسلم (.)69
وقد ُوّ
 .1071ما الفائدة املرجوة من وجود هذا امللك؟
فائدته اإلعانة لفعل اخلري ،عن ابن مسعود  قال :قال رسول هللا ﷺ( :إن
للشيطان ملة اببن آدم ،وللملك ملة ،فأما ملة الشيطان فإيعاد ابلشر ،وتكذيب
ابحلق ،وأما ملة امللك ،فإيعاد ابخلري ،وتصديق ابحلق ،فمن وجد من ذلك شيئا
فليعلم أنه من هللا وليحمد هللا ،ومن وجد اآلخر فليتعوذ ابهلل من الشيطان
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الرجيم) .مث قرأ ﷺ{:الشَّْيطَا ُن يَعِ ُد ُك ُم ال َف ْقَر َو َأيْ ُم ُرُك ْم ِابل َف ْح َشا ِء}

(البقرة)268 :

رواه التمذي (.)2988

حث من املالئكة لبين آدم لفعل اخلريات؟
 .1072هل هناك دعوة و ّ
نعم ،فعن أيب هريرة  أن النيب ﷺ قال( :ما من يوم يُصبح فيه العباد إال
ملكان ينزالن فيقول أحدمها :اللهم اعط منفقا خلفا ،ويقول اآلخر :اللهم اعط
ممسكا تلفا).

رواه البخاري ( ،)1442ومسلم (.)1010

 .1073ما واجب املؤمن جتاه املالئكة؟
واجب عليه حسن التعامل معهم ،وذلك بتحقيق أموراً معينة منها:
 تطهري البيت من التماثيل والصور والكلب( :الَ تَ ْد ُخ ُل املالَئِ َكةُ بَْي تًا فِ ِيهَ
ورةٌ) .رواه البخاري ( ،)3322ومسلم (.)2106
ب َوالَ ُ
َك ْل ٌ
صَ
 ترك الرفقة اليت معها كلب أو جرس ،فإن املالئكة ال تصحبهم. عدم جمالسة السكران واملتزيّن ابلزعفران .رواه البزار .1074يُقال أن هناك بعض الروائح تتأذى منها املالئكة ،مثل ماذا؟

نعم ،مثل البصل والثوم والكراث ،لقول النيب ﷺ( :من أكل الثوم والبصل
بن مسجدان ،فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) .رواه
والكراث فال يقر ّ

مسلم (.)564

 .1075هل ميكن لإلنسان رؤية املالئكة بصورهتا احلقيقية يف الدنيا؟
هذا ممكن فقط لألنبياء ،وغريهم يكن أن يرى أمًرا آخر.

 .1076ما توضيح التقرير السابق؟
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يكن رؤية ما يدل عليهم ،مثلما وقع مع الصحايب أسيد  ،فعن أيب سعيد
اخلدري  ،أن أسيد بن حضري  بينما هو يف ليلة يقرأ يف مربده ( اجلرن)
إذ جالت (وثبت) فرسه ،فقرأ ،مث جالت أخرى ،فقرأ ،مث جالت أيضا ،قال
أسيد :فخشيت أن تطأ ُيىي فقمت إليها ،فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها
أمثال السرج عرجت يف اجلو حىت ما أراها! فقال :فغدوت على رسول هللا ﷺ
فقلت :اي رسول هللا ،بينما أان البارحة من جوف الليل أقرأ يف مربدي إذ جالت
فرسي ،فقال رسول هللا ﷺ( :أقرأ اي ابن حضري) قال :فقرأت ،مث جالت أيضا!
قال ﷺ( :اقرأ اي ابن حضري) .قال فقرأت ،مث جالت أيضا! قال ( :اقرأ اي ابن
حضري) قال :فانصرفت ،وكان ُيىي قريبا منها خشيت أن تطأه ،فرأيت مثل
الظلة ،فيها أمثال السرج عرجت يف اجلو حىت ما أراها .فقال الرسول ﷺ:
(تلك املالئكة كانت تستمع لك ،ولو قرأت ألصبحت يراها الناس ما تستت
منهم) .رواه البخاري ( ،)٥٠١٨ومسلم (.)٧٩٦
 .1077يُقال أن املالئكة قد أتت للمسلم يف منامه لتخربه أبمور..ما صحة هذا؟
نعم ،فقد أتتيه ابلبشارة أو الوعيد ،ومن ذلك ما جرى ال بن عمر  ،فقال:
الرجل يف حياة النيب ﷺ إذا رأى رؤاي قصها على النيب ﷺ ،فتمنيت أن
«كان ُ
كنت أانم يف املسجد
كنت غالما شااب عزاب ،و ُ
أقصها على النيب ﷺ ،و ُ
أرى رؤاي ّ
على عهد النيب ﷺ ،فرأيت يف املنام :كأن ملكني أخذاين فذهبا يب إىل النار،
فإذا هي مطوية كطي البئر ،وإذا هلا قرانن كقرينّ البئر ،وإذا فيها انس قد
عرفتهم ،فجعلت أقول :أعوذ ابهلل من النار ،أعوذ ابهلل من النار! فلقيهما ملك
فقصتها حفصة على النيب
آخر ،فقال يل :لن تُراع .فقصصتها على حفصةّ ،
ﷺ ،فقال ":نعم الرجل عبد هللا ،لو كان يصلي ابلليل) .رواه البخاري ()3738
ُ
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 .1078هل صحيح أن املالئكة قد تُقاتل مع أهل اإلميان يف املعارك؟
ِ
اب لَ ُك ْم
نعم ،مثلما وقع يف غزوة بدر ،قال تعاىل ﴿ :إِ ْذ تَ ْستَغيثُو َن َربَّ ُك ْم فَ ْ
استَ َج َ
َين ُممِ ّد ُكم ِأبَلْ ٍ
ك ِة ُم ْرِدفِني﴾ (األنفال)9:
ف ِم َن الْ َم َالئِ َ
أِّ
ْ
 .1079ما فائدة تواجد املالئكة مع املؤمنني يف املعارك؟
احلكمة منه هو تثبيت املؤمنني واملشاركة معهم يف قتال الكفار ،قال تعاىل:
ِ ِ ِ
اللِ إِ َّن
ص ُر إَِّال ِم ْن ِعْن ِد َّ
﴿ َوَما َج َعلَهُ ا َّللُ إَِّال بُ ْشَرى َولتَطْ َمئ َّن بِه قُلُوبُ ُك ْم َوَما النَّ ْ
ِ
يم ﴾ (األنفال)10:
َّ
اللَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
 .1080هل كانت هناك خصوصية لبعض الصحابة مع املالئكة يف الغزوات؟
نعم ،عن علي  قال :قال يل النيب ﷺ وأليب بكر  يوم بدر( :مع
ِ
يشهد القتال ،أو
يل ٌ
ظيم ُ
ملك ع ٌ
ربيل ،ومع اآلخر ميكائي ُل؛ وإسراف ُ
أحد ُكما ج ُ
صف!) .أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( ،)31954وأمحد (.)1257
قال :يشه ُد ال َّ
 .1081هل تنقطع عالقة املالئكة مبوت اإلنسان؟
ال ،فقد تشهد جنازته وتشهد له ابخلري ،قال النيب ﷺ يف سعد بن معاذ :
(هذا الذي حترك له العرش ،وفتحت أبواب السماء ،وشهده سبعون ألفا من
ضمة مث فُرج عنه) .رواه النسائي ()2055
املالئكة ،لقد ضم ّ
املطلب احلادي عاشر :املالئكة وبعض املدن
 .1082ما عالقة املالئكة مبكة واملدينة النبوية؟

أكرمهما هللا حبراسة املالئكة من دخول الدجال إليهما ،عن أنس  أن
الرسول ﷺ قال ( :ليس من ٍ
ال ،إال مكةَ واملدينةَ ،ليس له
َّج ُ
بلد إال سيط ُؤه الد َّ
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ِ
ف املدينةُ أبهلِها
قب إال عليه املالئكةُ صافِّني
َ
ُيرسوهنا ،مث ترج ُ
من نقاهبا نَ ٌ
ٍ
كل كاف ٍر ومن ٍ
افق).رواه البخاري ( ،)1881ومسلم
ِج هللاُ َّ
ثال َ
ث رجفات ،فيُخر ُ
(.)2943

 .1083هل هذه اخلصوصية فقط هلاتني املدينتني املباركتني فقط؟
ال ،فالرعاية تشمل أيضا الشام ،فعن زيد بن اثبت  قال :مسعت الرسول
وىب لِلش ِ
وىب لِ َّ
تَ :ما َاب ُل الشَّاِم؟ قَ َ
ال« :الْ َم َالئِ َكةُ
لش ِام» قُ ْل ُ
َّام ،طُ َ
ﷺ يقول( :طُ َ
اب ِسطُو أ ِ
حتِ َها َعلَى الشَّاِم) .رواه أمحد ()21606
ْ
َجن َ
َ
املطلب الثان عشر :املالئكة والكفار والفسقة
 .1084كيف تتعامل املالئكة مع الكفار يف الدنيا؟
يظهر تعاملهم معهم يف أمور كثرية ،منها إنزال العذاب هبم ،مثل ما وقع يف قوم
لوط ،وغري ذلك.
 .1085نعلم أن املالئكة تدعو ألهل اإلميان ،فما حاهلم ابلقول مع الكفار؟
اللُ قَ ْوًما َك َف ُروا بَ ْع َد إِيَاهنِِ ْم
ف يَ ْه ِدي َّ
تدعو عليهم ابللعنة ،قال تعاىلَ {:كْي َ
ِ
ِِ
ني ()86
ات َو َّ
اللُ َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
َو َش ِه ُدوا أَ َّن الَّر ُسوَل َح ٌّق َو َجاءَ ُه ُم الْبَ يِّنَ ُ
َّاس أ ْ ِ
اللِ َوالْ َم َالئِ َك ِة َوالن ِ
ني}(آل عمران.)87-86:
ك َجَز ُاؤُه ْم أَ َّن َعلَْي ِه ْم لَ ْعنَةَ َّ
أُولَئِ َ
َمجَع َ
 .1086هل هناك دعاء من املالئكة على بعض أهل املعاصي املخصوصة؟
نعم ،ومن ذلك:
 الذي يشري حبديدة على أخيه :قال النيب ﷺ ":من أشار إىل أخيه حبديدةفإن املالئكة تلعنه ،وإن كان أخا ألبيه وأمه" .رواه مسلم (.)2616
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 املرأة اليت ال تستجيب لزوجها :عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ:(إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت ،فبات غضبان لعنتها املالئكة حىت
تصبح) .رواه البخاري ( ،)3237ومسلم (.)1436
سب أصحايب ،فعليه لعنة هللا واملالئكة
ب أصحاب النيب ﷺ( :من ّ
 من س ّوالناس أمجعني) .رواه الطرباين (.)12709
 من ينع تنفيذ شرع هللا :عن ابن عباس  أن رسول هللا ﷺ قال( :منعمدا فقود يديه ،فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس
قتل ً
أمجعني) .رواه النسائي ( )4789وأبو داود (.)4591
ث َح َد ًاث أ َْو َآوى ُْحم ِد ًاث فَ َعلَْي ِه
َح َد َ
 الذي يؤوي حمداث  :قال النيب ﷺ( :فَ َم ْن أ ِْ
لَعنَةُ َِّ ِ ِ
ني) .رواه البخاري ( ،)3179ومسلم (.)1371
الل َواملَالَئ َكة َوالنَّا ِس أَ ْمجَع َ
ْ
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املبحث الثالث

اجلن
ما يتعلق بعامل ّ
 .1087ما تعريف كلمة (اجل ّن) لغة؟
مادة (ج ن ن ) أصل معناها الست واالختباء.
ِ
جن ( الدرع) ،واجلنّة (البستان) ،واجلنني ،واجلِنان
ومنها كلمة اجلنون ،وامل ّ
(القلب) ،وكلها تشتك يف معىن :الست ،وهو التست واالستخفاء .وقد مسوا
1
بذلك الجتناهنم من الناس فال يرون ،واجلمع جنان وهم اجلنة.

 .1088ما تعريف كلمة (اجل ّن) اصطالحا؟
هم خملوقات مستتة عاقلة ،وفيهم األخيار واألشرار ،وهلم حياة خاصة هبم.
 .1089ما حكم اإلميان ابجلن؟
جيب علينا اإليان هبم إمجاال مبا ورد من أخبارهم يف القرآن والسنة عن خلقهم
وصفاهتم ،ومبا ورد عن بعضهم ابلتفصيل.
 .1090مم كان خلق اجلن؟
اجلَ َّ
ان ِم ْن َمارٍِج ِم ْن َان ٍر﴾
ُخلقوا من طرف النار األعلى ،ودليلهَ ﴿ :و َخلَ َق ْ
(الرمحن)15:

اجلن فيهم التمييز والتع ّقل ومعرفة ما حوهلم؟
 .1091هل ّ
نعم ،فذكر هللا عنهم ﴿ :قُل أ ِ
استَ َم َع نَ َفٌر ِم َن ا ْجلِ ِّن فَ َقالُوا إِ َّان َِمس ْعنَا
ُوح َي إِ ََّ
يل أَنَّهُ ْ
ْ
جبًا ﴾ (اجلن)1:
قُ ْرآ ًان َع َ
 - 1لسان العرب ( )95/13بتصرف .كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية ()172/2
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 .1092هل هناك فرق بني اجلن عن الشياطني؟

اجلن فيهم املؤمنون والكفار ،أما الشياطني فكلهم كفرة.

 .1093ما أنواع اجلن وأمساؤهم؟
ينقسم اجلن حسب أشكاهلم إىل ج ٍن طائر ،وحيات وعقارب ،وجن حا ٍل.
وورد أن أمساء اجلن يف لغة العرب ما ذكره ابن عبد الرب فقال" :اجلن عند أهل
الكالم والعلم ابللسان على مراتب:
 /1فإذا ذكروا اجلن خالصاً قالوا جين.
 /2فإذا أرادوا أنه مما يسكن مع الناس ،قالوا :عامر واجلمع عمار.
 /3فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا :أرواح.
 /4فإن خبث وتعرض قالوا :شيطان.
1
 /5فإن زاد أمره على ذلك وقوي أمره قالوا :عفريت".
 .1094ما دليل التقسيم السابق؟
دليله ما ورد عن أيب ثعلبة  قال :قال رسول هللا ﷺ ( :اجلن ثالثة أصناف،
صنف هلم أجنحة يطريون يف اهلواء ،وصنف حيات وعقارب ،وصنف ُيلون
ويظعنون) .أخرجه ابن حبان (.)6156
 .1095أين يسكن اجلن؟
يف اجلو ،ويف البحر ،ويف الصحراء ،وحتديداً يف اخلالء.
جلن إانث وذكور؟
 .1096هل يف ا ّ
)12

 - 1عامل اجلن والشياطني لعمر سليمان األشقر (ص:
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نعم ،ودليله ما ورد يف حديث الدخول للخالء( :اللهم إين أعوذ بك من اخلُبث
واخلبائث) .رواه البخاري ( ،)142ومسلم ( .)375اخلبث :ذكور اجلن ،واخلبائث:
إانث اجلن.
 .1097هل يقع بينهم تزاوج وتناسل؟
ال ِمن ِْ
ِ
اإلنْ ِ
س يَعُوذُو َن بِ ِر َج ٍال
نعم ،استنباطاً من قول هللا تعاىلَ ﴿:وأَنَّهُ َكا َن ر َج ٌ َ
ِ ِ
وه ْم َرَه ًقا ﴾ (اجلن )6:فالوصف برجال يستلزم وجود نساء ،وعندما
م َن ا ْجل ِّن فَ َز ُاد ُ
ات ِيف ِْ ِ ِ
َي َآال ِء َربِّ ُك َما
ص َور ٌ
ور َم ْق ُ
ذكر سبحانه نعيم اجلنة قالُ ﴿:ح ٌ
اخليَام .فَبأ ِّ
ِ ِ
ِ ِ
س قَ ْب لَ ُه ْم َوَال َج ٌّ
ان ﴾ (الرمحن)74-72:
تُ َك ّذ َابنَ .ملْ يَطْمثْ ُه َّن إنْ ٌ
 .1098هل اجل ّن أيكلون ويشربون؟

نعم ،قال النيب ﷺ( :إذا دخل الرجل بيته فذكر هللا عند دخوله وعند طعامه،
قال الشيطان :ال مبيت لكم وال عشاء! وإذا دخل فلم يذكر هللا عند دخوله،
قال الشيطان :أدركتم املبيت ،وإذا مل يذكر هللا عند طعامه ،قال الشيطان:
أدركتم املبيت العشاء) .رواه مسلم (.)2018

 .1099ما القدرات اخلارقة اخلاصة هبم؟
من تلك القدرات ،ما ذكره هللا عن قدرة عفريت إلحضار عرش ملكة سبأ من
اليمن إىل الشام إىل نيب هللا سليمان ،قال تعاىل ﴿:قَ َ ِ
اجلِ ِّن أ ََان
يت ِم َن ْ
ال ع ْف ِر ٌ
آتِي َ ِ
ني ﴾ (النمل.)39:
ك َوإِِّين َعلَْي ِه لََق ِو ٌّ
وم ِم ْن َم َقا ِم َ
ي أ َِم ٌ
ك بِه قَ ْب َل أَ ْن تَ ُق َ
 .1100يُقال أن اجلن يعلمون الغيب ،ما صحة هذا القول؟
ضْي نَا
غري صحيح ،ودليل هذا جهلهم مبوت النيب سليمان ،قال تعاىل﴿ :فَلَ َّما قَ َ
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ِ
ض َأتْ ُكل ِمْنسأَتَه فَلَ َّما خَّر تَب يَّنَ ِ
ت َما َد َّهلُْم َعلَى َم ْوتِِه إَِّال َدابَّةُ ْاألَْر ِ
ت
َعلَْيه الْ َم ْو َ
ُ َ ُ
َ َ
اجلِ ّن أَ ْن لَو َكانُوا ي ْعلَمو َن الْغَْيب ما لَبِثُوا ِيف الْع َذ ِ
اب الْم ِه ِ
ني﴾ (سبأ.)14:
ْ
َ
َ َ
ْ
ُ
َ ُ
 .1101يقال أن اجلن يكيدون وحيسدون بين آدم ،ما صحة هذا؟
صحيح ،فعن أم سلمة أن النيب ﷺ رأى فيها بيتها جارية يف وجهها سفعة،
فقال ﷺ( :استقوا ،فإن فيها النظرة) .رواه البخاري ( ،.)5739أي هبا عينًا من
اجلن.
 .1102هل جيوز الذبح للجن؟
ال جيوز ،بل هذا من الشرك ملن يسعى لطلب العون والغوث منهم.
 .1103ما حكم طلب االستغاثة واالستعانة منهم؟
ال جيوز ،ألسباب كثرية:
 ألننا ال نعلم ،هل من نستدعيه للعون مؤمن أو كافر؟ ال يكن استدعاء اجلن إال ابلطالسم أو الذبح هلم.ال جيوز التعامل مع غائب ال نعلم ماذا يفعل. عاب هللا تعاىل على الكفار عند تعاملهم مع اجلن ،فقال ﴿:قُ ْل إِِّين لَ ْنِ ِ ِ
َح ٌد َولَ ْن أ َِج َد ِم ْن ُدونِِه ُم ْلتَ َح ًدا﴾ (اجلن ،)22:فمن الشرك
ُجي َريِين م َن ا َّلل أ َ
فعل هذا معهم ،واملعني واملغيث هو هللا تعاىل.
 .1104ما القول عموماً مع الشيطان؟

يُقال عنه أنه ذئب اإلنسان ،ال يتكه ليالً وال هناراً ،وال انئماً وال مستيقظاً،
وال يف أي مكان يكون فيه أو زمان ،ليوقعه يف الفساد.
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 .1105ملاذا ال نرى الشياطني؟

وس
سبب هذا لقبح الشكل ورهيب املنظر فيهم ،قال تعاىل﴿ :طَْلعُ َها َكأَنَّهُ ُرءُ ُ
الشي ِ
اط ِ
ني ﴾ (الصافات)65:
َّ َ

 .1106ماذا حيدث للشياطني يف رمضان؟
يتم تسلّسلهم وتقييدهم وحبسهم يف رمضان ،حلديث( :إذا جاء رمضان
فتّحت أبواب الرمحة ،وغلقت أبواب النار ،وصفدت الشياطني).رواه البخاري
()1898

 .1107هل ميكن لبعض املخلوقات من رؤية الشياطني؟
نعم ،فمن ذلك احلمار ،قال النيب ﷺ( :إِذَا َِمسعتُم ِصي ِ ِ
اح ال ّديَ َكة ،فَ ْ
اسأَلُوا هللاَ
ْْ ََ
ِ
ِمن فَ ْ ِ
ِ
احلِ َما ِر ،فَتَ َع َّوذُوا ِابهللِ ِم َن
يق ْ
ضل ِه ،فَِإ َّهنَا َرأ ْ
َت َملَ ًكاَ ،وإِذَا َمس ْعتُ ْم َهن َ
ْ
اان) .رواه مسلم (.)2729
ا َّ
َت َشْيطَ ً
لشْيطَا ِن ،فَِإ َّهنَا َرأ ْ
 .1108مىت تنتشر الشياطني؟
وحتديدا مع غروب الشمس ،قال النيب ﷺ( :إذا كان ُجنح
تنتشر ابلليل
ً
الليل ،أو أمسيتم فك ّفوا صبيانكم ،فإن الشياطني تنتشر حينئذ ،فإذا ذهب
ساعة من الليل فحلّوهم وأغلقوا األبواب ،وأذكروا اسم هللا فإن الشيطان ال
اباب مغلقا ،وأوُكوا قِربكم وأذكروا اسم هللا ،ومخّروا آنيتكم ولو أن تعرضوا
يفتح ً
عليها شيئا ،واذكروا اسم هللا وأطفئوا مصابيحكم).رواه البخاري( ،)3304ومسلم
(.)2012

 .1109ما طرق الشيطان يف إغواء اإلنسان؟
طرقه كثرية ،منها:
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 تزيني الباطل :قال تعاىل يف قصة اهلدهدَ ﴿:و َج ْد ُهتَا َوقَ ْوَم َها يَ ْس ُج ُدو َنون َِّ
س ِمن ُد ِ
السبِ ِيل فَ ُه ْم
لِ َّ
َّه ْم َع ِن َّ
صد ُ
الل َوَزيَّ َن َهلُُم الشَّْيطَا ُن أ َْع َما َهلُْم فَ َ
لش ْم ِ ْ
َال يَ ْهتَ ُدو َن﴾ (النمل)24:
درج يف املعاصي :فال أيمر الشيطان ابلزان مباشرة ،لكنه يتدرج إليه ابلنظر
 الت ّومساع املعازف ،مث اجللوس مع النساء واملصافحة ،مث املواعدة ،مث اللقاء ،مث
يسهل بعد ذلك فعل الزان.
 تسمية الطاعات أبمساء من ّفرة :كقول بعضهم عن احلجاب :تقييد ورجعية،وعن االلتزام ابلطاعات :تشدد وتطرف وأصولية ،والراب :ابلفوائد املالية.
 تسمية املعاصي أبمساء حمبّبة :كقول بعضهم عن اخلمر :مشروابت روحية،وعن الراب :فوائد اقتصادية.
 .1110هل اجلن مكلّفون؟
نعم ،وهذه قضية اثبتة ابألدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع ،فهم مأمورون
بفعل الطاعات ،ومنهيون عن فعل املعاصي واملنكرات.
 .1111ما أدلة ما سبق تقريره؟
األدلة على ذلك كثرية ،فمن ذلك:
 قوله تعاىل ﴿ :وما خلَ ْقت ِْاإلنْس إَِّال لِي عب ُد ِ
ون ﴾ (الذارايت،)56:
ََ َ ُ
اجل َّن َو ِْ َ َ ْ ُ
اجلِ ِّن َوا ِْإلنْ ِ
صو َن َعلَْي ُك ْم
 قال تعاىلَ ﴿ :اي َم ْع َشَر ْس أََملْ َأيْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِمْن ُك ْم يَ ُق ّ
آايِيت َويُْن ِذ ُرونَ ُك ْم لَِقاءَ يَ ْوِم ُك ْم َه َذا قَالُوا َش ِه ْد َان َعلَى أَنْ ُف ِسنَا َو َغَّرْهتُُم ا ْحلَيَاةُ
َ
ِ
ِ
ِ ِ َّ
ين ﴾ (األنعام.)130:
الدّنْيَا َو َشه ُدوا َعلَى أَنْ ُفسه ْم أَهنُْم َكانُوا َكاف ِر َ
 .1112ما طبيعة التكاليف اليت ُكلف هبا اجلن؟
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اتفق العلماء على أن تكاليف اجلن متاثل تكاليف اإلنس.
 .1113ما دليل احلكم السابق ابلنسبة للعاصي منهم؟
دل على ذلك قوله تعاىل حاكيًا مقالتهمَ ﴿:وأ ََّان ِمنَّا الْ ُم ْسلِ ُمو َن َوِمنَّا الْ َقا ِسطُو َن
ك َحتََّرْوا َر َش ًداَ .وأ ََّما الْ َقا ِسطُو َن فَ َكانُوا ِجلَ َهن ََّم َحطَبًا﴾
َسلَ َم فَأُولَئِ َ
فَ َم ْن أ ْ
(اجلن ،)15-14:والقاسطون هم اجلائرون العادلون عن الصراط املستقيم ،وقد
أثبتت اآلية أهنم حطب جهنم.
 .1114يف يوم القيامة ،هل سيبعثهم هللا تعاىل للحساب والعقاب؟
اجلِن َِّة والنَّا ِس أ ْ ِ
ِ
نعم ،لقوله تعاىلَ ﴿ :أل َْم َأل َّ
ني﴾ (السجدة)13:
َمجَع َ
َن َج َهنَّ َم م َن ْ َ
 .1115ما حال املؤمن منهم؟
اختلف أهل العلم فيه على أقوال:
فقيل :أنه ال ثواب له إال النجاة من النار ،مث يُقال هلم :كونوا ترا ًاب مثل
البهائم ،وهو قول أيب حنيفة وبعض أهل العلم.
وقيل :بل يثابون على الطاعة بدخول اجلنة ،وهو مذهب مجاهري أهل العلم،
على خالف بينهم يف نوعية هذا الثواب.
وقيل :ابلتوقف يف املسألة.
جلن يف اجلنة؟
 .1116ما دليل قول مجاهري العلماء أبن املؤمنني من ا ّ
الدليل على ذلك :
ِ
ت ِممَّا َع ِملُوا﴾ (األحقاف ،)19:قال ابن القيم رمحه
 قوله تعاىلَ ﴿ :ول ُك ٍّل َد َر َجا ٌهللاِ ":
ات ِممَّا َع ِملُوا} أي يف اخلري والشر يوفوهنا وال يظلمون
{ول ُك ٍل َد َر َج ٌ
َ
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شيئاً من أعماهلم ،وهذا ظاهر جداً يف ثواهبم وعقاهبم ،وأن املخطئ كما
1
يستحق العذاب إبساءَته فمحسنهم يستحق الدرجات إبحسانه".
اف َخبْ ًسا
 قوله تعاىلَ ﴿ :وأ ََّان لَ َّما َِمس ْعنَا ا ْهلَُدى آ َمنَّا بِِه فَ َم ْن يُ ْؤِم ْن بَِربِِّه فَ َال َخيَ َُوَال َرَه ًقا﴾ (اجلن ،)13:وهبذه اآلية استدل البخاري ووجه االحتجاج هبا :أن
البخس املنفي هو نقصان الثواب ،والرهق هو الزايدة يف العقوبة على ما

عمل ،ومها منفيان عن املؤمن ،وبناءً عليه فال ينقص من الثواب حسناته
وال يزاد يف سيئاته ،فاملؤمن من اجلن ال يظلم من ذلك.
اجلن يف حياتنا وأموران؟
 .1117ما حكم استخدام السحرة للشياطني و ّ
هذا يُع ّد من االستخدام احملّرم الشيطاين ،ابستخدام السحرة والكهنة
واملشعوذين والعرافني هلم ،وكالذي يستخدمهم يف سرقة األموال وهنب املتاع
وحنو ذلك ،فهذا النوع حمرم ابالتفاق ،وهو يوصل صاحبه يف كثري أحيانه إىل
الكفر والشرك.
 .1118ما دليله من الشرع؟
س ي عوذُو َن بِ ِرجا ٍل ِمن ِْ
ال ِمن ِْ
ِ
وه ْم
اجل ِّن فَ َزا ُد ُ
اإلنْ ِ َ ُ
َ
َ
قوله تعاىلَ ﴿ :وأَنَّهُ َكا َن ر َج ٌ َ
َرَه ًقا ﴾ (اجلن )6:فقد استخدموهم يف احلفظ ،وهذا شرك أكرب.
مجيعا ايمعشر ِْ ِ
ِ
استَكْثَ ْرُْمت ِم َن ا ِْإلنْ ِ
ال
س َوقَ َ
اجل ِّن قَد ْ
وقوله تعاىلَ ﴿:ويَ ْوَم َُْي ُشُرُه ْم َ ً َ َ ْ َ َ
أَْولِيَا ُؤُه ْم ِمن ِْ
ضنَا بِبَ ْع ٍ
اإلنْ ِ
ت لَنَا
َجلَنَا الَّ ِذي أ َّ
استَ ْمتَ َع بَ ْع ُ
َج ْل َ
س َربَّنَا ْ
ض َوبَلَ ْغنَا أ َ
َ
ِِ
ك َح ِك ٌيم َعلِ ٌيم﴾
قَ َ
ين فِ َيها إَِّال َما َشاءَ َّ
اللُ إِ َّن َربَّ َ
ال الن ُ
َّار َمثْ َوا ُك ْم َخالد َ
(األنعام)128:

 - 1طريق اهلجرتني (ص)419 :
354

 .1119ما تفسري علماء التفسري لآلايت السابقة؟

ذكروا أبن استمتاع اإلنس ابجلن يكون مبا خيربونه به من األمور الغائبة ،ومبا
يوفّرونه له من خدمة يف إيصال ما يريد إيصاله إىل الغري من الشر وحنو ذلك.
وأن استمتاع اجلن ابإلنس يكون مبا يفعله هلم من العبادات ويصرفه هلم من
القرابت والطاعات ،ومبا ينفذه هلم من أمور الشرك كالذبح هلم واالستعاذة
سب هللا أو
واالستعانة هبم وبفعل األمور العظام كالبول على املصحف و ّ
الشريعة أو الرسول ،والعياذ ابهلل.

 .1120كيف استطاع نيب هللا سليمان ﷺ من استخدام اجلن؟
استطاع ذلك من خالل ما أعطاه هللا من قوة األمر والسيطرة عليهم.
 .1121كيف كان يعامل العاصي منهم؟
توعدهم أبن من يُزغ عن أمره فله عذاب السعري ،وكان منهم املقّرن يف
ّ
األصفاد ،وهي السالسل العظام.
 .1122كل ما سبق من تعامل للجن هل هو خاص بنيب هللا سليمان ﷺ؟

نعم ،فذلك النوع من االستخدام ال يستطيعه أحد بعد سليمان عليه السالم؛
ب ِيل ُم ْل ًكا َال يَْن بَغِي
ألنه كان من مجلة معجزاته ،وألنه تعاىل قالَ ﴿ :وَه ْ
ِ
ح ٍد ِم ْن بَ ْع ِدي ﴾ (ص)35:
ألَ َ

 .1123هل هذا كان واض ًحا للنيب ﷺ؟

ِ ِ ِ
ت َعلَ َّي البَا ِر َحةَ -
نعم ،ولعلنا نفهم العلة من قوله ﷺ إِ َّن ع ْف ِريتًا م َن اجل ِّن تَ َفلَّ َ
الصالَةَ ،فَأَم َكنَِين َّ ِ
ت أَ ْن أَْربِطَهُ إِ َىل
أ َْو َكلِ َمةً َْحن َوَها  -لِيَ ْقطَ َع َعلَ َّي َّ
اللُ مْنهُ ،فَأ ََرْد ُ
ْ
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ِِ
ِ
ٍ ِ
ت قَ ْوَل
صبِ ُحوا َوتَ ْنظُُروا إِلَْيه ُكلّ ُك ْم ،فَ َذ َك ْر ُ
َسا ِريَة م ْن َس َوا ِري املَ ْسجد َح َّىت تُ ْ
ِ ِ
ِ
ال
َح ٍد ِم ْن بَ ْع ِدي} (ص ،)35:قَ َ
أَخي ُسلَْي َما َنَ {:ر ِّ
ب ِيل ُم ْل ًكا الَ يَْن بَغي أل َ
ب َه ْ
روح« :فَرَّده خ ِ
اسئًا» .رواه البخاري ( ،)461ومسلم (.)541
َْ ٌ َ ُ َ
 .1124ملاذا أطلقه النيب ﷺ ومل يقيّده لرياه املسلمون؟
ذلك ألن الربط ابألغالل ،والتقييد واإلذالل نوع من االستخدام امللكي
وقريا منه ﷺ ألخيه
القهري ،وهو من خصائص سليمان عليه السالم فت ً
سليمان ﷺ ترك ذلك الشيطان ،وهذا النوع من االستخدام ال يستطيعه
أحد ،وال يكن أل ٍ
حد أصالً بعد نيب هللا سليمان عليه السالم ،فهو من مجلة
معجزاته اليت أُعطيها.
 .1125هل هناك استخدام مشروع مع اجلن؟
س ًدا لبا ٍب عظيم من الشر ،فالقول بتحرمي االستخدام هلم يف أي وجه هو
الصواب يف هذا اجلانب.
 .1126ما السبب للمنع؟
ذلك ألمور ،منها:

خروجا من خالف أهل العلم يف ذلك.
ً -

كثريا احلق
 خر ًوجا من الدخول يف هذه املسالك الغامضة اليت يلتبس ً
بباطلها.
سوغ لنفسه الدخول يف بداايت هذه األمور واليت احبتها نفسه
كثريا ممن ّ
 أن ًيدا حىت صارت جزءًا من حياته ،وكان اجلان ُيضر عنده بال
حبًا شد ً
مطالب ،فلما علم أبن نفسه ال تستطيع فراقها بدأت املطالب وزادت
356

الشروط من اجلن عليه حىت أوقعته يف املهالك ،فعاد األمر إىل املخادعة
ابملالطفة ابدئ األمر ،مث ابملخاطفة يف هناايته.
 أنه موجب لغرور النفس وارتفاع الذات إذا اشتهر أمره أبنه صاحب بعضاجلن وأهنا تطيعه فيما أيمر به ،وهذا الغرور موجب لزهو النفس وللكرب
ولإلعجاب ابلذات ،وهذا مزلق خطري ،وهو أساس البالء وبداايت
الشر.
جلن قد تصاحب من يستدعيها يف أول األمر ،مث تتسلط عليه يف
 أن ا ّكافرا
األخري ،وذلك ألن اجلن قبائل ،ولكل قبيلة كبري وقائد ،فإذا كان ً
وعلِم أبن من أفراد قبيلته من يعني املسلمني على بعض حوائجهم فإنه
يقهره ابمللك والسلطان والقوة على ترك ذلك ،أو عكس األمر إبيذاء
ذلك اإلنسي.
 أن الكذب فيهم  -أي يف اجلن  -من الصفات املؤكدة ،وهي كثرية فيهمج ًدا ،ويدل على ذلك حديث( :وهو كذوب) ،وقبل ذلك قوله تعاىل:
﴿ يَعِ ُد ُه ْم َويَُنِّي ِه ْم َوَما يَعِ ُد ُه ُم الشَّْيطَا ُن إَِّال غُُر ًورا ﴾ (النساء )120:فاخلشية
أن أيتيه نفر منهم ويعرضوا عليه أن خيدموه لصالحه ودينه حىت يوقعوه يف
حباهلم أجنروه إىل الشرك والعقائد الباطلة ،وغري ذلك من الفساد.
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املبحث الرابع

ما يتعلق بكتب هللا تعاىل

 .1127ما املقصود هبذا العنوان؟
هو االعتقاد اجلازم أبن هناك كتبا نزلت من عند هللا تعاىل ح ًقا ،وأهنا كالم هللا
منزلة غري خملوقة.
تعاىلّ ،
 .1128ما أمساء الكتب اليت أنزهلا على الناس؟
 صحف إبراهيم ﷺ. التوراة :أنزهلا هللا تعاىل على موسى ﷺ. اإلجنيل :أنزله هللا تعاىل على عيسى ﷺ. الزبور الذي أنزله هللا تعاىل على داود ﷺ. القرآن :نزل على نبينا حممد ﷺ. .1129هل هذه مجيع الكتب اليت جاءت للناس؟
ال ،فهناك غريها مما مل نعلم عنه ،ومل يبلغنا نص صحيح عنها.
 .1130ما العمل مع الكتب اليت مل نعلم ابمسها؟
ما مل نعلم امسه منها فنؤمن به إيا ًان جممالً.
 .1131األخبار الواردة يف الكتب املنزلة كيف نتعامل معها؟

ُيرف من
تصديق ما ّ
صح من أخبارها؛ كأخبار القرآن ،وأخبار ما مل يبدل أو ّ
الكتب السابقة.
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 .1132هل األحكام العقديّة خمتلفة بني الكتب املنزلة من هللا؟

ال ،إذ كلها تدعو إىل عقيدة واحدة ،وهي كيفية حتقيق العبودية هلل وحده.

 .1133هل األحكام التعبدية خمتلفة بني الكتب املنزلة؟
نعم ،خمتلفة ،فلكل أمة شريعتها التعبّدية.
 .1134هل ممكن العمل بشريعة األمم السابقة؟
ال ،إذ مجيع الكتب السابقة نُسخت شرائعها ابلقرآن الكرمي ،وبناءً عليه فال
جيوز العمل أبي حك ٍم من أحكام الكتب السابقة.
 .1135ما مكانة القرآن بني بقية الكتب املنزلة؟

هو أفضلها وأمجعها وآخرها ،وهو املهيمن عليها ،وأنه احملفوظ من الزايدة
حلَافِظُو َن﴾ (احلجر)9:
والنقصان ،قال تعاىل ﴿:إِ َّان َْحن ُن نََّزلْنَا ال ِّذ ْكَر َوإِ َّان لَهُ َ

 .1136ما واجبنا جتاه القرآن الكرمي؟
الواجبات كثرية ،منها:
ب عنه وحتكيمه يف حياتنا ،ألنه مصدر عز هذه األمة.
 وجوب الذ ّ نشر االعتقاد الصحيح الذي فيه ،وكشف الدعاوى اليت تريد احلط منقدره ،وزعزعة الثقة فيه من الدعاوى اليت يُراد منها إبعاد األمة عن القرآن
واإلقبال على غريه.
س إال من كان على
 حتقيق كمال اإليان ابلقرآن إبكمال تعظيمه ،فال ي ّطهارة اتمة من احلدث واخلبث ،وأن ال يقرأه يف أماكن اللغو والرفث
والفسوق ،وأال يتهنه ٍ
بقول أو ٍ
فعل.
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 .1137ما مثرات اإلميان ابلكتب؟

مثرات اإليان ابلكتب كثرية ،أذكر منها ما أييت:

األوىل :العلم بكبري عناية هللا تعاىل ورمحته بعباده ،حيث مل يتكهم يف جهل ،بل
لتعرفهم كيف يعبدون هللا تعاىل،
أنزل هلم كتبًا ،وجعلها نوًرا وهدى للناس ّ
وهتديهم إىل الصراط املستقيم واملنهج القومي.
وتعلما وتدبًرا
الثانية :السعي احلثيث يف طلب اهلداية من القرآن؛ قراءة وحفظًا ً
مردا عند التنازع ،واستشفاءً به ،وغري ذلك من سبل
وعمالً
وحتكيما و ً
ً
االهتداء به.
الثالثة :العلم حبكمة هللا تعاىل يف شرعه ،حيث جعل لكل قوم ما يناسبهم من
ِ
ِ
ِ ِ
اجا﴾ (املائدة)48:
التشريع ،قال تعاىل ﴿ :ل ُك ٍّل َج َع ْلنَا مْن ُك ْم ش ْر َعةً َومْن َه ً
 .1138هل تكفل تعاىل حبفظ الكتب السماوية السابقة؟
ال ،مل يتكفل حبفظها ،بل ترك حفظها لعلمائهم وأحبارهم.
 .1139ما دليل هذا؟
قال تعاىل﴿:إِ َّان أَنْ َزلْنَا التَّ ْوَراةَ فِي َها
ِِ
الرَّابنِيّو َن َو ْاألَ ْحبَ ُار
ادوا َو َّ
للَّذي َن َه ُ
ش َه َداءَ﴾ (املائدة)44:
ُ

ِ ِ َّ ِ
ين أَ ْسلَ ُموا
ُه ًدى َونُ ٌ
ور َُْي ُك ُم هبَا النَّبيّو َن الذ َ
ِ
استُ ْح ِفظُوا ِمن كِتَ ِ
اللِ َوَكانُوا َعلَْي ِه
اب َّ
مبَا ْ
ْ

 .1140ما احلكمة من تركهم حي ّرفون ما عندهم من كتب؟

احلكمة  -وهللا أعلم  -أن هللا سبق يف علمه أن هذه الكتب خاصة لقوم
وليس لغريهم ،وسينزل كتااب خامتا بشريعته ويكون للناس كافا وانسخا ملا سبقه
من أحكام ،وصاحلا أبحكامه لكل زمان ومكان إىل يوم القيامة ،أال وهو
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القرآن ،قال تعاىل ﴿:وأَنْزلْنَا إِلَيك الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق م ِ ِ
ني يَ َديْ ِه ِم َن
ص ّدقًا ل َما بَْ َ
َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
الْ ِكتَا ِ
ب َوُم َهْي ِمنًا َعلَْي ِه ﴾ (املائدة)48:
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املبحث اخلامس

اإلميان ابلرسل واألنبياء

1

 .1141ما املقصود هبذا العنوان؟
هو كيفية حتقيق االعتقاد أبن هللا اختار طائفة من الناس ليبلّغوا شرعه تعاىل،
وأيّدهم مبعجزات وآايت ابهرة دالة على صدق اخلرب منهم.
 .1142هل بعث هللا سبحانه يف األمم السابقة لكل واحدة منها رسوال؟
نعم ،بعث هللا تعاىل يف كل ٍ
أمة رسوالً لدعوهتم للخري ،قال تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد بَ َعثْ نَا
الل و ِ
ٍ
ِ
وت﴾ (النحل.)36:
اجتَنبُوا الطَّاغُ َ
ِيف ُك ِّل أ َُّمة َر ُس ًوال أَن ا ْعبُ ُدوا ََّ َ ْ
 .1143هل بني األنبياء اختالف يف دعوهتم؟
ال ،دينهم وعقيدهتم واحدة ،لكن شرائعهم خمتلفة يف العمل ،قال تعاىل ﴿:لِ ُك ٍّل
ِ
ِ
ِ
اجا﴾ (املائدة )48:وقال ( :ا ْألَنْبِيَاءُ إِ ْخ َوةٌ لِ َع َّال ٍت،2
َج َع ْلنَا مْن ُك ْم ش ْر َعةً َومْن َه ً
أ َُّمها ُهتُم َش َّىت وِدينُهم و ِ
اح ٌد) .رواه أمحد ( )124 /1رقم ()43
َ ْ
َ ُْ َ
 .1144ما القول مع من يؤمن ببعض األنبياء ويكفر آبخرين؟
واجب اإليان أبن رسالتهم مجيعا ح ٌق من هللا تعاىل ،فمن كفر برسالة واحد
منهم فقد كفر ابجلميع.
 .1145ما دليل هذا التقرير؟
ِ َّ ِ
اللِ َوُر ُسلِ ِه
ني َّ
ين يَ ْك ُف ُرو َن ِاب َّللِ َوُر ُسلِ ِه َويُِر ُ
يدو َن أَ ْن يُ َفِّرقُوا بَْ َ
قال تعاىل﴿ :إ َّن الذ َ
 - 1ملزيد من الفائدة ،انصح بقراءة كتاب الدكتور عمر األشقر :الرسل والرساالت.
 - 2أي األب واحد ،واألم خمتلفة ،وهذا تشبيه على وحدة األصل وهي العقيدة ،واختالف الشرائع .
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َّخ ُذوا ب ِ
يدو َن أَ ْن ي ت ِ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَ ْع ٍ
َويَ ُقولُو َن نُ ْؤِم ُن بِبَ ْع ٍ
ك َسبِ ًيال﴾
ض َويُِر ُ
ني َذل َ
َْ َ
َ
(النساء)150:

 .1146ماذا يرتتب على القول السابق؟
يتتب عليه أن النصارى الذين كفروا برسالة حممد ﷺ هم يف احلقيقة ك ّفار بكل
الرساالت؛ من رسالة عيسى وموسى وإبراهيم ونوح عليهم الصالة والسالم.
 .1147ما أمساء من نعلمهم من األنبياء؟
من ذلك :آدم ،وإبراهيم ،وإمساعيل ،وحممد ،وموسى ،وعيسى ،ونوح ،وهود،
وصاحل ،وشعيب ،وداود ،وسليمان ،وأيوب ،ويونس وهو ذو النون ،وذا
الكفل ،واليسع ،ولوط ،وهارون ،وإسحاق ،ويعقوب ،وزكراي ،وُيىي ،وإدريس،
وإلياس ،واألسباط وهم يف بين إسرائيل ،عليهم السالم.
 .1148ما الدليل الوارد يف بيان أمساء األنبياء؟
ك ح َّجتُنَا آتَي نَاها إِب را ِهيم علَى قَوِم ِه نَرفَع درج ٍ
ِ
ات َم ْن
ْ َ َْ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ
 قال تعاىلَ ﴿:وت ْل َ ُِ ِ
وب ُكال َه َديْنَا
نَ َشاءُ إِ َّن َربَّ َ
ك َحك ٌيم َعل ٌيم (َ )83وَوَهْب نَا لَهُ إِ ْس َحا َق َويَ ْع ُق َ
ِِ
ِ
ِ
ف َوُمو َسى
وس َ
َونُو ًحا َه َديْنَا م ْن قَ ْب ُل َوم ْن ذُ ِّريَّته َد ُاو َ
ود َو ُسلَْي َما َن َوأَيّ َ
وب َويُ ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اس ُكلٌّ
َوَها ُرو َن َوَك َذل َ
ك َْجن ِزي الْ ُم ْحسن َ
يسى َوإلْيَ َ
ني (َ )84وَزَكرَّاي َوَُْي َىي َوع َ
ِمن َّ ِِ
ني ﴾ (األنعام)85-83:
الصاحل َ
َ
ِ
ِ
ِ
ني م ْن بَ ْعده َوأ َْو َحْي نَا
ك َك َما أَْو َحْي نَا إِ َىل نُ ٍ
 وقال تعاىل﴿:إِ َّان أَْو َحْي نَا إِلَْي َوح َوالنَّبِيِّ َ
اق وي ع ُقوب و ْاأل ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
س
يل َوإِ ْس َح َ َ َ ْ َ َ ْ
َسبَاط َوعي َسى َوأَيّ َ
إ َىل إبْ َراه َيم َوإ ْمسَاع َ
وب َويُونُ َ
ك ِم ْن
اه ْم َعلَْي َ
صْ
صنَ ُ
َوَه ُارو َن َو ُسلَْي َما َن َوآتَ ْي نَا َدا ُووَد َزبُوًرا (َ )163وُر ُس ًال قَ ْد قَ َ
ِ
يما (( ﴾)164النساء).
ص ُه ْم َعلَْي َ
صْ
قَ ْب ُل َوُر ُس ًال َملْ نَ ْق ُ
ك َوَكلَّ َم ا َّللُ ُم َ
وسى تَ ْكل ً
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 .1149هل هناك من أنبياء أو رسل مل يذكر الشرع أمساءهم؟
نعم ،هناك الكثري ممن مل يذكر الشرع أمساءهم.

 .1150ما الواجب علينا مع من مل نعلم امسه صراحة من األنبياء؟
من مل نعلم امسه منهم فإننا نؤمن به ً
إياان جممالً ،كما قال تعاىلَ ﴿ :وُر ُس ًال َملْ
ك ﴾ (النساء. )164:
ص ُه ْم َعلَْي َ
صْ
نَ ْق ُ
 .1151كم عدد األنبياء والرسل؟
عن أيب ذر  قال :قلت اي رسول هللا ،كم املرسلون؟ قال ﷺ( :ثالمثائة
وبضعة عشر ،مجّا غفريا)  .رواه أمحد ()21546
ويف رواية أيب أمامة ،قال أبو ذر  :قلت اي رسول هللا ،كم وفاء عدة األنبياء؟
قال ﷺ( :مائة ألف ،وأربعة وعشرون ألفا ،والرسل من ذلك ثالمثائة ومخسة
عشر ،مجْا غفريا) .رواه أمحد ( ،)21586صححه األلباين يف مشكاة املصابيح ( .)5737
 .1152كيف حن ّقق اإلميان مع أخبار األنبياء؟
صح من أخبارهم مع أممهم ،وهذا داخل يف اإليان
يتحقق ذلك بتصديق ما ّ
أبخبار القرآن ،فأخبارهم صدق وحق ال يتطرق إليها الكذب بو ٍ
جه من الوجوه.
 .1153ما الواجب علينا مع شريعة النيب ﷺ؟
ك َال يُ ْؤِمنُو َن َح َّىت
الواجب علينا العمل بشريعة نبينا ﷺ ،قال تعاىل ﴿:فَ َال َوَربِّ َ
ِ
ِ
ِ
ت َويُ َسلِّ ُموا
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ َال َِجي ُدوا ِيف أَنْ ُف ِس ِه ْم َحَر ًجا ممَّا قَ َ
ضْي َ
ُُيَ ّك ُمو َك ف َ
ِ
يما﴾ (النساء)65:
تَ ْسل ً
احملمدية لإلنس فقط؟
 .1154هل الرسالة ّ
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اك إَِّال
ال ،بل رسالته ﷺ عامة للثقلني؛ اإلنس واجلن ،قال تعاىلَ ﴿:وَما أَْر َس ْلنَ َ
ِ
َكافَّةً لِلنَّ ِ ِ
ث إِ َىل قَ ْوِم ِه
يب يُْب َع ُ
اس بَش ًريا َونَذيًرا ﴾ (سبا )28:وقال َ ( :وَكا َن النَِّ ّ
خ َّ ِ
امةً) .رواه البخاري (.)335
ت إِ َىل النَّا ِس َع َّ
اصةً َوبُعثْ ُ
َ
 .1155هل النبوة مكتسبة ،أم أساسها االصطفاء واالختيار من هللا؟
ص ابهلل تعاىل ،قال تعاىل:
النبوة مبناها على االصطفاء واالختيار ،وهو خا ٌ
صطَِفي ِم َن
ث َْجي َع ُل ِر َسالَتَهُ﴾ (األنعام ،)124:وقال تعاىلَّ ﴿:
﴿ َّ
اللُ أ َْعلَ ُم َحْي ُ
اللُ يَ ْ
الْ َم َالئِ َك ِة ُر ُس ًال َوِم َن الن ِ
َّاس ﴾ (احلج.)75:
 .1156ما ُحكم القول أبهنا مكتسبة وفق القدرة الذاتية؟
مكذب للنص الصريح القاطع.
كفرا وخرو ًجا عن امللة؛ ألنه
ٌ
القول هبذا يعترب ً
 .1157ما خطورة القول السابق؟
ختِم يب النبيون) ،رواه مسلم
هذا يفضي إىل ا ّدعاء النبوة بعده ﷺ ،قال ﷺ( :و ُ
يب ِم ْن
اعةُ َح َّىت يُْب َع َ
وم ال َّس َ
( ،)523وقال ﷺَ( :ال تَ ُق ُ
ث َد َّجالُو َن َك َّذابُو َن قَ ِر ٌ
ثََالثِنيُ ،كلّهم ي زعم أَنَّه رس ُ ِ
يب بَ ْع ِدي).
ني َال نَِ َّ
ول هللا" .وقال َ ":وأ ََان َخا َمتُ النَّبِيِّ َ
َ ُ ْ َْ ُ ُ ُ َ ُ
رواه أمحد ()22395

 .1158من القائل أبن النبوة من األمور اليت ميكن اكتساهبا ابلعلم والقدرة؟
هذا وقع عند الفالسفة ،وهو من أابطيلهم.
 .1159ما الفرق بني النيب والرسول؟

الرسول :من جاء بشرع جديد.
ددا لشريعة من قبله.
والنيب :من جاء انشًرا أو جم ً
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 .1160كيف جنمع بني قوله تعاىل﴿:ال نُـف ِّر ُق ب ْني أح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه﴾
وبني قوله تعاىل ﴿:ال نُـف ِّر ُق ب ْني أح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه ﴾ (البقرة )253 :؟
ال اختالف يف ذلك البتة ،وبيانه أن يُقال :ال نفرق بني الرسل يف أصل اإليان
برسالتهم ،وأهنا ح ٌق وصدق من عند هللا تعاىل ،فهم هبذا االعتبار ال نفرق بني
أحد منهم ،لكننا نعلم أن هناك تفاصل بينهم مبا أكرمهم هللا من معجزات أو
خصائص.
(البقرة)285 :

 .1161ما هو التفريق املنهي عنه؟
املنهي عنه أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض ،كما ورد ذلك يف قوله تعاىل:
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَ ْع ٍ
اللِ َوُر ُسلِ ِه َويَ ُقولُو َن نُ ْؤِم ُن بِبَ ْع ٍ
ض
ني َّ
﴿ َويُِر ُ
يدو َن أَ ْن يُ َفِّرقُوا بَْ َ
يدو َن أَ ْن ي تَّ ِخ ُذوا ب ِ
ك َسبِ ًيال﴾ (النساء.)150:
َويُِر ُ
ني َذل َ
َْ َ
َ
 .1162هل هناك هني نبوي يف قضية التفاضل بني األنبياء؟
نعم ،فعن أيب سعيد اخلدري  أنه قال :جاء رجل من اليهود إىل النيب ﷺ
قد لطم وجهه ،وقال :اي حممد ،إن رجالً من أصحابك من األنصار لطم
وجهي! قال( :ادعوه) ،فدعوه ،قال( :مل لطمت وجهه؟) قال :اي رسول ا ّلل،
إين مررت ابليهودي فسمعته يقول :والذي اصطفى موسى على البشر ،قلت:
وعلى حممد؟ قال :وعلى حممد .وأخذتين غضبة فلطمته ،فقال ﷺ( :ال
خت ّريوين من بني األنبياء ،فإن الناس يُصعقون يوم القيامة ،فأكون أول من يفيق،
فإذا أان مبوسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فال أدري أفاق قبلي ،أم جوزي
بصعقة الطور) .رواه البخاري (.)4638
ختريون بني األنبياء) وورد أيضا:
 .1163كيف التوفيق بني قول النيب ﷺ( :ال ّ
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(ال تفضلون على يونس بن مىت)  ،مع قوله ﷺ ( :أان سيد ولد آدم) ،هل
هناك من تعارض؟
مراده ﷺ أن ال يُنتقص األنبياء ،ويونس ﷺ بسبب ما حصل له من مغاضبة
قومه ،وذهابه عنهم؛ فيأيت الحقا من ينتقص من قدره بعض السفهاء ويتطاول
عليه ،وقيل أن النهي حممول على ما إذا كان التفضيل على وجه احلمية والعصبية
وهوى النفس ،وهذا منهي عنه ،أو يكون التفضيل على وجه الفخر.
 .1164يف أي اجلوانب يكون التفاضل بينهم ،عليهم الصالة والسالم؟
يكون ابعتبار الشرائع اليت بعثوا هبا واملعجزات والرباهني اليت أيدوا هبا والفضائل
اليت ثبتت آلحادهم؛ فإن بعضهم أفضل من بعض هبذا االعتبار ،ويفسر ذلك
الل ورفَع ب عضهم درج ٍ
ِ
ات﴾ (البقرة.)253 :
قوله تعاىل ﴿:مْن ُه ْم َم ْن َكلَّ َم َُّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
 .1165أيهما أفضل األنبياء أم الرسل؟
املتقرر أن الرسل أفضل من األنبياء.
 .1166من أفضل الرسل؟

أفضلهم أولوا العزم املذكورون ،وهم :حممد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح،
وعلى مجيع أنبياء هللا ورسله أفضل الصالة وأمت التسليم.

 .1167ما الدليل على هذا؟
قال تعاىل ﴿:وإِ ْذ أَخ ْذ َان ِمن النَّبِيِني ِميثاقَهم وِمْنك وِمن نُ ٍ ِ ِ
وسى
َ َ
َ ّ َ َ ُْ َ َ َ ْ
وح َوإبْ َراه َيم َوُم َ
ِ
َخ ْذ َان ِمْن ُه ْم ِميثَاقًا َغلِيظًا﴾ (األحزاب)7:
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ َوأ َ
َوع َ
 .1168ما وظيفة الرسل عليهم السالم؟
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للرسل عدة وظائف ،منها:

ني ﴾
 البالغ املبني ،قال تعاىل ﴿ :فَ َه ْل َعلَى الّر ُس ِل إَِّال الْبَ َالغُ الْ ُمبِ ُ(النحل)35:

اللِ َعلَى
 الدعوة إىل هللا تعاىل ،قال تعاىل﴿:قُ ْل َه ِذهِ َسبِيلِي أ َْدعُو إِ َىل َّصريةٍ أ ََان وم ِن اتَّب ع ِين وسبحا َن َِّ
ِ
ِ
ِ
ني ﴾ (يوسف)108:
الل َوَما أَ َان م َن الْ ُم ْش ِرك َ
بَ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ
ِ
ِِ
ين ﴾ (النساء)165:
 التبشري واإلنذار ،قال تعاىلُ ﴿:ر ُس ًال ُمبَ ّش ِري َن َوُمْنذر َِ
ِ
ني َر ُس ًوال
 إصالح النفوس وتزكيتها ،قال تعاىلُ ﴿:ه َو الَّذي بَ َع َث ِيف ْاأل ُّميِّ َ
ِ
ِ
ِمْن هم ي ْت لُو علَي ِهم ِِ ِ
احلِ ْك َمةَ َوإِ ْن َكانُوا ِم ْن
اب َو ْ
آايته َويزَُّكي ِه ْم َويُ َعلّ ُم ُه ُم الْكتَ َ
ُْ َ َ ْ ْ َ
ِ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ (اجلمعة )2:أي إبرسال الرسل وإنزال الكتب.
قَ ْب ُل لَفي َ
 -تقومي األفكار املنحرفة والعقائد الزائغة ،ويدل عليها كل آية فيها األمر

ابلتوحيد والنهي عن الشرك ومتابعة اآلابء على الباطل وتفنيد عبادة
جدا.
األصنام وهي كثرية ً
 إقامة احلجة ،قال تعاىل ﴿:لِئَ َّال يَ ُكو َن لِلنَّ ِاللِ ُح َّجةٌ بَ ْع َد الّر ُس ِل﴾
اس َعلَى َّ
(النساء)165:

 سياسة األمم وفصل احلكومات بني أفرادها ابحلق والعدل ،قال تعاىل:ود إِ َّان َج َع ْلنَا َك َخلِي َفةً ِيف ْاألَْر ِ
ني النَّا ِس ِاب ْحلَِّق َوَال تَتَّبِ ِع
﴿ َاي َد ُاو ُ
اح ُك ْم بَْ َ
ض فَ ْ
ا ْهلوى فَي ِ
اللِ ﴾ (ص)26:
ك َع ْن َسبِ ِيل َّ
ضلَّ َ
ََ ُ
 .1169ما األحكام اليت اختص هبا األنبياء؟
من األحكام اليت اختص هبا األنبياء:

يل َه َذا
منها :الوحي الذي ُيصل به النبوة والرسالة ،قال تعاىلَ ﴿:وأُو ِح َي إِ ََّ
ك ْم بِ ِه َوَم ْن بَلَ َغ ﴾ (األنعام)19:
الْ ُق ْرآ ُن ِألُنْ ِذ َرُ
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ومنها :العصمة ،فاألنبياء معصومون فيما يبلغونه من وحي هللا جل وعال،
ومعصومون من الكبائر ،وأما الصغائر فإن الواحد منهم إذا وقع فيه
ابدر ابلتوبة منها ،وال يكن أب ًدا أن يداوم عليها.

ومنها :أنه تنام أعينهم وال تنام قلوهبم ،فقد ورد عن أنس  يف حديث
اإلسراء" :والنيب ﷺ انئمة عيناه ،وال ينام قلبه ،وكذلك األنبياء تنام
أعينهم وال تنام قلوهبم" .رواه البخاري ) ، (3570ويف الصحيح أن النيب
ﷺ قال( :اي عائشة إن عيين تنامان ،وال ينام قليب) .رواه البخاري
( ،)1096ومسلم(.)125

ومنها :أهنم خي ّريون عند املوت ،فعن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول
هللا ﷺ( :ما من نيب يرض إال خري بني الدنيا واآلخرة) رواه البخاري
( ،)4586وعنها أهنا مسعت منه ﷺ أنه قال قبل قبضه( :يف الرفيق
األعلى) ثالاثً ،مث قضى .رواه البخاري ()4438
ومنها :أن األنبياء يُقربون حيث يوتون ،قال ﷺ( :مل يُقرب نيب إال حيث
يوت) رواه أمحد ( ،)27ولذلك دفن النيب ﷺ يف حجرة عائشة رضي هللا
عنها؛ ألنه قبض فيها.

حرم
حمرم على األرض أن أتكل أجساد األنبياء ،قال ﷺ( :إن هللا ّ
ومنهاّ :
على األرض أن أتكل أجساد األنبياء) .رواه التمذي (.)1047
صح عنه ﷺ أنه قال( :األنبياء
ومنها :أهنم أحياء يف قبورهم ويصلون ،فقد ّ
أحياءٌ يف قبورهم يصلون) .رواه البزار ( ،)6888وورد أن النيب قال ﷺ:
رت على أخي موسى ليلة أسري يب عند الكثيب األمحر وهو قائم
(مر ُ
يصلي يف قربه) .راه مسلم (.)2375
369

 .1170ما مثرات اإلميان ابلرسل؟
من تلك الثمرات:

األوىل :العلم بكبري رمحة هللا تعاىل بعباده وعنايته هبم ،حيث أرسل هلم الرسل،
ليهديهم إىل الصراط املستقيم على أيديهم ،ويبينوا هلم كيف يعبدون
هللا تعاىل؛ ألن العقل البشري ال يستقل مبعرفة ذلك .
الثانية :شكره جل وعال على هذه النعمة العظيمة.
الثالثة :حمبة الرسل وتعظيمهم والثناء عليهم مبا يليق هبم ،وألهنم قاموا مبا
أوجب هللا عليهم من إبالغ الشريعة على أمت الوجوه.
 .1171ما الواجب علينا حنو الرسل؟

الواجب علينا جتاههم فهو اآليت:
 /1جيب علينا تصديق رسل هللا مجيعاً ،بعد اإليان هبم وبرسالتهم وأن ال نفرق
بينهم ،فمن ّفرق بني رسل هللا ،فآمن ببعضهم وكفر ابآلخرين ،أو صدق
بعضهم وكذب بعضاً ،كان من الكافرين ،بنص القرآن الكرمي ،قال هللا
ِ ِ
ِ
ين َع َذا ًاب ُم ِهينًا﴾
تعاىل﴿ :أُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن َحقا َوأَ ْعتَ ْد َان ل ْل َكاف ِر َ
(النساء.)151:

 /2جيب علينا أن نؤمن أن كل رسول أرسله هللا أ ّدى أمانته ،وبلغ رسالته على
الوجه األكمل ،وبينها بياانً واضحاً كافياً.
ول
الر ُس َ
 /3علينا طاعتهم وعدم خمالفتهم؛ ألن ذلك من طاعة هللاَ ﴿ :م ْن يُ ِط ِع َّ
اك َعلَْي ِه ْم َح ِفيظًا﴾ (النساء ،)80:وقال
اع َّ
اللَ َوَم ْن تَ َوَّىل فَ َما أَْر َس ْلنَ َ
فَ َق ْد أَطَ َ
تعاىل ﴿:وما أَرس ْلنَا ِمن رس ٍ ِ
اللِ ﴾ (النساء)64:
اع إبِِ ْذ ِن َّ
ول إَِّال ليُطَ َ
ََ ْ َ ْ َ ُ
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 /4أن نعتقد أبهنم أكمل خلقاً وعلماً وعمالً وفضالً وصدقاً ،وأن هللا ميزهم
بفضائل ال تتوفر لغريهم ،وعصمهم ،ونزههم عن الكذب واخليانة.
 /5أن نؤمن أبن رسل هللا مجيعاً كانوا رجاالً من البشر ،ومل يبعث هللا أنثى ،قال
ِ
ك إَِّال ِر َجاًال نُو ِحي إِلَْي ِه ْم ِم ْن أ َْه ِل الْ ُقَرى﴾
تعاىلَ ﴿ :وَما أ َْر َس ْلنَا ِم ْن قَْبل َ
(يوسف)109:

 /6اإليان أبن هللا تعاىل اختارهم من الرجال ومل خيصهم بطبائع أخرى غري
ِ
الطبائع البشرية ،قال تعاىل﴿ :وما أَرس ْلنَا قَب لَ َ ِ
ني إَِّال إِ َّهنُْم
ك م َن الْ ُم ْر َسل َ
ََ ْ َ ْ
لَيأْ ُكلُو َن الطَّعام ويَْشو َن ِيف ْاألَسو ِاق وجع ْلنَا ب عض ُكم لِب ع ٍ ِ
صِربُو َن
َََ ُ
ض فْت نَةً أَتَ ْ
ْ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ
َ
ك بِ
ص ًريا ﴾ (الفرقان ،)20:ويتعرضون ،ويناهلم االضطهاد ،وأهنم
َوَكا َن َربّ َ َ
يوتون ،وقد يقتلون بغري حق ،وأهنم يتأملون ،ويصيبهم املرض ،وسائر
األعراض البشرية اليت ال تؤدي إىل نقص مراتبهم العالية بني اخللق ،قال
ول قَ ْد خلَ ِ ِ ِ
ات أ َْو قُتِ َل
تعاىلَ ﴿:وَما ُحمَ َّم ٌد إَِّال َر ُس ٌ
َ ْ
ت م ْن قَ ْبله الّر ُس ُل أَفَِإ ْن َم َ
انْ َقلَْب تُ ْم َعلَى أَ ْع َقابِ ُك ْم﴾ (حممد ،)144:وهلم أزوج وذرية :قال تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد
ِ
اجا َوذُ ِّريَّةً ﴾ (الرعد. )38:
أَْر َس ْلنَا ُر ُس ًال ِم ْن قَ ْبل َ
ك َو َج َع ْلنَا َهلُْم أ َْزَو ً
 /7اإليان أهنم ال يلكون شيئاً من خصائص األلوهية ،فال يتصرفون يف
الكون ،وال يلكون النفع أو الضر ،وال يؤثرون يف إرادة هللا ،وال يعلمون
الغيب إال أن يطلعهم هللا عليه {:قُل َال أَملِ ُ ِ ِ
ضرا إَِّال َما
ك لنَ ْفسي نَ ْف ًعا َوَال َ
ْ ْ
ت ِمن ْ ِ
ِ
ين ال ّسوءُ إِ ْن
َشاءَ َّ
اللُ َولَ ْو ُكْن ُ
ب َال ْستَكْثَ ْر ُ َ
ت أ َْعلَ ُم الْغَْي َ
اخلَْري َوَما َم َّس َ
ِ ِ
ير َوبَ ِشريٌ لَِق ْوٍم يُ ْؤِمنُو َن} (األعراف)188:
أ ََان إَّال نَذ ٌ
 /8جيب علينا أن نؤمن أبن هللا أيدهم ابملعجزات الباهرات واآلايت الظاهرات؛
الدالة على صدقهم فيما جاءوا به.
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 /9أن نؤمن أن أفضلهم هو نبينا حممد ﷺ؛ وأهنم يتفاضلون يف املنازل عند
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ك الّر ُس ُل فَ َّ
ض ِمْن ُه ْم َم ْن َكلَّ َم َّ
هللا ،قال تعاىل {:تِْل َ
ض ْلنَا بَ ْع َ
اللُ
ات وآتَي نَا ِعيسى ابن مرَمي الْب يِنَ ِ
ٍ
ات َوأَيَّ ْد َانهُ بُِرو ِح
َوَرفَ َع بَ ْع َ
ض ُه ْم َد َر َج َ ْ
َ ْ َ َ ْ َ َّ
الْ ُق ُد ِ
س} (البقرة)253 :
 .1172ما خصائص الرسالة احملمدية؟

ختتص الرسالة احملمدية جبملة من اخلصائص ،أذكر منها:
 /1أهنا خامتة الرساالت ،قال تعاىلَ {:ما َكا َن ُحمَ َّم ٌد أ ََاب أَ َح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم
ٍ ِ
ول َِّ
ني وَكا َن َّ ِ
ِِ
يما} (األحزاب)40:
َولَ ِك ْن َر ُس َ
اللُ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ً
الل َو َخ َامتَ النَّبيّ َ َ
 /2أهنا انسخة للرساالت السابقة ،فال يقبل هللا من أحد ديناً إال ابتباع حممد
ﷺ ،قال تعاىل{:وَم ْن يَْب تَ ِغ َغ ْري ِْ
اإل ْس َالِم ِدينًا فَلَ ْن يُ ْقبَ َل ِمْنهُ َوُه َو ِيف
َ
َ
َّ ِ
ِ
ِِ ِ
س ُحمَ َّم ٍد
ْاآلخَرة م َن ا ْخلَاس ِر َ
ين} (آل عمران ،)85:وقال َ ( :والذي نَ ْف ُ
بِي ِدهَِ ،ال يسمع ِيب أَح ٌد ِمن ه ِذهِ ْاألَُّم ِة ي ه ِ
ود ٌّ
صَرِاينٌُّ ،مثَّ يَُو ُ
يَ ،وَال نَ ْ
َ ْ َ
ت َوَملْ
َُ
َ
ََُْ
ِ
ي ْؤِمن ِابلَّ ِذي أُرِس ْل ِِ
َصح ِ
اب النَّا ِر) .رواه مسلم (.)153
ْ ُ
ت به ،إَِّال َكا َن م ْن أ ْ َ
ُ ْ
 /3أهنا عامة إىل الثَقلني :اجلن واإلنس ،قال تعاىل مبينا قول اجلنَ { :ايقَ ْوَمنَا
ِ
ِ
اللِ و ِآمنُوا بِِه ي ْغ ِفر لَ ُكم ِمن ذُنُوبِ ُكم وُِجيرُكم ِمن َع َذ ٍ
اب
ْ َ ْْ ْ
َ ْ ْ ْ
أَجيبُوا َداع َي َّ َ
اك إَِّال َكافَّةً لِلنَّا ِس بَ ِش ًريا
أَلِي ٍم}(األحقاف ،)31:وقال تعاىلَ {:وَما أ َْر َس ْلنَ َ
َونَ ِذيًرا َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
ت َعلَى
َّاس َال يَ ْعلَ ُمو َن} (سبأ ،)28:وقال ( : فُ ِّ
ض ْل ُ
ب ،وأ ِ
ت :أُ ْع ِطيت جو ِامع الْ َكلِِم ،ونُ ِ
ِ ِ ٍ
ص ْر ُ ِ ِ
ُحلَّ ْ ِ
يل
ْاألَنْبِيَاء بِس ّ
ُ ََ َ
ت ابلّر ْع َ
َ
ت َ
ِ
ِ
الْغَنَائِ ُمَ ،و ُجعِلَ ْ ِ
اخلَْل ِق َكافَّةً،
ت إِ َىل ْ
ض طَ ُه ًورا َوَم ْسج ًداَ ،وأُْرس ْل ُ
يل ْاألَْر ُ
ت َ
ختِم ِيب النَّبِيّو َن) .رواه مسلم (.)523
َو ُ َ َ
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املبحث السادس

ما يتعلق ابإلسراء واملعراج

1

 .1173ما عقيدة أهل السنة يف قضية اإلسراء واملعراج؟
يعتقدون االعتقاد اجلازم الذي أن هللا تعاىل قد أسرى بعبده ورسوله ﷺ من
املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ،مث عرج به إىل السماء حىت بلغ السماء
مناما.
السابعة يف ليلة واحدة ،وأن ذلك كان بروحه وجسده ،وكان يقظة ال ً
 .1174ما األدلة على وقوع هذه احلادثة؟
قال تعاىلُ {:سْب َحا َن الَّ ِذي أَ ْسَرى بِ َعْب ِدهِ لَْي ًال ِم َن الْ َم ْس ِج ِد ا ْحلََرِام إِ َىل الْ َم ْس ِج ِد
ْاألَقْصى الَّ ِذي ابرْكنَا حولَه لِنُ ِريه ِمن ِ
الس ِميع الْب ِ
صريُ} (اإلسراء)1:
َ
آايتنَا إِنَّهُ ُه َو َّ ُ َ
َ َ َ ْ ُ َُ ْ َ
 .1175كم مرة وقع اإلسراء واملعراج ،وأين؟
ذلك كان مرة واحدة ،وكان مبكة.
 .1176ما دليل القول السابق؟

عن أنس عن مالك بن صعصعة  قال :قال النيب ﷺ( :بينا أان عند البيت
بني النائم واليقظان  -وذكر بني الرجلني  -فأتيت بطست من ذهب مآلن
حكمة وإيا ًان فشق من النحر إىل مراق البطن مث غسل البطن مباء زمزم مث ملئ
حكمة وإيا ًان ،وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق احلمار -الرباق،-
فانطلقت مع جربيل حىت أتينا السماء الدنيا ،قيل :من هذا؟ قال :جربيل.
قيل :من معك؟ قال :حممد .قيل :وقد أُرسل إليه ؟ قال :نعم .قيل :مرحبًا به

 - 1انصح مبراجعة كتيب :اإلسراء واملعراج الرواية املتكاملة ،للدكتور حممد رزق طرهوين
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ولنعم اجمليء جاء ،فأتيت على آدم فسلمت عليه ،فقال :مرحبًا بك من ابن
ونيب.
فأتينا السماء الثانية ،قيل :من هذا؟ قال :جربيل .قيل :ومن معك؟ قال:
حممد ﷺ  .قيل :أُرسل إليه؟ قال :نعم .وقيل :مرحبًا به ولنعم اجمليء جاء،
فأتيت على عيسى وُيىي فقاال :مرحبًا بك من أخ ونيب.

فأتينا السماء الثالثة ،قيل :من هذا؟ قال :جربيل .قيل :ومن معك؟ قال:
حممد ﷺ .قيل :أُرسل إليه؟ قال :نعم .فقيل :مرحبًا به ولنعم اجمليء جاء،
فأتيت على يوسف فسلمت عليه ،فقال :مرحبًا بك من أخ ونيب.
فأتينا السماء الرابعة ،قيل :من هذا؟ قال  :جربيل .قيل :ومن معك؟ قال:
حممد ﷺ .قيل :أُرسل إليه؟ قال :نعم .قيل :مرحبًا به ولنعم جمليء جاء،
فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال  :مرحبًا بك من أخ ونيب.
فأتينا السماء اخلامسة ،قيل :من هذا ؟ قال :جربيل .قيل :ومن معك ؟
قال :حممد ﷺ .قيل :أُرسل إليه؟ قال :نعم .قيل :مرحبًا به ولنعم اجمليء
جاء ،فأتينا على هارون فسلمت عليه ،فقال :مرحبًا بك من أخ ونيب.
فأتينا السماء السادسة ،قيل :من هذا؟ قال  :جربيل .قيل  :ومن معك.
قال :حممد ﷺ .قيل :أُرسل إليه؟ قال نعم .قيل :مرحبًا به ولنعم اجمليء جاء،
فأتيت على موسى فسلمت عليه ،فقال :مرحبًا بك من أخ ونيب ،فلما
جاوزت بكى ،فقيل :ما أبكاك؟ قال :اي رب هذا الغالم الذي بعث بعدي
يدخل اجلنة من أمته أفضل مما يدخل من أميت.
فأتينا السماء السابعة ،قيل  :من هذا؟ قال :جربيل .قيل :ومن معك؟ قال:
حممد ﷺ .قيل :أُرسل إليه؟ قال :نعم .قيل :مرحبًا به ولنعم اجمليء جاء ،
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فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه ،فقال :مرحبًا بك من ابن ونيب.
فرفع يل البيت املعمور ،فسألت جربيل  ،فقال :هذا البيت املعمور يصلي فيه
كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إليه آخر ما عليهم.
ورفعت سدرة املنتهى ،فإذا نبقها كأنه قالل هجر وورقها كأنه آذان الفيول ،يف
أصلها أربعة أهنار :هنران ابطنان ،وهنران ظاهران ،أما الباطنان ففي اجلنة وأما
علي مخسون صالة ،فأقبلت حىت جئت
الظاهران فالنيل والفرات ،مث فرضت َّ
موسى فقال :ما صنعت؟ قلت :فرضت عل َّي مخسون صالة .قال :أان أعلم
ابلناس منك ،قد عاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة ،وإن أمتك ال تطيق ذلك
فارجع إىل ربك فسله ،فرجعت فسألته فجعلها أربعني ،مث مثله ،مث ثالثني ،مث
عشرا ،فأتيت موسى فقال مثله،
مثله ،فجعل عشرين ،مث مثله  ،فجعل ً
مخسا ،فقال
مخسا ،فأتيت موسى فقال :ما صنعت؟ قلت :جعلها ً
فجعلها ً
مثله ،قلت :سلمت خبري ،فنودي إين قد أمضيت فريضيت وخففت عن
عبادي ،وأجزي احلسنة عشرا) .رواه البخاري ( ،)3207ومسلم (.)164
ً
 .1177ما حكم االحتفال بيوم وليلة اإلسراء واملعراج؟
هذا التخصيص ال جيوز ،وأمر مبتدع.

 .1178ما سبب احلكم السابق؟
فيه أسباب كثرية ،ومنها:
 -ال يُعرف اتريخ لوقوع اإلسراء واملعراج على وجه الدقة والصحة.

 مل يثبت أن النيب ﷺ جعل له مناسبة خاصة له يف املدينة ابلتذ ّكر أوالعبادات.
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 مل يثبت عن أحد من اخللفاء الراشدين ،وال حىت من الصحابة  يفشأن تعاهدهم هلذه القضية أبمر معني من العبادات.
 من اخلطأ القيام بتوقيف مصاحل الناس بتعطل العمل اليومي ،وأيضا عدماالستفادة من تعليم لألوالد يف هذا اليوم بسبب هذه املناسبة ،وها أمٌر مل
أتت به الشريعة ،بل هو غريب عقال وعرفا.
أمر مبتدع مل يثبت
 ختصيص حماضرات تتناول هذه القضية يف اتريخ حمدد ٌعن سلفنا الصاحل رمحهم هللا.
 -إرسال رسائل هتنئة يف هذا اليوم.
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املبحث السابع

اإلميان ابليوم اآلخر

1

 .1179ملاذا أطلقنا على هذا اليوم مصطلح :اليوم اآلخر؟
للداللة على أهنا املرحلة األخرية اليت سيكون فيها اإلنسان.
 .1180ما فوائد اإلميان هبذا اليوم؟
من فوائد اإليان ابليوم اآلخر:
 أن النفس إذا علمت العِوض استعدت للبذل. ظهور آاثر أمساء هللا وصفاته. شفاء صدور املؤمنني واملظلومني. أن املسلم ال يندم على كل عمل عمله ومل ير مثرته يف الدنيا. أن احلساب فردي. احلرص على إرجاع احلق إىل نصابه وأصحابه. .1181ما أقسام اإلميان ابليوم اآلخر؟

مها قسمان :إيان جممل ،وإيان مفصل.

 .1182كيف يتحقق اإلميان اجململ هبذا الركن؟
يتحقق ابإليان بكل ما سيكون بعد املوت ،مما أخربت به األدلة الصحيحة
الصرُية على وجه اإلمجال.

 - 1ملزيد من العلم والفائدة ،انصح بقراءة كتاب الدكتور عمر األشقر :اليوم اآلخر (القيامة الكربى)
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 .1183كيف يتحقق اإلميان املفصل هبذا الركن؟

صب اإليان على كل قضية من قضااي اليوم اآلخر على حدة،
يتحقق أبن ين ّ
مبعىن أن نؤمن بسؤال القرب على حدة ،وبعذابه ونعيمه على حدة ،وابلبعث
واملعاد على حدة ،وهكذا إىل آخر ما أخربت به األدلة.

 .1184ما القضااي اليت يقتضيها اإلميان ابليوم اآلخر؟

هناك قضااي يتضمنها هذا املبحث ،ومنها ابتداء:
القضية األوىل :ما يتعلق أبشراط الساعة الصغرى الكربى.
القضية الثانية :اإليان أبن كل ٍ
أحد سيموت ،فاملوت حتم على كل أح ٍد،
وما سيكون بعده من أمور.

 .1185ما الداللة على أمهية هذا اليوم؟
داللته تظهر من جهتني:
األوىل :أن كل سورة يف القرآن تناولت هذا الركن ابلتذكري أو بيان ما فيه.
الثان :كثرة األمساء املتعلقة هبذا الركن للداللة على عظيم شأنه.
 .1186ما األمساء الواردة هلذا اليوم؟
من تلك األمساء:
القيامة ،اليوم اآلخر ،يوم التناد ،الصاخة ،احلاقة ،الواقعة ،الطامة ،الساعة ،يوم
التغابن ،يوم املعاد ،الزلزلة ،الغاشية ،اليوم املوعود ،يوم احلساب.
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املطلب األول :ما يتعلق أبشراط الساعة

1

 .1187ما تعريف الساعة اصطال ًحا؟
هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة.
 .1188ما سبب التسمية هبذا؟

اع ِة أ ََّاي َن
ك َع ِن َّ
ُمسيت بذلك :ألهنا أتيت بغتة ،كما قال تعاىل {:يَ ْسأَلُونَ َ
الس َ
ُم ْر َسا َها قُ ْل إَِّمنَا ِع ْل ُم َها ِعْن َد َرِّيب َال ُجيَلِّي َها لَِوقْتِ َها إَِّال ُه َو}(األعراف )187:فهي
أتيت والناس غافلون ،فيموت اخللق كلهم بصيحة واحدة.

 .1189ما اإلطالقات الشرعية ملصطلح (الساعة)؟
أن الساعة تُطلق ويراد هبا م ٍ
عان ثالث:
ُ
األول :الساعة الصغرى ،ويراد هبا موت اإلنسان ،فمن مات فقد قامت
قيامته لدخوله ابملوت يف عامل الربزخ الذي هو أول عوامل اآلخرة.
الثاين :الساعة الكربى ،ويراد هبا القيامة الكربى ،وهي املرادة بلفظ الساعة يف
اع ِة} (األحزاب.)63:
اس َع ِن َّ
القرآن ،كقوله تعاىل {:يَ ْسأَلُ َ
الس َ
ك النَّ ُ
الثالث :موت أهل القرن الواحد ،كما يف احلديث عن عائشة رضي هللا عنها
قالت :كانت األعراب إذا قدموا على النيب ﷺ سألوه عن الساعة،
مىت الساعة؟ فينظر إىل أحدثهم سنًا فيقول( :إن يعش هذا مل يدركه
اهلرم حىت قامت عليكم الساعة) .قال هشام :يعين موهتم .فإذا مات
أهل القرن فإنه يُقال :قامت قيامتهم .رواه مسلم ()2952
 - 1ملزيد من الفائدة ،انصح بقراءة كتاب الدكتور عمر األشقر :القيامة الصغرى.
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 .1190هل هناك من تقسيم آخر للعلماء؟

نعم ،بعضهم قال :الساعة هلا ثالث ٍ
معان :صغرى ،ووسطى ،وكربى.

 .1191ما املعىن املقصود من هذه األوصاف؟
يعين ابلصغرى :موت الفرد.
وابلوسطى :موت أهل القرن.
وابلكربى :القيامة الكربى.
وهو فقط اختالف يف العبارة ملا سبق.
 .1192ما أقسام أشراط الساعة ابعتبار ذاهتا؟
تنقسم إىل قسمني :أشراط صغرى ،وأشراط كربى ،وجيمعها قول هللا{:ف َه ْل
ِ
شراطُ َها} (حممد)18:
يَْنظُُرو َن إَِّال َّ
الس َ
اعةَ أَ ْن َأتْتيَ ُه ْم بَ ْغتَةً فَ َق ْد َجاءَ أَ ْ َ
 .1193ما املقصود ابألشراط الصغرى؟
ذكر أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أن األشراط الصغرى هي اليت تتقدم الساعة
الكربى أبزما ٍن بعيدة متطاولة ،وتكون يف أصلها معتادة الوقوع ،مثل :قبض
العلم ،وظهور اجلهل ،وشرب اخلمور.
 .1194ما املقصود ابألشراط الكربى؟
هي اليت تقارب قيام الساعة مقاربة وشيكة سريعة ،وتكون يف ذاهتا غري
معتادة الوقوع  ،كالدخان ،والدجال ،وطلوع الشمس من مغرهبا.
 .1195مب ختتلف األشراط الكربى عن الصغرى؟
ختتلف من عدة فروق:
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أحدمها :أن األشراط الصغرى تتقدم قيام الساعة أبزمنة كبرية مديدة ،وأما
األشراط الكربى هي اليت تقارب قيام الساعة ج ًدا.
واآلخر :هو أن الصغرى معتادة يف ذاهتا ،وأما الكربى فإهنا يف ذاهتا غري
معتادة.
 .1196ما أقسام األشراط ابعتبار ظهورها من عدمه؟
قسمها أهل العلم إىل ثالثة أقسام:
األول :قسم منها ظهر وانقضى.
الثاين :قسم ظهر وال زال يتتابع ويكثر.
الثالث :قسم مل يظهر إىل اآلن.

 .1197ما ارتباط هذه األقسام ابلقيامة من جهة األشراط؟
أما القسمان األوالن فهما من أشراط الساعة الصغرى ،وأما القسم الثالث
فهو األشراط الكربى ،وبعض األشراط الصغرى.
املطلب الثان :ما يتعلق ابألشراط الصغرى:
 .1198ما أشراط الساعة الصغرى؟
أشراط الساعة الصغرى كثرية ج ًدا ،ونذكر منها ما يلي:

فمنها :بعثة النيب ﷺ ،ففي حديث سهل بن سعد  قال :قال رسول هللا
ﷺ( :بُعثت أان والساعة كهاتني) ويشري إبصبعيه فيمدمها .رواه البخاري
( .)6504وملسلم
والوسطى).

()2951
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حنوه عن أنس وفيه( :وضم السبابة

وعن أيب جبري مرفو ًعا قال( :بعثت يف نسم الساعة).

اجلَ ِامع (.)808 ،5143
ْ

ص ِحيح
رواه البزارَ ،

ومنها :موت النيب ﷺ :فعن عوف بن مالك  قال  :قال رسول هللا ﷺ:
(اعدد ستًا بني يدي الساعة :مويت )... ،رواه البخاري (.)3176

ومنها :فتح بيت املقدس ،فقد جاء يف حديث عوف املذكور آن ًفا ( :اعدد
ستًا بني يدي الساعة) ،وذكر منها ( :وفتح بيت املقدس) ،وقد مت هذا
الفتح يف عهد عمر بن اخلطاب  سنة ست عشرة من اهلجرة.
ومنها :طاعون عمواس ،فقد جاء يف حديث ٍ
عوف السابق( :اعدد ستًا بني
يدي الساعة) وذكر منها( :مث مواتن أيخذ فيكم كقعاص الغنم).
فقوله( :مواتن) هو عبارة عن املوت الكثري الوقوع  ،وقوله( :قعاص
الغنم) هو داء يصيب الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة.
ومنها :ظهور امل ّدعني للنبوة ،فعن أيب هريرة  عن النيب ﷺ قال( :ال تقوم
الساعة حىت يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني كلهم يزعم أنه
رسول هللا) ،رواه البخاري ( ،)3609ومسلم (.)157
اعةُ َح َّىت
وم َّ
الس َ
ويف حديث ثوابن  قال :قال رسول هللا ﷺَ( :ال تَ ُق ُ
تَ ْلحق قَبائِل ِمن أَُّم ِيت ِابمل ْر ِ
نيَ ،و َح َّىت يَ ْعبُ ُدوا األَْو َاث َنَ ،وإِنَّهُ َسيَ ُكو ُن ِيف
شِك َ
ََ َ ُ ْ
ُ
يب بَ ْع ِدي).
ني َال نَِ َّ
أ َُّم ِيت ثََالثُو َن َك َّذابُو َن ُكلّ ُه ْم يَْزعُ ُم أَنَّهُ نَِ ٌّ
يب َوأ ََان َخ َامتُ النَّبِيِّ َ
رواه التمذي (.)2219

ومنها :ظهور انر عظيمة يف أرض احلجاز ،فعن أيب هريرة  قال :قال
رسول هللا ﷺ( :ال تقوم الساعة حىت خترج انر من أرض احلجاز
تضيء أعناق اإلبل ببصرى) .رواه البخاري ( ،)7118ومسلم (.)2902
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ومنها :استفاضة املال واالستغناء عن الصدقة ،حىت يدور رب املال على
الناس مباله وصدقته فال يقبلها أحد ،وهذه من العالمات اليت ظهرت
يف عهد الصحابة ،ويف عهد أمري املؤمنني عمر بن عبدالعزيز  ويف
بعض عصور الدولة العباسية ،وال تزال تتجدد وتظهر إىل قيام الساعة،
فعن أيب هريرة أن رسول هللا ﷺ قال( :ال تقوم الساعة حىت يكثر
هم رب املال من يقبل صدقته ،ويدعى إليه
فيكم املال ،فيفيض حىت يُ ّ
الرجل فيقول :ال أرب يل به) رواه البخاري ( ،)1412ومسلم (.)157
ني َعلَى الن ِ
َّاس َزَما ٌن
وعن أيب موسى  عن النيب ﷺ قال( :لَيَأْتَِ َّ
ِ
الذ َه ِ
لص َدقَِة ِم َن َّ
َح ًدا َأيْ ُخ ُذ َها ِمْنهُ)
الر ُج ُل فِ ِيهِ ،اب َّ
وف َّ
يَطُ ُ
بُ ،مثَّ الَ َجي ُد أ َ

رواه البخاري ( ،)1414مسلم ()1012

ومنها :كثرة الفنت وتتابع ظهورها ،ففي حديث أيب موسى  قال :قال
ِ
رسول هللا ﷺ( :إِ َّن بني ي َد ِي َّ ِ ِ ِ
صبِ ُح
السا َعة فتَ نًا َكقطَ ِع اللَّْي ِل الْ ُمظْل ِم .يُ ْ
َْ َ َ
الرجل فِيها م ْؤِمنًا ويُْ ِسي َكافِرا ،ويُْ ِسي م ْؤِمنًا ويصبِح َكافِرا .الْ َق ِ
اع ُد فِ َيها
ً َ
َّ ُ ُ َ ُ َ
ُ َُ ْ ُ ً
اشي ،والْم ِ
خري ِمن الْ َقائِِم ،والْ َقائِم فِيها خري ِمن الْم ِ
اشي فِ َيها َخ ْريٌ ِم َن
َ َ
َ ُ َ َ ٌْ َ َ
َ ٌْ َ
الس ِ
احلِ َج َارةَ،
اض ِربُوا بِ ُسيُوفِ ُك ُم ْ
َّ
اعي .فَا ْك ِسُروا قِ ِسيَّ ُك ْمَ ،وقَ ِطّعُوا أَْو َات َرُك ْمَ ،و ْ
فَِإ ْن د ِخل علَى أ ِ
آد َم).رواه أمحد ()19730
َحد ُك ْم بَْي تَهُ ،فَ ْليَ ُك ْن َك َخ ِْري ابْ َ ْين َ
ُ َ َ َ
وأبو داود (.)4259

ومنها :قتال التك ،فعن أيب هريرة  أن رسول هللا ﷺ قال( :ال تقوم

وما وجوههم كاجملان املطرقة
الساعة حىت يقاتل املسلمون التك ،ق ً
يلبسون الشعر ويشون يف الشعر ) رواه مسلم (.)2912
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وعن أيب هريرة قال :قال رسول هللا ﷺ( :ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا
قوما نعاهلم الشعر ،وحىت تقاتلوا التك صغار األعني محر الوجوه ذلف
ً
األنوف كأن وجوههم اجملان املطرقة).رواه البخاري ( ،)2929ومسلم
(.)2912

ومنها :ضياع األمانة ،فعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :إذا
ضيعت األمانة فانتظر الساعة) .قال :وكيف إضاعتها؟ قال( :إذا ُو ِّسد
ُ
األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة) .رواه البخاري (.)6496
ومنها :قبض العلم ،وظهور اجلهل ،وشرب اخلمور ،وظهور الراب ،وقلة الرجال
وكثرة النساء ،وكثرة اهلرج  -أي القتل ،-وكثرة الزان ،فعن أنس 
قال :قال رسول هللا ﷺ( :من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت
اجلهل) رواه البخاري ( ،)80ومسلم ( ، .)2671ويف حديثه اآلخر( :إن من
أشراط الساعة :أن يقل العلم ،ويظهر اجلهل ،ويشرب اخلمر ،ويكثر
النساء ويقل الرجال حىت يكون خلمسني امرأة القيم الواحد) .رواه
مسلم(.)81

ويف حديث ابن مسعود  قال :قال رسول هللا ﷺ( :بني يدي الساعة
يظهر الراب) .رواه الطرباين (.)7695
وعن أيب موسى وابن مسعود رضي هللا عنهما قاال :قال رسول هللا ﷺ:
(إن بني يدي الساعة أاي ًما ين زل فيها اجلهل ،ويرفع العلم ،ويكثر فيه
اهلرج ،واهلرج القتل) .رواه البخاري( ،)7062ومسلم ()2672
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :إن من أشراط الساعة أن
يتقارب الزمان ،وينقص العلم ،وتظهر الفنت  ،ويلقى الشح ،ويكثر
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اهلرج) .قالوا :اي رسول هللا ،وما اهلرج؟ قال ( :القتل القتل)

رواه البخاري

( ،)6037ومسلم (.)157

ومنها :زخرفة املساجد والتباهي يف بنائها ،عن أنس  قال :قال رسول هللا
ﷺ( :ال تقوم الساعة حىت يتباهى الناس يف املساجد) .رواه أمحد
(.)12379

ويف رواية ( :من أشراط الساعة أن يتباهى الناس يف املساجد).

رواه

النسائي (.)689

وقال البخاري رمحه هللا تعاىل" :يتباهون هبا ،مث ال يعمروهنا إال قليالً،
فالتباهي هبا العناية بزخرفتها.
وقد هنى عمر  عن زخرفة املساجد؛ ألن ذلك يشغل الناس عن
أكن الناس من
صالهتم ،وقال  عندما أمر بتجديد املسجد النبويَّ ":
املطر وإايك أن حت ّمر أو تص ّفر فتفنت الناس" .البخاري (.)96 /1
ومنها :التطاول يف البنيان ،فعن أيب هريرة  قال :قال النيب ﷺ عندما سأله
جربيل عن الساعة( :ما املسئول عنها أبعلم من السائل ،وسأخربك عن
أشراطها :إذا ولدت األمة ربتها فذلك من أشراطها ،وإذا تطاول رعاء
البهائم يف البنيان فذاك من أشراطها) .البخاري ( ،)50مسلم ( ،.)8وألمحد
يف املسند أن النيب ﷺ قال( :العرب).
فوعا( :حىت يتطاول الناس يف
وللبخاري من حديث أيب هريرة مر ً
البنيان).
ومنها :أن تلد األمة ربتها ،كما جاء ذلك صرُيًا يف حديث جربيل املشهور:
( إذا ولدت األمة ربتها) .رواه البخاري (.)4499
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ومنها :تقارب األسواق وتقارب الزمان ،فعن أيب هريرة  قال :قال رسول

هللا ﷺ( :ال تقوم الساعة حىت يتقارب الزمان )
وعنه  قال :قال رسول هللا ﷺ ( :ال تقوم الساعة حىت يتقارب
الزمان فتكون السنة كالشهر ،ويكون الشهر كاجلمعة ،وتكون اجلمعة
كاليوم ،ويكون اليوم كالساعة ،وتكون الساعة كاحتاق سعفة) .رواه
رواه أمحد ()10943

أمحد ( ،)10943والتمذي (.)2332

وعن أيب هريرة  أن رسول هللا ﷺ قال( :ال تقوم الساعة حىت تظهر
الفنت ،ويكثر الكذب ،وتتقارب األسواق ) .رواه أمحد (.)10724
ومنها :ظهور الشرك يف هذه األزمنة ،فعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا
ﷺ( :ال تقوم الساعة حىت تضطرب إليات نساء دو ٍس على ذي
اخللصة ،وهو طاغية دوس الذي كانت تعبده يف اجلاهلية).

رواه البخاري

( ،)7116ومسلم (.)2906

وعن ثوابن  قال :قال الرسول ﷺ( :إذا وضع السيف يف أميت مل يرفع
عنها إىل يوم القيامة ،وال تقوم الساعة حىت تلحق قبائل من أميت
ابملشركني وحىت تعبد فئام من أميت األواثن )...احلديث.

رواه أبو داود

( )4252والتمذي ()2202

وجا وأهنا ًرا ،فعن أيب هريرة  قال :قال رسول
ومنها :عود أرض العرب مر ً
هللا ﷺ (ال تقوم الساعة حىت تعود أرض العرب مرو ًجا وأهنا ًرا) ،وهذا
مروجا وأهنا ًرا وأهنا ستعود
احلديث فيه داللة على أن أرض العرب كانت ً
كما كانت ،آمنا خبربه ﷺ وصدقنا .رواه مسلم ()157
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ومنها :كثرة املطر وقلة النبات ،فعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ:
مطرا ال تُ ِك ّن منها بيوت املدر وال
(ال تقوم الساعة حىت متطر السماء ً
تُ ِ
ك ّن منها إال بيوت الشعر) .رواه أمحد (.)7564
وعن أنس  قال :قال رسول هللا ﷺ ( :ال تقوم الساعة حىت يطر
الناس مطرا عا ًما وال تنبت األرض شيئًا ) .رواه أمحد (.)12452
ً
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :ليس السنة أالَّ متطروا،
ولكن السنة أن متطروا ومتطروا وال تنبت األرض) .رواه مسلم (.)2904

ومنهاَ :حسر الفرات عن جبل من ذهب ،فعن أيب هريرة  قال :قال رسول
هللا ﷺ( :ال تقوم الساعة حىت ُيسر الفرات عن ٍ
جبل من ذهب يقتتل
عليه الناس فيقتل من كل ما ٍئة تسعة وتسعني ويقول كل رجل منهم:
لعلي أن أكون أان الذي أجنو) رواه مسلم( ،)2894ويف احلديث اآلخر:
(فمن حضره فال أيخذ منه شيئًا).رواه البخاري ( ،)7119ومسلم (.)2894
ومنها :كالم السباع واجلمادات لإلنس ،وتكلم بعض أجزاء اإلنسان كفخذه

خيربه مبا فعل أهله من بعده ،ففي حديث أيب هريرة الطويل يف تكليم
الذئب لراعي الغنم ،وفيه أن النيب ﷺ قال ( :إهنا أمارة من أمارات بني
يدي الساعة ،قد أوشك الرجل أن خيرج فال يرجع حىت حت ّدثه نعاله
وسوطه ما أحدث أهله بعده) .رواه أمحد (.)8063
ويف رواية له عن أيب سعيد اخلدري  -وذكر القصة  -وفيه فقال :قال
النيب ﷺ( :صدق ،والذي نفسي بيده ال تقوم الساعة حىت يكلم
السباع اإلنس ،ويكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله ،وخيربه فخذه مبا
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أحدث أهله بعده) رواه أمحد ( ،)11792وهذا مل يقع بعد.
ومنها :فتح القسطنطينية ،ويكون فتحها قبل الدجال على يد املسلمني ،وقد
دل الدليل أن هذا الفتح يكون بعد قتال الروم يف امللحمة الكربى
ّ
وانتصار املسلمني عليهم ،فعندئ ٍذ يتوجهون إىل مدينة القسطنطينية
فيفتحها هللا هلم بال قتال ،وسالحهم التكبري والتهليل ،ففي احلديث
عن أيب هريرة  أن النيب ﷺ قال( :مسعتم مب ٍ
دينة جانب منها يف الرب
وجانب يف البحر)؟ قالوا :نعم اي رسول هللا .قال( :ال تقوم الساعة حىت
يغزوها سبعون أل ًفا من بين إسحاق ،فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا
بسال ٍح ومل يرموا بسهم ،قالوا :ال إله اال هللا وهللا أكرب ،فيسقط أحد
جانبيها ،مث يقولوا الثانية :ال إله إال هللا وهللا أكرب فيسقط جانبها
االخر ،مث يقولوا :ال إله إال هللا وهللا أكرب ،فيفرج هلم فيدخلوها فيغنموا،
فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ ،فقال :إن الدجال قد
خرج ،فيتكون كل شيء ويرجعون) .رواه مسلم ()2920
أيضا فإنه مل خيرج إىل
ومنها :خروج القحطاين ،وذلك يكون يف آخر الزمان ً
اآلن ،وهو رجل من قحطان ،تدين له الناس ابلطاعة وجتتمع عليه بعد
افتاق ،وذلك عند تغري الزمان ،فقد روى الشيخان عن أيب هريرة 
أن رسول هللا ﷺ قال( :ال تقوم الساعة حىت خيرج رجل من قحطان
يسوق الناس بعصاه) ،وهو رجل صاحل .رواه البخاري ( ،)7117ومسلم
(.)2910

ومنها :قتال اليهود ،فعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ ( :ال تقوم
388

الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود فيقتلهم املسلمون حىت خيتبئ
اليهودي من وراء احلجر والشجر ،فيقول احلجر أو الشجر :اي مسلم اي
عبد هللا هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله .إال الغرقد فإنه من شجر
اليهود) متفق عليه ،واللفظ ملسلم (. )2922
ومنها :انتفاخ األهلة ،ومعناه أن يرى اهلالل يف أول الشهر فيُقال :إنه ابن
ليلتني أو ثالث ،فعن عبدهللا بن مسعود  قال :قال رسول هللا ﷺ:
(من اقتاب الساعة انتفاخ األهلة) .رواه الطرباين( )877وصححه األلباين يف
اجلَا ِمع (.)5899
ص ِحيح ْ
َ

املطلب الثالث :أشراط الساعة الكربى

أوال :ما يتعلق بظهور املهدي

1

 .1199ما املقصود هبذا العنوان؟
مورا كرية ملن حوله من
يُراد به ظهور شخص يهديه هللا ،وتكون على يديه أ ً
املسلمني يف آخر الزمان.
 .1200ملاذا مت استخدام عبارة (ظهور)؟
ألنه سيظهر على الناس أبمره وصالحه ،ويرتفع شأنه ،فهو كان موجودا ويعيش
بينهم ،لكن سيتميّز أمره ابحلكم عليهم ابخلري والصالح.
 - 1ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع ،انصح مبراجعة كتاب (املهدي املنتظر يف ضوء االحاديث واآلاثر
الصحيحة) ..للشيخ الدكتور  :عبد العليم بن عبد العظيم البسيت  ،من طبع دار ابن حزم
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 .1201ما هو نسب املهدي؟

ورد بذلك السنة الصحيحة ،وأن امسه كاسم النيب ﷺ ،فيكون اسم أبيه كاسم
والد النيب ﷺ ،فيكون امسه :حممد بن عبدهللا ،وهو من ذرية فاطمة بنت رسول
هللا ﷺ ،وقيل أنه من ولد احلسن بن علي رضي هللا عنهما .قال ابن كثري:
(وهو حممد بن عبدهللا العلوي الفاطمي احلسين  )ا.ه

 .1202ما الدليل على التقرير السابق يف اسم املهدي؟
عن عبدهللا بن مسعود قال :قال رسول هللا ﷺ ( :لو مل يبق من الدنيا إال يوم
لطول هللا ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجال مين أو من أهل بييت ،يواطئ امسه
امسي ،واسم أبيه اسم أيب ،يأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا)
1
رواه أبو داود (.)4282
ويف رواية أخرى ( :ال تنقضي الدنيا حىت يلك العرب رجل من أهل بييت
يواطئ امسه امسي) .رواه التمذي وأبو داود
وعن أم سلمة رضي هللا عنها قالت :مسعت رسول هللا ﷺ يقول( :املهدي من
عتيت من ولد فاطمة) .رواه أبو داود ( )4284والتمذي ()2230
 .1203ما هي صفاته مقرونة ابألدلة؟
ثبت يف السنة الصحيحة أنه خفيف شعر الن زعتني من الصدغني ،إذ قد ذهب
شعر رأسه إىل نصفيه ،وأنه طويل األنف دقيق عند أرنبته ،مع حدب يف وسطه.
 .1204ما دليل هذه الصفات؟
 - 1رواه أيضا الطرباين ( )135/10بلفظ( :ليلة) بدال من (يوم) .واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال ابن
القيم يف (املنار املنيف) (ص :)108 :صحيح .وقال األلباين يف (صحيح سنن أيب داود) :حسن صحيح
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عن أيب سعيد اخلدري  قال :مسعت رسول هللا ﷺ يقول ( :املهدي م ّين،
وظلما،
أجلى اجلبهة ،أقىن األنف ،يأل األرض قسطًا وعدالً كما ملئت ج ًورا ً
ويلك سبع سنني) .رواه أبو داود (.)4285
فقوله( :أجلى اجلبهة) هو خفيف شعر ما بني الن زعتني من الصدغني ،والذي
احنسر الشعر عن جبهته.
وقوله( :أقىن األنف) القنا يف األنف طول وِرقة أرنبته ،مع ح ٍ
دب يف وسطه.
 .1205هل معروف عن املهدي الصالح والعلم قبل انتشار خربه؟
يدا عن الصالح ،مث يوفقه هللا تعاىل للتوبة ويلهمه
ال ،إذ من صفاته أنه كان بع ً
رشده ،كما يف حديث علي  يرفعه( :املهدي منّا آل البيت ،يصلحه هللا يف
ليلة) .رواه أمحد (.)645
 .1206هل يعترب وجود املهدي من العالمات الكربى؟
نعم ،وجوده يعترب عالمة من عالمات الساعة الكربى.
 .1207ما العالمة الرئيسية يف زمن وجوده؟

ال حتديد لزمن بعينه لعدم ورود ما يصح بذلك ،وإمنا العالمة خلروجه امتالء
ظلما وج ًورا من أفعال الناس ،كما ص ّح بذلك احلديث السابق.
األرض ً

 .1208ما الواجب علينا معه لو كنا يف زمنه؟
إننا متعبّدون ابإليان به ومبا صح من امسه ونسبه وصفاته ،ومببايعته لو خرج
وحنن أحياء ،إذا ثبت عندان أنه املهدي الذي صحت به األحاديث وثبتت به
اآلاثر ،وال نكلف أنفسنا شيئًا مل نكلف به مما ال دليل عليه.
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 .1209كيف جنمع بني أحاديث إثبات خروج املهدي وحـديث( :ال مهـدي إال
عيسى ابن مرمي) ؟
وجياب عنه
هذا احلديث رواه ابن ماجه واحلاكم عن أنس  يرفعه للنيب ﷺُ ،
أبنه حديث ضعيف ال يثبت مثله.
 .1210لو سلّمنا جدال بقبوله ،كيف ميكن توجيه األمر له؟

إذا سلمنا تن زالً أنه حديث حسن كما ذكره اإلمام ابن كثري فيجاب عنه
جبوابني:
أحدمها :أنه شاذ؛ ألنه ال يقدر على مقاومة األحاديث اليت بلغت مبلغ التواتر
يف خروج املهدي ،وقد تقرر يف قواعد احلديث أن الشاذ قسم من
أقسام الضعيف.
الثاين :أن يصار إىل اجلمع ،فيقال :إن قوله( :ال مهدي إال عيسى) ليس يراد
به نفي الوجود واحلقيقة ،وإمنا يُراد به نفي الكمال ،أي ال مهدي كامالً
إال عيسى ،وال شك أن عيسى عليه السالم أكمل يف اهلداية من
املهدي.

اثنيا :ما يتعلق خبروج الدجال
 .1211ما العالمة الثانية من العالمات الكربى على قيام الساعة؟
العالمة الثانية من األشراط الكربى خروج الدجال ،مسيح الضاللة.
 .1212ما األحاديث الدالة على هذه العالمة؟
ثبتت بذلك األحاديث الكثرية ،منها:
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 -حديث ابن عمر  أن رسول هللا ﷺ ذكر الدجال بني ظهراين الناس فقال:

(إن هللا تعاىل ليس أبعور ،أال وإن املسيح الدجال أعور العني اليمىن كأن
عينه عنبة طافية) .رواه مسلم (.)169

وعا( :إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري
 ما ورد يف حديث أيب هريرة مرف ًفليستعذ ابهلل من أربع) وذكر منها( :ومن فتنة املسيح الدجال) .رواه مسلم
( .)588البخاري (.)1311

 حديث زيد بن اثبت  الطويل ومنه( :تع ّوذوا ابهلل من فتنة الدجال).فقالوا :نعوذ ابهلل من فتنة الدجال .رواه مسلم (.)2867
 حديث عمران  قال :مسعت رسول هللا ﷺ يقول ( :ما بني خلق آدم إىلقيام الساعة خلق أكرب من الدجال) رواه مسلم (.)2946
 حديث أيب أمامة  أن النيب ﷺ قال( :اي أيها الناس ،إهنا مل تكن فتنة علىوجه األرض منذ ذرأ هللا ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال ،وإن هللا عز وجل مل
يبعث نبيًا إال حذر أمته من الدجال ،وأان آخر األنبياء ،وأنتم آخر األمم،
فكل حجيج نفسه ،وهللا خليفيت
وهو خارج فيكم ال حمالة ،فإن خيرج بعدي ٌ
على كل مسلم ،وإنه خارج من حلة بني الشام والعراق ،فيعيث يينًا ومشاالً،
اي عباد هللا فاثبتوا  .)...رواه ابن ماجه ( )4077واحلاكم (.)64
 .1213ما صفات الدجال ابلدليل؟
ضا منها:
لقد وردت النصوص بشيء من صفاته ،وهذه بع ً

فمن صفاته :أنه أعور العني اليمىن ،وقد ورد ذلك يف حديث ابن عمر:
( وإنه أعور العني اليمىن) متفق عليه ،ويف الرواايت( :عينه طافية) ،ويف
بعضها( :كأهنا عنبة طافية) ،رواه البخاري ( ،)3256ومسلم (.)169ويف
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بعضها( :مطموس العني).

رواه التمذي (.)4320

ومن صفاته :أنه شاب ،كما يف حديث النواس السابق ،وفيه( :إنه شاب).
أيضا
ومن صفاته :أنه شديد جعودة الشعر ج ًدا ،كما يف حديث النواس ً
وفيه ( :قطط) ،والقطط هو شديد جعودة الشعر ،ويف بعض الرواايت:
(جعد الشعر) ،وهو مبعىن القطط وتفسري له .رواه مسلم (.)2937
ومن صفاته :أنه رجل قصري ،كما يف حديث عبادة بن الصامت  قال:
قال رسول هللا ﷺ( :إن املسيح الدجال رجل قصري أفحج جعد أعور
مطموس العني ليس بناتئة وال حجراء  )...رواه أبو داود (.)4320
ومن صفاته :أنه أفحج ،والفحج ،هو بعيد ما بني الفخذين ،أي أن فخذيه
بينهما تنافر وتباعد ،ودليل ذلك حديث ( :إنه أعور أفحج ).
ومن صفاته :أنه رجل جسيم أمحر يف لونه ،كما يف حديث ابن عمر  يف
وصفه ﷺ لعيسى ابن مرمي وللدجال يف الرؤاي اليت رآها وفيه( :فإذا
رجل جسيم أمحر )...رواه البخاري (.)7128
ومن صفاته :أنه أجلى اجلبهة وعريض النحر ،كما يف حديث أيب هريرة 
قال :قال رسول هللا ﷺ( :وأما مسيح الضاللة فإنه أعور العني ،أجلى
اجلبهة عريض النحر ،فيه دفأ ) .رواه أمحد (.)7905
ومن صفاته :أن فيه احنناءً  ،للحديث السابق ،وفيه أنه قال ( :فيه دفأ )
والدفأ هو االحنناء ،ورجل أدىف أي فيه احنناء ،أي أن ظهره ليس
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يما معتدالً ،بل فيه شيء من االحنناء.
مستق ً
ومن صفاته :أنه قد كتب بني عينيه (ك ،ف ،ر) أي :كافر ،كما يف
حديث أنس  قال :قال رسول هللا ﷺ( :وإن بني عينيه مكتوب
كافر) رواه البخاري ( ،)3355ومسلم ( ،.)2933وقد ثبت عن كثري من
السلف أن هذه الكتابة بني عيين الدجال يقرؤها كل أ ٍ
حد قارئ وغري
قارئ.
ومن صفاته :أنه عقيم ال يولد له ،وذلك ملا جاء يف حديث أيب سعيد
اخلدري  يف قصته مع ابن صياد ،فقد قال أليب سعيد ":ألست
مسعت رسول هللا ﷺ يقول :إنه ال يولد له؟ قال :قلت :بلى" .رواه مسلم
(.)2927

ومن صفاته :أنه ضخم ج ًدا ،وذلك ملا يف حديث فاطمة بنت قيس رضي
اعا حىت
هللا عنها يف قصة اجلساسة ،وفيه :قال متيم  ":فانطلقنا سر ً
دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنس ٍ
ان رأيناه قط وأشده واثقًا" .رواه مسلم
( ،.)2942ويف حديث عمران بن حصني  قال :مسعت رسول هللا
ﷺ يقول( :ما بني خلق آدم إىل قيام الساعة خلق أكرب من الدجال)
قصريا ،فكم من قصري يف
رواه مسلم ( ،.)2946وهذا ال يتناىف مع كونه ً
قامته ضخم كبري يف جثته.
جدا ،ملا يف حديث حذيفة  وفيه( :الدجال
ومن صفاته :أنه كثري الشعر ً
أعور العني اليسرى جفال الشعر ) .رواه مسلم (.)2934
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 .1214مع وضوح الكثري من اآلايت على ضالله ،ملاذا يفتنت الناس به؟

فتنة الدجال من األمور الكونية القدرية اليت البد وأن تقع كما أخربت
بذلك األدلة ،وأن هللا تعاىل جيري على يديه بعض اخلوارق اليت هبا يفنت
الناس ،وفتنته أعظم الفنت ،فاهلل تعاىل حبكمته أقدره على أشياء مذهلة
مجيعا.
تدهش العقول وحتري األلباب ،وهلذا حذرت منه األنبياء ً

 .1215ما الصور اليت يفنت هبا الدجال الناس؟
الصور كثرية ،وجماالت الفنت بني يديه عديدة ،ومنها:
فمن فتنته :أنه تظهر معه زهرة الدنيا؛ من السعة واخلصب والكنوز ،وأن
اجلماد يستجيب له ،وهذا خاص مبن أجابه وآمن به ،ففي حديث
النواس بن مسعان  قال :ذكر النيب ﷺ الدجال ذات غداة وفيه:
فقال رسول هللا ﷺ( :فيأيت على القوم  -أي الدجال  -فيدعوهم
فيؤمنون به ويستجيبون له ،فيأمر السماء فتمطر ،واألرض فتنبت،
وعا وأمده
فتوح عليهم سارحتهم أطول ما كانت د ًرا وأسبغه ضر ً
خواصر ،مث أييت القوم فيدعوهم ف ِريّدون عليه قوله ،فينصرف عنهم
ِِ
ني ليس أبيدهم شيء من أمواهلم ،وير ابخلربة فيقول
فيصبحون ممُْحل َ
هلا :أخرجي كنوزك ،فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل  )...رواه مسلم
(.)2937

ومن فتنته :أنه جييء ومعه مثل اجلنة والنار ،فعن أيب هريرة  قال :قال رسول

هللا ﷺ( :أال أحدثكم حديثًا عن الدجال ما حدث به نيب قومه؟ إنه أعور
وإنه جييء مبثال اجلنة والنار ،فاليت يقول :إهنا اجلنة هي النار ،وإين أنذركم
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به كما أنذر نوح قومه)
وعن حذيفة  أنه مسع النيب ﷺ يقول ( :إن مع الدجال إذا خرج ماءً
وان ًرا  ،فأما الذي يرى الناس أنه انر فإنه ماء ابرد ،وأما الذي يرى الناس
أنه ماء فإنه انر حترق ،فمن أدرك ذلك منكم فليقع يف الذي يرى أنه انر
فإنه ماء عذب) رواه مسلم ( .)2935ويف رواية ( :ألان أعلم مبا مع الدجال
رواه البخاري ( ،)3338ومسلم ()2936

منه معه هنران جيراين ،أحدمها رأي العني انر أتجج فإما أدركن أحد فليأت
انرا وليغمض مث ليطأطئ رأسه فليشرب منه فإنه ماء ابرد)
النهر الذي يراه ً
رواه مسلم (.)2934

ومن فتنته :أنه سريع االنتقال يف األرض ،فهو يف سرعة انتقاله كالغيث استدبرته

الريح ،ففي حديث النواس بن مسعان  - الطويل  -وفيه  :قلنا اي
رسول هللا ،وما إسراعه يف األرض؟ قال( :كالغيث استدبرته الريح  )...رواه
مسلم (.)2937

وعا ( :ليس من بل ٍد إال سيطؤه الدجال)...
ويف حديث أنس  مرف ً
البخاري ( ،)1881ومسلم ( .)2943فخطره عام على كل أهل األرض يف زمنه.

رواه

ومن فتنته :أن الشياطني تستجيب ألمره ،فلم ي ّدخر عدو هللا وسيلة من وسائل
اإلضالل إال وسلكها؛ ألن هدفه الوحيد الذي يسعى له هو إيقاع الناس
يف الكفر والشرك ،فعن أيب أمامة  قال :قال رسول هللا ﷺ" :وإن من
فتنته أن يقول لألعرايب :أرأيت إن بعثت لك أابك وأمك أتشهد أين ربك؟
فيقول :نعم ،فيتمثل له شيطاانن يف صورة أبيه وأمه فيقوالن له :اي بين
اتبعه فإنه ربك) .رواه ابن ماجه (. )4077
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ومن فتنته :أنه خيرج يف زمن ذهب فيه العلم الشرعي وخفيت فيه آاثر النبوة،

وع ّم فيه اجلهل وكثرت فيه الفواحش واملضالت ،وهذا هو الذي جيعل
أكثر الناس يف حرية من أمره ،ودليل ذلك أن خروجه  -أي الدجال -
من عالمات الساعة الكربى ،وقد وردت األدلة أبن الساعة ال تقوم حىت
يرفع العلم  ،ويظهر اجلهل  ،ويشرب اخلمر  ،ويكثر الزان.

ومن فتنته :كثرة أتباعه من اليهود ،وشدة تسلحهم ودفاعهم عنه ،فعن أنس 
قال :قال رسول هللا ﷺ( :يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون أل ًفا
عليهم الطيالسة) رواه مسلم ( ،)2944فجيش هبذا العدد وهذه العدة يف
ذلك الوقت الشك أنه فتنة للعباد.
جدا ،فعن جابر بن عبدهللا 
ومن فتنته :أنه خيرج يف وقت العرب فيه قليل ً
قال :أخربتين أم شريك أهنا مسعت النيب ﷺ يقول ( :ليفرن الناس من
الدجال يف اجلبال) .قالت أم شريك( :فأين العرب يوم ٍ
ئذ)؟ فقال( :هم
قليل) .رواه مسلم (.)2945
 .1216هل األمر ابتباعه خيفى على الناس من أهل اإلسالم؟
نعم ،وهذا متوقع مع ما نرى يف زماننا من سفاهة عقول طائفة ليست
ابلقليلة من شباب وبنات املسلمني ،يف تقليدهم واتباعهم لكالم وسلوكيات
املشاهري احلمقى يف وسائل التواصل االجتماعي ،فحيئنذ سنعلم يقينا سهولة
انداعهم بدعوة الدجال هلم.
 .1217كيف العصمة من فتنته؟ مع أتييد ذلك ابلدليل؟
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العصمة من هذه الفتنة تكون أبمور:
أحدها :العصمة ابالستعاذة ابهلل من هذه الفتنة اخلطرية ،ففي الصحيحني من
حديث أيب هريرة  قال  :قال رسول هللا ﷺ ( :إذا فرغ أحدكم من
التشهد األخري فليستعذ ابهلل من أربع يقول :اللهم إين أعوذ بك من
عذاب النار ،وعذاب القرب ،ومن فتنة احمليا واملمات ،ومن فتنة املسيح
الدجال) .رواه مسلم ( .)588فاهلل هو امللجأ واملفزع واملعاذ واملالذ من
خطر هذه الفتنة.
ويف حديث زيد بن اثبت - الطويل -أن النيب ﷺ أمر الصحابة أن
يستعيذوا ابهلل من فتنة الدجال فقال( :تعوذوا ابهلل من فتنة الدجال).
رواه مسلم (.)2867

صوم من هذه الفتنة إن كان ذا
اثنيهاُ :سكىن املدينة أو مكة ،فإن ساكنها مع ٌ
حرم على الدجال أن يطأ أرض املدينة
إيان صادق ،فإن هللا تعاىل ّ
يوما
ومكة ،ففي حديث أيب سعيد  قال :حدثنا رسول هللا ﷺ ً
حديثًا طويالً عن الدجال ،فكان فيما ُيدثنا به أنه قال( :أييت الدجال
وهو حمرم عليه أن يدخل نقاب املدينة ،)...رواه البخاري( ،)1882مسلم
(.)2938

وعن أنس  قال :قال رسول هللا ﷺ( :ليس من ٍ
بلد إىل سيطؤه
الدجال إال مكة واملدينة وليس نقب من أنقاهبا إال عليه املالئكة حافني
حترسها فين زل املدينة فتجف املدينة أبهلها ثالث رجفات خيرج منها
كل كاف ٍر ومنافق) .رواه مسلم (.)2943
ويف حديث أيب أمامة  عند ابن ماجه( :وإنه ال يبقى شيء من
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األرض إال وطئه وظهر عليه إال مكة واملدينة ال أيتيهما من نقب من
أنقاهبا إال لقيته املالئكة ابلسيوف صلتة  .)...رواه ابن ماجه (.)4077
اثلثها :تعلّم العلم الشرعي ،فإنه أعظم سالح يدافع به املؤمن هذه الفتنة
وغريها من الفنت ،فلن ينخدع مبا جيريه هللا على يديه ،فإن العلم يُورث
البصرية ،وصاحب البصرية املستنرية ابلكتاب والسنة ال ين زلق وراء هذه
الفنت الزائغة ،وإمنا اخلوف على اجلهلة الذين أشغلتهم دنياهم عن
آخرهتم ،فعصفت هبم الشهوات ،وغرقوا يف مستنقع الشبهات.
بعيين رأسه حىت
رابعها :أن يعتقد املؤمن االعتقاد اجلازم أنه لن يرى ربه َ
يوت ،ولذلك فقد ورد أن النيب ﷺ حذر الناس من الدجال ،وقال":
إنه مكتوب بني عينه كافر يقرؤه من كره عمله أو يقرؤه كل مؤمن،
وقال ( :تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حىت يوت) .رواه
مسلم (.)169

خامسها :قراءة فوات ح سورة الكهف عند رؤيته ،وذلك حلديث النواس بن

مسعان -الطويل -وفيه( :فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة
الكهف  .)...رواه مسلم (.)2937
أيضا عن أيب الدرداء  أن النيب ﷺ قال( :من حفظ عشر
وروى مسلم ً
آايت من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال) .رواه مسلم (.)809
ويف بعض الرواايت ":من خواتيم سورة الكهف"  .رواه أبو داود (.)4323
التعرض إليه ،فإنه عدو وال جيوز متين لقاءه ،وألن
سادسها :الفرار منه وعدم ّ
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معه فتنا عظيمة ،واملؤمن ال جيوز له أن يعرض دينه للفنت ،فمن مسع به
فليفر منه إىل اجلبال والبالد البعيدة ،وإن كان فراره إىل مكة واملدينة
ليفرن الناس من الدجال يف
فهو األكمل والشك ،ففي احلديثّ ( :
اجلبال) .رواه مسلم ( ،)2945وال يثق العبد بنفسه ،فكم من واثق هبا
تعرض له ففتنه مبا معه من الفنت واخلوارق.
 .1218على يد م ْن سيكون هالك هذا الطاغية؟
يكون هالك الدجال على يد نيب هللا عيسى ابن مرمي ﷺ.
 .1219ما دليل هذا؟
دليله ما ورد يف حديث النواس بن مسعان  يف احلديث الطويل وفيه:
( فبينما هو كذلك إذ بعث هللا عيسى ابن مرمي ،فين زل عند املنارة البيضاء
شرقي دمشق ،بني مهرودتني ،واض ًعا كفيه على أجنحة ملكني ،إذا طأطأ
رأسه قطر وإذا رفعه حتدر منه مجان كاللؤلؤ ،فال ُيل لكافر جيد ريح نفسه إال
ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه ،فيطلبه حىت يدركه بباب لد
مات،
َ
فيقتله )...رواه مسلم (.)2937
ضا من حديث عبدهللا بن عمرو  وفيه( :فيبعث هللا عيسى ابن مرمي
وله أي ً
كأنه عروة بن مسعود ،فيطلبه فيهلكه  .)...رواه مسلم (.)2940

ساسة
اثلثا :ما يتعلق ابجل ّ
 .1220هل خربها من عالمات الساعة؟
نعم ،بل هو من عالمات الساعة الكبار والفنت العظام.
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 .1221ما سبب التسمية هبذا الوصف؟

حتسس اخلرب ،فهي تتحسس األخبار
اجل ّساسة مأخوذة من
اجلس وهو ّ
ّ
للدجال.

ساسة هي الدابة اليت ستخرج يف آخر الزمان؟
 .1222هل اجل ّ
هللا أعلم ،وال دليل ُيدد القول يف هذا.
 .1223ما قصة اجلساسة؟
اندى املنادي للرسول هللا ﷺ :الصالة
عن فاطمة بنت قيس قالتَ :
جامعة! فخرجت إىل املسجد ،فصليت مع رسول هللا ﷺ فكنت يف صف
النساء اليت تلي ظهور القوم.
فلما قضى رسول هللا ﷺ صالته جلس على املنرب وهو يضحك ،فقال:
( ليلزم كل إ ٍ
نسان مصاله) .رواه مسلم (.)2942
مث قال ( :أتدرون ملاذا مجعتكم)؟ فقالوا :هللا ورسوله أعلم .قال( :إين وهللا
ما مجعتكم ٍ
لرغبة وال لرهبة ،ولكن مجعتكم ألن مت ًيما الداري كان رجالً
نصرانيًا فجاء فبايع وأسلم ،فحدثين حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم عن
مسيح الدجال.
حدثين :أنه ركب سفينة حبرية مع ثالثني رجالً من خلم وجذام ،فلعب هبم
شهرا يف البحر ،مث أرفؤوا إىل جزيرة من جزائر البحر حىت مغرب
املوج ً
أقرب السفينة ،فدخلوا اجلزيرة ،فلقيتهم دابة أهلب
الشمس ،فجلسوا يف ُ
كثري الشعر ،ال يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر ،فقالوا :ويلك من
أنت؟ فقالت :أان اجلساسة .قالوا :وما اجلساسة؟ قالت :أيها القوم انطلقوا
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إىل هذا الرجل يف الدير فإنه إىل خربكم ابألشواق.
قال :فلما مسّت لنا رجالً فرقنا منها أن تكون شيطانة.
قال :فانطلقنا سرا ًعا حىت دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسا ٍن رأيناه قط
خل ًقا وأشده واثقًا ،جمموعة يداه إىل عنقه ما بني ركبتيه إىل كعبيه ابحلديد،
قلنا :ويلك من أنت؟ فقال :قد قدرمت على خربي فأخربوين ما أنتم؟
قالوا :حنن أانس من العرب ركبنا يف سفينة حبرية فصادفنا البحر حني
شهرا ،مث أرفأان إىل جزيرتك هذه ،فجلسنا يف أ ُقرهبا،
اغتلم فلعب بنا املوج ً
فدخلنا اجلزيرة فلقينا دابة أهلب كثري الشعر ال يدري ما قبله من دبره من
كثرة الشعر  ،فقلنا :ويلك من أنت؟ فقالت :أان اجلساسة .قلنا :وما
اجلساسة؟ قالت :اعمدوا إىل هذا الرجل يف الدير فإنه إىل خربكم
اعا وفزعنا منها ومل أنمن أن تكون شيطانة.
ابألشواق ،فأقبلنا إليك سر ً
فقال :أخربوين عن نل بيسان .قلنا :عن أي شأهنا تستخرب؟ قال:
أسألكم عن نلها هل يثمر؟ قلنا له :نعم .قال :إنه يوشك أال يثمر.
قال :أخربوين عن حبرية طربية .قلنا :عن أي شأهنا تستخرب؟ قال :هل فيها
ماء؟ قالوا :هي كثرية املاء .قال :أما إن ماءها يوشك أن يذهب.
قال :أخربوين عن عني زغر .قالوا :عن أي شأهنا تستخرب؟ قال :هل يف
العني ماء؟ وهل يزرع أهلها مباء العني؟ قلنا :نعم هي كثرية املاء وأهلها
يزرعون من مائها.
قال :أخربوين عن نيب األميني ،ما فعل؟ فقالوا :قد خرج من مكة ونزل
يثرب .قال :أقاتله العرب؟ قلنا :نعم .قال :كيف صنع هبم؟ فأخربانه أنه
ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه .قال هلم :قد كان ذلك ؟ قلنا:
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نعم .قال :أما إن ذلك خري هلم أن يطيعوه وإين خمربكم عين ،إين أان
املسيح ،وإين أوشك أن يؤذن يل يف اخلروج فأخرج فأسري يف األرض فال
أدع قرية إىل هبطتها يف أربعني ليلة غري مكة وطيبة فهما حمرمتان علي
كلتامها ،كلما أردت أن أدخل واحدة استقبلين ملك بيده السيف صلتًا
يصدين عنها وإن على كل نقب منها مالئكة ُيرسوهنا).
قالت  -أي راوية احلديث  :-فقال رسول هللا ﷺ  -وطعن مبخصرته يف
املنرب ( :-هذه طيبة ،هذه طيبة ،هذه طيبة  -يعين املدينة  -أال هل كنت
حدثتكم ذلك) ؟ فقال الناس :نعم .فقال( :إنه قد أعجبين حديث متيم
ألنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن املدينة ومكة ،أال إنه يف حبر الشام
أو حبر اليمن ،ال بل من قبل املشرق ما هو ،من قبل املشرق ما هو من قبل
املشرق ما هو) وأومأ بيده إىل املشرق ،قالت :فحفظت ذلك من رسول هللا
ﷺ .رواه مسلم ()2942
التحري عن مكان الدجال؟
 .1224هل واجب على الناس ّ
ال ،بل الواجب ترك ذلك ،وال نُشغل النفس يف معرفة مكانه.
 .1225هل هناك فائدة من تغييب هذا املكان عن الناس؟
نعم ،احلمد هلل الذي أضلنا عن مكانه ،وال نعرض أنفسنا للفتنة وكثرة
السؤال عن ماال برهان عليه مما ُيتاج إىل دليل.
 .1226هل حرص الصحابة  ابلسؤال عن مكانه؟
ال ،فالصحابة  حني مسعوا هذا احلديث مل يتكلّفوا سؤال النيب ﷺ عن
مكان هذه اجلزيرة.
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 .1227ما الواجب على املسلم عند مساعه ملثل هذه األخبار النبوية؟

واجب عليه اآليت:
 -أن يقف حيث وقف النص ،ويقولَ {:آمنَّا بِِه ُكلٌّ ِم ْن ِعْن ِد َربِّنَا}

(آل

عمران)7:

 ال يعمل عقله يف األمور اليت هي خارجة عن حد إدراكه فيهلك. عليه ببذل اجلهد يف حتصيل العلم النافع والعمل الصاحل. .1228ما القول مع من ينكر هذه األمور حبجة أن علماء اجليولوجيا اكتشوا
األرض مجيعها أبجهزهتم الدقيقة؟
هذه الشبهة مشاهبة ملن سبقهم من علماء املعتزلة! الذين أنكروا أي أمر ال
يتفق مع عقوهلم ،وجعلوا القبول أو الرد هو املقياس العقلي.
وهلذا واجب على املسلم حينما يبلغه النص الصحيح ،أال يثبت الصحة له
وفق مقياس قبل العقل له ،لكن يقولَِ {:مس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا}.

رابعا :نزول عيسى ﷺ
 .1229ما املقصود هبذا العنوان؟
يُقصد به أن نيب هللا عيسى ﷺ سينزل من السماء إىل األرض يف آخر
الزمان.
 .1230ما دليل ثبوت هذه العالمة؟

هذه العالمة وهي نزول عيسى ابن مرمي ﷺ ،قد ثبت نزوله ابلكتاب،
والسنة ،واإلمجاع.
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 .1231ما دليل ثبوهتا ابلكتاب العزيز؟
 يف قوله تعاىل {:وإِ ْن ِمن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِاب إَِّال لَيُ ْؤِمنَ َّن بِِه قَ ْب َل َم ْوتِِه َويَ ْوَم
َ ْ
يدا} (النساء )159:وقد ثبت عن ابن عباس أنه
الْ ِقيَ َام ِة يَ ُكو ُن َعلَْي ِه ْم َش ِه ً
فسر هذه اآلية ابإليان به بعد نزوله يف آخر الزمان ،وقبل موته امليتة
اليت كتبها هللا عليه ،ذكر ذلك ابن جرير وابن كثري وغريهم من أئمة
التفسري .
اع ِة} (الزخرف . )61:أي أن نزوله من
 ومنها قوله تعاىلَ {:وإِنَّهُ لَعِْل ٌم لِ َّلس َ
اع ِة)
عالمات قرب الساعة ،وقد قرئ يف قراءة سبعية َ ( :وإِنَّهُ لَ َع ْل ٌم لِ َّ
لس َ
بفتح العني والالم ،وهي مروية عن ابن عباس وجماهد ،وغريمها من أئمة
التفسري.
 .1232ما دليل ثوبتها يف السنة النبوية؟
 عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :والذي نفسي بيدهحكما مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل
ليوشكن أن ين زل فيكم ابن مرمي ً
اخلن زير ويضع اجلزية ويفيض املال حىت ال يقبله أحد)  ،وزاد يف رواية:
(وحىت تكون السجدة الواحدة خري من الدنيا وما فيها)  ،مث يقول أبو
هريرة  :اقرءوا إن شئتم {:وإِ ْن ِمن أَ ْه ِل الْ ِكتَ ِ
اب إَِّال لَيُ ْؤِمنَ َّن بِِه قَ ْب َل
َ ْ
ش ِهي ًدا} رواه البخاري (،)3448مسلم
َم ْوتِِه َويَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة يَ ُكو ُن َعلَْي ِه ْم َ
(.)155

 عن النواس  - الطويل ،-وفيه ( :فبينما هو كذلك  -أي الدجال -إذ بعث هللا املسيح ابن مرمي عليه السالم .)...رواه مسلم (.)2937
 عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ ":كيف أنتم إذا نزل فيكم406

ابن مرمي وإمامكم منكم).
لن
 عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ ":والذي نفسي بيده ،ليه َّاجا أو معتمرا أو ليثنينَّهما) .رواه مسلم (- 216
ابن مرمي بفج الروحاء ح ً
ً
رواه البخاري (،)3449مسلم (.)155 - 245

()1252

 عن أيب هريرة  أن النيب ﷺ قال( :األنبياء إخوة لعالت ،أمهاهتمشىت ودينهم واحد ،وإين أوىل الناس بعيسى ابن مرمي ألنه مل يكن بيين
وبينه نيب  ،وإنه انزل  ،فإذا رأيتموه فاعرفوه) .أخرجه أمحد (.)9259
 .1233ما القول مع من يزعم عدم صحة خرب نزول عيسى ﷺ ألن اخلرب
غري متواتر؟

ذكر كثري من أهل العلم أن األحاديث يف نزوله قد تواترت التواتر
املعنوي ،وممن صرح بذلك ابن جرير الطربي يف تفسريه ،وابن كثري يف
تفسريه ،ومن املتأخرين الشيخ صديق خان ،والشيخ الغماري وغريهم،
فالواجب اإليان بذلك وال جيوز حتريف هذه النصوص ،أو دعوى أهنا
من اآلحاد وأمور العقيدة البد فيها من املتواتر ،فإن هذا مسلك اهلالكني
من أهل البدع.
 .1234ما دليل ثبوت خرب نزول عيسى ﷺ يف اإلمجاع؟
أمجعت األمة على نزول املسيح عيسى ابن مرمي ﷺ.
 .1235ملاذا ُمسي عيسى ابن مرمي ابملسيح؟

سبب التسمية بذلك ،فيه أقوال:
فقيل :ألن زكراي عليه السالم مسح عليه عندما ُولد.
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وقيل :ألنه يسح األرض ،أي يقطعها.
وقيل :ألنه يسح ذا العاهة فيربأ.
وقيل :إهنا مأخوذة من السماحة.
والصحيح اجتماع هذه األقوال كلها فيه عليه السالم.
 .1236هل وردت تسميته هبذا يف الشرع؟

نعم ،فقد مساه هللا يف القرآن بذلك يف عدة آايت:
َّ ِ
ِ
يح ابْ ُن َم ْرَميَ}
ين قَالُوا إِ َّن َّ
اللَ ُه َو الْ َمس ُ
 فقال تعاىل{:لََق ْد َك َفَر الذ َ(املائدة)17:

 ويف قوله تعاىل {:إَِّمنَا الْم ِس ِاللِ}
يسى ابْ ُن َم ْرَميَ َر ُس ُ
ول َّ
َ ُ
يح ع َ
أيضا هبذه التسمية ،فنحن نقول
وغري ذلك من اآلايت ،وقد وردت السنة ً
كما قال ربنا وكما قال نبينا ﷺ.
(النساء)171:

 .1237ما الصفات الواردة لنيب هللا عيسى ﷺ؟
ٍ
بشيء من صفاته وأنه رجل مربوع القامة ،ليس
وردت السنة الصحيحة
ابلطويل وال ابلقصري ،جعد الشعر اجلعودة املستحسنة ،أمحر اللون ،عريض
الصدر ،وأن له شبه بعروة بن مسعود الثقفي الصحايب اجلليل  ،وأن له
رجلها متأل ما بني منكبيه.
ملة حسنة قد ّ
 .1238ما أدلة هذه األوصاف؟
 عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ..( :ليلة أسري يب لقيتموسى -فذكر صفاته -ولقيت عيسى ،فإذا هو ربعة أمحر كأمنا خرج من
دياس) .رواه البخاري (،)3394مسلم (( .)168 - 272دياس :احلمام)
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 عن ابن عباس  قال :قال رسول هللا ﷺ( :رأيت عيسى وموسىوإبراهيم ،فأما عيسى فأمحر جعد عريض الصدر) .رواه البخاري ()3438
 عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ ":لقد رأيتين يف احلِجروقريش تسألين )...احلديث ،وفيه ( :وإذا عيسى ابن مرمي قائم يصلي
شبها عروة بن مسعود الثقفي)  .رواه البخاري (،)7026
أقرب الناس به ً
مسلم ()172 - 278

 عن ابن عمر  أن رسول هللا ﷺ قال( :أراين الليلة يف املنام عندالكعبة ،فرأيت رجالً آدم كأحسن ما ترى من آدم الرجال ،له لِ َّمةٌ
كأنت ما أنت را ٍء من اللمم قد رجلها ،فهي تقطر ماءً ،متكئًا على
رجلني يطوف ابلبيت ،فسألت :من هذا؟ فقيل :هذا املسيح ابن
مرمي) .رواه البخاري ( ،)5902مسلم (.)169 - 273
 .1239أين مكان نزوله يف آخر الزمان؟
ين زل من السماء ،ويكون نزوله عند املنارة البيضاء شرقي دمشق الشام.
 .1240ما دليل القول السابق؟

دليله حديث أوس بن الصامت  قال :قال رسول هللا ﷺ( :ين زل عيسى
ابن مرمي عند املنارة البيضاء شرقي دمشق ) .رواه مسلم (.)2937 - 110

 .1241كيف يكون نزوله ﷺ؟
ضعا
ينزل وعليه مهروداتن ،أي أنه قد لبس ثوبني مصبوغني بور ٍس وزعفران ،وا ً
كفيه على أجنحة ملكني ،إذا طأطأ رأسه قطر ،وإذا رفعه حت ّدر منه مجان
كاللؤلؤ.
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 .1242ما حال الكفار لو أدركوا نيب هللا عيسى؟

فسه ينتهي حيث ينتهي إليه طرفه.
ُيل لكافر جيد ريح نف َسه إال مات ،ون َ
ال ّ

 .1243من يكون معه؟
يكون نزوله ﷺ على الطائفة املنصورة املؤمنة ،وتكون جمتمعة لقتال الدجال،
فين زل وقد أقيمت الصالة ،فيطلب منه أمري القوم وإمامهم أن يتقدم فيصلي
هبم ،فريفض ،ويصلي خلفه ،وقد تقدم احلديث يف ذلك قبل قليل.
 .1244كم مدة ُمكثه عليه السالم يف األرض؟
لقد أخرب النيب ﷺ أن مدة بقائه ﷺ يف األرض أربعني سنة ،مث يوت امليتة اليت
كتبها هللا عليه ،ويصلي عليه املسلمون ،ويُدفن ،كما ثبت ذلك عن أيب هريرة
 أن رسول هللا ﷺ قال ( :مث يكث يف األرض أربعني سنة ،مث يتوىف ويصلي
عليه املسلمون) .رواه أبو داود (.)4324
 .1245أبي شريعة سيحكم بني الناس؟
سيحكم ابلشريعة اليت جاء هبا حممد ﷺ ال بشرٍع جديد؛ ألن دين اإلسالم
خامت األداين وشريعته آخر الشرائع وابقية إىل قيام الساعة ال تنسخ.
 .1246ما األحوال اليت ستحدث مع نيب هللا عيسى ﷺ؟
لن ابن مرمي حك ًما عادالً
عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :وهللا لين ز ّ
فليكسرن الصليب ،وليقتلن اخلن زير وليضعن اجلزية ولتتكن القالس ،فال يسعى
عليها ،ولتذهُب الشحناء والتباغض والتحاسد ،وليدعون إىل املال فال يقبله
أحد) .رواه مسلم (.)155( - 243
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 .1247ثبت يف احلديث أنه يضع اجلزية ،واجلزية من الشريعة ،فكيف يضعها؟

يدا جاء به عيسى عليه السالم ،وإمنا هو هبذا
رعا جد ً
نسخا أو ش ً
ليس هذا ً
الوضع ُيكم ابلشريعة؛ وذلك ألن وضع اجلزية مقيّد بزمن عيسى عليه السالم
بدليل أن النيب ﷺ أخرب بذلك إخبار تقرير هلا ،وقد أخربان أن شريعته يف اجلزية
هي أهنا توضع عند نزول عيسى ابن مرمي ،ومل ينكر ذلك ومل أيمر املسلمني يف
زمن نزوله برفض ذلك ،ومن املعلوم أن إقراره ﷺ حجة على اجلواز.

 .1248هل يصلي عيسى ﷺ بصالة املسلمني ،ويكون إماما هلم؟
ماما هلم.
نعم يصلي بصالتنا ،لكن ال يكون إ ً
 .1249ما بيان القول السابق؟

عن جابر  قال :مسعت النيب ﷺ يقول ":ال تزال طائفة من أميت يقاتلون
على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة قال ":فين زل عيسى ابن مرمي عليه السالم،
فيقول هلم :تعال فصل لنا .فيقول :ال ،إن بعضكم على ٍ
بعض أمراء تكرمة هللا
هلذه األمة" .رواه مسلم (.)156 - 247

 .1250هل من دليل صحيح على موضع دفن نيب هللا عيسى ﷺ؟
ال دليل على موضع الدفن لنيب هللا عيسى ﷺ بعد وفاته.

خامسا :خروج أيجوج ومأجوج
 .1251ما العالمة الرابعة من عالمات الساعة الكربى؟
هي خروج أيجوج ومأجوج.
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 .1252هل خروجهم اثبت يف الشرع؟

نعم ،قد ثبت ذلك ابلكتاب ،والسنة الصحيحة ،واإلمجاع.

 .1253ما الدليل من القرآن على وقوع هذه العالمة؟
أما الكتاب:
ِ
وج َوُه ْم ِم ْن ُك ِّل َح َد ٍب
 فقوله تعاىلَ {:ح َّىت إِ َذا فُت َح ْوج َوَمأْ ُج ُ
ت َأيْ ُج ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين َك َف ُروا
ب الْ َو ْع ُد ْ
صةٌ أَبْ َ
احلَ ّق فَِإ َذا ه َي َشاخ َ
يَْنسلُو َن (َ )96واقََْت َ
ص ُار الذ َ
ٍِ
ِِ
ني} (األنبياء. )97-96:
َاي َويْلَنَا قَ ْد ُكنَّا ِيف َغ ْفلَة م ْن َه َذا بَ ْل ُكنَّا ظَالم َ
ِ ِِ
ادو َن
ني َّ
السدَّيْ ِن َو َج َد م ْن ُدوهن َما قَ ْوًما َال يَ َك ُ
 وقال تعاىلَ {:ح َّىت إِ َذا بَلَ َغ بَْ َِ ِ
وج ُم ْف ِس ُدو َن ِيف
يَ ْف َق ُهو َن قَ ْوًال ( )93قَالُوا َاي َذا الْ َق ْرنَْني إ َّن َأيْ ُجو َج َوَمأْ ُج َ
ْاألَْر ِ
ال
ك َخ ْر ًجا َعلَى أَ ْن َْجت َع َل بَْي نَ نَا َوبَْي نَ ُه ْم َسدا ( )94قَ َ
ض فَ َه ْل َْجن َع ُل لَ َ
ٍ
ِ
ِِ
َج َع ْل بَْي نَ ُك ْم َوبَْي نَ ُه ْم َرْد ًما ( )95آتُ ِوين
َما َم َّك ِّين فيه َرِّيب َخ ْريٌ فَأَعينُ ِوين بِ ُق َّوة أ ْ
زب ر ْ ِ ِ
لص َدفَ ْ ِ
ني قَا َل انْ ُف ُخوا َح َّىت إِ َذا َج َعلَهُ َان ًرا
ني ا َّ
احلَديد َح َّىت إِ َذا َس َاوى بَْ َ
َُ َ
ِِ
قَ َ
استَطَاعُوا لَهُ
ال آتُ ِوين أُفْ ِر ْغ َعلَْيه قطًْرا ( )96فَ َما ا ْسطَاعُوا أَ ْن يَظْ َه ُروهُ َوَما ْ
ال َه َذا َر ْمحَةٌ ِم ْن َرِّيب فَِإذَا َجاءَ َو ْع ُد َرِّيب َج َعلَهُ َد َّكاءَ َوَكا َن
نَ ْقبًا ( )97قَ َ
ٍِ
وج ِيف بَ ْع ٍ
صوِر
ض َونُِف َخ ِيف ال ّ
َو ْع ُد َرِّيب َحقا (َ )98وتَ َرْكنَا بَ ْع َ
ض ُه ْم يَ ْوَمئذ يَُ ُ
مجْ ًعا (( })99الكهف)99-93:
اه ْم َ
فَ َج َم ْعنَ ُ
 .1254ما الدليل من السنة على وقوع هذه العالمة؟
أما السنة ،ففي ذلك أحاديث كثرية منها:
وم ،فقال
 عن زينب بنت جحش أن رسول هللا ﷺ دخل عليها فز ًعا ذات ي ٍاللَُ ،ويْ ٌل لِْل َعَر ِب ِم ْن َشٍّر قَ ِد
ﷺَ :د َخ َل َعلَْي َها فَ ِز ًعا يَ ُق ُ
ول( :الَ إِلَهَ إَِّال َّ
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ِِ
اقْتب ،فُتِح الي وم ِمن رْدِم أيْجوج ومأْج ِ
صبَعِ ِه
وج مثْ ُل َهذه) َو َحلَّ َق إبِِ ْ
ََ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
ول َِّ ِ
ِ
ت َج ْح ٍ
ك
ت َاي َر ُس َ
الل :أ ََهنْل ُ
ا ِإل ْهبَاِم َوالَِّيت تَل َيها ،قَالَ ْ
ش فَ ُق ْل ُ
ب بِْن ُ
ت َزيْنَ ُ
الص ِ
ث) رواه البخاري ( ،)3346ومسلم
احلُو َن؟ قَ َ
َوفِينَا َّ
ال( :نَ َع ْم ،إِ َذا َكثَُر اخلَبَ ُ
(.)2880 -2

 عن النواس  ،وفيه( :إذ أوحى هللا تعاىل إىل عيسى أين قد أخرجتعبادا يل ال يدان أل ٍ
حد بقتاهلم ،فحّرز عبادي إىل الطور ،ويبعث هللا
ً
ُ
أيجوج وهم من كل حد ٍب ينسلون ،فيمر أولئك على حبرية طربية
فيشربون ما فيها ،وير آخرهم فيقولون :لقد كان هبذه مرةً ماءً ،وُيصر
خريا من مائة
نيب هللا عيسى وأصحابه ،حىت يكون رأس الثور ألحدهم ً
دينار ألحدكم اليوم ،فريغب نيب هللا عيسى واملؤمنون إىل هللا تعاىل،
فريسل هللا عليهم النغف يف رقاهبم فيصبحون فرسى كموت ٍ
نفس واحدة،
مث يهبط نيب هللا عيسى وأصحابه إىل األرض فال جيدون يف األرض
موضع شرب إال مأله زمههم ونتنهم ،فريغب نيب هللا عيسى وأصحابه إىل
هللا تعاىل ،فريسل هللا تعاىل ط ًريا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم
حيث شاء هللا تعاىل) ويف رواية( :مث يسريون) أي أيجوج ومأجوج (حىت
ينتهوا إىل مجل اخلمر وهو جبل بيت املقدس فيقولون :لقد قتلنا من يف
األرض  ،هلم فلنقتل من يف السماء ،فريمون بنشاهبم إىل السماء ،فريد
هللا عليهم نشاهبم خمضوًاب د ًما) .رواه مسلم (.)2937 - 111
 حديث أيب هريرة  وفيه( :وخيرجون على الناس-أي أيجوج ومأجوج-فيستقون املاء ويفر الناس منهم ،فريمون سهامهم فتجع خمضبة ابلدماء،
وعلوا) قال ﷺ":
فيقولون :قهران أهل األرض وغلبنا أهل السماء قوةً ً
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فيبعث هللا عز وجل عليهم نغ ًفا يف أقفائهم فيهلكهم ،والذي نفسي بيده
سكرا من
شكرا ،وتسكر ً
إن دواب األرض لتسمن وتبطر ،وتشكر ً
حلومهم) .رواه ابن ماجه (.)4080
 قال النيب ﷺ( :يقول هللا تعاىل( :اي آدم) .فيقول :لبيك وسعديك.فينادي بصوت :إن هللا أيمرك أن خترج بعث النار )...احلديث ،وفيه:
(إن من أيجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم رجل
واحد).رواه البخاري (.)7483
 .1255ما الدليل من اإلمجاع على وقوع هذه العالمة؟
أمجع أهل السنة على إثبات ذلك ،ومل خيالف فيه إال أهل األهواء والبدع.
 .1256ما أصل أيجوج ومأجوج ؟
هم من البشر من ذرية آدم وحواء ،وهذا قول أهل السنة.
 .1257ما دليل هذا التقرير؟
ذكر ابن كثري ( :أن أيجوج ومأجوج من ولد ايفث أيب التك ،وايفث من ولد
نوح عليه السالم.
وقال أيضا" :وأيجوج ومأجوج من ساللة آدم ،عليه السالم ،كما ثبت يف
الصحيحني( :يقول هللا :اي آدم ،فيقول :لبيك وسعديك ،واخلري يف يديك ،مث
يقول :أخرج بعث النار ،قال :وما بعث النار؟ قال :من كل ألف تسعمائة
وتسعة وتسعني ،فذاك حني يشيب الصغري ،وتضع كل ذات محل محلها،
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ،ولكن عذاب هللا شديد .فاشتد ذلك
عليهم فقالوا :اي رسول هللا ،أينا ذلك الرجل؟ قال :أبشروا ،فإن من أيجوج
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ومأجوج ألفاً ومنكم رجل

 )1رواه البخاري ( ،)6530ومسلم (.)222

2

 .1258مب مت حجزهم عن اخلروج على الناس؟
ق ّدر هللا عليهم أن ينع خروجهم السد الذي بناه الرجل الصاحل ذو القرنني.
 .1259ما دليل هذا التقرير؟
ِِ
ِ
ادو َن
ني َّ
السدَّيْ ِن َو َج َد م ْن ُدوهن َما قَ ْوًما َال يَ َك ُ
قال تعاىلَ {:ح َّىت إِ َذا بَلَ َغ بَْ َ
ِِ
وج ُم ْف ِس ُدو َن ِيف ْاألَْر ِ
ض فَ َه ْل
وج َوَمأْ ُج َ
يَ ْف َق ُهو َن قَ ْوًال .قَالُوا َاي َذا الْ َق ْرنَْني إ َّن َأيْ ُج َ
سدا ( }..الكهف)95 :
َْجن َع ُل لَ َ
ك َخ ْر ًجا َعلَى أَ ْن َْجت َع َل بَْي نَ نَا َوبَْي نَ ُه ْم َ
 .1260هل ذو القرنني هو األسكندر املقدون؟

ال ،فاملقدوين رجل وثين كافر ،والذي ذكره هللا يف القرآن هو رجل مؤمن.

 .1261أين مكان الس ّد ابلتحديد؟
ال يُعرف مكانه ابلتحديد ،وال مطمع يف معرفته ،ومل نكلف التعرف عليه.
 .1262ملاذا ال حنرص ابلبحث عن الس ّد لنعرف مكاهنم؟

حنن مأمورون ابالبتعاد عنه؛ ألن وراءه فتنة عظيمة وال ينبغي تعريض النفس
للفنت ،وألن أيجوج ومأجوج أمتان مفسداتن عدواتن لنا ،والطمع يف التعرف
على مكاهنم ابلتحديد هو من ابب متين لقاء العدو ،وقد هنينا عن ذلك،
ويكفي من ذلك أن نؤمن خبروجهم ووجودهم.

- 1
 - 2تفسري ابن كثري (  )195 /5العلمية
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 .1263يُقال أن بعض الناس اكتشفوا مكان السد ،فما صحة هذه األخبار؟

واجب ترك األخبار اليت مل تُُب على يقني وعلم صحيح ،فإن بعض األولني قد
رام التعرف على مكان السد ،وبعث بعثًا وزعموا أهنم وجدوه ،ولكن ال يُعرف
هلذه القصة سند يثبت ،واألمر غيب ،ولو كان العلم مبكان السد مما ينفع العبد
يف دينه لبيَّنه هللا ورسوله ﷺ للناس.

 .1264كيف نستفيد من حال الصحابة  أهنم مل يسألوا النيب ﷺ عن مكانه؟
در أم املؤمنني زينب بنت جحش اليت مسعت النيب ﷺ يقول ( :لقد فُتح
هلل ّ
من ردم أيجوج ومأجوج قدر هذه  )...احلديث ،ومل تقل أين هو ،وال ّبني لنا
مكانه ،وإمنا سألت عن املهم يف الدين ( :أهنلك وفينا الصاحلون).
 .1265هل من الشرع احلرص ابلسؤال عن املكان؟
ال ،ليس من الشرع ،فقد كان النيب ﷺ ُي ّدث الصحابة أبحاديث أيجوج
ومأجوج ومل يتكلفوا أن يسألوا عن مكاهنم؛ ألهنم علموا أنه مما ال ينفعه يف
دينهم ،ومن املتقرر أنه البد من فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل.
 .1266ما صفات أيجوج ومأجوج؟
هم يف اجلملة يشبهون أبناء جنسهم من التك املغول ،ذلف األنوف ،صهب
الشعور ،عراض الوجوه ،كأن وجوههم اجملان املطرقة ،على أشكال التك
وألواهنم ،وأهنم أقوايء.
 .1267ما توضيح الصفات السابقة؟
(الْ َم َجا ّن) :مجع جمن وهو ال ّْتس ،أي درع احلرب.
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التس الْ ُمطَْرق الَّ ِذي ُجعِل على ظهره ِطَراقَ ،وال ِطَّراق ابلكسر ِج ْلد
(الْ ُمطَْرقَة) و ّْ
التس فيُلصق على ظهره ،أي شبَّه وجوههم ابل ّْت ِس
يُ ْقطَع على مقدار ّْ
لِبسطها وتد ِويرها وابملطرقة لغلظها وكثرة حلمها.
ِ
ِ ِ
(ذُلْف ْاألُنُوف)َّ :
قصبة
الذلَ ُ
ص ُر األَنف وصغَُره ،وقيل قصر ال َ
ف ابلتحريك ق َ
وصغر األ َْرنبة.
(صهب) :امحرار لون الشعر.

 .1268ما دليل تلك األوصاف؟
عن ابن حرملة عن خالته قالت :خطب رسول هللا ﷺ وهو عاصب أصبعه من
لدغة عقرب ،فقال( :إنكم تقولون :ال عدو ،وإنكم ال تزالون تقاتلون عد ًوا
حىت أييت أيجوج ومأجوج ،عراض الوجوه ،صغر العيون ،شهب الشعاف ،من
كل حد ٍب ينسلون ،كأن وجوههم اجملان املطرقة) .رواه أمحد (.)22331
 .1269ما صحة األوصاف األخرى هلم ،مثل ا ِلقصر واآلذان الغريبة؟
أما وصفهم ابلقصر املفرط أو الطول املفرط ،واآلذان الطويلة ،حبيث يفتش
أحدمها ويلتحف األخرى ،فال سند هلذه الصفات يصح االعتماد عليه ،وإمنا
هي مذكورة يف آاثر وأخبار ال سند هلا أو ال يثبت أهل احلديث مثله ،فكل
ذلك ضعيف ال يُعتمد عليه.
 .1270ما مقدار قوهتم؟

هلم القوة العظيمة ،وهذا الوصف اثبت هلم ،وذلك كما يف حديث النواس 
وفيه( :وإنه ال يدان ٍ
ألحد بقتاهلم) .رواه مسلم ()2937 - 110
ُ
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 .1271كم عدد هذه األمم؟

ك
ول ا َّللَُ :اي آ َد ُم ،فَيَ ُق ُ
جدا ،ودليل هذا قال النيب ﷺ( :يَ ُق ُ
عددهم كبري ً
ول :لَبَّ ْي َ
ث
ث النَّا ِر ،قَ َ
ال :يَ ُق ُ
ك ،قَ َ
الَ :وَما بَ ْع ُ
َخر ِْج بَ ْع َ
ك َواخلَْريُ ِيف يَ َديْ َ
َو َس ْع َديْ َ
ول :أ ْ
ف تِسع ِمائٍَة وتِسعةً وتِسعِني ،فَ َذا َك ِحني ي ِشيب َّ ِ
النَّا ِر؟ قَ َ ِ
ٍ
َ َْ َ ْ َ
ال :م ْن ُك ِّل أَلْ ْ َ
الصغريُ
ََ ُ
ِ
ِ
اب
(وتَ َ
س َسكَْرى َوَما ُه ْم بِ َسكَْرى َولَك َّن َع َذ َ
َ
ض ُع ُك ّل َذات َمحْ ٍل َمحْلَ َها َوتَ َرى النَّا َ
ِ
ِ
ِ
ول َِّ
َِّ
ال:
الر ُج ُل؟ قَ َ
ك َعلَْي ِه ْم فَ َقالُواَ :اي َر ُس َ
ك َّ
الل ،أَيّنَا ذَل َ
الل َشدي ٌد" فَا ْشتَ َّد ذَل َ
ِ
ِ ِ
ِ
جل .)...رواه البخاري ()6530
وج َوَمأْ ُج َ
«أَبْشُروا ،فَإ َّن م ْن َأيْ ُج َ
وج أَلْ ًفا َومْن ُك ْم َر ُ ٌ

سادسا :اخلسوف الثالثة
ً

 .1272ما العالمة السادسة من عالمات الساعة الكربى؟

اخلسوف الثالثة :خسف ابملشرق ،وخسف ابملغرب ،وخسف جبزيرة العرب.

 .1273ما دليل هذه العالمة؟
عن حذيفة بن أسيد  أن رسول هللا ﷺ قال ( :لن تقوم الساعة حىت تروا
عشر آايت )...فذكر منها( :وثالثة خسوف :خسف ابملشرق ،وخسف
ابملغرب ،وخسف جبزيرة العرب) .قلت :اي رسول هللا ،أخيسف ابألرض وفيها
الصاحلون؟ قال له ( :إذا أكثر أهلها اخلبث) .رواه التمذي ()2183
 .1274هل وقعت هذه اخلسوف؟
هذه اخلسوفات مل تقع بعد  -وهلل احلمد واملنة  ،-بل هي كغريها من األشراط
اليت مل يظهر شيء منها ،وما ذكره بعض أهل العلم من وقوع بعض
اخلسوفات يف أماكن وأزمنة متفرقة ،فإمنا هو من األشراط الصغرى ،أما هذه
اخلسوفات الثالثة فإهنا مل تقع بعد ،ألهنا ستكون عظيمة.
418

ساب ًعا :ظهور الدخان

 .1275ما العالمة السابعة من عالمات الساعة الكربى؟
هي ظهور الدخان يف آخر الزمان.
 .1276ما دليل ما سبق من الكتاب العزيز؟
ِ
السماء بِ ُدخ ٍ
ان ُمبِ ٍ
ني
ب يَ ْوَم َأتِْيت َّ َ ُ َ
قال تعاىل {:فَ ْارتَق ْ
ع َذ ِ
يم (( })11الدخان).
َ ٌ
اب أَل ٌ

()10

اس َه َذا
يَ ْغ َشى النَّ َ

 .1277ما قول العلماء يف حتديد الدخان الوارد يف اآلية السابقة؟
اختلف أهل العلم يف هذا الدخان املذكور يف اآلية على قولني :األقرب منها
قول ابن عباس  ومن تبعه من السلف من أنه مل يظهر بعد ،وأنه عالمة
من العالمات الكربى للساعة ،فهو  -أي الدخان  -من اآلايت املنتظرة اليت
نسأل هللا تعاىل أن منوت قبل ظهور شيء منها.
 .1278ما دليل ظهور الدخان يف السنة النبوية؟
عن حذيفة بن أسيد الغفاري  قال :اطلع علينا رسول هللا ﷺ وحنن
نتذاكر الساعة ،فقال ( :إهنا لن تقوم حىت تروا قبلها عشر آايت) فذكر منها:
( الدخان ،والدجال ،والدابة ،وطلوع الشمس من مغرهبا ،ونزول عيسى ابن
مرمي  .)...رواه مسلم ()2901 - 39
 .1279ما قول علماء األمة يف ظهور عالمة الدخان؟

هي عندهم من العالمات الكبار اليت الزالت تنتظر.

 .1280ما القول مع الدخان الذي جاء على أهل قريش؟
419

الذي ورد عن ابن مسعود  أنه ما رأته قريش من شدة ما أصاهبا من اجلوع
والعطش ،فإن هذا نوع منه ولكنه ليس هو حقيقة.
والدخان الذي أخرب به النص دخان حقيقي ،بل هو موصوف أبنه دخان
مبني وأنه يغشى الناس ،وليست قري ًشا وحدها ،وألن النيب ﷺ قال
الدخ .فقال( :اخسأ فلن تعدو
البن صياد( :إين خبأت لك خبأً) فقال :هو ُ
قدرك).
وهذه القصة وقعت يف املدينة ،وهذا يد ّل على أنه مما ينتظر ،ال أنه مما مضى.
البخاري ( ،)1354ومسلم (.)2924

اثمنًا :طلوع الشمس من مغرهبا

 .1281هل ثبت هذا يف الشرع الكرمي؟

نعم ،قد ثبت ذلك ابلقرآن ،والسنة ،واإلمجاع.

 .1282ما دليل ثبوهتا يف القرآن الكرمي؟
ض آ َاي ِت َربِّ َ
ورد ذلك يف قوله تعاىل{:يَ ْوَم َأيِْيت بَ ْع ُ
ك َال يَْن َف ُع نَ ْف ًسا إِيَا ُهنَا َملْ
تَ ُكن آمنَ ِ
ت ِيف إِيَا ِهنَا َخ ْ ًريا } (األنعام .)158:وقد تظاهرت
ت م ْن قَ ْب ُل أ َْو َك َسبَ ْ
ْ َ ْ
األدلة أن املراد ببعض اآلايت املذكورة هو طلوع الشمس من مغرهبا ،وهو قول
كثري من املفسرين.
 .1283ما دليل ثبوهتا يف السنة النبوية؟
اعةُ َح َّىت تَطْلُ َع
وم ال َّس َ
 عن أيب هريرة  قال :قال الرسول ﷺَ( :ال تَ ُق ُالشَّمس ِمن م ْغ ِرِهبا ،فَِإذَا طَلَع ِ
ِِ
َمجَعُو َن
َّاس ُكلّ ُه ْم أ ْ
َْ
ْ ُ ْ َ َ
ت م ْن َم ْغرهبَا َآم َن الن ُ
ٍِ
{ال ي ْن َفع نَ ْفسا إِيَا ُهنَا َمل تَ ُكن آمنَ ِ
ت ِيف إِيَ ِاهنَا
ت م ْن قْب ُل أ َْو َك َسبَ ْ
ْ ْ َ ْ
فَيَ ْوَمئذ َ َ ُ ً
ريا})( .األنعام .)158 :رواه البخاري ( ،)4635ومسلم (.)157 - 248
َخ ْ ً
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 عن أيب هريرة  أن رسول هللا ﷺ قال( :ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان )...فذكر احلديث وفيه ":وحىت تطلع الشمس من مغرهبا  ،فإذا طلعت
آمنوا أمجعون فذلك حني ال ينفع نف ًسا إياهنا مل تكن آمنت من قبل أو
خريا) .رواه البخاري ( ،)7121ومسلم (.)157 - 17
كسبت يف إياهنا ً
 عن أيب هريرة  أن رسول هللا ﷺ قال( :ابدروا ابألعمال ستًا :طلوعالشمس من مغرهبا)...
 عن حذيفة  يف ذكر أشراط الساعة ،فذكر منها( :وطلوع الشمس منمغرهبا) .رواه مسلم )2901( - 39
 عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال :حفظت من النيب ﷺ حديثًا ملأنسه بعد ،مسعت رسول هللا ﷺ يقول( :إن أول اآلايت خرو ًجا طلوع
الشمس من مغرهبا ،وطلوع دابة األرض من موضعها ،وأيتهما كانت قبل
األخرى فاألخرى على أثرها قريبًا ) .رواه مسلم .)2941( - 118
رواه مسلم )2947( - 128

 .1284من املعتاد يوميا طلوع الشمس من املشرق ،فكيف ستقع هذه العالمة

العظيمة؟
ِِ
َع ْن أَِيب َذ ٍّر  أ َّ
س؟)
يب  قَ َ
َن النَِّ َّ
ب َهذه الش ْ
ال يَ ْوًما( :أَتَ ْد ُرو َن أَيْ َن تَ ْذ َه ُ
َّم ُ
ِِ
ت
قَالُوا :هللاُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم قَا َل( :إِ َّن َهذه َْجت ِري َح َّىت تَ ْن تَ ِه َي إِ َىل ُم ْستَ َقِّرَها َْحت َ
ِ
ِ
ال َهلَاْ :ارتَِفعِيْ ،ارِجعِي ِم ْن
ك َح َّىت يُ َق َ
الْ َع ْر ِش ،فَتَ ِخّر َساج َدةً ،فََال تَ َز ُال َك َذل َ
ِ
حي ُ ِ ِ
صبِ ُح طَالِ َعةً ِم ْن َمطْلِعِ َهاُ ،مثَّ َْجت ِري َح َّىت تَ ْن تَ ِه َي إِ َىل
ث جْئت ،فََ ْتج ُع فَتُ ْ
َْ
ِ
ِ
ال َهلَاْ :ارتَِفعِي،
ك َح َّىت يُ َق َ
ت الْ َع ْر ِش ،فَتَ ِخّر َساج َدةًَ ،وَال تَ َزا ُل َك َذل َ
ُم ْستَ َقِّرَها َْحت َ
ِ
ارِجعِي ِمن حي ُ ِ ِ
صبِ ُح طَالِ َعةً ِم ْن َمطْلِعِ َهاُ ،مثَّ َْجت ِري َال
ث جْئت ،فََ ْتج ُع فَتُ ْ
ْ َْ
ْ
يستَ ْن ِكر الن ِ
ال
ت الْ َع ْر ِش ،فَيُ َق ُ
َّاس مْن َها َشْي ئًا َح َّىت تَ ْن تَ ِه َي إِ َىل ُم ْستَ َقِّرَها ذَ َاك َْحت َ
َْ ُ َ
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َهلا :ارتَِفعِي أَصبِ ِحي طَالِعةً ِمن م ْغ ِربِ ِ
ول
صبِ ُح طَالِ َعةً ِم ْن َم ْغ ِرِهبَا) ،فَ َقا َل َر ُس ُ
ك ،فَتُ ْ
ْ
َ ْ
َ ْ َ
ِ
ِ
ت ِم ْن
ني َ
{ال يَْن َف ُع نَ ْف ًسا إِيَا ُهنَا َملْ تَ ُك ْن َآمنَ ْ
هللا ( :أَتَ ْد ُرو َن َم َىت ذَا ُك ْم؟ ذَا َك ح َ
ِ ِ
ريا})( .األنعام .)158 :رواه مسلم ()250
قَ ْب ُل أ َْو َك َسبَ ْ
ت ِيف إيَاهنَا َخ ْ ً
 .1285هل أمجع علماء األمة على هذه العالمة؟
نعم ،أمجعوا على إثبات هذه العالمة ،فال عربة مبن أتثر ابلعقالنيني الذين
يقدمون العقل على النقل ويعرضون النصوص على عقوهلم القاصرة ،فما وافقها
قبلوه وما خالفها ردوه واهتموه.

اتس ًعا :طلوع دابة األرض

 .1286ما املقصود من هذا العنوان؟

هو طلوع دابة األرض من موضعها ،وذلك يكون يف آخر الزمان.

 .1287ما دليل ثبوهتا يف القرآن العزيز؟
دليل هذا قوله تعاىلَ {:وإِ َذا َوقَ َع الْ َق ْو ُل َعلَْي ِه ْم أَ ْخَر ْجنَا َهلُْم َدابَّةً ِم َن ْاأل َْر ِ
ض
تُ َكلِّ ُم ُه ْم أ َّ
كانُوا ِِب َايتِنَا َال يُوقِنُو َن} (النمل.)82:
َّاس َ
َن الن َ
 .1288ما دليل ثبوهتا يف السنة النبوية؟
 عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :ثالث إذا خرجن ال ينفعخريا :طلوع
نفساً إياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إياهنا ً
الشمس من مغرهبا ،والدجال ،ودابة األرض ) .رواه مسلم )2901( - 40
خروجا
 ع ن عبدهللا بن عمرو  قال :قال رسول هللا ﷺ( :أول اآلايت ًطلوع الشمس من مغرهبا ،وخروج الدابة على الناس ضحى ،وأيهما كانت
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قبل األخرى فاألخرى على أثرها قريبًا).
 عن أيب أمامة  يرفعه للنيب ﷺ قال( :خترج الدابة ،فتسم الناس علىخراطيمهم ،مث يغمرون  -أي يكثرون  -فيكم حىت يشتي الرجل البعري
فيقول :ممن اشتيته؟ فيقول :من أحد املخطمني)  .رواه أمحد (.)22307
رواه مسلم )2941( - 118

 .1289هل أمجع علماء األمة على هذه العالمة؟

نعم أمجع أهل السنة قاطبة على إثبات خروج هذه الدابة ،ومل خيالف يف ذلك
أحد ،وإمنا اخلالف حصل يف بعض التفاصيل فقط ،وإال فأصل خروج الدابة
متفق عليه.
ٌ

 .1290ما الذي جيب على املؤمن يف أمر هذه الدابة؟

اان جازًما ويص ّدق تصدي ًقا
جيب على املؤمن يف أمر هذه الدابة أن يؤمن إي ً
يقينيًا أبن هللا تعاىل يف آخر الزمان قرب قيام الساعة إذا وقع القول على الناس
سيُخرج عليهم من األرض دابة  -هللا أعلم حبقيقة أمرها  -وأهنا تكلم الناس
كال ًما يفهمونه ،وتسم املؤمن والكافر ،وأهنا بل اشك ختالف معهود البشر من
الدواب خلقة وعمالً ،وأهنا من عالمات الساعة الكربى ،وأنه بعد خروجها
فسا إياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف
يقفل ابب التوبة فال ينفع ن ً
إياهنا خ ًريا.

 .1291ما الذي ينبغي على املؤمن احلذر منه؟

ينبغي للمؤمن احلذر من اخلوض فيما ال علم له به وال برهان يعضده ،وأن يعلم
أن األمر غيب ،وأمور الغيب ال مدخل للعقول فيها.
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 .1292كيف أقحم بعض الناس عقوهلم يف هذه الغيبيات؟

بعض الناس زعم أن الدابة هي هذه احلشرات اليت يف اجلو ويف بدن اإلنسان
اليت تفتك به وهو ال يشعر ،وهذا زعم ابطل ،وهو خمالف للنصوص.

عاش ًرا :انر اليمن

 .1293ما املقصود من هذه العالمة؟

هي النار اليت ستخرج من اليمن من قعرة عدن ،من حبر حضرموت .

 .1294ما الدليل على هذه اآلية؟
دليلها ما أييت:
 حديث حذيفة  الذي تقدم مرا ًرا وفيه( :وآخر ذلك انر خترج من اليمنتطرد الناس إىل حمشرهم) .رواه مسلم ( ،)2901ويف رواية( :خترج من قعر
عدن" رواه أمحد ( ،)16143ويف رواية( :وآخر ذلك انر خترج من اليمن من
قعر عدن تسوق الناس إىل احملشر) .مسلم (.)2901
 عن أنس  قال :قال رسول هللا ﷺ( :أول أشراط الساعة انر حتشرالناس من املشرق إىل املغرب )...احلديث .رواه البخاري ()3329
ت أَْو
 عن ابن عمر  قال :قال رسول هللا ﷺَ ( :ستَ ْخ ُر ُج َان ٌر ِم ْن َح ْضَرَم ْو َ
ِ ِ ِ
ول
َّاس) قَ َال :قُ ْلنَاَ :اي َر ُس َ
ِم ْن َْحب ِر َح ْ
ضَرَم ْو َ
ت ،قَ ْب َل يَ ْوم الْقيَا َمة َْحت ُشُر الن َ
الَ ( :علَْي ُكم ِابلش ِ
َّام )  .رواه أمحد (.)5376
اللِ فَ َما َذا َأتْ ُم ُرَان؟ قَ َ
َّ
ْ
 .1295كيف يكون حشر هذه النار للناس؟
إذا ظهرت هذه العالمة العظيمة من اليمن فإهنا تنتشر يف األرض وتسوق الناس
إىل أرض احملشر ،ويكون حشرها للناس على ثالثة أشكال:
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األول :أانس ُيشرون راغبني طامعني كاسني راكبني.
الثان :أانس يشون اترة ويركبون اترة ويعتقبون البعري الواحد.
الثالث :أانس حتشرهم فتحيط هبم وتسوقهم من كل جانب إىل أرض احملشر،
ومن ختلّف منهم فإهنا أتكله.
 .1296ما دليل التقرير السابق؟

دليله حديث أيب هريرة  أن النيب ﷺ قالُ( :يشر الناس على ثالث طرائق:
راغبني راهبني ،واثنان على بعري ،وثالثة على بعري ،وأربعة على بعري ،وعشرة
على بعري ،وحتشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا ،وتبيت معهم حيث
ابتوا ،وتصبح معهم حيث أصبحوا ،ومتسي معهم حيث أمسوا) رواه البخاري
( ،)6522ومسلم (.)2861

 .1297مىت وقت هذا احلشر؟
اختلف أهل العلم رمحهم هللا تعاىل يف وقت هذا احلشر على هذه الصفة،
والصواب الذي ال مرية فيه أنه آخر الزمان قبل يوم القيامة ال بعده ،واختار
هذا القول اإلمام اخلطايب ،والقاضي عياض ،والقرطيب ،وابن كثري ،وابن حجر،
وغريهم ،وهو الذي يقتضيه الدليل السابق.
 .1298ما األرض اليت سيحشر إليها الناس؟
هي أرض الشام.
 .1299ما الدليل على ما سبق قوله؟
ال :قُ ْلت :اي رسوَل هللاِ
دليل ذلك حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قَ َ
ُ َ َُ
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الَ ( :ها ُهنَا) .وَحنَا بِي ِدهِ َْحنو الش ِ
َّام .قَ َ ِ
ورو َن ِر َج ًاال
أَيْ َن َأتْ ُم ُرِين؟ قَ َ
ال( :إنَّ ُك ْم َْحم ُش ُ
َ َ َ
اان وُجتّرو َن علَى وج ِ
ك ْم) .رواه أمحد (.)20031
وه ُ
َوُرْكبَ ً َ َ َ ُ ُ
وعن أيب ذر  أن رسول هللا ﷺ قال( :الشام أرض احملشر واملنشر) .رواه البزار
( .)3965وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ( .)3726

وعن عبدهللا بن عمرو بن العاص  قال( :ليأتني على الناس زمان ال يبقى
على األرض مؤمن إال حلق ابلشام) .رواه احلاكم (.)8413
 .1300من آخر من حتشرهم النار؟.
مها راعيان من ُمزينة ،كما ورد عن أيب هريرة  قال :مسعت رسول هللا ﷺ
يقول( :يتكون املدينة على خري ما كانت ال يغشاها إىل العوايف -أي عوايف
السباع والطري-فآخر من ُيشر راعيان من مزينة يريدان املدينة ينعقان بغنمهما
شا حىت إذا بلغا ثنية الوداع خّرا على وجوههما) .رواه
فيجداهنا ملئت وحو ً
البخاري( .)1874ويف رواية أخرى( :ليتكنها أهلها على خري ما كانت مذللة
للعوايف) .رواه مسلم (.)1389
 .1301اذكر بعض الوصااي اليت منها ننطلق يف تعلم هذه األشراط؟

من الوصااي الواجب معرفتها ونشرها بني الناس بعد قراءة هذه األشراط:
األول :أن يكون قائدان يف إثبات شيء من هذه األشراط هو الدليل الصحيح
الصريح فقط ،فما أثبته الدليل الصحيح الصريح ،فالواجب إثباته،
وما نفاه فالواجب نفيه ،وما مل يثبته ومل ينفيه فال حق ألحد يف إثباته
وال نفيه ،وإمنا يسعنا أن نقول :هللا أعلم.
الثان :أن نعلم علم اليقني أن هذه األشراط  -الكربى على وجه اخلصوص-
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من العجائب العظام ،اليت حتار فيها العقول ،فال سبيل للعبد إال أن
يصدق هبا التصديق اجلازم ،من غري إقحام لعقله الضعيف يف إدراك
شيء من ذلك ،وإمنا ال يسعه إال أن يقول{:آ َمنَّا بِِه ُكلٌّ ِم ْن ِعْن ِد
َربِّنَا}(آل عمران )7:ونقول يف حق الصادق املصدوق َ { وَما يَْن ِط ُق َع ِن
وحى}(النجم)3-2:
ا ْهلََوى .إِ ْن ُه َو إَِّال َو ْح ٌي يُ َ

الثالث :احلذر من أن جعل ميزان القبول والرّد ملثل هذه النصوص هو موافقة
زورا وهبتا ًان
العقل ،فإن هذا مسلك أهل البدع الذين يسمون أنفسهم ً -
 ابلعقالنيني ،فالعقل اجملرد عن هدي الكتاب والسنة ال ينفع صاحبه،بل قد يكون سببًا لضالله ،ومن املعلوم املتقرر أن النصوص الصحيحة
اان مبحارات العقول.
ال أتيت مبحاالت العقول ،وإمنا قد أتيت أحي ً

الرابع :من املتقرر عند عامة أهل العلم أن الوقت له أمهية قصوى ،والذي
نوصي به أن ال يشغلوا أنفسهم يف تفاصيل هذه األشراط مما مل يرد به
النص ،كإشغال النفس ابلبحث عن جنس الدابة ،وما أصلها؟ وأين
مكان السد ،وحنو هذه األسئلة اليت مؤداها التكذيب بصحيح األخبار
والتشكيك يف ثبوهتا.
اخلامس :نوصي من نظر يف األدلة أن ينظر نظر املستفيد الطالب للحق
واهلدى والبيان ،فإن من نظر هبذا القصد فإنه يُوفق بفضل هللا تعاىل،
وال ينظر فيها نظر اجملادل املتكرب عن احلق واهلدى فال يزداد صاحب
ذلك النظر إىل سفاالً وضالالً؛ ألنه مل يرم اهلدى من هذه األدلة ،وإن
أشكل علينا فيها شيء فواجب العلم أن القصور يف علمنا وفهمنا
وحبثنا ،ال يف األدلة.
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املبحث الثان:

ما يتعلق بقضية املوت

 .1302ما األدلة الواردة يف قضية املوت؟
س َذائَِقةُ الْمو ِ
قال تعاىلُ {:ك ّل نَ ْف ٍ
ت} آل عمران.)185:
َْ
وقال تعاىلُ {:ك ّل من علَي ها فَ ٍ
اجلََال ِل و ِْ
اإل ْكَرِام}
انَ .ويَْب َقى َو ْجهُ َربِّ َ
َ ْ َ َْ
ك ذُو ْ َ
(الرمحن)27-26:

ك الْ َم ْو ِت الَّ ِذي ُوّكِ َل بِ ُك ْم ُمثَّ إِ َىل َربِّ ُك ْم
وقال تعاىل{:قُ ْل يَتَ َوفَّا ُك ْم َملَ ُ
تُ ْر َجعُو َن}(السجدة )11:فاهلل جل وعال حكم وقضى على كل أح ٍد ابملوت من
املالئكة والبشر واجلن وسائر احليواانت.
 .1303ماذا يتعلق هبذه القضية؟
يتعلق هبا أموًرا حمددة ،مثل عامل الربزخ (القرب) ،والبعث ،وما يتضمنه من أحوال
بعد البعث.
املطلب األول :ما يتعلق ابلقرب
 .1304ماذا يتعلق هبذه القضية؟
يتعلق هبا :اإليان بسؤال القرب ونعيمه وعذابه ،كما ثبتت بذلك األدلة
وصحت به األخبار.
 .1305ما األدلة القرآنية على وجود عذاب أو نعيم يف القرب؟
األدلة على ذلك كثرية ،منها:
ضو َن َعلَْي َها غُ ُدوا َو َع ِشيا َويَ ْوَم تَ ُقوُم
 قوله تعاىل يف آل فرعون{:النَّ ُار يُ ْعَر ُ428

آل فِْر َع ْو َن أَ َش َّد
اعةُ أ َْد ِخلُوا َ
ا َّ
لس َ
اب ع ِ
 قال تعاىلَ {:سنُ َع ِّذ ُهبُم َمَّرتَ ْ ِظي ٍم}(التوبة)101:
ني ُمثَّ يَُرّدو َن إِ َىل َع َذ ٍ َ
ْ
قال ابن مسعود وابن مالك وابن جريج واحلسن البصري وسعيد وقتادة
وابن إسحاق :أن املراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القرب ،والعذاب
1
العظيم هو عذاب جهنم.
الل الَّ ِذين آمنُوا ِابلْ َقوِل الثَّابِ ِ
احلَيَاةِ ال ّدنْيَا َوِيف
ت ِيف ْ
 قال تعاىل{:يُثَبِّ ُت َُّ َ َ
ْ
ا ْآل ِخَرِة} (إبراهيم .)27:فقد ثبت يف الصحيحني من حديث الرباء عنه 
أهنا نزلت يف عذاب القرب.
الْع َذ ِ
اب}(غافر.)46:
َ

 .1306ما األدلة من السنّة على وجود عذاب أو نعيم يف القرب؟

 عن أنس  قال :قال رسول هللا ﷺ( :إن العبد إذا ُوضع يف قربه ،وتوىلعنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاهلم ،أاته ملكان فيجلسانه فيقوالن له :ما
كنت تقول يف هذا الرجل؟ حملمد ﷺ.
فأما املؤمن فيقول :أشهد أنه عبدهللا ورسوله ،فيقوالن :انظر إىل مقعدك
مجيعا ،وأما املنافق أو
من النار قد أبدلك هللا مق ً
عدا من اجلنة ،فريامها ً
الكافر فيقوالن له :ما تقول يف هذا الرجل ،فيقول :ال أدري كنت أقول ما
يقول الناس ،فيقال له :ال دريت وال تليت ،ويُضرب مبطارق من حديد
فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إال اإلنسان ) .رواه البخاري (،)1338
ومسلم (.)2870

ض
َح َد ُك ْم إِذَا َم َ
ات عُ ِر َ
 عن ابن عمر  قال :قال رسول هللا ﷺ( :إِ َّن أ َاجلَن َِّةَ ،وإِ ْن
اجلَنَّ ِة فَ ِم ْن أَ ْه ِل ْ
َعلَْي ِه َم ْق َع ُدهُ ِابلْغَ َداةِ َوالْ َع ِش ِّي ،إِ ْن َكا َن ِم ْن أ َْه ِل ْ
 - 1تفسري القرطيب ( )241 /8دار الكتب املصرية  -القاهرة
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َكا َن ِم ْن أ َْه ِل النَّا ِر فَ ِم ْن أ َْه ِل النَّا ِر ،يُ َق ُ
الَ :ه َذا َم ْق َع ُد َكَ ،ح َّىت يَْب َعثَ َ
ك هللاُ
ِ
ِ
ام ِة) .رواه البخاري ( ،)1379ومسلم (.)2866
إِلَْيه يَ ْوَم الْقيَ َ
 عن عائشة رضي هللا عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القربعوذي ابهلل من عذاب القرب ،فسألت عائشة النيب ﷺ عن عذاب
فقالت :ت ّ
القرب ،فقال ( :نعم عذاب القرب حق ) .قالت عائشة« :فما صلّى النيب

ﷺ صالة بعد قط إال تع ّوذ ابهلل من عذاب القرب».
 وورد أن النيب ﷺ كان يف حائط لبين النجار على بغلة له والصحابة معه،إذ حادت به وكادت تلقيه فإذا أقربٌ ستة أو مخسة ،فقال( :من يعرف هذه
األقرب)؟ فقال رجل :أان .قال ( :فمىت ماتوا)؟ قال :يف الشرك .فقال( :قد
إيل أن هذه األمة تفنت يف قبورها ،ولوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا أن
أوحي ّ
يُسمعكم من عذاب القرب الذي أمسع) مث قال( :تعوذوا ابهلل من عذاب
القرب )  .فقالوا :نعوذ ابهلل من عذاب القرب .قال ( :تعوذوا ابهلل من الفنت
ما ظهر منها وما بطن  )...احلديث .رواه مسلم (.)2867
 عن ابن عباس  قال :مر النيب ﷺ بقربين فقال( :أ ََما إِ َّهنُ َما لَيُ َع َّذ َاب ِن َوَماِ ِ ِ
ِ
يم ِةَ ،وأ ََّما ْاآل َخ ُر فَ َكا َن َال
يُ َع َّذ َابن ِيف َكبِ ٍري ،أ ََّما أ َ
َح ُد ُمهَا فَ َكا َن يَْشي ابلنَّم َ
ِ ِ
ِ ِ ٍ ٍ
س َعلَى
يَ ْستَِتُ ِم ْن بَ ْولِِه) ،قَ َ
ال :فَ َد َعا ب َعسيب َرطْب فَ َشقَّهُ ابثْنَ ْنيُ ،مثَّ َغَر َ
ه َذا وا ِح ًدا وعلَى ه َذا و ِ
اح ًداُ ،مثَّ قَ َ
ال( :لَ َعلَّهُ أَ ْن ُخيَف ُ
َّف َعْن ُه َما َما َملْ
ََ َ َ
َ َ
يَْي بَسا) .رواه مسلم )292( - 111
َ
فوعا( :إذا تشهد أحدكم فليستعذ ابهلل من أربع يقول:
 عن أيب هريرة  مر ًأعوذ ابهلل من عذاب جهنم ،ومن عذاب القرب  ،ومن فتنة احمليا واملمات،
ومن فتنة املسيح الدجال) .رواه مسلم (.)588
رواه البخاري ()1372
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 .1307ما احلديث املشهور يف وجود عذاب يف القرب؟

هو حديث الرباء بن عازب  ،وفيه:
قال النيب ﷺ( :إن العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من
اآلخرة نزل إليه مالئكة كأن على وجوههم الشمس ،معهم كفن من أكفان
اجلنة ،وحنوط من حنوط اجلنة ،حىت جيلسوا منه َم َّد البصر.
مث جييء ملك املوت  -عليه السالم  -حىت جيلس عند رأسه ،فيقول :أيتها
النفس الطيبة اخرجي إىل مغفرة من هللا ورضوان ) ،قال ( :فتخرج تسيل
يف السقاء فيأخذها ،فإذا أخذها مل يدعوها يف يده
كما تسيل القطرة من ِّ
طرفة عني حىت أيخذوها فيجعلوها يف ذلك الكفن وذلك احلنوط ،وخيرج
منها كأطيب نفحة م ٍ
سك وجدت على وجه األرض).
قال( :فيصعدون هبا فال يرون  -يعين هبا على ٍ
مأل من املالئكة  -إال قالوا:
ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون :فالن بن فالن ،أبحسن أمسائه اليت كانوا
يسمونه هبا يف الدنيا ،حىت ينتهوا هبا إىل السماء ،فيستفتحون له فيفتح له
فيشيعه من كل مسا ٍء مقربوها إىل السماء اليت تليها ،حىت ينتهي هبا إىل
السماء السابعة.
فيقول هللا عز وجل :اكتبوا كتاب عبدي يف عليني ،وأعيدوه إىل األرض فإين
منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم اترة أخرى).
قال ﷺ ( :فتُعاد روحه يف جسده ،فيأتيه ملكان فيجلسانه ،فيقوالن له:
من ربك؟ فيقول :ريب هللا .فيقوالن :ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
فيقول :هو رسول هللا؟ فيقوالن له :وما عملك؟ فيقول :قرأت كتاب هللا
فآمنت به وصدقت.
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فينادي م ٍ
ناد من السماء :أن صدق عبدي ،فأفرشوه من اجلنة ،وافتحوا له
اب ًاب إىل اجلنة) ،قال( :فيأتيه من روحها وطيبها ،ويفسح له يف قربه ُم َّد
بصره) ،قال( :وأيتيه رجل حسن الوجه ،حسن الثياب ،طيب الريح ،
فيقول له :من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جييء ابخلري ،فيقول :أبشر ابلذي
يسرك ،أان عملك الصاحل .فيقول :رب أقم الساعة حىت أرجع إىل أهلي
ومايل).
قال ﷺ( :وإن العبد الكافر إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من
اآلخرة نزل إليه مالئكة سود الوجوه معهم املسوح فيجلسون منه َم َّد البصر
مث جييء ملك املوت عليه السالم حىت جيلس عند رأسه فيقول :أيتها النفس
اخلبيثة اخرجي إىل س ٍ
خط من هللا وغضب).
قال ﷺ ( :فتتفرق روحه يف جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف
املبلول ،فيأخذها ،فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت جيعلوها يف
تلك املسوح ،وخيرج منها كأننت ريح جيفة وجدت على وجه األرض،
فيصعدون هبا فال يرون هبا  -يعين على م ٍأل من املالئكة  -إال قالوا :ما
هذا الروح اخلبيث؟ فيقولون :فالن بن فالن ،أبقبح أمسائه اليت كانوا يسمونه
هبا يف الدنيا ،حىت ينتهي هبا إىل السماء الدنيا  ،فيستفتح له فال يفتح له)،
 مث قرأ رسول هللا ﷺ{:ومن ي ْش ِرْك ِاب َّللِ فَ َكأََّمنَا خَّر ِمن َّ ِالس َماء فَتَ ْخطَُفهُ
ََ ْ ُ
َ َ
الطَّري أَو َهتْ ِوي بِِه ال ِريح ِيف م َك ٍ
ان َس ِح ٍيق} (احلج ،)31:فتعاد روحه يف
ّ ُ َ
ُْ ْ
جسده ،وأيتيه ملكان فيجلسانه ،فيقوالن له :من ربك؟ فيقول :هاه هاه ال
أدري .فيقوالن :ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول :هاه هاه ال أدري،
ٍ
اباب
فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار ،وافتحوا له ً
432

إىل النار  ،فيأتيه من حرها ومسومها ويضيق عليه قربه حىت ختتلف فيه
أضالعه ،وأيتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب مننت الريح فيقول  :أبشر
ابلذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد  ،فيقول :ومن أنت فوجهك
الوجه الذي جييء ابلشر؟ فيقول :أان عملك اخلبيث ،فيقول :رب ال تقم
الساعة ) .رواه أمحد (. )18534
املطلب الثان :ما يتعلق ابلروح
 .1308هل الروح متوت؟
إذا كان املقصود مبوهتا مفارقتها للجسد ،فإهنا متوت هبذا االعتبار.
وإن كان املقصود فناؤها وعدمها كأن مل تكن ،فهي ال متوت هبذا االعتبار.
 .1309ما الدليل على أهنا خالدة وال تفىن؟
الدليل السابق -من حديث الرباء  -د ّل على أهنا تبقى بعد مفارقة اجلسد
منعمة إن كان صاحبها من أهل النعيم ،ومعذبة إن كان صاحبها من أهل
العذاب ،فمن قال من أهل العلم أهنا متوت فإمنا يريد مفارقتها للجسد ،ومن
قال منهم إهنا ال متوت فإمنا يريد أهنا ال تفىن؛ ألهنا خلقت للبقاء.
 .1310أين تكون أرواح املؤمنني بعد املوت؟
أرواح املؤمنني يف الربزخ متفاوتة أعظم تفاوت يف أماكنها:

أوالً :أرواح األنبياء ،وهذه تكون يف خري املنازل يف أعلى ِعليِّني ،يف الرفيق
سول ﷺ يف آخر حلظات حياته
الر َ
األعلى ،وقد ِمس َعت السيدةُ عائشةُ َّ
يقول ( :اللهم الرفيق األعلى) .رواه البخاري ( ،)4463ومسلم (.)2444
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اثنيًا :أرواح الشهداء ،وهؤالء أحياء عند رهبم يُرزقون.
ُب الَّ ِذين قُتِلُوا ِيف سبِ ِيل َِّ
َحيَاءٌ ِعْن َد
الل أ َْم َو ًاات بَ ْل أ ْ
َ
قال تعاىلَ {:وَال َْحت َس َ َّ َ
َرّهبِِ ْم يُْرَزقُو َن} (آل عمران)169:
عبدهللا بن مسعود  عن هذه اآلية،
وقد سأل مسروق رمحه هللا َ
فقال« :إان قد سألنا رسول هللا ﷺ عن ذلك ،فقال( :أرواحهم يف
أجواف طري خضر ،هلا قناديل ُمعلَّقة ابلعرش ،تسرح من اجلنة حيث
شاءت ،مث أتوي إىل تلك القناديل)» .رواه مسلم (.)1887
يورا تعلُق شجر اجلنة.
الثالث :أرواح املؤمنني الصاحلني :تكون ط ً
قال ﷺ":إمنا نَ َسمة املؤمن طائر يَ ْعلُ ُق يف شجر اجلنة ،حىت يبعثه هللا
إىل جسده يوم يبعثه" .رواه أمحد ( .)15787يَ ْعلُ ُق :أيكل.
 .1311ما الفرق يف اجلزاء ألرواح الشهداء عن املؤمنني؟
الفرق بني أرواح املؤمنني وأرواح الشهداء ،أن أرواح الشهداء يف حواصل طري
خضر تسرح متنقلة يف رايض اجلنة ،وأتوي إىل قناديل معلقة يف العرض.
أما أرواح املؤمنني فإهنا يف أجواف طري يعلق مثر اجلنة وال ينتقل يف أرجائها.
 .1312هل هناك من أمر مانع من دخول اجلنة ابلنسبة لغري األنبياء؟
نعم ،هناك الديْن وهو مانع ولو كان املسلم من الشهداء ،فعن عبد هللا بن
جحش" :أن رجالً جاء إىل النيب ﷺ ،فقال :اي رسول هللا ،مايل إن قتلت يف
سبيل هللا؟ قال ﷺ( :اجلنة) ،فلما وّىل ،قال ﷺ( :إال الديْن ،سارين به
جربيل آنفاً) .أخرجه اإلمام أمحد (.)19077
 .1313هل ميكن أن تتالقى أرواح املؤمنني؟
434

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وأَرواح ْاأل ِ
ت َْجتتَ ِم ُع ِأب َْرَو ِاح
َحيَاء إ َذا قُبِ َ
ضْ
َ َْ ُ ْ
ِ
ِ
َحيَ ِاء فَيَ ُقولُو َنَ :ما فَ َع َل
الْ َم ْوتَى َويَ ْسأ َُل الْ َم ْوتَى الْ َقاد َم َعلَْي ِه ْم َع ْن َحال ْاأل ْ
فَُال ٌن؟ فَيَ ُقولُو َن :فَُال ٌن تَ َزَّو َج ،فَُال ٌن َعلَى َح ٍال َح َسنَ ٍةَ .ويَ ُقولُو َنَ :ما فَ َع َل
ِ
ِِ
ول :أََمل أيْتِ ُكم؟ فَي ُقولُو َنَ :ال َذه ِِ
اح
فَُال ٌن؟ فَيَ ُق ُ ْ َ ْ َ
ب به إ َىل أ ُّمه ا ْهلَا ِويَةَ .وأ ََّما أ َْرَو ُ
َ َ
1
ِ
َعلَى".
ص َع ُد َإىل ْاأل ْ
الْ َم ْوتَى فَتَ ْجتَم ُع ْاأل َْعلَى يَْن ِزُل َإىل ْاأل َْد ََّن َو ْاألَ ْد ََّن َال يَ ْ
 .1314أين ستكون أرواح العصاة من املسلمني؟
ألرواح العصاة صنوفا من العذاب متنوعة ،ومن ذلك:
 الذي ِاق ،يُع َّذب بكلّوب من حديد يدخل يف
يكذب الكذبةَ تبلغ اآلف َ
شدقه حىت يبلغ قفاه.
 والذي انم عن الصالة املكتوبة يُش َدخ رأسه بصخرة. والّزانة والَّزواين يُع َّذبون يف ثقب مثل التَّنّور ،ضيِّق أعاله وأسفله واسع ،تُوقدالنار من حتته.
ط من يلقمه حجارة.
 واملرايب (آكل الراب)يسبح يف حبر من دم ،وعلى الش ِّ وهناك من األحاديث اليت تتحدث عن عذاب الذي مل يكن يستنزه منبوله ،والذي يشي ابلنَّميمة بني الناس أنه يعذب يف قربه.
املطلب الثالث :ما يتعلق بنعيم أو عذاب القرب
 .1315هل عذاب القرب دائم على صاحبه أو منقطع؟
هو خيتلف ابختالف امليت ،فإن كان من أهل الكفر والشرك والنفاق
االعتقادي فإن عذابه يف القرب دائم ال ينقطع.
 - 1جمموع الفتاوى ()303 /24
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وأما إن كان من الذين معهم أصل اإلسالم واإليان فإن عذابه منقطع ،وهو
مبثابة املكفر عنه ذنوبه وخطاايه.
 .1316هل عذاب القرب يقع على الروح أو اجلسد؟
الصحيح أن عذاب القرب على الروح واجلسد ،إال أنه على الروح أصالً
ويدخل معها اجلسد تب ًعا.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :العذاب والنعيم على النفس والبدن مجيعاً
ابتفاق أهل السنة واجلماعة ،تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن ،وتعذب
متصلة ابلبدن ،والبدن متصل هبا ،فيكون النعيم والعذاب عليهما يف هذه
احلال جمتمعني ،كما يكون للروح مفردة عن البدن).1
 .1317هل سؤال القرب خاص هلذه األمة ،أو عام لسائر األمم؟
فيه خالف ،ومقتضى األدلة أنه عام لكل األمم وما ورد يف بعض األحاديث
من ذلك قوله ﷺ( :أوحي إيل أنكم تفتنون يف قبوركم) رواه البخاري(،)184
ّ
ومسلم( )905فال يعد هذا اختصاص هلذه األمة؛ ألن هذا ذكر للعام ببعض
أفراده ،وقد تقرر يف األصول أن ذكر العام ببعض أفراده ليس بتخصيص.
2

 .1318هل سؤال القرب وعذابه ونعيمه خاص مبن قرب فقط ،أم ماذا؟
ال ،بل هو عام لكل من مات سواءً دفن أو مل يدفن ،وسواء احتق وتفرقت
أجزاؤه ،أو أكلته السباع ،أو سفته الريح ،أو غرق يف البحر وأكلته األمساك،
صلب وبقي على اجلذع حىت حتللت أعضاؤه أو غري ذلك ،كل هؤالء
أو ُ
 - 1جمموع فتاوى ابن تيمية ( ،)282-262/4القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر ( ص:
 - 2القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر ( ص)44 :
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يسألون وينعمون إن كانوا من أهل النعيم ،ويعذبون إن كانوا من أهل
العذاب.
 .1319هل ممكن إدخال العقل يف هذا اجلانب؟
ال ،ألن األمر غيب وقد أثبته الدليل الشرعي ،وهللا قادر على كل شيء،
وأمور الربزخ من أمور اآلخرة فال جيوز إعمال العقل فيها ،بل الواجب التسليم
للنصوص ،والوقوف حيث وقفت.
 .1320ما دليل التقرير السابق؟
قال النيب ﷺ( :كان رجل يُسرف على نفسه ،فلما حضره املوت قال لبنيه:
علي
إذا مت فأحرقوين ،مث اطحنوين ،مث ذروين يف الريح ،فوهللا لئن قدر هللا ّ
ليعذبين عذا ًاب ما عذبه أح ًدا .فلما مات فُعل به ذلك ،فأمر هللا األرض،
فقال :امجعي ما فيك .ففعلت ،فإذا هو قائم فقال :ما محلك على ما
صنعت؟ قال :خشيتك اي رب ،أو قال :خمافتك فغفر له).رواه البخاري
( ،)7508فاهلل تعاىل ال يعجزه شيء.
نوان؟
غريا من أهل اإلسالم أو جم ً
 .1321هل سؤال القرب يكون أيضا ملن مات ص ً
الصحيح أهنم ال يُسألون؛ ألهنم ليسوا من أهل التكليف ،لفقدهم أهلية
التكليف ،وألن القلم مرفوع عنهم ،وألهنم ليسوا من أهل االبتالء واالختبار.
 .1322ما التعامل مع من ينكر عذاب القرب ونعيمه ألنه ال حيس ،فلو فتح قرب
عيما ولو فتح قرب الكافر مل نر عذ ًااب ،فكيف جنيب عنه؟
املؤمن مل نر ن ً
هنا مفتق الطرق بني املوفقني الذين يؤمنون ابلغيب إن ثبت أمره ابلشرع
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احلكيم ،وبني الذين ال يؤمنون إال ابحملسوسات ،ولو خالف هذا الشرع.
 .1323كيف جنيب على من ينكر عذاب القرب ونعيمه ألنه ال حيس هبذا العذاب
وفق املنظور العلمي؟
اجلواب عن هذا من جوه:
األول :أن عذاب القرب ونعيمه من األمور الغيبية اليت جيب فيها التسليم فقط،

وال تعرض على العقول القاصرة واألفهام احملدودة؛ ألهنا ستنكرها إذ هي
خارجة عن مدركات هذه العقول ،وقد قال تعاىل{:ذَلِ َ ِ
اب َال
ك الْكتَ ُ
ِ ِ
ري ِ ِ
ني .الَّ ِذين يُ ْؤِمنُو َن ِابلْغَْي ِ
الص َالةَ َوِممَّا
ب َويُِقي ُمو َن َّ
ب فيه ُه ًدى ل ْل ُمتَّق َ
َ
َْ َ
اه ْم يُْن ِف ُقو َن} (البقرة)23:
َرَزقْ نَ ُ

س واملشاهدة فقط،
الثان :أن طرق اإلثبات كثرية ،وليست مقصورة على احل ّ
فهب أن دليل احلس انعدم  ،فهل انعدامه دليل على العدم؟ ابلطبع ال،
فقد ثبت ذلك من طريق آخر وهو اخلرب الصادق الذي ال يتطرق إليه
الشك بوجه من الوجوه ،وهو خرب هللا ورسوله ﷺ.
الثالث :األدلة يف إثبات نعيم القرب وعذابه قد بلغت مبلغ التواتر ،وطريق النقل
طريق اثبت بنفسه سواءً أيده دليل احلس واملشاهدة أو ال  ،فيجب
إثبات ما أثبته النص ،ومن جعل طريق إثبات االعتقادات احلس
واملشاهدة فقط فإنه سينكر معتقدات كثرية أوهلا وجود هللا تعاىل ،وكثري
من أمور الغيب ،وهذا هنايته التعطيل واإلحلاد.

الرابع :أن عذاب القرب ونعيمه ليس من جنس عذاب الدنيا ونعيمها ،وإن كان
هللا تعاىل ُيمي على الكافر التاب واحلجارة اليت فوقه وحتته حىت تكون
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أعظم حًرا من مجر الدنيا ،ولو م ّسها أهل الدنيا مل ُيسوا هبا ،بل
وأعجب من هذا أن الرجلني يدفنان أحدمها إىل جنب صاحبه ،وهذا يف
حفرة من النار ،وهذا يف روضة من رايض اجلنة ال يصل من هذا إىل
جاره شيء من حر انره ،وال من هذا إىل جاره شيء من نعيمه ،وقدرة
هللا تعاىل أعظم وأوسع من ذلك وأعجب ،فاألمر خمتلف عن املعهود يف
الدنيا فال ينظر إليه بعني ضيقة ،لكن النفوس مولعة ابلتكذيب مبا مل حتط
به عل ًما.

اخلامس :أن هللا تعاىل تعبّدان أبشياء كثرية ،ومما تعبدان به اإليان ابلغيب ،فلو
أن هللا أطلع العباد على نعيم القرب وعذابه لزالت حكمة هذا التكليف،
أعىن اإليان ابلغيب.
السادس :أننا مأمورون ومتعبدون مبتابعة النص ،من إثبات ما أثبته ونفي ما
نفاه وتصديق ما أخرب به ،هذه هي احلكمة من خلقنا ،فالنص هو املقدم
يف كل شيء ،فالنص مقدم على العقل والعقل اتبع له.
 .1324ما سبب إخفاء هللا عذاب القرب عن إدراك الناس؟

لعل من أسباب هذا ما أييت:
 تك ّدر املعيشة ،فإن هللا تعاىل أخفى عنا عذاب القرب حىت ال يتنكدعيشنا ،ولذلك فإنه قد ورد أن الثقلني ( اإلنس واجلن) لو مسعوا صراخ
ساان بنا أخفاه
من يعذب يف قربه لصعقوا عن آخرهم ،فرمحة منه وإح ً
عنا.
 ترك التدافن ،فإن هللا تعاىل لو أطلع العباد على عذاب القرب ملا تدافنالناس ،ولبقي األموات جثثًا هامدة على وجه األرض ال جيدون من
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يدفنهم خوفًا من مساع عذاب من أراد هللا تعذيبه يف قربه ،والنتشرت
األمراض وع ّم الفساد يف البالد والعباد ،ولذلك قال ﷺ( :ولوال أن ال
تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم من عذاب القرب الذي أمسع ) رواه مسلم
( ،)2867ولذلك ملا كانت هذه احلكمة منتفية يف حق البهائم مسعت
ذلك وأدركته.
 .1325ما خطورة سوء الفهم ملا سبق من قضااي متعلقة أبمور القرب والروح ،وما
مصدره؟
سوء الفهم عن هللا ورسوله أصل كل بدعة وضاللة نشأت يف اإلسالم ،وهو
أصل كل خطأ يف الفروع واألصول ،وال سيما إن أضيف إليه سوء القصد.
هلذا جيب أن يفهم عن الرسول ﷺ مراده من غري غلو وال تقصري ،فال ُيمل
كالمه ما ال ُيتمله ،وال يقصر به عن مراده وما قصده من اهلدى والبيان،
فكم حصل إبمهال ذلك والعدول عنه من الضالل والعدول عن الصواب ما
ال يعلمه إال هللا
وحينما نفهم أبن الدور ثالث :دار الدنيا ،ودار الربزخ ،ودار القرار ،وقد
جعل هللا لكل دار أحكاما ختصها ،وركب هذا اإلنسان من بدن ونفس،
وجعل أحكام الدنيا على األبدان ،واألرواح تبع هلا ،وجعل أحكام الربزخ على
األرواح ،واألبدان تبع هلا ،فإذا جاء يوم حشر األجساد وقيام الناس من
قبورهم  -صار احلكم والنعيم والعذاب على األرواح واألجساد مجيعاً ،وهذا
جيعلنا يف فهم واضح ملا سبق من أحكام عن الروح والقرب.

 - 1شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي ( ، )579/2بتصرف
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1

املبحث الثالث:

ما يتعلق ابلبعث

 .1326ما املراد هبذا العنوان؟
هو حتقيق اإليان اجلازم الذي ال يعتيه شك ابلبعث ومعاد األجساد وقيام
الناس من قبورهم لرب العاملني.
 .1327هل القضية من األمهية لتناوهلا ابلتوضيح؟
نعم ،فهي من األمور الكبار اليت اشتد إنكار الكفار هلا.
 .1328كيف تناوهلا القرآن ابلتبيني؟

القرآن ّنوع االستدالل هلذه القضية مبا ال يدع جماالً للشك يف إثباته ،ومن
ذلك:
األول :التصريح به بلفظه واإلقسام على ذلك ،كما يف قوله تعاىلَ {:ز َع َم الَّ ِذي َن
ِ
ك
َك َف ُروا أَ ْن لَ ْن يُْب َعثُوا قُ ْل بَلَى َوَرِّيب لَتُ ْب َعثُ َّن ُمثَّ لَتُنَ بَّ ُؤ َّن ِمبَا َع ِم ْلتُ ْم َوذَل َ
َعلَى ا َّللِ يَ ِسريٌ} (التغابن.)7:
اخلَْل َق ُمثَّ
الثان :االستدالل على املعاد ابملبدأ ،قال تعاىلَ {:وُه َو الَّ ِذي يَْب َدأُ ْ
ِ
ب لَنَا َمثَ ًال َونَ ِس َي
يُعِ ُ
يدهُ َوُه َو أ َْه َو ُن َعلَْيه}(الروم ،)27:وقال تعاىلَ {:و َ
ضَر َ
َخ ْل َقهُ قَا َل َم ْن ُُْي ِي الْعِظَا َم َوِه َي َرِمي ٌم .قُ ْل ُُْييِي َها الَّ ِذي أَنْ َشأ ََها أ ََّوَل َمَّرٍة
ِ
ِ
يم} (يس)79-78:
َوُه َو ب ُك ِّل َخ ْل ٍق َعل ٌ
الثالث :االستدالل على املعاد وبعث األجساد ابلقدرة على خلق األشياء
الكبرية ،وهذا قياس أولوي وهو حجة ابالتفاق إال من شذ ،كما قال
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َن َّ ِ
ِ
تعاىل {:أََوَملْ يََرْوا أ َّ
ض َوَملْ يَ ْع َي ِخبَْل ِق ِه َّن
اللَ الَّذي َخلَ َق ال َّس َما َوات َو ْاأل َْر َ
بَِقا ِد ٍر َعلَى أَ ْن ُُْييِ َي الْ َم ْوتَى بَلَى إِنَّهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير}
(األحقاف)33:

الرابع :االستدالل على ذلك ابلوقوع ،كما يف قصة الغالم الذي قال هللا
ِ
ض ِربوه بِب ع ِ
آايتِِه لَ َعلَّ ُك ْم
ك ُُْي ِي َّ
ض َها َك َذل َ
فيه{:فَ ُق ْلنَا ا ْ ُ ُ َ ْ
اللُ الْ َم ْوتَى َويُِري ُك ْم َ
تَ ْع ِقلُو َن} (البقرة)73:
وكما يف قصة عزير ومحاره املذكورة يف قوله تعاىل {:أ َْو َكالَّ ِذي َمَّر َعلَى
ِ
ِِ
قَري ٍة وِهي خا ِويةٌ علَى عر ِ
ال أ َّ
وش َها قَ َ
ََّن ُُْييِي َهذه ا َّللُ بَ ْع َد َم ْوهتَا فَأ ََماتَهُ
ْ َ َ َ َ َ َ ُُ
ض يَ ْوٍم قَا َل بَ ْل
ت قَ َ
اللُ ِمائَةَ َعاٍم ُمثَّ بَ َعثَهُ قَ َ
َّ
ال لَبِثْ ُ
ال َك ْم لَبِثْ َ
ت يَ ْوًما أَْو بَ ْع َ
ك َملْ يَتَ َسن َّْه َوانْظُْر إِ َىل ِمحَا ِرَك
ك َو َشَرابِ َ
ت ِمائَةَ َعاٍم فَانْظُْر إِ َىل طَ َع ِام َ
لَبِثْ َ
ِ
ِ
ِ
ك آيَةً لِلنَّ ِ
وها َحلْ ًما
َولنَ ْج َعلَ َ
اس َوانْظُْر إِ َىل الْعظَاِم َكْي َ
ْس َ
ف نُْنشُزَها ُمثَّ نَك ُ
ٍ ِ
ال أ َْعلَ ُم أ َّ
دير} (البقرة)259:
ني لَهُ قَ َ
فَلَ َّما تَبَ َّ َ
َن ا َّللَ َعلَى ُك ِّل َش ْيء قَ ٌ
اخلامس :االستدالل على ذلك ابإلخبار بتمام القدرة الكاملة ،كما قال
ٍ
السماو ِ
تعاىل {:وما َكا َن َّ ِ ِ ِ
ات َوَال ِيف ْاأل َْر ِ
ض إِنَّهُ
ََ
اللُ ليُ ْعجَزهُ م ْن َش ْيء ِيف َّ َ َ
ِ
يما قَ ِديرا} (فاطر.)44:
َكا َن َعل ً ً
املطلب األول :موعد اليوم اآلخر
 .1329هل هناك من يعلم مىت تقوم الساعة؟
ك ع ِن ال َّس ِ
اها قُ ْل إَِّمنَا ِع ْل ُم َها ِعْن َد َرِّيب َال
َ
قال تعاىل {:يَ ْسأَلُونَ َ َ
اعة أََّاي َن ُم ْر َس َ
السماو ِ
ِ ِ ِ
ات َوا ْألَْر ِ
ض َال َأتْتِي ُك ْم إَِّال بَ ْغتَةً
ُجيَلّي َها ل َوقْت َها إَِّال ُه َو ثَ ُقلَ ْ
ت ِيف َّ َ َ
اللِ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
اس َال
ك َح ِف ٌّي َعْن َها قُ ْل إَِّمنَا ِع ْل ُم َها ِعْن َد َّ
ك َكأَنَّ َ
يَ ْسأَلُونَ َ
يَ ْعلَ ُمو َن} (األعراف)187:
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 .1330ملاذا أخفى هللا سبحانه هذا املوعد عن اخللق؟

ليكونوا مجيعا يف ترقّب دائم واستعداد هلذا اليوم.

 .1331ما القول فيمن ي ّدعي علم قيام الساعة ،ويستدل على ذلك أبرقاٍم وتعداد
حلروف بعض اآلايت ،وحنو ذلك؟

هذا امل ّدعي أمحق ومتكلّف ما ال علم له به ،فيما هو من خصائص علم هللا
قائل على هللا بال برهان.
تعاىل ،و ٌ
 .1332ما وجه مناقضته ملا ورد يف القرآن الكرمي؟
أنه مناقض لآلايت اآلتية:
لسا َع ِة} (لقمان)34:
 لقوله تعاىل {:إِ َّن َّاللَ ِعْن َدهُ ِع ْل ُم ا َّ
ك َع ِن ال َّسا َع ِة أََّاي َن ُم ْر َسا َها قُ ْل إَِّمنَا ِع ْل ُم َها ِعْن َد َرِّيب
 ولقوله تعاىل {:يَ ْسأَلُونَ َِ ِ ِ
الس َم َاوا ِت َو ْاأل َْر ِ
ت ِيف َّ
ض َال َأتْتِي ُك ْم إَِّال بَ ْغتَةً
َال ُجيَلّ َيها ل َوقْت َها إَِّال ُه َو ثَ ُقلَ ْ
ك َح ِف ٌّي َعْن َها قُ ْل إَِّمنَا ِع ْل ُم َها ِعْن َد ا َّللِ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّا ِس َال
ك َكأَنَّ َ
يَ ْسأَلُونَ َ
يَ ْعلَ ُمو َن} (األعراف)187:
اللِ َوَما
اع ِة قُ ْل إَِّمنَا ِع ْل ُم َها ِعْن َد َّ
اس َع ِن َّ
 ولقوله تعاىل {:يَ ْسأَلُ َالس َ
ك النَّ ُ
كو ُن قَ ِريبًا } (األحزاب)63:
لسا َعةَ تَ ُ
يك لَ َع َّل ا َّ
يُ ْد ِر َ
 وملا سئل جربيل النيب ﷺ فقال :مىت الساعة؟ قال ﷺ( :ما املسئول عنهاأبعلم من السائل) .البخاري ( ،)50مسلم (.)8
 .1333يف أي يوم تقوم الساعة؟
الساعة ال تقوم إال يف يوم اجلمعة ،لذلك تكون الدواب خائفة يف هذا اليوم من
قيامها.
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 .1334ما دليل التحديد السابق؟
ال( :خري يوم طلعت عليه الشمس يوم
عن أىب ُهَريْ َرةَ  أَ َّن النىب ﷺ قَ َ
اجلمعة ،فيه خلق آدم ،وفيه أدخل اجلنة ،وفيه أخرج منها ،وال تقوم ال ّساعة إال
يف يوم اجلمعة) .أخرجه مسلم ()854
وعن أنس بن مالك  قال :قال رسول هللا ﷺ( :عُرضت علي األايم،
فعرض علي فيها يوم اجلمعة ،فإذا هي كمرآة حسناء ،وإذا يف وسطها نكتة
سوداء! فقلت :ما هذا؟ قيل :الساعة) .أخرجه الطرباين يف األوسط (.)7307
 .1335ما الدليل على أن احليواانت ترتقب ومتخوفة من قيام الساعة؟
قال ﷺ( :وما من دا ٍبة إال وهى م ِسيخةٌ يوم اجلم ِ
عة من حني تُصب ُح حىت
ُ َ
شمس َش َف ًقا من الساعة ،إال اجل َّن واإلنس) .رواه أبو داود (.)1046
تطلُ َع ال ُ
املطلب الثان :ما يسبق وقوع يوم القيامة
 .1336هل هناك أمور تسبق وقوع يوم القيامة؟
مكث أربعني  -ال أدرى
نعم ،قال رسول َّ
اللِ ﷺ ( :خيرج ال َّد َّجا ُل يف أمىت في ُ
ِ
ِ
اللُ عيسى ابن مرمي كأنه
عث َّ
شهًرا أو أربعني عا ًما  -فيب ُ
يوما أو أربعني ْ
أربعني ً
ٍ
سبع سنني ليس بني اثنني
عروة بن مسعود ،فيطْلبه فيهلكه ،مث يكث الناس َ
عداوة.
مث يُْرسل هللاُ رُيا ابردة من قبل الشأم ،فال يبقى على وجه األرض أح ٌد يف قلبه
ذرة من خري أو إيان إالَ قبضتهُ ،حىت لو أن أحدكم دخل يف كبد جبل
مثقال َّ
لدخلته عليه حىت تقبضه ،فيبقى شرا ُر الناس يف َّ
السباع ،ال
خفة الطري وأحالم ّ
يعرفون معروفا وال يُنكرون ُمنكرا ،فيتمثَّل هلم الشيطان ،فيَقول :أال تستجيبون؟
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دار رزقهم َح َس ٌن
فيقولون :فما أت ُم ُران؟ فيأْ ُم ُرُه ْم بعبادة األَواث ِن .وهم يف ذلك ٌّ
عيشهم) .أخرجه مسلم (. )2940
املطلب الثالث :ما يكون يف يوم القيامة
أوال :ما يتعلق ابلنفخ

1

 .1337ما املقصود هبذا العنوان؟
املقصود به أن يوم القيامة له عالمة دالة على بدء وقوعه أال وهو النفخ يف
الصور.
 .1338ما الدليل على هذا األمر؟
ِ
السماو ِ
صوِر فَ ِ
ات َوَم ْن ِيف ا ْألَْر ِ
ض إَِّال َم ْن
 قال تعاىلَ {:ونُف َخ ِيف ال ّ َصع َق َم ْن ِيف َّ َ َ
ِ
الل ُمثَّ نُِف َخ فِ ِيه أ ْ ِ
ام يَْنظُرو َن} (الزمر.)68:
َشاءَ َُّ
ُخَرى فَإ َذا ُه ْم قيَ ٌ ُ
ِ
ِ ِ
ال فَ ُد َّكتَا
ض َو ْ
اجلِبَ ُ
 وقال تعاىل{ :فَِإذَا نُِف َخ ِيف ال ّصوِر نَ ْف َخةٌ َواح َدةٌ َو ُمحلَت األ َْر ُ
َد َّكةً و ِ
اح َدةً} (احلاقة)13 :
َ
صوِر فَِإ َذا هم ِمن األَج َد ِ
اث إِ َىل رّهبِِم ي ِ
نسلُو َن} (يس:
 وقال تعاىلَ { :ونُِف َخ ِيف ال ُّْ ّ َ ْ
َ َْ
)51

ٍِ
وج ِيف بَ ْع ٍ
صوِر
ض َونُِف َخ ِيف ال ّ
 وقال تعاىلَ { :وتََرْكنَا بَ ْع َض ُه ْم يَ ْوَمئذ يَُ ُ
مجْ ًعا} )الكهف(99 :
اه ْم َ
فَ َج َم ْعنَ ُ
ِ
ني يَ ْوَمئِ ٍذ ُزْرقًا} (طه)102 :
 وقال تعاىل { :يَ ْوَم يُن َف ُخ ِيف ال ّصوِر َوَْحن ُشُر الْ ُم ْج ِرم َ
 .1339ما معىن النفخ؟
 - 1معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي ( ص:
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)969

صوِر
قال الراغب" :النفخ؛ نفخ الريح يف الشيء ،قال تعاىل :يَ ْوَم يُن َف ُخ ِيف ال ّ
ِ
ني يَ ْوَمئِ ٍذ ُزْرقًا} (طه)102 :
َوَْحن ُشُر الْ ُم ْج ِرم َ
 .1340النفخ سيكون يف أي شيء؟
ايب
ورد بيان هذا يف احلديث ،عن عبدهللا بن عمرو بن العاص قال  :جاءَ أعر ٌّ
صور؟ فقال( :قر ٌن يُنفخ فيه) .رواه أبو داود ( )4742وغريه
إىل النيب ﷺ فقال :ما ال ّ

قال ابن جرير الطربي رمحه هللا من أن الناس قد اختلفوا فيه" ،فقال بعضهم:
هو قرن ينفخ فيه نفختان ،إحدامها لفناء من كان حياً على األرض ،والثانية
لنشر كل ميت.
1
وقال آخرون :الصور يف هذا املوضع :مجع صورة ،ينفخ فيها روحها فتحيا".

 .1341هل هذه املهمة موكول هبا امللك منذ أن خلقه هللا؟
نعم ،عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :إن طرف صاحب الصور
ُمذ ُوكل به مستعد ،ينظر حنو العرش خمافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه،
كأن عينيه كوكبان دراين) .أخرجه احلاكم ()8676
 .1342هل هناك حياة بني الناس وتعامل يومي بينهم؟
وقد
السا َعةُ ْ
وم َّن َّ
نعم ،عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ..( :ولَتَ ُق َ
ِِ
ِِ
نَ َشر َّ ِ
اعةُ وقَ ِد
وم َّن َّ
الس َ
الر ُجالن ثَ ْوَهبُما ْبي نَ ُهما فال يَتَبايَعانه ،وال يَطْ ِواينه ،ولَتَ ُق َ
َ
الرجل بلَ ِ ِ ِ ِ
ضهُ فال
اعةُ وهو يَلِي ُ
وم َّن َّ
صَر َ
ط َح ْو َ
الس َ
ف َّ ُ ُ َ
انْ َ
ُب ل ْق َحته فال يَطْ َع ُمهُ ،ولَتَ ُق َ

 - 1تفسري الطربي ( ،)241/7تفسري الرازي ()34/13
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ِ ِِ
أح ُد ُك ْم أُ ْكلَتَهُ إىل فيه فال يَطْ َع ُمها).
وم َّن َّ
الس َ
اعةُ وق ْد َرفَ َع َ
يَ ْسقي فيه ،ولَتَ ُق َ

رواه

البخاري ()6506

 .1343كم نفخة سينفخها امللك؟
ينفخ امللَك يف الصور النفخة األوىل ،وهي نفخة الصعق ،فيموت من يف
السماوات ومن يف األرض إال من شاء هللا ،مث ينفخ فيه النفخة الثانية نفخة
اإلحياء فإذا هم قيام ينظرون.
لس َما َوا ِت َوَم ْن ِيف ا ْأل َْر ِ
ض إَِّال َم ْن
قال تعاىلَ {:ونُِف َخ ِيف ال ّ
صعِ َق َم ْن ِيف ا َّ
صوِر فَ َ
ِ
الل ُمثَّ نُِف َخ فِ ِيه أ ْ ِ
ام يَْنظُرو َن} (الزمر.)68:
َشاءَ َُّ
ُخَرى فَإ َذا ُه ْم قيَ ٌ ُ
 .1344كم املدة بني بني النفختني؟
الل ﷺ( :ما بني النفختني أربعون» .قالوا:
عن أىب هريرة  قال :قال رسول َّ
أبيت .قالوا:
اي أاب هريرة أربعون يوما؟ قال :أبيت .قالوا :أربعون شهرا؟ قالُ :
أبيت)  .1رواه مسلم (.)2955
أربعُو َن سنة ؟قالُ :
 .1345هل ورد بيان عن اسم امللك الذي ينفخ يف الصور؟
2

ال ،مل يثبت يف هذا دليل صحيح.

 .1346هل ورد شيء عن قبض روح امللك الذي ينفخ يف الصور؟
مل يرد يف هذا نص صحيح.
 - 1قال النووي :ومعىن قول أيب هريرة ( أبيت ) أي أبيت أن أجزم أن املراد أربعون يوماً أو سنة أو شهراً ،بل
الذي أجزم به أهنا أربعون جمملة  .اه  .شرح النووي على مسلم ( )76/ 18
 - 2لإلمام ابن حجر حبث مجيل عن إسرافيل يف هذه القضية ،ومل ُيدد أمرا حمددا ،الفتح ( )368 /11
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اثنيا :البعث من القبور
 .1347هل املعاد اجلسمان عبارة عن إعادة أم إنشاء جديد؟
املعاد إمنا يكون هلذه األجساد اليت معنا يف الدنيا ،فاملعاد حقيقته أنه إعادة
لألجساد اليت حتللت وأكلها الدود واألرض.
 .1348ما دليل هذا القول؟
يدهُ} داللة أن املعاد إعادة ال إنشاء خللق جديد،
ورد يف آايت كثريةُ {:مثَّ يُعِ ُ
جديدا ملا أوجب هلم
واملشركون مل يكونوا ينكرون إال هذا ولو كان املعاد إنشاءً ً
ذلك اإلنكار إلياهنم أن هللا هو اخلالق القادر ،لكن عقوهلم مل تقبل املعاد مبعىن
إعادة األجساد اليت بُليت والعظام اليت تفتتت وتفرقت يف أجزاء األرض.
 .1349هل األجساد تفىن متاما؟
ال ،فهناك شيء يف اجلسم ال يبلى.
 عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :ما بني النفختني أربعون) .قالالراوي أليب هريرة :أربعون يوماً؟ قال أبو هريرة :أبيت .قال :أربعون شهراً ؟
قال :أبيت ،قال :أربعون سنة؟ قال :أبيت" ،أي أن أاب هريرة  أ َىب أن
ُيدد األربعني هل هي يوماً أو شهراً أو سنة .قال - :أي أبو هريرة يرفعه
إىل النيب ﷺ( :مث ين زل هللا من السماء ماء ،فينبتون كما ينبت البقل ،ليس
من اإلنسان شيء إال يبلي إال عظماً واحداً ،وهو عجب الذنب ،ومنه
يركب اخللق يوم القيامة) .رواه البخاري ( ،)4935ومسلم (.)2955
 عن أيب هريرة  قال :قال النيب ﷺ( :كل ابن آدم أيكله التاب إالَع َجب الذنب ،منه خلق ومنه يركب) .رواه مسلم (.)2955
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 .1350كيف سيكون البعث للناس؟

ورد يف احلديث السابق عن هذه الكيفية ( :مث ين زل هللا من السماء ماء،
فينبتون كما ينبت البقل ،ليس من اإلنسان شيء إال يبلي إال عظماً واحداً،
وهو عجب الذنب ،ومنه يركب اخللق يوم القيامة) .رواه البخاري ( ،)4935ومسلم
()2955

 .1351ماذا سيقع من أهوال عند بعث الناس واجلن؟
من تلك األهوال واألمور العظيمة:
ِ
لس ِج ِل لِْل ُكتُ ِ
ب َك َما بَ َدأْ َان أ ََّوَل
 قال تبارك وتعاىل {:يَ ْوَم نَطْ ِوي ا َّلس َماءَ َكطَ ِّي ا ّ ّ
ِِ
ِ
ني} (األنبياء)104:
َخ ْل ٍق نُعي ُدهُ َو ْع ًدا َعلَْي نَا إِ َّان ُكنَّا فَاعل َ
ِ
 قال سبحانه{:ي وم هم اب ِرزو َن َال َخيْ َفى علَى َِّك
الل ِمْن ُه ْم َش ْيءٌ ل َم ِن الْ ُم ْل ُ
َْ َ ُ ْ َ ُ
َ
الْي وم َِّللِ الْو ِ
اح ِد الْ َق َّها ِر} (غافر.)16:
ََْ َ
الل تبارك وتعاىل
 عن أيب هريرة  قال :قال رسول ا َّلل ﷺ ( :يقبض ّاألرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ،مث يقول :أان امللك أين ملوك
األرض) .رواه البخاري ( ،)4812ومسلم (.)2787
حممد
 عن عبد َّالل بن مسعود  قال" :جاء ح ْربٌ إىل النيب ﷺ ،فقال :اي ّ
أو اي أاب القاسم -إن هللا تعاىل يسك السموات يوم القيامة على إصبع،إصبَ ٍعَ ،والْ َماءَ َوالثََّرى َعلَى
واألرضني على إصبع ،واجلبال والشجر على ْ
يهزهن فيقو ُل :أان امللك أان امللِك.
إصبع ،وسائر ا ْخللق على إصبع ،مث
َّ
فضحك رسول ا َّللِ ﷺ تعجبا ِمما قال احلرب ت ِ
صديقا له ،مث قرأَ {:ما قَ َد ُروا
ا َّلل ح َّق قَ ْد ِرهِ وا ْألَرض َِ
ت بِيَ ِمينِ ِه
ضتُهُ يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة َو َّ
ات َمطْ ِوَّاي ٌ
مجي ًعا قَ ْب َ
الس َم َاو ُ
َ ْ ُ
َ َ
كو َن}(الزمر )67:رواه البخاري ( ،)4811ومسلم
ُسْب َحانَهُ َوتَ َع َاىل َع َّما يُ ْر
ش ُِ
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(.)2786

الل بن عمر كيف ِ
الل
ُيكى رسول َّ
 عن عبيد ا َّللِ بن مقسم أنه نظر إىل عبد َّالل  -ويقبض
الل عز وجل مسواته وأرضيه بيديه فيقول أَ َان َّ
ﷺ قال" :أيخذ َّ
نظرت إىل املنرب يتحرك من أسفل
لك" حىت
أصابعه ويبسطُها  -أان امل ُ
ُ
اللِ ﷺ" .رواه مسلم ()2788
شيء منه حىت إين ألقول أساقط هو برسول َّ
 .1352ما شأن النيب ﷺ يف هذا املوقف؟
له شأن عظيم ،أال وهو إكرام هللا له ابلشفاعة الكربى.
 .1353ما املراد ابلشفاعة العظمى؟
املراد هبا شفاعته ﷺ يف أهل املوقف لفصل القضاء بينهم.
 .1354ما دليل هذه الشفاعة؟
عن أنس  قال حدثنا الرسول ﷺ قال( :إذا كان يوم القيامة ماج الناس
بعضهم يف بعض ،فيأتون آدم فيقولون :أشفع لنا إىل ربك .فيقول :لست هلا،
ولكن عليكم إببراهيم ،فإنه خليل الرمحن .فيأتون إبراهيم ،فيقول :لست هلا،
ولكن عليكم مبوسى فإنه كليم هللا.
فيأتون موسى ،فيقول :لست هلا ،ولكن عليكم بعيسى فإنه روح هللا وكلمته.
فيأتون عيسى فيقول :لست هلا ،ولكن عليكم مب ٍ
حمد ﷺ فيأتوين ،فأقول :أان
هلا .فاستأذنت على ريب يل ،ويلهمين حمامد أمحده هبا اآلن ،فامحده بتلك
احملامد وأ ِخ ُر له ساجدا .فيقال :اي حممد ارفع رأسك ،وقل يُسمع لك ،واشفع
وسل تعط .فأرفع راسي وأقول :اي رب أميت أميت .)..رواه البخاري
تشفعْ ،
( ،)7510ومسلم (.)193
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 .1355هل أمجع أهل السنة على إثباهتا؟

نعم ،وهذه الشفاعة هي املقام احملمود الذي ُيمده فيه األولون واآلخرون ،وهي
املذكورة يف قوله تعاىل لنبيه ﷺ{:أَقِِم َّ ِ ِ
َّم ِ
س إِ َىل َغ َس ِق اللَّْي ِل
الص َالةَ ل ُدلُوك الش ْ
ِ
ك
ودا (َ )78وِم َن اللَّْي ِل فَتَ َه َّج ْد بِِه َانفلَةً لَ َ
َوقُ ْرآ َن الْ َف ْج ِر إِ َّن قُ ْرآ َن الْ َف ْج ِر َكا َن َم ْش ُه ً
ودا} (اإلسراء)79-78:
ك َربّ َ
َع َسى أَ ْن يَْب َعثَ َ
ك َم َق ًاما َْحم ُم ً

املطلب الثالث :ما يتعلق ابحلوض النبوي
 .1356ما املراد من هذا العنوان؟
املراد هو بيان أن يف أرض احملشر سيكون هناك موردا للماء عظيم ،يشرب منه
طائفة من الناس.
 .1357هل احلوض موجود اآلن؟
وما
نعم ،ودليل هذا حديث عقبة  يف الصحيح أي ً
ضا أن النيب ﷺ خرج ي ً
فصلى على أهل أحد صالته على امليت ،مث انصرف إىل املنرب فقال ﷺ( :إين
فرط لكم ،وأان شهيد عليكم ،وإين وهللا ألنظر إىل حوضي اآلن )...احلديث
رواه البخاري (.)6590
 .1358ما األدلة على ثبوت وجوده يف اليوم اآلخر؟
روى أنس  أن رسول هللا ﷺ قال( :إن قدر حوضي كما بني أيلة وصنعاء
من اليمن ،وإن فيه من األابريق بعدد جنوم السماء) .رواه البخاري ()6580
 .1359هل الكثرة ستعوق عند الشرب منه؟
ال تعوق أب ًدا ،حلديث ابن عمر  يف الصحيح أن النيب ﷺ قال( :أمامكم
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حوض كما بني جرابء وأذرح) .رواه البخاري ( ،)6577ويف لف ٍظ ملسلم( :فيه
أابريق كنجوم السماء ،من ورده فشرب منه ال يظمأ بعدها أب ًدا) .رواه مسلم
(.)2299

 .1360من هو أول الناس وصوال للحوض؟
أيضا أن النيب ﷺ قال( :وأان
أوهلم وصوالً له النيب ﷺ ،حلديث جندب ً 
فرطكم على احلوض) .أي سابقكم

إليه .رواه البخاري ( ،)6589مسلم (.)2289

 .1361كيف سيعرف النيب ﷺ أمته عند ورودهم للحوض؟
عن أيب هريرة  أن رسول هللا ﷺ قال( :إن حوضي أبعد من أيلة إىل عدن،
بياضا من الثلج ،وأحلى من العسل واللُب ،وآلنيته أكثر من عدد جنوم
هلو أشد ً
السماء ،وإين ألص ّد الناس كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه) .قالوا :اي
رسول هللا أتعرفنا يومئ ٍذ؟ قال ( :نعم ،لكم سيما ليست ألحد من األمم تردون
علي غرا حمجلني من أثر الوضوء) .رواه مسلم (.)247
ً
 .1362هل هناك من املسلمني ممن سيتم منعه من الشرب؟

نعم فعن أنس  عن النيب ﷺ قال( :لريد ّن علي انس من أصحايب احلوض،
إذا عرفتهم اختلجوا دوين ،فأقول أصحايب .فيقول :ال تدري ما أحدثوا
بعدك) .رواه البخاري ()6582

 .1363ماذا فعل أولئك الذين سرت ّدهم املالئكة عن احلوض؟

ف على من مل يغ ّري ومل يب ّدل ومل ُُيدث يف الدين شيئًا،
أن الشرب منه وق ٌ
ولذلك يقال( :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقاهبم).
رواه مسلم (. )2294
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 .1364ما صفات هذا احلوض الكرمي؟

من هذه الصفات:
يل وعريض ،عرضه كطوله ،فطوله مسرية شهر وعرضه كذلك.
 أنه طو ٌأبدا.
 أن من شرب منه شربة فإنه ال يظمأ بعدها ًبياضا من الثلج واللُب.
 أن ماءه ُأشد ً

جدا ال ُيصيها الع ّد ،فهي يف كثرهتا كعدد
 أن عليه آنية وأابريق كثرية ًجنوم السماء ،وأن هذه األابريق واآلنية من الذهب والفضة.
 أن رائحته أطيب من ريح املسك.ب فيه ميزاابن يدانه من اجلنة ،أحدمها من ذهب واآلخر من
 أنه يص ّفضة.
 -أن ماء احلوض مصدره من هنر الكوثر.

 .1365هل احلوض هو الكوثر أم غريه؟
الصحيح أن احلوض ليس هو الكوثر ،بل مها متغايران.
 .1366ما الدليل على هذا احلكم؟
الدليل على ذلك:
 أن األدلة املثبتة للحوض تدل على أنه يف عرصات يوم القيامة ،والكوثر هنريف اجلنة وال يذاد عنه أحد ،فقد روى البخاري يف صحيحه من حديث أنس
وعا( :بينما أان أسري يف اجلنة إذ أان بنهر حافتاه قباب الدر اجملوف،
 مرف ً
قلت :ما هذا اي جربيل؟ قال :هذا الكوثر الذي أعطاك ربك) رواه البخاري
أيضا حديث ابن عمر  قال :قال رسول هللا ﷺ( :الكوثر
( ،)6581ومثله ً
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هنر يف اجلنة حافتاه من ذهب جيري على الدر والياقوت).
 من املتقرر عند العرب يف لساهنا ومعلومها أن احلوض هو جمتمع املاء،وغالب األحيان ال يكون جارًاي ،وأما النهر فإن ماءه جار ،فاختلفا.
أيضا فإن الكوثر يف اجلنة كما ثبت به النص ،فهو من مجلة نعيمها ونعيمها
و ًال ينع منه أحد.
 ثبت الدليل أن رجاالً يُطردون عنه ،وال ي ّكنون من الشرب منه.رواه التمذي (.)3361

ضا ؟
 .1367هل هو حوض واحد ،أم أن لكل نيب حو ً
اردا هو
لكل نيب ح ً
وضا ت ِرده أمته ،إال أن أكرب هذه األحواض وأكثرها و ً
حوض نبينا ﷺ.
 .1368ما دليل القول السابق؟
حوضا وإهنم يتباهون
عن مسرة  قال  :قال رسول هللا ﷺ( :إن لكل نيب ً
أيهم أكثر وارده وإين أرجو أن أكون أكثرهم وراده) رواه التمذي (.)2443
 .1369هل الشرب سيتحقق من يد النيب ﷺ؟
ال ،إمنا يكون من الكيزان ( الكوب).

املطلب الرابع :ما يتعلق ابلصحف ،وكتب األعمال
 .1370ما املقصود من هذا العنوان القضية؟
هو :اإليان بتطاير صحف األعمال ،فآخ ٌذ صحيفته ابليمني ،وهناك آخ ٌذ هلا
ابلشمال أو من وراء ظهره.
 .1371ما األدلة الواردة يف هذا الشأن؟
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ِ ِِ
ِِ
ِ
ٍ
قال تعاىلُ {:ك َّل إِنْ َسان أَلَْزْمنَاهُ طَائَرهُ ِيف عُنُقه َوُنْ ِر ُج لَهُ يَ ْوَم الْقيَ َامة كتَا ًاب يَْل َقاهُ
ورا} (اإلسراء)13:
َمْن ُش ً
وقال تعال{:فَأََّما َم ْن أ ِ
ول َه ُاؤُم اقْ َرءُوا كِتَابِيَ ْه ( )19إِِّين
ُويتَ كِتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَيَ ُق ُ
اضي ٍة (ِ )21يف جن ٍ
ظَنَ ْنت أَِّين م َال ٍق ِحسابِيه ( )20فَهو ِيف ِع َ ٍ ِ
َّة َعالِيَ ٍة ()22
َ َْ
َ
يشة َر َ
ُ ُ
َُ
اخلَالِيَ ِة (َ )24وأََّما َم ْن
قُطُوفُ َها َدانِيَةٌ (ُ )23كلُوا َوا ْشَربُوا َهنِيئًا ِمبَا أَ ْسلَ ْفتُ ْم ِيف ْاأل ََّايِم ْ
وت كِتَابِيَ ْه (َ )25وَملْ أَ ْد ِر َما ِح َسابِيَ ْه}
أُ ِويتَ كِتَابَهُ بِ ِش َمالِِه فَيَ ُق ُ
ول َايلَْي تَِين َملْ أُ َ
(القيامة)26-19:

 .1372كيف احلال مع من ال حيسن القراءة أو الكتابة؟
يف هذا اليوم الكل سيقرأ صحيفة عمله؛ القارئ وغري القارئ ،قال قتادة ومجع
من السلف( :سيقرأ يو ٍ
قارئ).
مئذ من مل يك ن ً

املطلب اخلامس :ما يتعلق ابمليزان
 .1373ما املقصود من هذا اجلانب؟
املقصود به حتقيق اإليان ابمليزان لكل ما فعلها اإلنسان يف حياته.
 .1374ما قول أهل السنة يف هذا امليزان؟
مذهبهم أنه ميزان حقيقي يُرى ويُوزن فيه ،له كفتان
 .1375ما القول مع من يزعم أن امليزان كناية عن العدل فقط؟
توه ٌم ابطل ،ومما يقوله بعض املبتدعة.
هذا ّ
 .1376ما النصوص الشرعية إلثبات هذا األمر؟
455

ضع الْموا ِزين الْ ِقس َ ِ ِ ِ ِ
س َشْي ئًا َوإِ ْن
 قال تعاىلَ {:ونَ َ ُ َ َ َ ْط ليَ ْوم الْقيَ َامة فَ َال تُظْلَ ُم نَ ْف ٌ
ِ
ِ
َكا َن ِمثْ َق َ ٍ ِ
ني} (األنبياء.)47:
ال َحبَّة م ْن َخ ْرَد ٍل أَتَ ْي نَا هبَا َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن
 وقال تعاىلَ {:والْ َوْز ُن يَ ْوَمئِ ٍذ ْت َم َوا ِزينُهُ فَأُولَئِ َ
احلَ ّق فَ َم ْن ثَ ُقلَ ْ
( )8ومن خفَّت موا ِزينُه فَأُولَئِ َّ ِ
ين َخ ِسُروا أَنْ ُف َس ُه ْم ِمبَا َكانُوا ِِب َايتِنَا
َ
ََ ْ َ ْ ََ ُ
ك الذ َ
يَظْلِ ُمو َن} (األعراف)9-8:
ت موا ِزينُه ( )6فَهو ِيف ِعي َش ٍة ر ِ
اضيَ ٍة (َ )7وأََّما
 وقال تعاىل{:فَأََّما َم ْن ثَ ُقلَ ْ َ َ َُ
َُ
َّت َم َوا ِزينُهُ ( )8فَأُّمهُ َها ِويَةٌ (َ )9وَما أ َْد َر َاك َما ِهيَ ْه (َ )10انٌر
َم ْن َخف ْ
حا ِميَةٌ} (القارعة)10-6:
َ
 .1377ماذا ورد يف السنة النبوية مما يتعلق بوجود امليزان؟

عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :كلمتان خفيفتان على اللسان،
ثقيلتان يف امليزان ،حبيبتان إىل الرمحن ،سبحان هللا وحبمده سبحان هللا
العظيم) .رواه البخاري ( ،)6682ومسلم (.)2694

سريا له أثره يف امليزان؟
 .1378هل اإلخالص ولو كان ي ً

نعم ،فعن عبدهللا بن عمرو بن العاص  قال :قال رسول هللا ﷺ( :إن هللا
عز وجل يستخلص رجالً من أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة ،فينشر له
سجال ،كل ٍ
سجل مد البصر ،مث يقول :أتنكر من هذا شيئًا؟
ً
تسعة وتسعون
أظلمك كتبيت احلافظون؟ قال :ال اي رب .مث يقول :أفلك عذر أو حسنة؟
قال :فبُهت الرجل ،فيقول :ال اي رب .فيقول :بلى إن لك عندان حسنة
واحدة ال ظلم عليك اليوم ،فيُخرج له بطاقة فيها :أشهد أن ال إله إال هللا،
حممدا رسول هللا .فيقول :أحضروه ،فيقول :اي رب ما هذه البطاقة
وأشهد أن ً
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مع هذه السجالت؟ فيقول :إنك ال تظلم ،قال :فتُوضع السجالت يف كفة
والبطاقة يف كفة ،قال :فطاشت السجالت وثقلت البطاقة ،قال :وال يثقل
شيء مع بسم هللا الرمحن الرحيم) .رواه ابن ماجه (.)4300
 .1379هل ميكن أن يوضع صاحب العمل يف امليزان مع عمله؟
نعم ،عن علي  أن ابن مسعود  صعد شجرة فهبت ريح فانكشف ساقه
فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه فقال رسول هللا ﷺ( :أتعجبون من دقة
ساقيه فوالذي نفسي بيده مها يف امليزان أثقل من أحد) رواه أمحد ()3991
وعن أيب هريرة  عن رسول هللا ﷺ قال( :إنه ليأيت الرجل لعظيم السمني يوم
القيامة ال يزن عند هللا جناح بعوضة ،وقال :اقرءوا إن شئتم{:فَ َال نُِق ُيم َهلُْم يَ ْوَم
ِ
ام ِة َوْزًان}) (الكهف )105:رواه البخاري (.)4729
الْقيَ َ
 .1380هل هو ميزان واحد ،أم موازين كثرية؟
األرجح  -إن شاء هللا تعاىل  -أنه ميزان واحد وليس مبتعدد ،وأما مجعه يف
بعض اآلايت فالظاهر -وهللا أعلم -أنه ابعتبار ما يوزن به  ،فاملوزوانت اليت
فجمع ابعتبار تع ّدد ما سيوزن فيه.
ستوزن فيه كثريةُ ،
 .1381ما الذي سيُوزن يف هذا امليزان؟
لقد دلت األدلة السابقة أن املوزوانت اليت ستوزن يف امليزان ثالثة أشياء :العمل
نفسه ،والعامل ذاته ،وصحيفة العمل.
 .1382ما الداللة على وزن ما سبق؟
 فأما العمل :فلحديث ( :كلمتان خفيفتان على اللسان  )...احلديث .457

 -وأما العامل :فلحديث علي  يف قوله( :والذي نفسي بيده مها يف

امليزان أثقل من جبل أحد) ،وحديث الرجل العظيم السمني ال يزن عند
هللا جناح بعوضة .

 وأما صحيفة العمل :فلحديث السجالت والبطاقة ،وقد تقدمت. .1383كيف يوزن العمل وهو ليس جبسم خيف ويثقل؟
اجلواب من وجهني:

األول :أن هذا مما أخربت به األدلة وصحت به اآلاثر ،فالواجب اإليان
والتسليم به والوقوف حيث وقف النص ال نتعدى القرآن واحلديث
وهو من أمور اآلخرة ،وأمور اآلخرة ختتلف عن املعهود عندان يف الدنيا
وهو داخل يف اإليان ابلغيب.
جسما،
الثان :أن هللا تعاىل قادر على كل شيء ،فهو قادر أن جيعل العرض ً
أال نرى أن الدليل الصحيح أثبت أن هللا تعاىل جيعل املوت على
صورة كبش ويُذبح بني اجلنة والنار مع أن املوت ليس جبسم ،بل هو
جسما يشاهده أهل اجلنة وأهل النار ،فكذلك
معىن ،حيث جيعله هللا ً
األعمال جيعلها هللا تعاىل أجسا ًما فتوزن يف هذا امليزان احلسي.

املطلب السادس :ما يتعلق ابحلساب والعرض

1

 .1384ما املراد من هذه القضية؟
املراد من هذه من مقتضيات اإليان ابليوم اآلخر اإليان ابحلساب والعرض،
وأنه حق وصدق واقع ال دافع له وال مانع منه.
 - 1اجلواب الصحيح البن تيمية ( ،)227 /1الصفدية (  )140 /1درء تعارض العقل والنقل ()48/7
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 .1385ما األدلة الوارد يف هذا الشأن؟
 قال تعاىل {:إِ َّن إِلَْي نَا إِ َاي َهبُ ْم (ُ )25مثَّ إِ َّن َعلَْي نَا ِحسا َهبُ ْم (( })26الغاشية)َ
احلَ ّق َك َم ْن ُه َو أَ ْع َمى إَِّمنَا
ك ْ
ك ِم ْن َربِّ َ
 وقال تعاىل {:أَفَ َم ْن يَ ْعلَ ُم أََّمنَا أُنْ ِزَل إِلَْي َاب ( )19الَّ ِذين يوفُو َن بِعه ِد َِّ
ي تَ َذ َّكر أُولُو ْاألَلْب ِ
اق ()20
ضو َن الْ ِميثَ َ
الل َوَال يَْن ُق ُ
َْ
َُ
َ
َ ُ
صلُو َن ما أَمر َّ ِ
والَّ ِذين ي ِ
اللُ بِه أَ ْن يُ َ
َ َ َ
وص َل َوَخيْ َش ْو َن َرَّهبُْم َوَخيَافُو َن ُسوءَ
َ ََ
احلِس ِ
اب} (الرعد.)20-19:
َْ
ك لَنَسأَلَنَّهم أ ْ ِ
ِ
ني (َ )92ع َّما َكانُوا يَ ْع َملُو َن}
َمجَع َ
 وقال تعاىل{:فَ َوَربّ َ ْ ُ ْ(احلجر.)92-92:

 .1386كم أنواع احلساب؟

احلساب نوعان :حساب عرض ،وحساب نقاش .

 .1387ما الفرق بني األمرين؟
يف الصحيح عن عائشة أن النيب ﷺ قال( :من ُحوسب عذب) .قالت
ب ِح َس ًااب يَ ِس ًريا}
عائشة :كيف ذلك وهللا تعاىل يقول{:فَ َس ْو َ
ف ُُيَ َ
اس ُ
(اإلنشاق )8:فقال( :إمنا ذلك العرض ،ولكن من نوقش احلساب يهلك) .رواه
البخاري (.)103

ب ِح َسا ًاب يَ ِس ًريا}.
فبني النيب ﷺ بذلك أن املراد بقوله تعاىل{:فَ َس ْو َ
ّ
ف ُُيَ َ
اس ُ
 .1388ما مثال العرض لألعمال يف يوم القيامة؟
يف الصحيح عن صفوان بن حمرز قال :بينما ابن عمر يطوف إذ عرض رجل
فقال :اي أاب عبدالرمحن ،أو قال :اي ابن عمر ،هل مسعت النيب ﷺ يف
النجوى؟ فقال :مسعت النيب ﷺ يقول ( :يدنو املؤمن من ربه حىت يضع عليه
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كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا؟ فيقول :أعرف .فيقول :أان ستهتا يف
الدنيا وأغفرها لك اليوم .مث تطوى صحيفة حسناته ،وأما اآلخرون أو الكفار
فينادى على رؤوس اخلالئق :هؤالء الذين كذبوا على رهبم أال لعنة هللا على
الظاملني) .رواه البخاري ( ،)4685ومسلم (.)2768
 .1389ما خالصة الفرق بني احلساب والعرض؟

حساب العرض ليس فيه مطالبة بنتائج النعم ،ولذلك فصاحبه يسلم يف آخر
األمر.
وأما حساب النقاش فإن فيه مطالبة بنتائج النعم ،ولذلك فصاحبه هالك ال
حمالة.

 .1390من سيكون شاه ًدا على اإلنسان يف حساب النقاش؟
فوعا يف احلديث الطويل ،وفيه قال( :فيلقى العبد  -يعين
عن أيب هريرة  مر ً
الكافر  -فيقول :اي فل -أي اي فالن -أمل أكرمك وأسودك وأزوجك ،وأسخر
لك اخليل واإلبل ،وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول العبد :بلى .فيقول :أظننت أنك
مالق َّي؟ فيقول :ال  .فيقول :فإين أنساك كما نسيتين .مث يلقى الثاين فيسأله
فيجيب كما أجاب األول ،فيقول هللا( :فإين أنساك كما نسيتين .مث يلقى
الثالث فيقول له مثل ذلك .فيقول :اي رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك
وصليت وصمت وتصدقت ويثين خبري ما استطاع فيقول :ههنا إذن ،قال :مث
يقال له :اآلن نبعث شاهدان عليك ،ويفكر يف نفسه من ذا الذي يشهد علي؟
فيختم على فيه ويقال لفخذه وحلمه وعظامه انطقي ،فتنطق بعمله ،وذلك
ليعذر من نفسه) .رواه مسلم ( ، )2968فهذا من حساب النقاش.
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 .1391ما أول ما ُحياسب عنه العبد يوم القيامة ،وما أول ما يُقضى فيه بني الناس
يوم القيامة؟
أول ما ُياسب عنه العبد يوم القيامة :الصالة ،وأول ما يقضى فيه بني الناس
يوم القيامة :الدماء.

 .1392ما الدليل على قضييت الصالة والدماء؟

عن أيب هريرة  عن النيب ﷺ أنه قال( :أول ما ُياسب به العبد يوم القيامة
الصالة ،يقول هللا تعاىل ملالئكته :انظروا صالة عبدي أمتها أم نقصها؟ فإن
كانت اتمة كتبت له اتمة ،وإن كان نقص منها شيئًا قال :انظروا هل لعبدي
من تطوع ،قال :فإن كان له تطوع قال :أمتوا لعبدي فريضته من تطوعه ،مث
يؤخذ األعمال على ذلك) .رواه التمذي (.)864
وعن ابن مسعود  أن النيب ﷺ قال( :أول ما ُياسب عليه صالته ،وأول ما
يقضى بني الناس يف الدماء) .رواه النسائي (.)3991

 .1393ما قول العلماء يف توضيح احملاسبة على احلقوق يوم القيامة؟

ذكروا أبن احلقوق قسمان :حقوق هلل تعاىل وحقوق لعباده ،فأول شيء
ُياسب عليه العبد من حقوق هللا تعاىل الصالة ،وأول شيء ُياسب عليه العبد
من حقوق اآلدميني الدماء.
وقال بعضهم :إن احلساب هو عرض العمل ويبدأ فيه ابلصالة ،وأما القضاء
فهو البدء بتنفيذ ما تقررت احملاسبة عليه ويبدأ فيه ابلدماء وكل ذلك صحيح ال
إشكال فيه.

 .1394كيف جنمع بني قوله تعاىل {:فـوربِّك لن ْسألنَّـ ُه ْم أ ْمج ِعني
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()92

ع َّما كانُوا

ٍِ
ِِ ِ
س وال
يـ ْعملُون} (احلجر ،)93-92:وقال تعاىل {:فـيـ ْومئذ ال يُ ْسأ ُل ع ْن ذنْبه إنْ ٌ
جان} (الرمحن ،)39:وقوله تعاىل{:وال يُ ْسأ ُل ع ْن ذُنُوهبِِ ُم ال ُْم ْج ِرُمون}

(القصص ،)87:فكيف مرة يثبت السؤال ومرة ينفيه؟
ال إشكال يف ذلك ،وبيان ذلك من وجوه :

األول :من املعلوم أن يوم القيامة مقدراه مخسون ألف سنة ،فلطوله ستختلف
ف عن سؤاهلم يف بعضه،
فيه األحوال ،فيسأل الكفار يف بعضه ويك ّ
فاآلايت املثبتة للسؤال يُقصد هبا السؤال يف بعض أوقات هذا اليوم،
واآلايت اليت فيها ترك السؤال إمنا ختص بعض أوقات هذا اليوم ،فليس
وقت السؤال هو بعينه وقت عدم السؤال حىت يلزم من ذلك
االختالف.

الثان :أن يُقال :إن املتوك سؤاهلم هم اجملرمون الذين بلغوا يف اإلجرام حده؛
كإبليس ومرده الشياطني ،وكفرعون وهامان وقارون وأيب جهل ،ولذلك
قال تعاىل يف سياق قصة قارونَ {:وَال يُ ْسأ َُل َع ْن ذُنُوهبِِ ُم الْ ُم ْج ِرُمو َن}
تكون يف بقية الكفار وعصاة املوحدين ،فاإلخبار بتك سؤال البعض ال
يلزم منه ترك سؤال اجلميع.
الثالث :إن السؤال املنفي يف اآلايت إمنا هو سؤال االستخبار واالستعالم
واالستعتاب ،والسؤال املثبت إمنا هو سؤال التقريع والتوبيخ ،فالكفار ال
يسألون سؤال استعتاب كما قال تعاىلَ {:وإِ ْن يَ ْستَ ْعتِبُوا فَ َما ُه ْم ِم َن
ني} (فصلت ،)24:وقال تعاىل{:فَالْيَ ْوَم َال ُخيَْر ُجو َن ِمْن َها َوَال ُه ْم
الْ ُم ْعتَبِ َ
يُ ْستَ ْعتَ بُو َن} (اجلاثية ،)35:ولكنهم يسألون سؤال تقريع وتوبيخ زايدة يف
التنكيل هبم.
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املطلب السابع :ما يتعلق ابلشفاعة.

1

 .1395ما املراد من هذا العنوان؟
املراد به حتقيق اإليان ابلشفاعات املتنوعة اليت ستكون يوم القيامة.
 .1396ما تعريف الشفاعة لغة؟

الشفاعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر ،وهي انضمام شيء إىل شيء ،أي
انضم وتر إىل وتر فصار شفعاً.

 .1397ما املراد به اصطالحا؟
هي :السؤال لفصل القضاء ،والتجاوز عن الذنوب ،وختفيف العذاب ،وزايدة
الثواب ملستحقه .وورد أهنا :طلب اخلري للغري.
 .1398ماذا يُستفاد من هذا التعريف؟
هذا التعريف يدخل فيه مجيع األنواع املذكورة واليت ثبتت هبا األدلة ،وهو تعريف
للشفاعة يف اآلخرة.
 .1399ما الضابط يف إثبات الشفاعة األخروية؟
األصل يف شفاعة اآلخرة التوقيف على الدليل ،أي أنه ال جيوز أن يثبت منها
إال ما ورد الدليل به فقط ،وأما ما ال دليل عليه فاألصل عدمه.
 .1400ملاذا هذه الضوابط؟
 - 1شرح العقيدة الطحاوية ( ،)235/1ختريج :األلباين ،الناشر :دار السالم (عن مطبوعة املكتب اإلسالمي)،
القيامة الكربى لألشقر (ص)173:
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هذه الشفاعات من أمور الغيب ،ظهري وقد تقرر أن أمور الغيب مبناها على
التوقيف ،فما صح به الدليل قلنا به ،وماال فال.
 .1401ما القول مع إدخال العقل يف هذا اجلانب العقدي؟
ال جيوز إنكار أو أتويل ما ثبت به الدليل ،بل الواجب التصديق واإلقرار به
وترك املراء واجلدال فيما ثبت به النص ،وال يتعارض نص صحيح مع عقل
صريح ،والعقل اتبع للنص وخادم له ،والنص هو السيد املطاع.
 .1402ما نتيجة التساهل يف الضابط السابق؟
نتيجته أن هذا الباب -أي ابب الشفاعة -ابب قد زلّت فيها األقدام ،وضلّت
فيه األفهام ،وسبب ذلك عدم اعتماد هذا األصل املبارك.
 .1403ما أقسام الناس يف الشفاعة؟
الناس يف الشفاعة ثالث طوائف ،طرفان ووسط:
األوىل :طائفة أنكرهتا ،كاخلوارج واملعتزلة؛ الذين ينكرون الشفاعة يف أهل
الكبائر ،فخالفوا اآلايت القرآنية الصرُية واألحاديث النبوية
الصحيحة ،وانقضوا إمجاع األمة.
الثانية :طائفة غلت يف إثباهتا حىت جتاوز هبم احلد الشرعي ،فج ّوزوا طلبها من
األموات كاألنبياء واألولياء والصاحلني ،حىت أثبتوها لبعض اجلمادات،
اللِ ُزلْ َفى} (الزمر ،)3:وقال
وان إِ َىل َّ
قال هللا تعاىلَ {:ما نَ ْعبُ ُد ُه ْم إَِّال لِيُ َقِّربُ َ
اللِ} (يونس ،)18:فرد هللا عليهم وكذهبم يف
عنهمَ {:ه ُؤَال ِء ُش َف َع ُاؤ َان ِعْن َد َّ
زعمهم هذا فقال {:ما لِلظَّالِ ِمني ِمن َِ
محي ٍم َوَال َش ِفي ٍع يُطَاعُ}
َ ْ
َ
ِِ
ني} (املدثر)48:
(غافر،)18:وقال تعاىل{:فَ َما تَ ْن َفعُ ُه ْم َش َف َ
اعةُ الشَّافع َ
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الثالثة :أهل السنة واجلماعة :فقد أثبتوا الشفاعة الشرعية ،واعتمدوا ما جاء
يف شأهنا يف الكتاب والسنة ،وأهنا ال تطلب إال من هللا تعاىل.

 .1404ما القول مع من اختذ شفعاء أموات؟
عاب هللا تعاىل على الذين اختذوا شفعاء من دونه وهم ال يلكون شفاعة وال
يعقلون ،ألهنم إما أموات غري أحياء ،وإما مجادات.
 .1405ماذا قال هللا تعاىل فيهم؟
 قال تعاىل {:أَِم َّاختَ ُذوا ِمن ُد ِاللِ ُش َف َعاءَ قُ ْل أ ََولَ ْو َكانُوا َال يَْلِ ُكو َن َشْي ئًا
ون َّ
ْ
ِ
ِِ
السماو ِ
الش َفاعةُ َِ
ات َوا ْأل َْر ِ
ض ُمثَّ إِلَْي ِه
مج ًيعا لَهُ ُم ْل ُ
َوَال يَ ْعقلُو َن .قُ ْل َّلل َّ َ
ك َّ َ َ
جعُو َن} (الزمر.)44-43:
تُ ْر َ
اعةُ ِعْن َدهُ إَِّال لِ َم ْن أ َِذ َن لَهُ} (سبأ )23:فهذه
 قال تعاىلَ {:وَال تَ ْن َف ُع َّالش َف َ
الشفاعة اليت يظنها املشركون يف معبوداهتم هي منتفية يوم القيامة بنص
القرآن.
 .1406ما شروط الشفاعة؟

شروط الشفاعة شرطان :اإلذن ،والرضى من هللا سبحانه.

 .1407ما أدلة هذه الشروط؟
ش َف ُع ِعْن َدهُ إَِّال إبِِ ْذنِِه } (البقرة.)255:
 قال تعاىلَ {:م ْن ذَا الَّ ِذي يَ ِْ
ضى } (األنبياء)28:
 وقال تعاىلَ {:وَال يَ ْش َفعُو َن إَِّال ل َم ِن ا ْرتَ َك ِيف َّ ِ
 وقال تعاىل {:وَكم ِمن ملَ ٍاعتُ ُه ْم َشْي ئًا إَِّال ِم ْن
الس َما َوات َال تُ ْغ ِين َش َف َ
َ ْ ْ َ
ب ع ِد أَ ْن أيْذَ َن َّ ِ
ضى} (النجم)26:
اللُ ل َم ْن يَ َشاءُ َويَْر َ
َْ
َ
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 .1408هل ميكن طلب الشفاعة من النيب ﷺ مباشرة؟

ال جيوز ،ألن من فهم األدلة السابقة سيعلم بكل وضوح أن الشفاعة ح ٌق هلل
يعطيها من يشاء ،وهو سبحانه يضع للنيب ﷺ حدا ال يتجاوزه ،فالصحيح
1
هو طلبها من هللا سبحانه.
قال الشيخ حافظ احلكمي رمحه هللا يف منظومته (سلم الوصول):
كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه هللا به تكرما
من بعد إذن هللا له ال كما يرى كل قبوري على هللا افتى

 .1409هل الشفاعة يف اآلخرة عامة أم خاصة؟
منها ما هو عام ،ومنها ما هو خاص.
 .1410ما املراد بقولنا عام وخاص؟
نعين ابخلاص :أي ما سيكون للنيب وحده ﷺ.
ونعين ابلعام :أي ما سيكون لسائر النبيني ،واملالئكة ،والص ّديقني ،والشهداء،
صغريا ،ولعامة املؤمنني.
والصاحلني ،ومن مات ً
 .1411ما أمثلة الشفاعات اخلاصة؟
أما الشفاعات اخلاصة فثالث:
األوىل :الشفاعة العظمى.
الثانية :الشفاعة يف أهل اجلنة ليدخلوا اجلنة.
عمه أيب طالب.
الثالثة :الشفاعة يف ّ
 - 1القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني ()422/1
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 .1412ما أمثلة الشفاعات العامة يوم القيامة؟

الشفاعات العامة فأربعة أنواع:
األوىل :الشفاعة فيمن أستحق النار أال يدخلها.
الثانية :الشفاعة فيمن دخلها من املسلمني أن خيرج منها.
الثالثة :الشفاعة يف أهل األعراف.
الرابعة :الشفاعة يف رفعة الدرجات يف اجلنة.

 .1413ما املقصود ابلشفاعة لدخول اجلنة؟
املقصود هبا أن أهل اجلنة إذا جاءوا إليها وجدوا أبواهبا مغلقة ،ويكون أول من
يُفتح له النيب ﷺ فيدخلها ويدخل بعده أمته مث بقية األمم.
 .1414ما دليل هذا األمر؟
دليلها حديث أنس  قال :قال رسول هللا ﷺ( :آيت ابب اجلنة يوم القيامة
فأستفتح ،فيقول اخلازن :من أنت؟ فأقول :حممد .فيقول :بك أمرت ال أفتح
ألحد قبلك) .رواه مسلم (.)197 - 333
ويف لفظ له( :أان أول شفيع يف اجلنة) .رواه مسلم )196( - 32
 .1415ما املراد ابلشفاعة يف أهل الكبائر؟
صرا على بعض الكبائر ،وهو حتت
املراد بذلك أن من هذه األمة من يوت م ً
املشيئة ،فإذا شاء هللا عذبه ،وإن شاء سبحانه جتاوز عنه.
 .1416هل الشفاعة تكون للمشركني؟
ال ،ألن هللا تعاىل حّرم اجلنة على الكافرين.
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 .1417ما دليل التقرير السابق؟
ِ
ِ
اب
قال تعاىل {:إِ َّن الَّذي َن َك َّذبُوا ِِب َايتنَا َو ْ
استَك َْربُوا َعْن َها َال تُ َفتَّ ُح َهلُْم أَبْ َو ُ
اخلِي ِ ِ
ك َْجن ِزي
اجلَنَّةَ َح َّىت يَلِ َج ْ
الس َم ِاء َوَال يَ ْد ُخلُو َن ْ
َّ
اط َوَك َذل َ
اجلَ َم ُل ِيف َس ِّم ْ َ
ِ
ني } (األعراف)40:
الْ ُم ْج ِرم َ
ِ
وقال تعاىل {:إِ َّن الَّ ِذين َك َفروا ِمن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
ني ِيف َان ِر َج َهن ََّم
اب َوالْ ُم ْش ِرك َ
َ ُ ْ
خالِ ِد ِ
ك ُه ْم َشّر الَِْ
ربيَِّة } (البينة)6:
ين في َها أُولَئِ َ
َ َ
 .1418هل هناك شفاعة للكفار يف أمور حمددة؟
نعم ،هذا موجود فقط لع ّم النيب ﷺ ،وهو أبو طالب.
 .1419ما املراد بشفاعة النيب ﷺ يف عمه أب طالب ؟

املراد هبا شفاعة ختفيف النار عنه ال إخراجه منها ،وهي خاصة أبيب طالب
فقط ،وإال فاألصل يف عموم الكفار واملشركني أهنم ال تنفعهم الشفاعة ،وال
اعةُ
أيذن ألحد أصالً ابلشفاعة فيهم ،كما قال تعاىل{:فَ َما تَ ْن َفعُ ُه ْم َش َف َ
َّ ِ ِ
ني } (املدثر)48:
الشافع َ

 .1420ما دليل ثبوهتا؟
عن العباس  أنه قال( :اي رسول هللا ،هل نفعت أاب طالب بشيء ،فإنه كان
ُيوطك ويغضب لك؟) قال( :نعم ،هو يف ضحضاح من انر ،ولوال أان لكان
يف الدرك األسفل من النار) ،ويف لفظ( :وجدته يف غمرات من النار ،فأخرجته
إىل ضحضاح)
ويف حديث أيب سعيد  أن رسول هللا ﷺ ذكر عند عمه أبو طالب فقال:
(لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي
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منه دماغه) رواه مسلم )210(-360وللبخاري( :يغلي من أم دماغه).

رواه البخاري

(.)6564

 .1421ما األحوال املتوقعة يف قضية الشفاعة ألهل الذنوب؟
األمر ال خيلو من أحوال:
 إما أن أيذن ابلشفاعة فيه فال يدخل النار أصالً ،بل يُغفر له ويدخل اجلنةابتداءً.
 وإما أن يدخل النار ،مث يؤذن ابلشفاعة فيه بعد دخوهلا فيخرج منها إىلاجلنة انتقاالً ،وذلك يعود إىل مشيئة هللا جل وعال.

 .1422ما األدلة على النوع الثان من الشفاعة يف أهل الكبائر؟

تواترت على إثباهتا األدلة ،ومن ذلك:
 قال النيب ﷺ ( :لكل نيب دعوة دعاها ألمته ،وإين اختبأت دعويت شفاعةألميت يوم القيامة ) .رواه مسلم ()200( - )341
 عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :أسعد الناس بشفاعيت يومالقيامة من قال :ال إله إال هللا ،خالصاً من قلبه) .رواه البخاري (.)99
 وعن أنس  مرفوعاً( :شفاعيت ألهل الكبائر من أميت ) رواه التمذي(.)2435

 عن أيب سعيد اخلدري  مرفوعاً( :فيقول هللا عز وجل :شفعتاملالئكة ،وشفع النبيون ،وشفع املؤمنون ،ومل يبق إال رمحة أرحم الرامحني.
فيقبض قبضةً من النار فيخرج منها قوماً مل يعملوا خرياً قط قد عادوا
فحماً ،فيلقيهم يف هنر يف أفواه اجلنة ،يُقال له هنر احلياة ،فيخرجون كما
خترج احلبة يف محيل السيل) .رواه مسلم .)183( - 302
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 حديث أيب سعيد  والطويل وفيه( :حىت إذا خلص املؤمنون من النارفوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم أبشد مناشدة هلل تعاىل يف استيفاء
احلق من املؤمنني يوم القيامة إلخواهنم الذين يف النار يقولون :ربنا كانوا
فتحرُم
يصومون معنا ويصلون وُيجون! فيقال هلم :أخرجوا من عرفتمَّ ،
صورهم على النار .فيخرجون خلقاً كثرياً قد أخذت النار إىل نصف ساقيه
وإىل ركبتيه ،فيقولون :ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به ،فيقول :ارجعوا
فمن وجدمت يف قلبه مثقال دينا ٍر من خري فأخرجوه .فيخرجون خلقاً كثرياً،
مث يقول :ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من خري فأخرجوه.
فيخرجون منها خلقاً كثرياً ،مث يقولون ربنا مل نذر فيها خرياً ) .رواه مسلم

)183( - 302

 عن عمران  عن النيب ﷺ قال( :خيرج قوم من النار بشفاعة حممد ﷺفيدخلون اجلنة ،ويسمون ابجلهنميني).رواه البخاري ()6566
 عن أنس  قال :مسعت النيب ﷺ يقول ( :إذا كان يوم القيامة شفعتوقلت :ايرب أدخل اجلنة من كان يف قلبه خردلة ،فيدخلون ،مث أقول:
أدخل اجلنة من كان يف قلبه أدَّن شيء فيدخلون ) .رواه البخاري ()7509
 ويف فضائل الشهداء :عن منران بن عتبة الذماري قال :دخلنا على أمالدرداء وحنن أيتام ،فقالت :أبشروا ،فإين مسعت أاب الدرداء يقول :قال
رسول هللا ﷺ ( :يشفع الشهيد يف سبعني من أهل بيته) .رواه أبو داود
(.)2522

 .1423من الذي أنكر هذه األنواع من الشفاعات؟
أنكرها الوعيدية؛ من اخلوارج واملعتزلة.
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 .1424ما دليل الشفاعة لرفعة الدرجات يف اجلنة؟
دليلها قوله تعاىل {:والَّ ِذين آمنُوا واتَّب عْت هم ذُ ِريَّتُهم إبِِيَ ٍ
َحلَْقنَا هبِِ ْم ذُ ِّريَّتَ ُه ْم
ان أ ْ
َ َ َ َ ََ ُ ْ ّ ُ ْ
وما أَلَْت نَاهم ِمن عملِ ِهم ِمن َشي ٍء ُك ّل ام ِر ٍئ ِمبَا َكس ِ
ني } (الطور)21:
ب َره ٌ
ْ
ََ
َ َ
ُْ ْ ََ ْ ْ ْ
وورد أن النيب ﷺ قال ملا تُويف أبو سلمة ( :اللهم أغفر أليب سلمة وأرفع
درجته يف املهديني ) .رواه مسلم )920( - 7
 .1425من هم أهل األعراف؟
قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم ،فيُوقَفون بني اجلنة والنار.
هم ٌ
 .1426ما األمر املتعلق هبم يوم القيامة؟
يرون أهل اجلنة يدخلون ،فيقولونَ {:س َال ٌم َعلَْي ُك ْم َملْ يَ ْد ُخلُوَها َوُه ْم
يَطْ َمعُو َن} (األعراف ،)46:ويرون أهل النار يدخلوهنا فيقولون{:قَالُوا َربَّنَا َال
ِ ِِ
ني} (األعراف )47:فيأذن هللا تعاىل ابلشفاعة فيهم،
َْجت َع ْلنَا َم َع الْ َق ْوم الظَّالم َ
فيشفع فيهم النبيون والصديقون والشهداء والصاحلون.
 .1427أيهما يكون قبل اآلخر :الصراط أو امليزان أو احلوض؟

هذا فيه خالف بني أهل العلم ،لكن األرجح  -وهللا تعاىل أعلم  -أن
أوال ،مث امليزان مث الصراط ،هكذا وردت األدلة.
احلوض ً

املطلب الثامن :ما يتعلق ابلصراط

1

 .1428ما املراد من هذا العنوان؟
هو حتقيق اإليان ابلصراط ،وهو اجلسر الذي سينصب على منت جهنم
 - 1شرح الطحاوية (ص ،)469 :القيامة الكربى لعمر بن سليمان األشقر ( ص)272 :
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وسيمر عليها الناس.
 .1429ما النصوص الواردة يف إثبات هذا األمر؟
ِ ِ ِ ِ
فسره طائفة كبرية من
قال تعاىلَ {:وإ ْن مْن ُك ْم إَّال َوارُد َها} (مرمي )71:فقد ّ
السلف أبنه الورود على الصراط.
 .1430هل ورد ما يتعلق ابلصراط يف السنة النبوية؟
نعم ،األحاديث يف هذا كثرية جدا.
 .1431أين سيكون هذا الصراط؟
ورد يف حديث أيب سعيد  من حديثه الطويل يف ذلك مرفو ًعا وفيه..( :مث
يُؤتى ابجلسر ،فيجعل بني ظهري جهنم) .رواه البخاري ()7439
 .1432من أول الناس مرورا عليه؟
عن أيب هريرة  مرفو ًعا يف حديث الشفاعة الطويل وفيه..( :ويضرب الصراط
بني ظهري جنهم فأكون أان وأميت أول من جييز) .رواه البخاري ( ،)7437ومسلم
(.)182

 .1433ما كالم الناس عند مرور غريهم على الصراط؟
ال يتكلم يومئذ إال الرسل ،ودعوى الرسل يومئذ( :اللهم سلّم سلّم) .رواه البخاري
( ،)806ومسلم (.)182

 .1434هل هناك من إعاقة مع مرور الناس على الصراط؟
نعم ،ورد يف تتمة حديث أيب سعيد اخلدري  السابق( :قلنا :اي رسول هللا،
وما اجلسر؟ قال( :مدحضة مزلة ،عليه خطاطيف وكالليب وحسكة مفلطحة
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هلا شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال هلا السعدان).

رواه البخاري ( ،)7439ومسلم

()183

 .1435ما حجم هذا الشوك؟
ورد يف احلديث( :يف جهنم كالليب مثل شوك السعدان ،هل رأيتم شوك
السعدان)؟ قالوا :نعم .قال ( :فإهنا مثل شوك السعدان ،غري أنه ال يعلم قدر
عظمها إال هللا تعاىل).

رواه البخاري ( ،)6573ومسلم (.)182

 .1436ماذا تفعل هذه الكالليب على من مير على الصراط؟
ورد يف احلديث( :ختطف الناس أبعماهلم فمنهم املوبق بعمله ،واملوثق بعمله،
ومنهم املخردل أو اجملازى أو حنوه  ) ...احلديث .رواه البخاري ( ،)806ومسلم
)182( - 299

 .1437كيف ستكون سرعة مرور الناس على الصراط؟
ورد يف تتمة حديث أيب سعيد  السابق( :ير املؤمن عليها كالطرف،
وكالربق ،وكالريح ،وكأجاويد اخليل والركاب)..رواه البخاري ( )7439ومسلم ()183
وعن أيب هريرة وحذيفة رضي هللا عنهما يف حديث استفتاح اجلنة عن النيب
ﷺ مطوالً وفيه ( :وتُرسل األمانة والرحم فتقومان جنيب الصراط يينًا ومشاالً،
فيمر أولكم كالربق) .قال :قلت :أبيب أنت وأمي ،أي شيء كمر الربق؟ قال:
كمر الطري وكأشد
(أمل تروا إىل الربق كيف ير ويرجع يف طرفة عني ،مث ّ
الرجال ،جتري هبم أعماهلم) .رواه مسلم ()195
 .1438هل املشي على الصراط متمكن؟
ال ،فاملشي عليه عسري.
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 .1439ما سبب هذا العسر واملشقة؟

ض مزلةٌ ال تثبت عليه القدم؛ إال اليت
ورد يف وصف حال الصراط أنه دح ٌ
ثبتها هللا تعاىل ،ودليلها ما تقدم من حديث أيب سعيد  وفيه :قالوا :وما
اجلسر؟ قال( :مدحضة مزلة) .رواه البخاري ( ،)7439ومسلم ()183
ويف حديث أيب سعيد  أنه قال( :بلغين أن اجلسر أح ّد من السيف ،وأدق
من الشعرة) .رواه احلاكم ( .)408/2وصححه األلباين يف صحيح التغيب ()3629

 .1440هل هناك من سينجو ،وغريه هالك؟
اج مسلّم ،وان ٍج خمدوش
نعم ،فتتمة حديث أيب سعيد  السابق..( :فن ٍ
ٍ
ومكدوس يف انر جهنم ،حىت ير آخرهم يسحب سحبًا) .رواه البخاري ()7439
 .1441ما السبب يف تفاوت قدرات الناس يف املسري عليه؟
السبب يف ذلك تفاوهتم يف أعماهلم ،كما ورد يف احلديث السابق ":جتري هبم
أعماهلم" .رواه مسلم (. )195
 .1442هل هناك من عالقة بني الثبات على الصراط يف الدنيا ،مع الثبات على
الصراط األخروي؟
نعم ،العالقة وثيقة ،فإن إن القدرة ابملشي على الصراط احلسي يوم القيامة إمنا
هو نتيجة حلسن أو سوء املشي على الصراط املعنوي يف الدنيا ،أي بكيفية
املتابعة النيب ﷺ ،فكلما كان اإلنسان أتبع وأسرع متابعة له يف الدنيا كلما
كان أسرع على ذلكم الصراط احلسي ،فمن ثبتت قدمه هنا ثبتت قدمه
هناك ،ومن زلت به القدم هنا زلت به القدم هناك.
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 .1443هل هناك من نور يف هذا املوضع الرهيب ليس ّهل املرور؟

نعم ،لكن ليس هناك من نور للجميع ،لكن أييت النور لصاحبه وفق عمله
صاحله ،وما احتاجوا إىل هذا النور للمرور عليه إال ألنه مظلم.

 .1444ما دليل هذا احلكم؟
دليل هذا:
 عن جابر  يف احلديث الطويل وفيه ( :ويُعطى كل إنسان منافق أونورا ،مث يتبعونه وعلى جسر جنهم كالليب وحسك أتخذ من شاء هللا
مؤمن ً
تعاىل ،مث يطفأ نور املنافقني مث ينجو املؤمنون )...رواه مسلم (.)191
ني أَيْ ِدي ِه ْم َو ِأب َْيَاهنِِ ْم}
 عن ابن مسعود  يف قوله تعاىل {:يَ ْس َعى نُوُرُه ْم بَْ َ(احلديد" )12:علَى قَ ْد ِر أ َْعماهلِِم يَُّرو َن علَى ِ ِ ِ
اجلَبَ ِل،
ورهُ ِمثْ ُل ْ
َ
َ
ّ
الصَراط ،مْن ُه ْم َمن نُ ُ
َ ْ
وِمْن هم من نُوره ِمثْل الن ِ ِ
الر ُج ِل الْ َقائِِمَ ،وأَ ْد َان ُه ْم نُوًرا
ورهُ ِمثْ ُل َّ
َ ُ ْ َ ُُ ُ ْ
َّخلَةَ ،ومْن ُه ْم َمن نُ ُ
1
من نُوره ِيف إِ ْهب ِ
ام ِه يتَّقد َمَّرةً َويُطْ َفأُ َمَّرةً " .رواه احلاكم ()3785
َ ُُ َ
 .1445من آخر الناس مرورا على الصراط؟

آخر الناس مروراً على الصراط هو املسحوب ،كما يف حديث أيب سعيد اخلدري
 عن النيب ﷺ وفيه يقول النيب ﷺ ( :حىت ير آخرهم يسحب سحباً) .رواه
البخاري ( ،)7439ومسلم ()183

املطلب التاسع :القنطرة
 .1446ماذا يكون بعد الصراط؟

مر الناس على الصراط فإهنم يُوق ُفون على قنطرة بني اجلنة والنار.
إذا ّ

1

 تفسري ابن كثري ()15/8475

 .1447ملاذا هذا املوقف؟

تص لبعضهم من بعض ،فإذا هذبوا ونُ َّقوا أ ُِذ َن هلم يف دخول اجلنة.
حىت يق ّ

 .1448ما دليل هذا القول؟
عن أيب سعيد  قال :قال الرسول ﷺ( :خيلص املؤمنون من النار،
فيُحبسون على قنطرة بني اجلنة والنار ،فيقتص لبعضهم من بعض مظامل كانت
بينهم يف الدنيا ،حىت إذا ُه ِّذبُوا ونُ ّقوا أذن هلم يف دخول اجلنة ،فوالذي نفس
حممد بيده ،ألحدهم أهدى مبنزله يف اجلنة منه مبنزله كان يف الدنيا) .رواه
البخاري (.)6535

املطلب العاشر :ما يتعلق ابجلنة والنار

1

 .1449ما القضية التالية ملا سبق؟
هي اإليان ابجلنة والنار.
 .1450هل اجلنة والنار موجوداتن اآلن؟
نعم ،فهما قد ُخلقتا ،و ُفرغ من أصل خلقهما.
 .1451ما الدليل على هذا؟
تواترت األدلة على ذلك:

منهــا :قول ه تع اىل يف آايت كث رية بع د ذك ر نع يم اجلن ة {:أُ ِع د ِ ِ
ني}
ْ
َّت ل ْل ُمتَّق َ
عمران)133:

ومنها :وقوله تعاىل {:أ ُِع َّد ِ ِ
ين َآمنُوا ِاب َّللِ َوُر ُسلِ ِه }
ْ
ت للَّذ َ
 - 1شرح العقيدة الطحاوية (ص ،)466 :كتاب :اجلنة والنار ،لعمر األشقر
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(احلديد.)21:

(آل

 .1452كيف نستدل من اآلايت السابقة على وجودها؟
هذا إخبار عن أم ٍر وقع يف املاضي كما هو مقتضى اللغة اليت نزل القرآن هبا،
وقال تعاىل{:فَ َال تَ ْعلَم نَ ْفس َما أُ ْخ ِفي َهلُم ِم ْن قُ َّرةِ أ َْع ُ ٍ
ني َجَزاءً ِمبَا َكانُوا
َ ْ
ُ ٌ
يَ ْع َملُو َن} (السجدة)17:
 .1453ما األدلة من السنة النبوية على وجود اجلنة والنار؟
فوعا( :إن أحدكم إذا مات عُرض مقعده
منها :ما ثبت عن ابن عمر  مر ً
ابلغداة والعشي ،فإن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة ،وإن كان من
أهل النار فمن أهل النار ،يقال :هذا مقعدك حىت يبعثك هللا عز وجل
يوم القيامة) .رواه البخاري ( ،)1379ومسلم ( .)2866وهذا العرض عليهما
دليل على أهنما موجوداتن اآلن.
ومنها :جاء يف حديث عمران  قال :قال رسول هللا ﷺ ( :اطلعت يف اجلنة
فإذا أكثر أهلها الفقراء ،واطلعت يف النار فإذا أكثر أهلها النساء) .رواه
البخاري ( ،)3241ومسلم ( ،)2737واالطالع فيهما دليل صريح على
وجودمها ،وأهنما خملوقتان اآلن.
ومنها :ورد يف حديث أيب هريرة  قال  :قال رسول هللا ﷺ( :بينا أان انئم
رأيتين يف اجلنة فإذا امرأة تتوضأ إىل جانب قصر ،فقلت :ملن هذا
مدبرا،
القصر؟ فقالوا :لعمر بن اخلط اب  .فذكرت غريتك فولي ت ً
فبكى عمر وقال :على مثلك أغار اي رسول هللا؟) رواه البخاري
( . )3242ورؤاي األنبياء حق وصدق.
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 .1454ما ُحكم اإلميان مبا ورد يف الشرع يف اجلنة والنار من أمور؟
هذا من الواجبات.

 .1455كيف حنقق اإلميان الصحيح ملا يف اجلنة من نعيم ،والنار من عذاب؟
املعلوم منها إمنا هو االمساء فقط ،وأما الكيفيات فإنه ال يعلم حقيقتها على ما
هي عليه إال هللا تعاىل.
 .1456ما الدليل على هذا الضابط؟
ُخ ِفي َهلُم ِم ْن قَُّرةِ أ َْع ُ ٍ
ني} (السجدة)17:
س َما أ ْ َ ْ
دليله قوله تعاىل {:فَ َال تَ ْعلَ ُم نَ ْف ٌ
وقال يف احلديث القدسي ":أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن
مسعت وال خطر على قلب بشر) .وقال ابن عباس  ( :ليس يف الدنيا مما يف
اجلنة إال األمساء)  .رواه ابن جرير يف "تفسريه" انظر ()394-393/1
 .1457هل من قاعدة عقدية متعلقة مبا سبق بيانه؟
نعم ،وهي ( :أن االتفاق يف االسم ال يستلزم االتفاق يف املسمى).
 .1458ما االعتقاد الواجب معرفته يف أهل اجلنة وأهل النار؟
واجب اإليان أن هللا خلق هلما أهالً ،فمن شاء منهم إىل اجلنة فضالً ،ومن
شاء منهم فإىل النار عدالً وأنه يبقى فيهما فضل بعد دخول أهلهما فيهما.
 .1459ما مقدار انر اآلخرة مع انر الدنيا؟

عن أيب هريرة  أن رسول هللا ﷺ قال( :إن انركم هذه جزء من سبعني جزءًا
من انر اآلخرة ) .قيل :اي رسول هللا ،إن كانت لكافية؟ قال( :فضلّت عليها
بتسعة وستني جزءًا) .رواه البخاري ( ،)3265ومسلم (.)2843
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 .1460ما القول مع ما يتعلق بطعام أهل اجلنة؟

ال يفىن أبدا ،ورد يف الصحيح من حديث صالته ﷺ صالة الكسوف وأنه
عرضت عليه اجلنة والنار ،وأنه قال( :ما من شيء مل أكن أريته إال رأيته يف
مقامي هذا حىت اجلنة والنار ) ،وأنه تقدم ليناول من اجلنة عنقود عنب وقال:
(لو أخذته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا) .رواه البخاري (.)86

 .1461هل سيأت على اجلنة والنار فناء وانتهاء؟
أبدا وال تبيدان ،وهذا قول أهل السنة.
بدا ال تفنيان ً
ال ،فهما ابقيتان أ ً
 .1462هل هناك من قال بفنائهما بعد أمد؟
نعم ،والبن تيمية رسالة بعنوان( :الرد على من قال بفناء الدار).
 .1463ما الدليل على البقاء وعدم الفناء؟
من الدليل على ذلك:
قوله تعاىل يف نعيم اجلنة{:إِ َّن ه َذا لَ ِرْزقُنَا ما لَه ِمن نَ َف ٍ
اد} (ص)54:
َ
َ ُ ْ
وقوله تعاىل {:وفَاكِه ٍة َكثِريةٍ (َ )32ال م ْقطُ ٍ
وع ٍة} (الواقعة)33-32:
وعة َوَال ممَْنُ َ
َ َ
َ َ َ
ِِ
ين فِ َيها أَبَ ًدا}
وقوله تعاىل يف آايت كثرية عن أهل اجلنةَ {:خالد َ
ِ
اب
وقال تعاىل عنهم أي ً
ضاَ {:ال يَ ُذوقُو َن ف َيها الْ َم ْو َ
ت إَِّال الْ َم ْوتَةَ ا ْألُوَىلَ َوقَ ُ
اه ْم َع َذ َ
اجلَ ِحي ِم} (الدخان ،)56:وهذا نفي للموت عنهم.
ْ
 .1464هل األمر يشمل النار؟

َّ ِ
ضى
ين َك َف ُروا َهلُْم َان ُر َج َهن ََّم َال يُ ْق َ
نعم ،قال تعاىل يف أبدية النار ودوامهاَ {:والذ َ
ِ
ك ُفوٍر} (فاطر)36:
ك َْجن ِزي ُك َّل َ
َّف َعْن ُه ْم ِم ْن َع َذ ِاهبَا َك َذل َ
َعلَْي ِه ْم فَيَ ُموتُوا َوَال ُخيَف ُ
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ِِ
ين فِ َيها أَبَ ًدا} ،وقال تعاىلَ {:وَما
وقال تعاىل يف ثالث آايت من القرآنَ {:خالد َ
هم ِخبَا ِرِج ِ
ب ُم ِق ٌيم}
َ
ني م َن النَّا ِر} (البقرة-167:املائدة ،)37:وقال تعاىلَ {:وَهلُْم َع َذا ٌ
ُْ
(املائدة.)37:

 .1465هل جاء التأكيد على احلقيقة السابقة من النيب ﷺ؟
نعم ،مثلما ورد يف حديث ذبح املوت بني اجلنة والنار ،وقوله( :اي أهل اجلنة
موت).رواه البخاري (،)4730ومسلم

خلود وال موت ،واي أهل النار خلود وال
(.)2849
وقال ﷺ ":أما أهل النار الذين هم أهلها فإهنم ال يوتون فيها وال ُييون".
رواه مسلم )185( - 306

 .1466ماذا حيدث بعد دخول أهل اجلنة إليها ،وكذلك أهل النار؟
أما اجلنة فيُنشئ هللا هلا خل ًقا ً
جديدا ويدخلهم اجلنة؛ ألنه ي ّ
تفضل وينعم ابتداءً
لكمال فضله وواسع كرمه ،وأما النار فيضع رب العزة عليها قدمه فينزوي
بعضها إىل بعض وتقول :قط قط( ،أي :حسيب حسيب) ،كما يف احلديث
الصحيح؛ وذلك ألنه ال يعذب أح ًدا بال سابق جرم لكمال عدله جل وعال.
 .1467ما مثرات اإلميان ابليوم اآلخر؟
الثمرات كثرية ،ونلخصها فيما يلي :
األوىل :الرغبة يف فعل الطاعة واحلرص عليها رجاء الثواب يف ذلك اليوم.
الثانية :الرهبة عند فعل املعصية والرضى هبا خوفًا من عقاب ذلك اليوم.
الثالثة :تسلية املؤمن عما يفوته من الدنيا مبا يرجوه من نعيم اآلخرة وثواهبا.
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املبحث الثامن

اإلميان ابلقضاء والقدر

1

 .1468ما تعريف (القدر) لغة؟
ال َق َدر بفتحتني ،مبعىن التقدير.
 .1469ما تعريف (القضاء) لغةً؟
القضاء لغة له معان ،ومنها :احلكم.
 .1470ما تعريف ( القدر) اصطالحا؟
علم هللا تعاىل مبا تكون عليه املخلوقات يف املستقبل.
هو ُ
 .1471ما تعريف (القضاء) اصطالحا؟
هو تقدير هللا تعاىل للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته.
وقيل :هو إجياد هللا لألشياء حسب علمه وإرادته.
 .1472ما معىن اإلميان ابلقدر؟

معناه أن تؤمن اإليان اجلازم بعلم هللا تعاىل الشامل لكل شيء ،فاهلل يعلم ما
كان وما يكون ،وما مل يكن لو كان كيف سيكون.
وأن نعلم أن ما أصابنا مل يكن ليخطئنا ،وما أخطأان مل يكن ليصيبنا ،وأن هللا
مقدورا له
كتب األشياء قبل خلقها وشاءها ،فال خيرج شيء عن كونه
ً
سبحانه.

 - 1كتاب (القضاء والقدر) للدكتور عمر األشقر ،شرح األصول الثالثة ،لصاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان،
مباحث العقيدة يف سورة الزمر ،لناصر بن علي عايض حسن الشيخ
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 .1473ما العالقة بني الكلمتني؟

مها مصطلحان إذا اجتمعا افتقا ،وإذا افتقا اجتمعا.

 .1474ما توضيح هذا؟
أي إذا ذُكر القدر وحده دخل معه القضاء ،وإذا ذكر القضاء وحده دخل معه
مجيعا يف سياق واحد تغايرا ،فيكون القدر مبعىن العلم السابق
القدر ،وإذا ذُكرا ً
والكتابة واملشيئة ،والقضاء مبعىن وقوع ذلك املقدور وخلقه.
 .1475ما األدلة الواردة يف ثبوت هذا الركن يف القرآن؟
ٍ
خلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر} (القمر)49:
قال تعاىل {:إِ َّان ُك َّل َش ْيء َ
وقال تعاىل {:وَكا َن أَمر َِّ
ورا } (األحزاب.)38:
الل قَ َد ًرا َم ْق ُد ً
َ ُْ
وقال تعاىلَ {:وإِ ْن ِم ْن َش ْي ٍء إَِّال ِعْن َد َان َخَزائِنُهُ َوَما نُنَ ِّزلُهُ إَِّال بَِق َد ٍر َم ْعلُ ٍوم}
(احلجر.)21:

 .1476ما الدليل على ثبوته يف السنة النبوية؟
انسا من أصحاب
حديث عمر  يف حديث جربيل الطويل وفيه ( :أدركت ً
النيب ﷺ يقولون  :كل شيء بقدر هللا ،حىت العجز والكيس) ،وقال ﷺ( :وإن
أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كذا لكان كذا وكذا ،ولكن قل قدر هللا
وما شاء فعل) رواه مسلم (.)2655
 .1477هل أمجع العلماء على أمهية اإلميان به؟

نعم ،قد أمجع أهل العلم على اإليان ابلقدر ،وأنه الركن السادس من أركان
وسئل اإلمام أمحد عن القدر؟ فقال« :القدر قدرة الرمحن» اإلابنة الكربى
اإليانُ ،
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البن بطة ( ، )141/3وقد أخذ هذا من قول هللا تعاىل {:قُ ْل إِ َّن ْاألَ ْمَر ُكلَّهُ َِّللِ}
(آل عمران.)154:

 .1478ما اعتقاد أهل السنة يف القدر؟
يقول الطحاوي رمحه هللا يف القدر" :خلق اخللق بعلمه ،وق ّدر هلم أقداراً وضرب
هلم آجاالً ،ومل خيف عليه شيء قبل أن خيلقهم ،وعلِم ما هم عاملون قبل أن

خيلقهم ،وأمرهم بطاعته ،وهناهم عن معصيته.
وكل شيء جيري بتقديره ومشيئته ،ومشيئته تنفذ ،ال مشيئة للعباد ،إال ما شاء
هللا هلم ،فما شاء هللا كان ،وما مل يشأ مل يكن ،يهدي من يشاء ،ويعصم ويعايف
فضالً ،ويضل من يشاء ،وخيذل ويبتلي عدالً .وكلهم متقلبون يف مشيئته بني
فضله وعدله ،وهو متعال عن األضداد واألنداد ،ال راد لقضائه ،وال معقب
1
حلكمه ،وال غالب ألمره ،آمنا بذلك كله ،وأيقنا أن كال من عنده".

 .1479هل القضاء والقدر متعلق حبياتنا كلها؟
نعم ،قال ابن عباس  ( :كل شيء بقد ٍر ،حىت وضعك يدك على خدك) ،2
 .1480هل كل ما خلقه هللا تعاىل فيه حكمة؟
نعم ،كل ما خلقه هللا تعاىل فله فيه حكمة ،فهو سبحانه حكيم ،ال يفعل شيئا
عبثا وال بغري معىن ومصلحة وحكمة ،هي الغاية املقصودة ابلفعل ،بل أفعاله
سبحانه صادرة عن حكمة ابلغة ألجلها فعل ،كما هي انشئة عن أسباب هبا
فعل ،وقد دل الشريعة على هذا وهذا يف مواضع ال تكاد حتصى.
 - 1شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز ()125/1
 - 2اإلابنة عن شريعة الفرقة الناجية البن بطة ()165 /2
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 .1481ماذا تتضمن هذه احلكمة؟

احلكمة تتضمن شيئني:
أحدمها :حكمة تعود إليه تعاىلُ ،يبها ويرضاها.
والثاين :حكمة تعود إىل عباده ،هي نعمة عليهم ،يفرحون هبا ،ويلتذون هبا،
وهذا يكون يف املأمورات ويف املخلوقات».

 .1482ما مراتب اإلميان ابلقدر؟
مراتب اإليان ابلقدر أربع مراتب:
املرتبة األوىل :مرتبة العلم.
املرتبة الثانية :مرتبة الكتابة.
املرتبة الثالثة :املشيئة.
املرتبة الرابعة :اخللق

املطلب األول :ما يتعلق مبراتب القدر
أوال :ما يتعلق مبرتبة العلم
 .1483ما املقصود هبذه املرتبة؟
هو اإليان بعلم هللا احمليط بكل شيء من املوجودات واملعدومات واملمكنات
واملستحيالت ،حيث ال خيفى عنه شيء؛ يف األرض وال يف السماء.
 .1484مب خيتلف علم هللا تعاىل عن علم املخلوقات؟

علم سبحانه ما اخللق عاملون قبل أن خيلقهم ،وعلِم أرزاقهم وآجاهلم وأحواهلم
وأعماهلم؛ يف مجيع حركاهتم وسكناهتم ،وشقاوهتم وسعادهتم ،ومن هو من أهل
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اجلنة ،ومن هو من أهل النار من قبل أن خيلقهم ،وأنه يعلم كبري األشياء
ودقيقها على السواء ،ويعلم عن األمر الذي مل يقع ،لو وقع كيف سيقع.
 .1485ما الدليل على وجود هذه املرتبة؟
 قال تعاىل {:و ِعْن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِب َال يَ ْعلَ ُم َها إَِّال ُه َو َويَ ْعلَ ُم َما ِيف الَِْربّ َوالْبَ ْح ِر
َ
ِ
ٍ
وما تَس ُق ُ ِ
ٍِ
ض وَال َرطْ ٍ
ب َوَال
ط م ْن َوَرقَة إَّال يَ ْعلَ ُم َها َوَال َحبَّة ِيف ظُلُ َمات ْاألَْر ِ َ
ََ ْ
س إَِّال ِيف كِتَ ٍ
اب ُمبِ ٍ
َايبِ ٍ
ني } (األنعام)59:
 وقال تعاىل {:إِ َّن َّ ِ ِث َويَ ْعلَ ُم َما ِيف ْاألَْر َح ِام
اع ِة َويُنَ ِّزُل الْغَْي َ
اللَ عْن َدهُ ع ْل ُم ال َّس َ
ِ
ض متَُ ُ ِ
ْسب َغ ًدا وَما تَ ْد ِري نَ ْف ِ
ِ
ي أ َْر ٍ
وت إ َّن ا َّللَ
س أبَ ِّ
َ
س َما َذا تَك ُ
ٌ
َوَما تَ ْدري نَ ْف ٌ
ِ
خبِريٌ} (لقمان.)34:
َعل ٌيم َ
 .1486هل هذا العلم الكرمي يُؤثر على اختيار أي إنسان؟
هذا العلم إمنا هو علم سابق ،وال يؤثر على ما خيتاره املخلوق الحقاً.
 .1487ما توضيح هذه املعلومة؟
توضيحها أن يُقال أبن اإلنسان لن يعلم أبي أمر إال بعد وقوعه.
إذاً علم اإلنسان إمنا هو علم الحق ملا يقع فقط ،أما ربنا سبحانه فعلمه
ابألشياء قبل أن تقع ،ويعلم ابألشياء اليت مل تقع لو وقعت فرضا كيف ستقع،
فعلمه سبحانه سابق وال حق ،ويعلم ما مل يقع.
 .1488ما الدليل على أن هللا يعلم األمر الذي مل يقع ،لو وقع ،كيف سيكون؟
ِ
ضعُوا
قال تعاىل عن املنافقني {:لَ ْو َخَر ُجوا في ُك ْم َما َز ُادوُك ْم إَِّال َخبَ ًاال َوَأل َْو َ
ِخ َاللَ ُكم ي ب غُونَ ُكم الْ ِفْت نَةَ وفِي ُكم َمسَّاعو َن َهلم و َّ ِ
ِِ
ني} (التوبة.)47:
اللُ َعلي ٌم ِابلظَّالم َ
َ ْ ُ ُْ َ
ْ َْ ُ
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اثنيا :ما يتعلق مبرتبة الكتابة
 .1489ما املقصود هبذه املرتبة؟
هو اإليان اجلازم أبن هللا تعاىل قد كتب يف اللوح احملفوظ كل ما هو كائن إىل
يوم القيامة.
 .1490ما الدليل على وجود هذه املرتبة يف القرآن الكرمي؟

من أدلة وجودها:
ط ِمن ورقٍَة إَِّال ي علَمها وَال حبَّ ٍة ِيف ظُلُم ِ
ات ْاألَْر ِ
ض َوَال
َْ ُ َ َ َ
وقال تعاىلَ {:وَما تَ ْس ُق ُ ْ َ َ
َ
س إَِّال ِيف كِتَا ٍب ُمبِ ٍ
َرطْ ٍ
ب َوَال َايبِ ٍ
ني }(األنعام)59:
ض ُع إَِّال بِعِْل ِم ِه َوَما يُ َع َّم ُر ِم ْن ُم َع َّم ٍر َوَال
وقال تعاىلَ {:وَما َْحت ِم ُل ِم ْن أُنْثَى َوَال تَ َ
ِ
ي ْن َقص ِمن عُم ِرهِ إَِّال ِيف كِتَ ٍ
اللِ يَ ِسريٌ } (فاطر)11:
ك َعلَى َّ
اب إِ َّن َذل َ
ُ ُ ْ ُ
ِ
ِ ِ
الل فَ ْليَ تَ َوَّك ِل
اللُ لَنَا ُه َو َم ْوَال َان َو َعلَى َّ
ب َّ
وقال تعاىل {:قُ ْل لَ ْن يُصيبَ نَا إَّال َما َكتَ َ
الْ ُم ْؤِمنُو َن} (التوبة.)51:

 .1491ما الدليل على وجود هذه املرتبة يف السنة النبوية؟

قال ﷺ( :ما من نفس منفوسة إال وقد كتب هللا مكاهنا من اجلنة أو النار،
إال وقد كتبت شقية أو سعيدة ) .رواه البخاري ( ،)1362ومسلم (.)2647

 .1492هل هناك إمجاع من الصحابة على هذه املرتبة؟
نعم ،أمجع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل السنة على أن كل كائن إىل
يوم القيامة فهو مكتوب عند هللا تعاىل.
 .1493مىت متت كتابة مقادير اخللق؟
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اللِ ﷺ":
عن عبد ا َّلل بن عمرو بن العاص ر ِضي َّ
الل عنهما ،قال :قال رسول ّ
اللُ َعَّز َو َج َّل َم َق ِاد َير ا ْخلَْل ِق َ ،وَكا َن َع ْر ُشهُ َعلَى الْ َم ِاء قَ ْب َل أَ ْن َخيْلُ َق
ب َّ
َكتَ َ
َّ ِ
ات واألَر ِ ِ
سنَ ٍة» .رواه مسلم ()2653
ني أَلْ َ
ض خبَ ْمس َ
الس َم َو َ ْ َ
ف َ
اثلثا :ما يتعلق مبرتبة :املشيئة
 .1494ما املقصود هبذه املرتبة؟

معناها :اإليان مبشيئة هللا النافذة وقدرته الشاملة ،فما شاء كان وما مل يشأ مل
يكن ،وأنه ال يكون من ح ٍ
ركة وال سكون وال هداية وال إضالل إال مبشيئته.

 .1495كيف نفهم مشيئة هللا يف حياتنا؟
أن نفهم أنه لو خطط اإلنسان ملا يريد ،وبذل كل ما يف وسعه ،فإذا مل يشأ هللا
أبدا ولن يكون.
له حتقق هذا األمر ،فلن يقع ً
 .1496ما األمور الدالة على هذه املرتبة؟
دل عليها إمجاع الرسل من أوهلم إىل آخرهم ،ومجيع الكتب املنّزلة
هذه املرتبة قد ّ
من عند هللا تعاىل ،والفطرة اليت فطر هللا الناس عليها.
 .1497ما الدليل على هذه املرتبة يف الشرع؟
ك َخيْلُ ُق َما يَ َشاءُ َوَخيْتَ ُار َما َكا َن
 قال تعاىلَ {:وَربّ َكو َن} (القصص)68:
َوتَ َع َاىل َع َّما يُ ْش ِرُ
الل ي ْ ِ
ضلْلهُ َوَم ْن يَ َشأْ َْجي َع ْلهُ
 قال تعاىلَ {:م ْن يَ َشِإ َُّ ُ(األنعام)39:

َهلُُم ْ
اخلََِريةُ

اللِ
ُسْب َحا َن َّ

علَى ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم}
َ
َ

 قال ﷺ( :إِ َّن قُلُوب ب ِين آدم ُكلَّها بني إِصب ع ِ ِصابِ ِع ا َّلر ْمحَ ِنَ ،ك َق ْل ٍ
ب
َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ
ني م ْن أَ َ
487

ٍِ
ال رس ُ ِ
ف الْ ُقلُ ِ
وب
صِّر َ
صِّرفُهُ َحْي ُ
الله َّم ُم َ
ول هللا ﷺُ ( :
َواحد ،يُ َ
ث يَ َشاءُ) ُمثَّ قَ َ َ ُ
ك) .رواه مسلم ()2654
صِّر ْ
اعتِ َ
ف قُلُوبَنَا َعلَى طَ َ
َ
رابعا :ما يتعلق مبرتبة اخللق
 .1498ما املقصود هبذه املرتبة؟
يُراد هبا حتقيق اإليان أبن هللا تعاىل وحده خالق كل شيء؛ الكائنات بذواهتا
وصفاهتا وحركاهتا ،فهو اخلالق لكل شيء وما سواه خملوق.
 .1499ما الدليل على وجود هذه املرتبة يف القرآن احلكيم؟
قال تعاىل {:ا َّلل خالِق ُك ِل َشي ٍء وهو الْو ِ
اح ُد الْ َق َّها ُر} (الرعد)16:
ُ َ ُ ّ ْ ََُ َ
ك ْم } (النحل)70:
وقال تعاىلَ {:وا َّللُ َخلَ َق ُك ْم ُمثَّ يَتَ َوفَّا ُ
 .1500ما الدليل على وجود هذه املرتبة يف السنة النبوية؟
1
الل يصنَع ُك َّل ِ
ِ
صْن َعتَهُ).
عن حذيفة  ،قَ َ
ال النَِّ ّ
صان ٍع َو َ
َ
يب ﷺ( :إ َّن ََّ َ ْ ُ
 .1501ما االعتقاد الصحيح يف أفعال العباد؟

اللُ َخالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء }
هو أهنا داخلة يف عموم قوله تعاىلَّ {:

(الزمر)62:

 .1502هل هي من كسب العباد؟
نعم ،هي من العباد كسبًا وفعالً ،فاهلل تعاىل هو اخلالق ألفعاهلم ،وهم الفاعلون
هلا حقيقة.
 .1503ما الدليل على احلكم السابق؟
 - 1خرجه البخاري ف كتايب "خلق أفعال العباد" (ص)73 :
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دليله قوله تعاىلَ {:وا َّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَ ْع َملُو َن}
سواءً قلنا إنَ {:ما} مبعىن املصدر ،أي (هللا خلقكم وعملكم) أو كانت مبعىن
(الذي) ،فيكون املعىن( :وهللا خلقكم والذي تعملون).
(الصافات)96:

 .1504من الذي خالف يف ذلك؟
خالف يف ذلك القدريّة ،الذين خيرجون أفعال العباد عن أن تكون خملوقة هلل
تعاىل ،ويقولون إن العبد هو الذي خيلق فعله بنفسه.
 .1505ما توضيح هذا االعتقاد؟
يعتقدون أن االنسان بقدرته وجهده يصنع ما يريد يف حياته ،وله القوة أبن
جيلب لنفسه ما يريد ،وال شأن هلل هبذا األمر ،وال يعلمه سبحانه إال بعد
وقوعه.
 .1506هل هذا الفكر اخلاطئ موجود يف زماننا املعاصر؟
نعم ،من أمثلته من ينشرون فكرة أن اإلنسان بقدرته وطاقته وقواه يستطيع أن
جيذب لنفسه ما يريد يف أمور الدنيا ،بعي ًدا عن االستعانة ابهلل سبحانه.
 .1507كيف الر ّد على أقوال القدرية؟
جياب عنهم بعدة وجوه:
األول :أنه خمالف ملا أمجع عليه الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أهل السنة،
ول
وما خالف إمجاع السلف فهو ابطل؛ قال تعاىلَ {:وَم ْن يُ َشاقِ ِق الَّر ُس َ
ِ
ِِ
ِ
ني نُ َولِِّه َما تَ َوَّىل
ني لَهُ ا ْهلَُدى َويَتَّبِ ْع َغ ْ َري َسبِ ِيل الْ ُم ْؤمن َ
م ْن بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
ونُصلِ ِه جهنَّم وساء ْ ِ
ريا } (النساء)115:
ت َمص ً
َ ْ ََ َ َ َ َ
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الثان :أنه خمالف لداللة الكتاب والسنة؛ ألن نصوص الوحيني قضت قضاءً
جازما أن هللا تعاىل هو خالق األشياء كلها ،وأنه ال خالق إال هو ،وهم
ً
يقولون :العبد هو الذي خيلق فعله! وهذا معارض ومناقض للكتاب
ٍ
ومفض إىل تعطيل عموم نصوص خلق هللا تعاىل لكل شيء،
والسنة،
وما أفضى إىل تعطيل عموم نصوص خلق هللا تعاىل لكل شيء فهو
ابطل.
الثالث :إن فيه نوع إشراك يف الربوبية؛ ألن من مقتضيات اإليان بتوحيد
الربوبية اإليان بعموم خلق هللا تعاىل لكل شيء ،ال خيرج عن ذلك أي
شيء من املخلوقات.
فإذا قالوا :إن العبد هو الذي خيلق فعله! فقد أثبتوا مع هللا تعاىل خال ًقا آخر،
وهذا شرك يف الربوبية ،وهو تشبه بقول اجملوس الذين يقولون :إن للعامل
صانعني؛ النور والظلمة ،فالنوُر خلق اخلري ،والظلمة خلقت الشر.
ْ
الرابع :ورد يف بعض النصوص أن هؤالء القدرية :جموس هذه األمة ،ألهنم
يضيفون خلق فعل العبد إليه ،ويزعمون أنه هو الذي خلقه ،واعتقادهم
يفضي إىل هذه النتيجة الباطلة ابالتفاق.

 .1508ما القول مع من خيوض بغري علم يف مسائل القدر؟
هذا ال جيوز ،فقد هنى عنه ﷺ ،وقال اإلمام الطحاوي( :وأصل القدر سر هللا
تعاىل يف خلقه ،مل يطلع على ذلك ملك مقرب ،وال نيب مرسل.
والتعمق والنظر يف ذلك ذريعة اخلذالن ،وسلم احلرمان ،فاحلذر كل احلذر من
ذلك نظرا وفكرا ووسوسة ،فإن هللا تعاىل طوى علم القدر عن أانمه ،وهناهم عن
سأَلُو َن} (األنبياء)23:
مرامه ،كما قال تعاىل يف كتابهَ {:ال يُ ْسأ َُل َع َّما يَ ْف َع ُل َوُه ْم يُ ْ
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 .1509ما القول يف القلم الذي كتب مقادير اخللق؟

القلم الذي كتب املقادير شأنه عظيم بال شك ،وهو قلم حقيقي ،كالذي يفهم
الناس من معاين القلم ،وله جرم أيضا ،لكن ال يقدر قدره وال يعلم حقيقة أمره
إال هللا تعاىل.

 .1510ما الدليل الوارد فيه؟

اللِ ﷺ يقول« :إِ َّن أ ََّو َل َما
الصامت  قال :مسعت رسول َّ
فعن عبادة بن ّ
ب الْ َق َد َرَ ،ما َكا َن
ب؟ قال :ا ْكتُ ْ
َخلَ َق ا َّللُ الْ َقلَ َم ،فقال :ا ْكتُ ْ
ب! فَ َقال :ما أَ ْكتُ ُ
ِ
ن إِ َىل ا ْألَبَ ِد» .رواه التمذي (.)2155
َوَما ُه َو َكائ ٌ

 .1511ما كيفية اخللق له؟

قال الشيخ صاحل الفوزان حفظه هللا( :ال يعلم كيفية اللوح والقلم إال هللا ،ومها
خملوقان من خملوقات هللا عز وجل ،نؤمن بذلك) .شرح العقيدة الطحاوية (ص .)111
صله النصوص.
وأما تفاصيل ماهية اللوح والقلم فإن هذا مل تف ّ

 .1512ما مادة خلق القلم؟

هللا أعلم هبذا ،فلم يثبت بدليل صحيح عن مادة خلقه.

 .1513ما شرف اخللقة له؟
خلقه هللا عز وجل بيده؛ فعن ابن عمر  قال( :خلق هللا عز وجل أربعة
أشياء بيده :آدم عليه السالم ،والعرش ،والقلم ،وجنات عدن ،مث قال لسائر
اخللق :كن فكان) .رواه احلاكم (.)3244
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املطلب الثان :ما يتعلق ابلتقدير
 .1514ما املراد هبذا العنوان؟
املراد بيان أنواع الكتابة ملا يقع يف الكون ،ومىت متت هذه الكتابة ،ومقادير وما
يتعلق أبعمال الكائنات.
 .1515ما أنواع التقدير؟
ذكر أهل العلم أن كتابة املقادير هلا عدة أنواع وهي كما يلي:
األول  :التقدير العام الشامل لكل شيء.
الثاين  :التقدير العمري.
الثالث  :التقدير احلويل.
الرابع  :التقدير اليومي.
أوال :ما يتعلق ابلتقدير العام

 .1516ما املراد هبذا التقدير؟
يُراد به التقدير العام الشامل لكل شيء ،وهو تقدير الرب جلميع الكائنات
مبعىن علمه هبا وكتابته هلا ومشيئة وخلقه هلا.

 .1517ما دليل القول السابق؟
ِ
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
دليل ذلك قوله تعاىل{:أََملْ تَ ْعلَ ْم أ َّ
ك ِيف
َن ا َّللَ يَ ْعلَ ُم َما ِيف َّ
ض إِ َّن َذل َ
ِ
كِتَ ٍ
اللِ يَ ِسريٌ} (احلج.)70:
ك َعلَى َّ
اب إِ َّن ذَل َ
 .1518هل له من مسمى آخر عند العلماء؟
يضا قوله
نعم ،هذا النوع يسميه بعض أهل العلم ابلتقدير األزيل ،ويدل عليه أ ً
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ٍ
صْي نَاهُ ِيف إِ َم ٍام ُمبِ ٍ
ني}
تعاىلَ {:وُك َّل َش ْيء أَ ْح َ

(يس.)12:

 .1519هل ورد يف الشرع زمن كتابة هذا التقدير العام؟
نعم ،من األدلة الوضحة هلذا الزمن:
 عن عبدهللا بن عمرو بن العاص  أن النيب ﷺ قال ( :كتب هللا مقاديراخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة) ،قال ( :وعرشه
على املاء) .رواه مسلم (.)2653
 حديث حماجة موسى آلدم عليهما الصالة والسالم ،وفيه أن آدم ﷺ قال:عاما.
فبكم وجدت هللا كتب التوراة قبل أن خيلقين؟ قال موسى ﷺ :أبربعني ً
قال آدم :أتلومين على أن عملت عمالً كتب هللا أن أعمله قبل أن خيلقين
ج آدم موسى)  .رواه مسلم (.)2652
أبربعني ً
عاما؟ قال( :فح ّ
ب َوَما َذا
اللُ الْ َقلَ َم فَ َق َ
 حديث ":إِ َّن أََّوَل َما َخلَ َق َّب ،قَا َلَ :ر ِّ
ال لَهُ :ا ْكتُ ْ
اعةُ" .رواه التمذي (.)2155
ب؟ قَ َ
ب َم َق ِاد َير ُك ِّل َش ْي ٍء َح َّىت تَ ُقوَم َّ
الس َ
ال :ا ْكتُ ْ
أَ ْكتُ ُ
 .1520ما معىن مجلة( :إن أ َّول ما خلق هللا القلم قال له اكتب)؟

يعين :حني َخلَ َق هللا القلم  ،فتكون ( ما ) هنا مصدرية وليست موصولة .

 .1521هل هذا التقدير العام يشمل اخللق قبل وجودهم احلقيقي؟
نعم ،التقدير حني أخذ امليثاق على بين آدم وهم على ظهر أبيهم آدم.
 .1522ما دليل هذا التقرير؟

ك
َخ َذ َربّ َ
دليله حديث عمر بن اخلطاب  حني سئل عن هذه اآليةَ {:وإِ ْذ أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت بَِربِّ ُك ْم قَالُوا
م ْن بَِين آ َد َم م ْن ظُ ُهوِره ْم ذُ ِّريَّتَ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَنْ ُفس ِه ْم أَلَ ْس ُ
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ِِ
ِ ِ
ني}
بَلَى َش ِه ْد َان أَ ْن تَ ُقولُوا يَ ْوَم الْقيَ َامة إِ َّان ُكنَّا َع ْن َه َذا َغافل َ
فقالَِ ( :مسعت رس َ ِ
ِ
آد َم ُمثَّ َم َس َح
ول هللا ُ سئ َل َعْن َها ،فَ َقا َل  " :إِ َّن هللاَ َخلَ َق َ
ْ ُ َُ
ال :خلَ ْقت هؤ ِ
ِ
ِ ِِ
اجلَنَّ ِة
الء لِْل َجن َِّة َوبِ َع َم ِل أ َْه ِل ْ
استَ ْخَر َج مْنهُ ذُ ِّريَّةً ،فَ َق َ َ ُ َ ُ
ظَ ْهَرهُ بِيَمينهَ ،و ْ
ال :خلَ ْقت هؤ ِ
ِ
الء لِلنَّا ِر َوبِ َع َم ِل
استَ ْخَر َج مْنهُ ذُ ِّريَّةً ،فَ َق َ َ ُ َ ُ
يَ ْع َملُو َنُ ،مثَّ َم َس َح ظَ ْهَرهُ فَ ْ
ول هللاِ
ال َر ُس ُ
ال َر ُج ٌلَ :اي َر ُسوَل هللاِ ،فَِف َيم الْ َع َم ُل؟ فَ َق َ
أ َْه ِل النَّا ِر يَ ْع َملُو َن) .فَ َق َ
اجلَن َِّةَ ،ح َّىت
( :إِ َّن هللاَ َعَّز َو َج َّل إِذَا َخلَ َق الْ َعْب َد لِْل َجن َِّة ا ْستَ ْع َملَهُ بِ َع َم ِل أ َْه ِل ْ
اجلَنَّةََ ،وإِ َذا َخلَ َق الْ َعْب َد لِلنَّا ِر
اجلَنَّ ِة ،فَيُ ْد ِخلَهُ بِِه ْ
ت َعلَى َع َم ٍل ِم ْن أَ ْع َم ِال أَ ْه ِل ْ
يَُو َ
ِ
ِ
ِ
استَ ْع َملَهُ بِ َع َم ِل أ َْه ِل النَّا ِرَ ،ح َّىت يَُ َ
وت َعلَى َع َم ٍل م ْن أَ ْع َمال أ َْه ِل النَّا ِر ،فَيُ ْدخلَهُ
ْ
بِ ِه النَّا َر) .رواه أمحد ( ،)311وأبو داود ()4703
(األعراف،)172:

اثنيا :ما يتعلق ابلتقدير العمري
 .1523ما املراد من هذا العنوان؟
يُراد به تقرير وجود تقدير لكل ما جيري على العبد يف حياته إىل هناية أجله؛ من
كتابة رزقه وأجله ،وعمله وشقي أو سعيد.
 .1524ما الدليل الدال على هذا التقدير؟
يد ّل عليها:
 حديث ابن مسعود  قال :حدثنا الصادق املصدوق ﷺ قال( :إنيوما نطفة مث يكون علقة مثل
أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني ً
ذلك ،مث يكون مضغة مثل ذلك ،مث يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح
ويؤمر أبربع كلمات :بكتب رزقه ،وأجله ،وشقي أو سعيد) متفق عليه.
 وعن أنس  قال :قال رسول هللا ﷺَ ( :وَّك َل هللا تعاىل ابلرحم مل ًكا494

فيقول :أي رب نطفة  ،أي رب علقة  ،أي رب مضغة  ،فإذا أراد هللا
تعاىل أن يقضي خلقها قال :أي ريب أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما
الرزق؟ فما األجل؟ فيكتب يف بطن أمه ) .رواه البخاري ( ،)3208ومسلم
(.)2643

اثلثا :ما يتعلق ابلتقدير احلويل
 .1525ما املراد من هذا العنوان؟
معناه كتابة ما سيكون يف هذه السنة ،من اإلجياد واإلعدام ،واإلعزاز واإلذالل،
والرفع واخلفض ،والرزق والعمل وحنو ذلك.
 .1526مىت يكون هذا التقدير؟

هذا التقدير يكون يف ليلة القدر من العشر األواخر من رمضان.

 .1527ما الدليل على هذا التقدير؟
ٍ ٍِ
ِ
ِِ
ين } (الدخان.)3:
قال تعاىل {:إ َّان أَنْ َزلْنَاهُ ِيف لَْي لَة ُمبَ َارَكة إ َّان ُكنَّا ُمْنذر َ
وقد ورد عن ابن عمر وابن عباس واحلسن وسعيد بن جبري أهنم قالوا( :يُكتب
فيها ،أي يف هذه الليلة ما ُيدث يف السنة من موت وحياة ،وعز وذل ،ورزق
1
ومطر ،حىت احلجاج؛ يُقالُ :يج فالن وُيج فالن) .
رابعا :ما يتعلق ابلتقدير اليومي
 .1528ما املراد من هذا العنوان؟

هو فهم ما يتعلق ابلتقدير ملا سيحصل يف كل يوم بيومه.

 - 1رواه ابن أيب حامت يف تفسريه.
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 .1529ما دليل هذا التقدير؟

يدل عليه قوله تعاىلُ {:ك َّل يَ ْوٍم ُه َو ِيف َشأْ ٍن} (الرمحن ،)29:فسبحانه يعز ويذل،
وخيفض ويرفع ،ويعطي وينع ،ويغين ويفقر ،ويضحك ويبكي ،وييت وُيي،
إىل غري ذلك.

 .1530كيف سنعرف االعتقاد الصحيح الوسطي يف هذا الباب؟

الوسطية يف هذا الباب سنعرفها إذا عرفنا من خالف يف هذا الباب من الفرق.

 .1531كيف ظهر االحنراف عن الوسطية يف جانب القدر؟
ظهر يف اعتقادات فرقتان ضالتان كل الضالل ،قد اتهتا فيه أعظم التيه،
إحدامها غلت يف إثباته ،والثانية فرطت.
 .1532من هي الفرقة اليت وقعت يف الغلو يف ابب إثبات القدر؟
هي فرقة يقال هلا اجلربيّة ،الحنرافهم يف القدر ،وهم يقال هلم اجلهمية نفاة
الصفات.
 .1533ما قول وفكر هذه الفرقة؟
يقولون إن كل شيء ال يقع إال بقضاء هللا ،وهذا قول صحيح ال غبار عليه.
ولكن غلوا يف إثبات القدر ،حىت قالوا :وليس للعبد قدرة وال اختيار على فعله،
بل هو كالريشة يف مهب الريح ،وكامليت بني يدي غاسله ،وال يلك مطلق
القدرة وال مطلق االختيار.
فرطت يف ابب القدر؟
 .1534من هي الفرقة اليت ّ
هي القدرية ،وهم من يقال هلم املعتزلة.
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 .1535ما قول هذه الفرقة؟

يقولون :إن العبد له مشيئة وقدرة واختيار على فعله ،فليس هو جمبور عليه ،بل
حق ال غبار عليه.
يفعل فعله بقدرته واختياره ،وهذا القدر من قوهلم ٌ
مث زادوا :والعبد هو الذي خيلق فعله ،وال رابطة بني مشيئته ومشيئة هللا جل
وعال! فجعلوه هو الذي خيتار ويشاء فعله االختيار املطلق واملشيئة املطلقة.

 .1536هل نفهم من قول القدرية أن املخلوق ينافس اخلالق؟
نعم ،فهو عندهم قد يشاء العبد ما ال يشاؤه هللا جل وعال ،فليس هناك مطلق
الرابطة بني مشيئة العبد ومشيئة هللا عز وجل.
 .1537ما مثال قول القدرية يف زماننا؟

مثل قوهلم من يظن أن اإلنسان له القوة واملشيئة يف فعل ما يشاء ،وإبرادته
يستطيع حتقيق ما يريد ،وبعزيته يستطيع أن جيذب لنفسه ما أيمل به.

 .1538هل هناك شعارات دالة على عقيدة القدرية؟
من تلك الشعارات املعاصرة :ثقيت بنفسي هي األقوى -اطلق املارد داخلك -
القوى اخلفية  -الصلة ابلطاقة الكونية  -قوة اجلذب.
 .1539ما القول الصحيح املعتدل يف ابب القضاء والقدر؟
أن نعتقد أن كل شيء بقضاء هللا وقدره ،فاهلل تعاىل ق ّدر املقادير قبل خلق
السموات واألرض ،وكتب كل ذلك يف اللوح احملفوظ ،وشاءه مبشيئته النافذة
تقديرا ،وجعل للعباد قدرة على أفعاهلم
وقدرته الشاملة وخلق كل شيء فقدره ً
ومشيئة ،وهو اخلالق لقدرهتم وإرادهتم ومشيئتهم ،فال يشاءون إال ما يشاء هللا،
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وأن العباد فاعلون حقيقة وهللا خالق أفعاهلم ،وأن العبد هو املؤمن والكافر،
والرب والفاجر ،واملصلي واملزكي والصائم.
 .1540ما الدليل على التقرير السابق؟
دليله ما ورد عن عبد هللا بن عمرو  قال :قال النيب ﷺ":كتب هللا مقادير
اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة .قال :وعرشه على
املاء" .رواه مسلم (.)2653
 .1541ما توضيح القول السابق؟
توضيحه أن نقول أبن أفعال العباد تُنسب إىل هللا تعاىل خل ًقا وإجي ًادا ،وتنسب
إىل العبد فعالً واكتسا ًاب.
خمري؟
مسري أم ّ
 .1542ما قول الناس يف قضية :هل العبد ّ
هناك الذين يسلبون العبد قدرته واختياره ،ويقولون :إن العبد مس ّري مطل ًقا ،ال
جمازا.
حيلة له يف فعله وال ينسب إليه فعله إال ً
وهناك الذين يثبتون للعبد القدرة الكاملة واملشيئة املستقلة ،ويقولون :العبد خم ّري
مطل ًقا.
 .1543هل األقوال السابقة صحيحة؟
هي خاطئة ،ألهنا قائمة على أصول خاطئة.
 .1544ما القول الصحيح يف هذا اجلانب؟
الصحيح هو القول إبثبات القدر السابق ،وإبثبات قدرة العبد ومشيئته ،مع
سري وخمري.
االعتقاد :أن العبد م ّ
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 .1545ما أوجه االختيار واجلرب يف حياة اإلنسان؟

مسري ابعتبار ما ُكتب وقُدر له ،وسبق به العلم يف األزل.
هو ّ
وخمري ابعتبار دخول الفعل حتت قدرته واختياره.
ّ

 .1546ما توضيح ما سبق؟
أي أننا إذا نظران إىل ما سبق وقُ ّدر ومت الفراغ من كتابته عند هللا تعاىل ،قلنا:
مسري.
هو ّ
وإذا نظران إىل دخول الفعل حتت قدرة االنسان واختياره ،قلنا :هو خمري.
فاجتمع فيه التسيري والتخيري.
 .1547ما املثال املوضح للتقرير السابق؟

إنساان سلك طري ًقا من الطرق ،مث جاءه مساران؛ إما يني وإما مشال،
 ل و أن ًفهو خم ّري ابعتبار أنه إن أراد أن يذهب يينًا فله ذلك ،وإن أراد أن يذهب
مشاالً فله ذلك ،فهذا الفعل داخل حتت اختياره ،فهو هبذا االعتبار خمري،
لكن نعلم أنه لن يذهب إال إىل اجلهة اليت قدرها هللا له وسبق هبا علمه
مسري.
وكتابته ،فهو هبذا االعتبار ّ
خمري إن شاء اشتى
 لو أن إنسا ًان ُخ ّري بني سيارتني لشراء واحدة منهما ،فهو ّهذه السيارة وإن شاء اشتى األخرى ،فهذا الفعل أي شراء إحدى
السيارتني فعل داخل حتت قدرته واختياره ،فهو هبذا االعتبار خمري ،ولكن
نعلم أنه لن يشتي إال السيارة اليت كتبت له وقُدرت له ،وسبق هبا علم هللا
تعاىل وشاءها له  ،وهو هبذا االعتبار مسري.
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املطلب الثالث :االحتجاج ابلقدر
 .1548ما حكم االحتجاج ابلقدر ألفعالنا؟
االحتجاج ابلقدر منه ما هو سائغ مشروع ،ومنه ما هو زائغ ممنوع.
 .1549مىت يكون االحتجاج ابلقدر أمرا جائزاً مشرو ًعا؟
أما السائغ املشروع فأمران:

األول :االحتجاج ابلقدر عند نزول املصائب ،فإذا نزلت املصائب فعلى العبد
أن يتسلى بنسبتها للقدر ،فيقول :ق ّدر هللا تعاىل ذلك وال دافع لقضائه
اللِ
وال معقب حلكمه ،وقال تعاىل {:ما أَصاب ِمن م ِ
صيبَ ٍة إَِّال إبِِ ْذ ِن َّ
َ َ َ ْ ُ
اللُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء َعلِ ٌيم} (التغابن ،)11:قال
َوَم ْن يُ ْؤِم ْن ِاب َّللِ يَ ْه ِد قَ ْلبَهُ َو َّ
علقمة :هو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من هللا ،فريضى ويسلم.
وقال ﷺ( :وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كذا لكان كذا
وكذا ،ولكن قل قدر هللا وما شاء فعل ،فإن لو تفتح عمل الشيطان).
رواه مسلم (.)2664

الثانية :االحتجاج ابلقدر على املعصية ،اليت قد اتب منها التوبة النصوح
أيضا جائز ال أبس به؛ ألنه ال يريد هبذا االحتجاج أن
الصادقة ،فهذا ً
يسوغ لنفسه االستمرار عليها؛ ألنه قد اتب منها ،فإذا وقع اإلنسان يف
ّ
شيء من احملرمات ،مث اتب التوبة النصوح فعوتب يف ذلك فله أن
يقول :هذا أمر قدره هللا علي.
ويستدل على ذلك حبديث أيب هريرة  يف الصحيحني يف حماجة
موسى وآدم عليهما الصالة والسالم وفيه( :فقال آدم :اي موسى
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أتلومين على أن عملت عمالً كتب هللا علي أن أعمله قبل أن خيلقين
عاما) شرح مصابيح السنة للبغوي ( ،)99/1فآدم ﷺ احتج على أكله
أبربعني ً
من الشجرة أبنه أمر مكتوب ومقدر عليه ،لكن هذا االحتجاج إمنا
ب َعلَْي ِه
وقع بعد التوبة النصوح املقبولة ،قال تعاىلُ {:مثَّ ا ْجتَ بَاهُ َربّهُ فَتَا َ
َوَه َدى} (طه.)122:
حمرما ممنوعا؟
 .1550مىت يكون االحتجاج ابلقدر أمرا ّ
املمنوع فيه هو االحتجاج ابلقدر على فعل املعصية اليت ال يزال اإلنسان
يقارفها ،مسو ًغا لنفسه هبذا االحتجاج الدوام عليها واالستمرار يف تعاطيها.
 .1551ما الضابط ملا سبق بيانه يف قضية االحتجاج ابلقدر يف حياتنا؟
من الضوابط يف هذا اجلانب ما أييت:

األول :جيوز االحتجاج ابلقدر يف املصائب ال املعائب ،ونعين ابملعائب أي
املعاصي اليت ال يزال يقارفها.
الثان :االحتجاج ابلقدر حجةٌ إبليسيةُ التأصي َل والتخطيط ،وآدميةُ التنفيذ،
فأساسها من كيد الشيطان الرجيم ،واملنفذ هلا تطبي ًقا عمليًا هم كثري من
بين آدم.
 .1552ما املشروع عند نزول املصائب؟
املشروع عند نزول املصائب من املوت واألمراض والعاهات واحلوادث
والكوارث ،وحنو ذلك عدة أمور:
األول :أن نعلم أهنا مما سبق به القلم وطويت عليه الصحف ،قال تعاىلَ {:ما
أَص ِ ِ ٍ
ض وَال ِيف أَنْ ُف ِس ُكم إَِّال ِيف كِتَ ٍ
اب ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن
َ َ
ْ
اب م ْن ُمصيبَة ِيف ْاألَْر ِ َ
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ِ
ك َعلَى ا َّللِ يَ ِسريٌ} (احلديد.)22:وأن ال دافع لقضائه وال
نَْ َربأ ََها إِ َّن َذل َ
جل وعال.
معقب حلكمه ّ

الثان :اإليان اجلازم أن ما أصابنا مل يكن ليخطئنا ،وأن ما أخطأان مل يكن
ليصيبنا.
الثالث :وجوب الصرب وعدم فعل أو قول شيء فيه جزع وتسخط على ما نزل

من القدر ،قال ﷺ ":ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب ودعا
بدعوى اجلاهلية"  .وقال أبو موسى" :إن رسول هللا ﷺ بريء من
الصالقة واحلالقة والشاقة" .رواه البخاري ( ،)1297ومسلم (.)103
ومن ذلك قول ( لو) كما قال ﷺ ":وإن أصابك شيء فال تقل لو أين
فعلت كذا لكان كذا وكذا ،ولكن قل قدر هللا وما شاء فعل) رواه مسلم
( ،.)2664فالصرب عند املصائب معناه حبس اللسان واجلوارح عن قول
وفعل ما ال يليق مما فيه منافاة ملا جيب منه.

الرابع :أن يعلم العبد أن هذه احلوادث والكوارث إمنا سببها ما كسبت يداه من
ت
اد ِيف الَِْربّ َوالْبَ ْح ِر ِمبَا َك َسبَ ْ
الذنوب واآلاثم ،قال تعاىل{:ظَ َهَر الْ َف َس ُ
ِِ
ِ
ض الَّ ِذي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرِجعُو َن} (الروم،)41:
أَيْدي النَّا ِس ليُذي َق ُه ْم بَ ْع َ
ألن العبد إذا استشعر ذلك أحدث له توبة واعتافاً وخضوعاً لربه جل
وعال ،واستغفاراً على سابق هذا الذنب وهذا امر مقصود شرعاً ،وقد
يكون طريق حتصيله يف بعض األحيان نزول هذه املصائب.
اخلامس :الرضى والتسليم لقضاء هللا وقدره ،قال تعاىل {:ما أَصاب ِمن م ِ
صيبَ ٍة
َ َ َ ْ ُ
اللِ َوَم ْن يُ ْؤِم ْن ِاب َّللِ يَ ْه ِد قَ ْلبَهُ} (التغابن ،)11:قال علقمة :هو
إَِّال إبِِ ْذ ِن َّ
الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من هللا ،فريضى ويسلم.
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السادس :شكر هللا ومحده على ما قضاه وقدره ،وأن ُيدث العبد عند ذلك

عبودية الشكر واحلمد وهذا مقام العارفني وهو سنة لكنه حالة كاملة
عالية فاضلة صعبة املنال إال على من يسرها هللا عليه ،فإن العبد قد
يشكر وُيمد بلسانه فقط ويف قلبه ما فيه ،أما أن يكون الشكر واحلمد
مصدره القلب واللسان معربٌ عنه فهذا ال يستطيعه إال أهل العبادات
وصفاء النفوس.

السابع :التسلّي بقول األوراد الشرعية الثابتة يف ذلك ،كقول ( :إان هلل وإان إليه
راجعون) ،قال تعاىل {:الَّ ِذين إِ َذا أَصاب ْت هم م ِ
صيبَةٌ قَالُوا إِ َّان َِّللِ َوإِ َّان إِلَْي ِه
َ َ ُْ ُ
َ
ِ
ك ُه ُم
ات ِم ْن َرّهبِِ ْم َوَر ْمحَةٌ َوأُولَئِ َ
َراجعُو َن ( )156أُولَئِ َ
صلَ َو ٌ
ك َعلَْي ِه ْم َ
الْ ُم ْهتَ ُدو َن} (البقرة)157-156:
خريا منها) .رواه
وكقول( :اللهم آجرين يف مصيبيت ،واخلف يل ً
مسلم( ،)918كما يف حديث أم سلمة ملا مات أبو سلمة أمرها النيب ﷺ
1
أن تقول ذلك ،فأبدهلا هللا برسول هللا ﷺ.
املطلب الرابع :ما يتعلق ابملشيئة واحملبة

2

 .1553ما املراد من هذا العنوان؟
املراد توضيح ما يتعلق بتساؤل مهم :هل كل ما يقع يف الكون وأيذن هللا فيه،
هل يستلزم أنه سبحانه ُيبه؟
 .1554ما توضيح املقصود ابملثال؟
 - 1ملزيد من الفائدة ممكن مراجعة كتاب :شفاء العليل (ص)18:
 - 2اإليان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر (ص)82:
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حينما يقع الكذب والسرقة والغش والزان من إنسان ،ونعلم أن مشيئة املخلوق
بعد مشيئة هللا ،فهل هذا يستلزم أن هللا ُيب أفعال هذا اإلنسان السيئة ،ألن
مثل هذه املعاصي وقعت وفق إرادة هللا سبحانه ومشيئته؟
 .1555ما اإلشكال يف هذا اجلانب؟
اإلشكال ورد أن هناك من الفرق اإلسالمية؛ مثل اجلربية والقدرية مل يفهموا
هذه املسألة جي ًدا ،وكانوا على طريف نقيض.
 .1556ما أساس االفرتاق يف فكر اجلربية والقدرية يف هذا اجلانب؟
القدرية واجلربية كانوا أخوين يشيان يف طريق واحد ،وعندهم قاعدة قد
صلوها واعتمدوها ،وهي أن كل شيء يشاؤه هللا فهو ُيبه! فاملشيئة عندهم
أّ
مرادفة للمحبة ،إىل هنا وهم متفقون.
فرق بينهما يف فكر اجلربية والقدرية يف ابب القدر؟
 .1557ما الذي ّ
ظهر االفتاق بينهما حينما نظروا إىل األشياء املوجودة يف الكون ،فوجدوا
فيها الكفر والشرك والبدعة ،والزان وشرب اخلمور وعقوق الوالدين والسرقة
وحنو ذلك من اآلاثم ،فاختلفوا بعد ذلك يف قضية :هل خيلق هللا ما يكرهه،
ويُوجده يف ملكوته؟!
 .1558ما أساس قول اجلربية يف ابب مشيئة هللا يف أفعال الناس؟
قالت اجلربية :مبا أن هذه األشياء قد شاءها هللا وأوجدها فهو ُيبها ،وحنن
جمبورون على فعلها ،فتى الواحد منهم يفعل الذنب ،ويرى أنه يفعل ما ُيبه
هللا تعاىل؛ ألن هللا شاءه ،وظنوا أن كل شيء يشاؤه سبحانه فهو ُيبه.
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 .1559ما أساس قول القدرية يف ابب مشيئة هللا مع ما يقع من العصاة؟

القدرية ملا نظروا إىل ما يقع من العصاة ،وقفوا متحريين ،وتعاظموا أن يقولوا
إن هللا ُيب الكفر والزان واللواط واخلمر وحنو ذلك؛ ألن وجودها يف الكون
دليل املشيئة هلا ،واملشيئة عندهم مرادفة للمحبة فقالوا :إن العبد هو الذي
خيلق هذه األفعال ،وأن هللا تعاىل مل يشأها منه وال أرادها أن تقع يف الكون،
لكن العبد هو الذي أوجدها بنفسه استقالالً .وهم بذلك قد وقعوا يف شر مما
فروا منه.

 .1560ما خالصة االفرتاق بينهما يف مسألة مشيئة هللا؟
حدا ال
سبب ضالل هاتني الفرقتني هو أهنم جعلوا مشيئة هللا وإرادته شيئًا وا ً
ينقسم ،وأهنا مرادفة للمحبة ،وهلذا لزم عليهم هذه اللوازم الباطلة.
واجلربية والقدرية اتفقوا يف األصل والقاعدة ،واختلفوا ملا ظهرت نتائجها،
فاجلربية رضيت هبا ،وأما القدرية فرفضت هذه النتيجة.
 .1561ما مذهب أهل السنة يف إرادة هللا ج ّل وعال؟

مذهبهم أن إرادة هللا تعاىل تنقسم إىل قسمني:
األول :اإلرادة الكونية القدرية.
الثاين :اإلرادة الشرعية األمرية الدينية.

 .1562ما اعتقاد أهل السنة يف اإلرادة الكونية القدرية؟

يعتقدون أهنا مرادفة للمشيئة ،وهذه اإلرادة ال خيرج عن مرادها شيء ،فالكافر
واملسلم حتت هذه اإلرادة الكونية سواءً ،فالطاعات واملعاصي كلها داخلة حتت
هذه اإلرادة.
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 .1563ما أدلتهم يف هذا املعتقد؟

من أدلتهم يف هذا:
 قال تعاىل {:وإِذَا أَراد َّ ِ ٍسوءًا فَ َال َمرَّد لَهُ} (الرعد)11:
َ ََ
اللُ ب َق ْوم ُ
َ
 وقال تعاىل {:وَال ي ْن َفع ُكم نُ ِاللُ يُِري ُد
ص َح لَ ُك ْم إِ ْن َكا َن َّ
صحي إِ ْن أََرْد ُ
َ َ ُ ْ ْ
ت أَ ْن أَنْ َ
ِ
جعُو َن} (هود)34:
أَ ْن يُ ْغ ِويَ ُك ْم ُه َو َربّ ُك ْم َوإِلَْيه تُ ْر َ
ِ
ِ
ص ْد َرهُ لِ ِْإل ْس َالِم َوَم ْن يُِرْد أَ ْن
 وقال تعاىل {:فَ َم ْن يُِرد ا َّللُ أَ ْن يَ ْهديَهُ يَ ْشَر ْح َالسم ِ
ِ
اء} (األنعام.)125:
ضيِّ ًقا َحَر ًجا َكأََّمنَا يَ َّ
ص ْد َرهُ َ
يُضلَّهُ َْجي َع ْل َ
صعَّ ُد ِيف َّ َ

 .1564ما مذهب أهل السنة يف اإلرادة الشرعية الدينية؟
مذهبهم فيها أهنا مرادفة للمحبة ،وتتضمن ما ُيبه هللا ويرضاه.
 .1565ما أدلتهم يف هذا اجلانب؟
من األدلة املثبتة هلذا اجلانب العقدي:
الل بِ ُكم الْيسر وَال ي ِر ُ ِ
سر} (البقرة)185:
 قال تعاىل {:يُِر ُيد َُّ ُ ُ ْ َ َ ُ
يد ب ُك ُم الْعُ ْ َ
يد أَ ْن ي توب علَي ُكم وي ِر ُ َّ ِ
َّه َوا ِت أَ ْن
 وقال تعاىلَ {:و َّين يَتَّبِعُو َن الش َ
اللُ يُِر ُ َُ َ َ ْ ْ َ ُ
يد الذ َ
ِ
ِ
يما} (النساء)27:
َمتيلُوا َمْي ًال َعظ ً
يد لِيُطَ ِّهَرُك ْم
يد َّ
اللُ لِيَ ْج َع َل َعلَْي ُك ْم ِم ْن َحَرٍج َولَ ِك ْن يُِر ُ
 وقال تعاىلَ {:ما يُِر ُِِ ِ
َّ
كرو َن} (املائدة)6:
َوليُت َّم ن ْع َمتَهُ َعلَْي ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَ ْش ُ ُ
 .1566كيف نفهم أن ربنا حيب إميان أب هلب وإبليس ،مث مل يتحقق هذا؟

اإليان من أيب هلب ،أو سجود إبليس ألبينا آدم وحنو ذلك ،كل ذلك مما
ُيبه هللا فهو إرادة شرعية ،لكنه مل يقع ،فأبو هلب مل يؤمن ،وإبليس مل يسجد
فتحققت اإلرادة الشرعية ،وانفردت عن اإلرادة الكونية.
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 .1567ما وجه التفريق بني اإلرادتني؟

أهل العلم قد فرقوا بينهما بثالثة فروق:
األول :أن اإلرادة الكونية ال تستلزم احملبة ،أي أهنا ليس كل شيء خيلقه هللا
واب له.
كو ًان يلزم أن يكون حمب ً
وأما اإلرادة الشرعية فإهنا تستلزم احملبة ،أي أن كل شيء أمر هللا به
شرعا فإنه ُيبه ويرضاه.
ً
وهذا فيه رد على من يقول :كل شيء يشاؤه فهو ُيبه! فالكونية
ال تستلزم احملبة ،والشرعية تستلزم احملبة.
كوان فإنه البد
الثان :اإلرادة الكونية البد أن تقع ،أي أن كل شيء أراده هللا ً
أبدا ،فاإلرادة الكونية الزمة الوقوع،
أن يقع ال يدفعه شيء ً
وأما اإلرادة الشرعية فإهنا قد تقع وقد ال تقع ،أي قد يريد هللا أشياء
شرعا من الناس اإلسالم واهلداية،
رعا لكنها ال تقع ً
كوان ،فاهلل يريد ً
شً
لكن هذا مل يقع ألن أكثر الناس يف كف ٍر وضالل.

الثالث :أن اإلرادة الكونية مرادة لغريها ال لذاهتا ،وأما اإلرادة الشرعية فإهنا
مرادة لذاهتا ،فالكفر الواقع مراد لغريه ال لذاته ،واملعاصي الواقعة مرادة
لغريها ال لذاهتا ،وأما اإليان فإنه مراد لذاته وكذلك الصالة والزكاة
والصوم واحلج وسائر الطاعات ،فإهنا مرادة لذاهتا.

 .1568مىت جتتمع اإلراداتن؟

جتتمع اإلراداتن يف اآليت:
 مثل إيان أيب بكر وعمر وعثمان وعلي  ،أي يف إيان من قد آمن منالثقلني ،فهو كوين ألنه وقع يف الكون ،وشرعي ألن هللا ُيبه ويرضاه.
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 من يصلي ،فإن صالته هذه قد اجتمعت فيها اإلراداتن؛ فيه إرادة كونيةألهنا وقعت يف الكون ،وشرعية ألن هللا ُيبها ويرضاها.
 .1569هل كل ما يقع يف الكون جتتمع فيه اإلراداتن؟
نعم ،كل شيء وقع يف الكون وهو مما ُيبه هللا ويرضاه فإنه مما اجتمع فيه
اإلراداتن.
 .1570مىت تنفرد إحدامها عن األخرى؟
تنفرد اإلرادة الكونية يف األشياء اليت وقعت يف الكون وهي ما ال ُيبه هللا
ويرضاه ،ككفر أيب جهل وأيب هلب ،بل وكفر من كفر من الثقلني ويدخل يف
ذلك سائر الذنوب واملعاصي اليت وقعت يف الكون ،فإهنا من قبيل اإلرادة
الكونية فقط؛ ألهنا مما ال ُيبه هللا ويرضاه .
وتنفرد اإلرادة الشرعية يف األشياء اليت ُيبها هللا ويرضاها لكنها مل تقع يف
الكون ،فهي شرعية فقط ،لكن ليست بكونية ألهنا ما وقعت.
 .1571أي اإلرادتني الزمة يف الوقوع؟
اإلرادة الكونية الزمة الوقوع.

 .1572كيف ميكن مناقشة من يزعم أن كل ما خلقه هللا سبحانه فهو حيبه
ويرضاه؟
قال ابن القيم" :أخربين شيخ اإلسالم قدس هللا روحه ،أنه الم بعض هذه
انر حترق من
الطائفة على حمبة ما يبغض هللا ورسوله .فقال له امللوم :احملبة ٌ
غض
القلب ما سوى مراد احملبوب ،ومجيع ما يف الكون مراده ،فأي شيء أبُ ُ
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منه؟ فقال له الشيخ :إذا كان هللا قد سخط على أقوام ولعنهم وغضب عليهم
وذمهم ،فواليتهم أنت وأحببت أفعاهلم ورضيتها ،تكون موالياً له أو معادايً له؟
1
قال :فبهت اجلربي ومل ينطق بكلمة".
املطلب اخلامس :الشر واخلري يف أفعال هللا سبحانه
 .1573ما املقصود من هذا العنوان؟

املقصود توضيح :هل يف أفعال هللا سبحانه شر ،أو أهنا كلها خري ،لكن
اإلنسان قد ختفى عليه احلكمة؟

 .1574هل هذا اجلانب العقدي له تعلّق مبا سبق؟
نعم ،له ارتباط وثيق من جهات عديدة منها:
 معرفة احلكمة يف ما يق ّدره هللا. هل األمور مرادة بذاهتا ،أو لغريها؟ .1575هل يُنسب الشر إىل هللا تعاىل ،أو هل يقع يف أفعاله شر؟
فصل النيب ﷺ هذه املسألة ابلبيان الواضح والشايف ،وذلك يف دعاء
لقد ّ
االستفتاح ،أنه ﷺ كان يقول( :لبيك وسعديك ،واخلري كله يف يديك ،والشر
ليس إليك ،أان بك وإليك ،تباركت وتعاليت) .رواه مسلم (.)771
 .1576كيف نفهم القول النبوي السابق؟
احلديث النبوي السابق يثبت أن الشر ال يُنسب إىل هللا تعاىل ،فاهلل تعاىل ال
يفعل إال اخلري ،والقدر من حيث نسبته إىل هللا تعاىل ال شر فيه بو ٍ
جه من
 - 1شفاء العليل (ص)4 :
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لم هللا وكتابته ومشيئته وخلقه ،وذلك خريٌ حمض ،وكمال من
الوجوه ،فإنه ع ُ
كل وجه.
 .1577ما خالصة ما سبق بيانه؟
أن نعتقد أبن الشر ليس إىل الرب بو ٍ
جه من الوجوه؛ ال يف ذاته وال يف أمسائه
وصفاته وال يف أفعاله ،وإمنا الشر يدخل يف املقضي ال يف القضاء ،ويف املقدور
ال يف القدر.
 .1578ما توضيح الكالم السابق؟
نعين ابملقضي واملقدور الفعل الصادر من املخلوق ،فاملخلوق هو الذي يفعل
الشر.
فالقدر فعل هللا تعاىل ،وكله خري ال ينقسم إىل خري وإىل شر.
وأما املقدور فهو فعل العبد ،وهو ينقسم إىل خري وإىل شر.
 .1579كيف التوجيه لوجود األعمال السيئة؛ مثل الكفر والظلم؟
الكفر شر ابعتبار نسبته إىل العبد ،والظلم شر ابعتبار نسبته إىل العبد ،فالبد
من التفريق بني الفعل واملفعول ،واخللق واملخلوق.
 .1580ما خالصة ما مت تقريره؟
خالصته أن نعتقد أبن فعل هللا وخلقه كله خري ال شر فيه ،وإمنا الشر يف
بعض خملوقاته.
 .1581هل أمساء هللا وصفاته فيها توضيح ملنع وجود الشر سبحانه يف أفعاله؟
نعم ،فإن أمساءه احلسىن وصفاته العليا متنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه،
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وذلك ألن الشر إن أريد به وضع الشيء يف غري موضعه فهو الظلم ،ويقابله
ك بِظََّالٍم
العدل ،وهللا سبحانه منزه عن الظلم ،قال جل وعالَ {:وَما َربّ َ
ِ ِ
ِ ِ
ت الظّْل َم
ل ْل َعبِيد}(فصلت ،)46:وورد يف احلديث القدسيَ ":اي عبَادي إِِّين َحَّرْم ُ
َعلَى نَ ْف ِسيَ ،و َج َع ْلتُهُ بَْي نَ ُك ْم ُحمََّرًما ،فَ َال تَظَالَ ُموا ".رواه مسلم ( ،.)2577فاهلل تعاىل
منزه عن الظلم لكمال عدله.
ّ
 .1582كيف نفهم وقوع الشر والعدل يف أفعال هللا سبحانه؟
لو سألنا شخصا :هل حالة الربد موجودة؟
فاجلواب :نعم.
فيُقال :هذا خطأ ،ففي احلقيقة الربد موجود بسبب انعدام للحرارة ،وليس
لوجود الربودة بذاهتا.
ولو سألناه :هل الظالم موجود؟
لكان اجلواب :نعم.
فيقال :هذا خطأ ،والصواب هو أن نقول :حينما ينعدم النور يظهر الظالم.
ٍ
حلكمة عنده
وعلى هذا نقول :حينما ينع هللا سبحانه اخلري عن إنسان،
ولسبب ما يف اإلنسان ،فسيقع له نقيض اخلري ،أال وهو (الشر).
 .1583ما ينزل على بعض الناس من أذى ومصيبة ،هل هو من الشر؟
إذا فهمنا ما سبق فيمكن فهم اآليت ،إن أريد ابلشر ما يلحق العبد من األذى
عدل منه سبحانه.
شرا له ،بل هو ٌ
بسبب ذنب ارتكبه العبد ،فإن هذا ال يعد ً
 .1584ما مثال ذلك فيما خلقه هللا تعاىل؟
ِ
ت
مثالً :اإلبل ينتفع الناس هبا ،قال تعاىل﴿ :أ ََوَملْ يََرْوا أ ََّان َخلَ ْقنَا َهلُْم ممَّا َع ِملَ ْ
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ِ
ِ
وهبُْم َوِمْن َها َأيْ ُكلُو َن * َوَهلُْم
اها َهلُْم فَ ِمْن َها َرُك ُ
أَيْدينَا أَنْ َعاماً فَ ُه ْم َهلَا َمال ُكو َن * َو َذلَّْلنَ َ
ِ
ِ
ب أَفَال يَ ْش ُك ُرو َن﴾ (يس ،)73-71:والذئب هل ينتفع الناس
ف َيها َمنَاف ُع َوَم َشا ِر ُ
هبا كما ينتفعون ابإلبل؟ ال ،بل جيدون منها الشر ،أتكل الغنم ،ورمبا أتكل
الصبيان ،ففيها شر ،لكن هذا الشر ابلنسبة لفعل هللا عز وجل ليس شراً؛ ألن
هللا أوجد هذا احليوان املفتس حىت يعرف اإلنسان قدر نفسه ،ويعرف أن هللا
تعاىل له احلكمة يف خلق النافع وخلق الضار ،وُيرص على أن يتحصن
ابألذكار اليت وردت حمصنة لقائلها ،فتجد اآلن أن يف خلق الذئب وأشباهها
حكمة عظيمة ،وإن كانت يف نفسها شراً؛ فالشر يف املفعول ال يف الفعل
1
ابلنسبة هلل عز وجل".
 .1585مقولة( :يريد هللا تعاىل أم ًرا وهو ال حيبه)...بعضهم يقول هذا ال يتصور؟
هذا قول مشهور ت ّردده ألسنة الذين ال يعقلون عن هللا احلِكم واملصلحة،
وجيعلونه وسيلة للقدح يف أفعال هللا تعاىل وسلب احلكم واملصاحل عنها ،وهو
مزلق خطري إذا مل يُؤخذ جوابه من اعتقاد أهل السنة.
 .1586ما تبيان ما يتعلق ابلشبهة السابقة؟
جوابه يف فهم اآليت ،إنه البد أوالً أن نفّرق بني املرادات ،أي تلك األمور اليت
يريدها هللا سبحانه.
فإن املرادات قسمان - :مرادات لذاهتا - .ومرادات لغريها.
 .1587ما الفرق بينهما؟
 - 1سلسلة اللقاء الشهري البن عثيمني ( )22القضاء والقدر
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 املراد لذاته :األمر املطلوب احملبوب لذاته.واب ومطلوًاب لذاته ،بل ملا يتتب على
 وأما املراد لغريه :فإنه قد ال يكون حمب ًوجوده من احلكم واملصاحل.
 .1588كيف نفهم املقصود مبصطلح :املراد لغريه؟
طلواب ،وابلنظر إىل ما يتتب
املراد لغريه ابلنظر إىل ذاته ال يكون حمبوًاب وال م ً
عليه يكون مر ًادا ،فهو مراد لشيء آخر ال أنه مراد لنفسه.
 .1589ما األمثلة املوضحة ملا سبق توضيحه؟
أضرب مثالني على (املراد لغريه) ليتضح األمر:
األول :قطع العضو املريض الذي يكون يف بقائه تلف بقية األعضاء! فإن
اإلنسان يذهب بنفسه إىل الطبيب ،ويد هذا العضو إليه ،وهو يعرف
أن الطبيب سيقطع هذا العضو من جسده.
لكن :هل املريض يريد هذا القطع لذات القطع ،أي ألنه ُيب ذلك
لنفسه؟ ابلطبع ال ،ولكنه أراده لعلمه ِباثره الطيبة ومصاحله املتتبة عليه
الحقا ،أي إمنا أراده لغريه ،أي ملا يتتب عليه من سالمة بقية
األعضاء ،فاجتمع يف هذا القطع البغض واحلب.
فبالنظر إىل ذاته فهو مبغوض مكروه حاليًا ،وابلنظر إىل آاثره فهو
حمبوب مراد الح ًقا.

وحتمل األخطار ومفارقة
الثان :قطع االنسان املسافات والصحارى والقفارّ ،
األهل والبلد ،للوصول إىل حمبوبه؛ الذي ملك عليه قلبه واستحكم حبه
أحدا ال يريد تعذيب نفسه بذلك ،لكنه علم أنه ال
يف نفسه ،فإن ً
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سبيل للوصال إال هبذا الشقاء ،فأراد الدخول فيه ،ال ألنه يريده لذاته،
وإمنا ألنه يعلم ِباثره املتتبة عليه ،فقطع املسافات وحتمل املشاق إمنا
للمراد لغريه ،فهو حمبوب من وجه ومبغوض من وجه.
 .1590ماذا يتضح لنا من املثالني السابقني؟
وحب من وج ٍه آخر.
يتبني لنا أن الشيء جيتمع فيه األمرانٌ ،
بغض من وجهٌ ،
أمورا ال ُحيبها؟
 .1591كيف نربط بني ما يتعلق ابملراد لغريه ،مع أن هللا خلق ً
كوان وهو ال ُيبها وال يرضاها هي
يُقال :إن األشياء اليت أراد هللا تعاىل وقوعها ً
من قبيل (املراد لغريه) ،ال من قبيل املراد لذاته ،حىت يرد اإلشكال.
 .1592هل اإلشكال لعدم وضوح األمر السابق؟
نعم ،فإن الذي يورد هذا اإلشكال يف ذهنه إمنا هو الذي جيعل األشياء الواقعة
كلها من قبيل (املراد لذاته).
 .1593ما األمثلة الدالة على ما سبق تقريره من الناحية الشرعية؟

من ذلك :خلق هللا إلبليس ،وجود املصائب واآلالم واحلكمة من ذلك.

 .1594هل يف خلق هللا إلبليس ِحكما شرعية؟
نعم ،مع إن إبليس مادة كل ٍ
فساد يف هذه الدنيا؛ يف األداين واالعتقادات
واألعمال والشهوات والشبهات ،وهو سبب لشقاوة العبد ،فخلقه ليس مر ًادا
لذاته ،بل مراد لغريه ،أي يف وجوده ِحكما كثرية.
 .1595ما احلكم اليت ميكن معرفتها من سبب وجود إبليس؟
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تلمس العلماءُ احلكم واملصاحل من ذلك ،فذكروا منها ما يلي:
ّ

 أن يظهر للعباد قدرة الرب سبحانه على خلق املتضادات واملتقابالت،فالذي خلق هذه الذات الفاسدة من كل وجه؛ واليت هي أخبث الذوات،
واليت هي سبب كل شر ،هو الذي خلق ذات جربيل اليت هي من أشرف
الذوات وأزكاها واليت هي مادة كل خري.
فتبارك من خلق هذا وهذا ،وذلك كما ظهرت حكمته يف خلق الليل
والنهار ،واحلر والربد ،واملاء والنار ،والداء والدواء ،واملوت واحلياة ،واجلنة
والنار.

 أنه سبحانه خلق هذه املتضادات ،وقابل بعضها ببعض ،وسلّط بعضهاعلى ٍ
بعض ،وجعلها حمل تصرفه وتدبريه وحكمته ،فخلو الوجود عن
بعضها ابلكلية تعطيل حلكمته وكمال تصرفه وتدبري ملكه ،وهذا يظهر
هورا جليًا ملن له قلب سليم.
ظ ً

يكمل هللا تعاىل ألوليائه مراتب العبودية ،وذلك مبجاهدة إبليس وحزبه،
 أن ّوإغاظته ابلطاعة هلل جل وعال ،واالستعاذة ابهلل منه واللجوء إىل هللا أن
يعيذهم من شره وكيده ،فيتتب هلم على ذلك من املصاحل الدنيوية والدينية
واألخروية ما ال ُيصل بدونه.
 العلم أبن احملبة واإلانبة ،والتوكل والصرب ،والرضا وحنوها ،أحب أنواعالعبودية هلل جل وعال ،وهذه إمنا تتحقق ابجلهاد وبذل النفس وتقدمي حمبته
جل وعال على كل ما سواه ،فكان خلق إبليس سببًا لوجود هذه األمور.
 حصول االبتالء ،ذلك أن إبليس ُخلق ليكون حم ًكا يتحن به اخللق ،ليميزهللا اخلبيث من الطيب.
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 -ظهور آاثر أمسائه تعاىل ومقتضياهتا ومتعلقاهتا ،فمن أمسائه :احلكم،

والغفور ،وهذه األمساء تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامها ،فكان
خلق إبليس سببًا لظهور آاثر هذه األمساء ،فلو كان اخللق كلهم مطيعني
ومؤمنني مل تظهر آاثر هذه األمساء.

 خروج ما يف طبائع البشر من اخلري والشر ،فالطبيعة البشرية مشتملة علىاخلري والشر ،والطيب واخلبث.
خرجا ملا يف طبائع أهل الشر من القوة إىل الفعل،
ُ
فخلق الشيطان مست ً
وأرسلت الرسل تستخرج ما يف طبيعة أهل اخلري من القوة إىل الفعل،
فاستخرج أحكم احلاكمني ما يف هؤالء من اخلري الكامن فيهم ليتتب عليه
آاثره ،وما يف أولئك من الشر ليتتب عليه آاثره ،وتظهر حكمته يف
الفريقني وينفذ حكمه فيهما.

 .1596كيف الفهم ملا يقع لنا من مصائب وآالم ،هل ننسبها إىل هللا سبحانه؟
اللِ َوَما
ك ِم ْن َح َسنَ ٍة فَ ِم َن َّ
َصابَ َ
يقول ابن تيمية رمحه هللا" :قال تعاىلَ { :ما أ َ
ك} (النساء )79 :أي  :ما أصابك من نصر ورزق
ك ِم ْن َسيِّئَ ٍة فَ ِم ْن نَ ْف ِس َ
َصابَ َ
أَ
وعافية فمن هللا  ،نعمة أنعم هبا عليك وإن كانت بسبب أعمالك الصاحلة  ،فهو
كره
الذي هداك وأعانك ويسرك لليسرى َّ
ومن عليك ابإليان وزيَّنه يف قلبك  ،و َّ
إليك الكفر والفسوق والعصيان.
ويف آخر احلديث الصحيح اإلهلي حديث أيب ذر  عن النيب ﷺ فيما يروي
عن ربه تبارك وتعاىل( :اي عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم
إايها ،فمن وجد خريا فليحمد هللا ،ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه )
ويف احلديث الصحيح( :سيد االستغفار أن يقول العبد :اللهم أنت ريب ال إله إال
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أنت ،خلقتين وأان عبدك  ،وأان على عهدك ووعدك ما استطعت  ،أعوذ بك من
شر ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك علي ،وأبوء بذنيب؛ فاغفر يل إنه ال يغفر
الذنوب إال أنت .من قاهلا إذا أصبح موقنا هبا فمات من يومه ذلك دخل اجلنة،
ومن قاهلا إذا أمسى موقنا هبا فمات من ليلته دخل اجلنة)
مث قال تعاىل{ :وما أصابك من سيئة} ِمن ذل  ،وخوف  ،وهزية  ،كما أصاهبم
يوم أحد{ ،فمن نفسك} أي بذنوبك وخطاايك ،وإن كان ذلك مكتواب مقدرا
عليك  ،فإن القدر ليس حجة ألحد  ،ال على هللا ،وال على خلقه ،ولو جاز
ألحد أن ُيتج ابلقدر على ما يفعله من السيئات مل يعاقَب ظامل ،ومل يقاتَل
مشرك ،ومل يُقم حد ،ومل يَكف أحد عن ظلم أحد ،وهذا من الفساد يف الدين
1
والدنيا ،املعلوم ضرورة فساده للعا َمل بصريح املعقول املطابق ملا جاء به الرسول".
 .1597ما احلِكم الشرعية اليت أودعها هللا يف املصائب واآلالم؟
احلكم يف هذا اجلانب عظيمة وكثرية ،منها:
 تذكري العباد العصاة بقدرته جل وعال عسى أن ُيدث ذلك يف قلوهبمجوعا وتوبة ،وكم حصل من اخلري بسبب هذه احلوادث واآلالم من توبة
ر ً
املذنبني وتيقظ الغافلني ،وإقبال املعرضني ورجوع الكثري إىل هللا تعاىل ،قال
تعاىل {:ظَهر الْ َفساد ِيف الْ ِرب والْبح ِر ِمبَا َكسبت أَي ِدي النَّ ِ ِ ِ
ض
اس ليُذي َق ُهم بَ ْع َ
ََ ْ ْ
َ َ َ ُ َّ َ َ ْ
الَّ ِذي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرِجعُو َن} (الروم.)41:
َجَرُه ْم
 استخراج عبودية الضراء وهي الصرب ،قال تعاىل{:إَِّمنَا يُ َو َّىف َّالصابُِرو َن أ ْ
بِغَ ِْري ِحس ٍ
لصابِ ِري َن} (آل
اب} (الزمر ،)10:وقال تعاىلَ {:و َّ
ب ا َّ
اللُ ُُِي ّ
َ
 - 1جمموع الفتاوى ()114 – 113 /8
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عمران ،)146:وهذا ال يتم إال أبن يقلب هللا األحوال على العبد حىت يتبني
جل وعال.
صدق عبوديته هلل ّ
كثريا وهم خطاءون ،ولرمبا
كسابون للذنوب ً
 تكفري السيئات ،فإن العباد ّيغفل العبد عن التوبة عن كثري منها فيجري هللا تعاىل هذه املصائب واآلالم
على العبد فيصرب فيكون ذلك سببًا لتكفري السيئات عنه ،ويف احلديث:
(ال أبس عليك كفارة وطهور إن شاء هللا).

ث النفوس إىل اجلنة ،فإن العبد مع مرور هذه اآلالم واملصائب اليت
حّتك ّدر عيشه وتنغّص عليه حياته يعلم علم اليقني أن هذه الدار دار تعب
ومكابدة ،وأما اجلنة فإهنا دار الراحة املطلقة ،فيشمر العبد ابالجتهاد يف
العمل الصاحل لنيل هذه الدار الكرية الغالية.
 تقوية الرابطة بني العبد وربه جل وعال وعلمه بضعفه ،فإن هذه املصائبواآلالم يعلم العبد أنه ال خالص له منها وال خمرج له عنها إال بصدق
االلتجاء إىل ربه سبحانه ،فيكون العبد دائم الذكر والدعاء والتضرع إىل
هللا ،وهذا أمر ُيبه هللا من العبد.
 الدخول يف زمرة احملبوبني هلل جل وعال ،فاملبتلون يدخلون يف زمرةوما
املشرفني مبحبة هللا جل وعال ،فإن هللا تعاىل إذا أحب ق ً
احملبوبني ّ
ابتالهم ،وقد جاء ذلك يف قوله ﷺ ":إن عظم اجلزاء مع عظم البالء وإن
وما ابتالهم ،فمن رضي فله الرضا ،ومن سخط فله
هللا إذا أحب ق ً
السخط) رواه التمذي ( )2396وابن ماجه (.)4031
 .1598ما الواجب على العبد اعتقاده يف أفعال هللا تعاىل؟
الواجب على العبد جتاه ذلك معرفة األمور اآلتية:
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حكما جليلة وغاايت
 االعتقاد اجلازم أن هلل جل وعال يف مجيع أفعاله ًومصاحل عظيمة ،سواءً علمناها أو مل نعلمها.
 جيب على العبد أن يعلم ويعتقد أن أفعال هللا سبحانه ال ختلو من احلكمالعظيمة اليت حتري العقول وأنه متنزه عن فعل ما ال حكمة فيه وال مصلحة،
فإن هذا عبث وقد نزه نفسه الكرية عنه كما يف قوله{:أَفَ َح ِسْب تُ ْم أََّمنَا
خلَ ْقنَا ُكم عب ثا وأَنَّ ُكم إِلَي نَا َال تُرجعو َن .فَت ع َاىل َّ ِ
احلَ ّق َال إِلَهَ إَِّال
ك ْ
اللُ الْ َمل ُ
َ ْ ََ ً َ ْ ْ
ََ
ْ َُ
ك ِرِمي} (املؤمنون)116-115:
ب الْ َع ْر ِش الْ َ
ُه َو َر ّ
 أفعاله سبحانه كلها حكم ومصاحل ،وإذا مل تدخل يف حدود معلومنا فذلكلما ابلعدم،
ال يدل على انتفائها يف نفس األمر؛ ألن عدم العلم ليس ع ً
وعقولنا أضعف من حتيط بذلك على وجه التفصيل.
 .1599ما حكم االعتقاد السابق لكل مؤمن؟
هذا اإليان اإلمجايل فرض عني على كل أ ٍ
حد ،بل هو من مقتضيات وصف
هللا جل وعال ابلكمال املطلق ،فإن القدح يف ذلك قدح يف ربوبيته وألوهيته
وأمسائه وصفاته وهو ٍ
مناف لكمال التوحيد الواجب.
بل قد يكون يف بعض صوره من ٍ
اف ألصل التوحيد ،فعلى العبد أن يؤمن بال
ريب أن هللا تعاىل هو الكامل الكمال املطلق يف علمه وحكمته وسائر أفعاله
جل وعال ،ومقتضى هذا اإليان أن يؤمن أبن أفعاله جل وعال كلها بال استثناء
هلا احلكم العظيمة والغاايت واملصاحل احملمودة.
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املطلب السادس :احملو والتثبيت يف القدر
 .1600ما املقصود هبذا العنوان؟
املقصود بيان هل هناك تغيري ملا قدره هللا سبحانه وفق أمور وأحوال ،أو أنه
اثبت ال يتغري؟
 .1601ما االعتقاد الصحيح يف هذا اجلانب؟
االعتقاد الصحيح يف هذا ،أن يقال أن القدر نوعان :
األول :القدر املثبت ،أو املطلق أو املربم ،ويراد به ما قد كتب يف أم الكتاب،
أي اللوح احملفوظ ،فإن هذا التقدير اثبت ال يتبدل وال يتغري وال يزاد
فيه وال ينقص ،وهذا هو املراد بقوله تعاىلَ {:و ِعْن َدهُ أُّم
الْ ِكتَ ِ
اب}(الرعد ،)39:وبناءً عليه فآلجال واألرزاق واألعمال وغريها اليت
كتبت يف أم الكتاب اثبتة ال يعتيها شيء من التغيري والتبديل.
الثان :القدر املعلّق أو املقيد ،وهو ما يف صحف املالئكة ،فهذا هو الذي يقع
فيه احملو واإلثبات.
 .1602كيف يتحقق التغيري يف القدر املعلّق؟
مثاله :قد أيمر هللا تعاىل امللَك أن يكتب إلنسان أجالً ،وقال هللا له :إن قام
بصلة رمحه زدته كذا وكذا .وامللك ال يعلم أيزداد أم ال؟ لكن هللا تعاىل يعلم ما
يستقر عليه األمر  ،فإذا جاء األجل ال يتقدم وال يتأخر.
وكذلك يُقال يف األرزاق واملصائب وحنوها ،فإنه قد يثبت منها أشياء يف الكتب
اليت أبيدي املالئكة ،وقد يحى منها أشياء.
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 .1603ما دليل هذا من القرآن؟

ت َو ِعْن َدهُ أُّم
م ا س بق كل ه داخ ل حت ت قول ه تع اىل{:يَْ ُحو َّ
اللُ َم ا يَ َش اءُ َويُثْبِ ُ
الْ ِكتَ ا ِب} (الرع د ،)39:فه ذا احمل و واإلثب ات إمن ا يك ون يف الص حف ال يت أبي دي
املالئك ة ،وك ل ذل ك ق د كت ب يف أم الكت اب ،أي األق دار وأس باهبا ،ف ال تب ديل
وال حمو وال إثبات فيما كتب يف اللوح احملفوظ.

 .1604ما األخطاء اليت وقع فيها بعض الناس يف هذا الباب املهم لنحذر منها؟
 اخلوض يف هذا الباب بال علم والنزاع فيه ،ولذلك وردت األدلة واآلاثر حمذرةمن ذلك كل التحذير ،فقد عن عبدهللا بن عمرو  أن رسول هللا خرج
على الصحابة وهم يتنازعون يف القدر ،هذا ينزع آية وهذا ينزع آية ،فكأمنا
فقئ يف وجهه حب الرمان غضبا من صنيعهم ،فقال ( :هبذا أمرمت  -أو هبذا
وكلتم  -أن تضربوا كتاب هللا بعضه ببعض انظروا إىل ما أمرمت به فاتبعوه
وما هنيتهم عنه فاجتنبوه)  .رواه أمحد ( )6845وابن ماجه ()85
فوعا  ( :وإذا ذكر القدر فأمسكوا ) .رواه
ومن حديث ابن مسعود  مر ً
الطرباين ( )10448وأبو نعيم يف احللية ()108/4

كثريا من األسئلة االعتاضية
 أن اخلوض يف القدر بال علم وال برهان قد أورث ًاليت ال ينبغي أن يسأل عنها ،وقد أورث أن بعض الناس يبحث يف اجلوانب
أيضا إىل ترك التسليم واإلذعان هلل تعاىل يف
اخلفية يف هذا الباب ،وأفضى ً
قدره ،وكثري من الناس أقحم عقله الضعيف العاجز يف اكتشاف مسائل هذا
الباب من غري اهتداء بنور الكتاب والسنة ،وهذا أدى إىل التنازع واالفتاق
يف هذا الباب.
 االحتجاج به على فعل املعائب أي املعاصي.521

اعتمادا على
 االتكال على ما كتب وترك حتصيل األسباب الشرعية وغريهاً

ما سبق به العلم ،وهذا خطأ فادح ومدخل شيطاين البد من سده مبعرفة
منهج أهل السنة.

 عدم االهتمام بشأن الدعاء ،والظن أنه ال حاجة له؛ ألنه لو دعا ،مث دعافلن أيتيه إال ما قدر له ،فما قدر له فإنه أيتيه بال دعاء ،وما مل يقدر له فلن
أيتيه ولو استفرغ جهده يف الدعاء!
وهذا فرع من فروع االتكال على القدرة وتعطيل لألسباب الشرعية ،وقد
قال ﷺ( :وال يرد القدر إال الدعاء) .رواه أمحد ( )22386وابن ماجه (.)90
 نسبة املشيئة إىل الظروف أو األقدار فيقول( :شاءت الظروف وشاءتاألقدار) ،وهذا خطأ ،ألن الظروف واألقدار ال مشيئة هلا ،وإمنا الذي يشاء
هو هللا تعاىل.
رد القضاء ،ولكن أسألك
 دعاء بعض الناس بقول ( :اللهم إين ال أسألك ّاللطف فيه)! وهذا دعاء ال ينبغي؛ ألنه قد شرع لنا ما هو خري منه وأفضل
وهو الدعاء برد القضاء إذا كان فيه سوء ،ويكفيك قوله ﷺ( :تعوذوا ابهلل
من جهد البالء ،ودرك الشقاء ،وسوء القضاء) .رواه البخاري (.)6616
سب القدر واهتامه والتسخط عليه ونسبة السوء إليه  -والعياذ ابهلل تعاىل ،
 ّوهو ٍ
مناف لألدب مع هللا تعاىل ،وعالمة للجزع النايف للصرب الواجب،
ومف ٍ
ض بصاحبه إىل سخط هللا تعاىل كما يف احلديث ( :ومن سخط فعليه
السخط ) واجلزاء من جنس العمل.
 ما يفعله بعض الناس من استطالع القدر املستقبلي عند الكهنة واملنجمني،وهذا ضالل مبني يف ابب القدر؛ ألن القدر من الغيب ،والغيب ال يعلمه
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إال هللا تعاىل ،ويدخل يف ذلك من يصدق بتأثري األمساء واألبراج فيما جيري
لإلنسان يف حياته.
 إنكار علم هللا تعاىل السابق أو إنكار الكتابة السابقة ،أو إخراج أفعالالعباد أن تكون خملوقة هلل تعاىل كما تقوله القدرية.
 سلب العبد قدرته ومشيئته كما هو قول اجلربية.مسري مطل ًقا.
خمري مطل ًقا أو ّ
 -زعم أن اإلنسان ّ

 قول العبد ( لو ) ،أو ( ليت ) عند نزول األمر املؤمل. متين املوت بسبب ما نزل به من الضر ،وهذا حرام ال جيوز ،قال ﷺ( :اليتمنني أحدكم املوت لضر نزل به ،فإن كان البد متمنيًا فليقل :اللهم أحييين
خريا يل) .رواه مسلم ()2680
خريا يل ،وتوفين إذا كانت الوفاة ً
ما كانت احلياة ً
 .1605كيف الفهم الواضح بني قوله تعاىل{:ويـ ْعل ُم ما ِيف ْاأل ْرح ِام } (لقمان ،)34:أن
هذا خاص ابهلل وحده ،مع تطور العلم احلديث يف معرفة نوع اجلنني؟

أوالً :نعلم أبن املق ّدم هو كالم الشارع يف كل شيء ،فالقرآن والسنة ال جيوز
أن يعارضا أبي شيء ،وال جيوز التق ّدم عليها بق ٍ
ول أو ٍ
فعل.
ُ

أبدا وال يتصور أن تتعارض احلقائق العلمية اليت ثبتت ابلطريق
واثنيًا :ال يكن ً
الصحيح مع نصوص الكتاب وصحيح السنة،

اثلثا :إن الذي أنزل النص هو الذي خلق األشياء كلها ،وهو العامل بذواهتا
وصفاهتا وخصائصها وأفعاهلا ،وما يتعلق هبا وال خيفى عليه شيء يف
ضا لذلك
األرض وال يف السماء ،فال يكن ً
أبدا أن يكون كالمه معار ً
إذا تكلم عنه.
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رابعا :أن العلم احلديث لديه القدرة مبعرفة نوع اجلنني لكن بعد مرور أشهر

من تشكله ،وال يكنه معرفته من أول ساعة أو قبلها من بدء التلقيح،
يال} (اإلسراء)85:
وصدق هللا تعاىل إذ قالَ {:وَما أُوتِيتُ ْم ِم َن الْعِْل ِم إَِّال قَلِ ً

خامسا :األطباء ال يعلمون ذلك غيبًا ،بل ابألجهزة املعلومة املعروفة اليت
مستتا حىت يكون عالنية فريون صورة اجلنني الذي ختلق ،
تبدي ما كان
ً
أي أن علمهم هذا ليس من علم الغيب ،بل من علم الشهادة؛ ألن مبناه
على الوسائل احلسية اليت هداهم هللا هلا.
 .1606هل هناك داللة على قصور العلم يف جانب تشكل اجلنني؟
فقوله تعاىلَ {:ويَ ْعلَ ُم َما ِيف ا ْألَْر َح ِام } (لقمان ،)34:بعضهم ال يفهم منه إال العلم
ابلذكورة واألنوثة فقط ،وهذا فهم قاصر؛ ألن املراد هبذا العلم هو العلم الشامل
لكل أحوال هذه النطفة من :ذكورة وأنوثة ،وانفر ٍاد وتعدد ،وشقاوة وسعادة،
وأج ٍل وعمل ،وما تكون عليه من الصفات اخلَلقية واخلُلقية يف املستقبل ،ويعلم
رزقها ،وهل يولد حيًا أو ميتًا ،فال ُيصر العلم فقط يف الذكورة واألنوثة ،وهذا
كله ال يعلمه إال هللا سبحانه.
 .1607ما مثرات اإلميان ابلقدر؟
مثراته كثرية  ،وأذكر منها ما يلي :
األوىل :حصول اهلداية وزايدة اإليان.
الثانية :خفة حدة املصائب النازلة واألقدار املؤملة.
الثالثة :راحة النفس وطمأنينتها ،ألهنا تعلم أن كالً بقضاء وقدر وأن ما
أصاهبا مل يكن ليخطئها وما أخطأها مل يكن ليصيبها.
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الرابعة :أن اإليان ابلقدر يريب النفس على الصرب وقوة االحتمال .
اخلامسة :حماربة اليأس والقنوط والعجز والكسل .
السادسة :الشجاعة واإلقدام واطراح اخلور واجلُب .
السابعة :تربية النفس على القناعة .
الثامنة :س ّد ابب الدجل واخلرافة وحترير العقول من اجلهل ،ألن املؤمن ابلقدر
ال يعتمد على خرب دجال وال عراف وال كاهن وال يستطلع إىل
مستقبله إال ابلبناء الصحيح ابجل ّد والعزية الصادقة واالجتهاد يف
العمل.

املطلب السابع :ما يتعلق ابألسباب
 .1608هل النظر يف األسباب من األمهية مبكان يف الدين؟
نعم ،فإن ابب األسباب وارتباطها ِباثرها ،له عند العلماء أمهية كربى ،ولذلك
جدا،
ؤصل له ،فذكروا يف هذا الباب ثالث قواعد مهمة ً
فإهنم نظروا فيه نظر امل ّ
كل قاعدة منها تعترب ركيزة عظيمة ،فالبد من حفظها وفهمها الفهم اجليد.
القاعدة األوىل( :األسباب مؤثّرة ال بذاهتا)
 .1609ما بيان هذه القاعدة األوىل؟
بياهنا أن يُقال أن الناس قد انقسموا يف أتثري األسباب إىل ثالث طوائف:
طرفني ،ووسط.
األوىل :هم املعطلة ،أي معطلّة األسباب ،وهم الذين يعتقدون أنه ال أتثري
لألسباب أصالً ،وإمنا اآلاثر تُوجد عند السبب ال به ،ومثاله:
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 االنكسار حصل عند رمي الزجاجة ،وال أثر للرمي فيه. املوت حصل عند رمي الرصاصة وإصابتها للجسد ،وال أثر هلا فيه. .1610ما القول يف هذا القول؟
طل كل البطالن ،ألهنم ّفرطوا يف األسباب حىت نفي
هذا املذهب مذ ٌ
هب اب ٌ
أتثريها النفي املطلق.
فهذه الطائفة تعتقد نفي أتثري األسباب ولو مطلق التأثري ،أي أنه ال أثر
لألسباب يف مسبباهتا البتة.
الثانية :وهم مشركة األسباب ،وهؤالء يعتقدون أن السبب هو املؤثّر بذاته ال
تدخل شيء آخر.
بتقدير هللا تعاىل ،فالسبب هو الذي يُوجد أثره بنفسه بال ّ
 .1611ما القول يف هذا املذهب؟
شرك يف الربوبية؛ ألهنم يعتقدون
طل كل البطالن ،وهو يف ذاته ٌ
هذا املذهب اب ٌ
أن مثة متصرفًا وخال ًقا يف هذا الكون غري هللا تعاىل ،فهم غلو يف إثباهتا حىت
أثبتوا هلا التأثري املطلق.
الثالثة :أهل احلق ،فتوسطوا بني هذين املذهبني ،فقرروا هذه القاعدة العظيمة،
فقالوا( :السبب يُؤثر ،لكن ال بذاته ،وإمنا جيعل هللا له مؤثًرا ).
فلم ينفوا أتثري األسباب كما زعمه املعطلة ،ومل يثبتوا التأثري املطلق كما زعمه
مشركة األسباب ،بل قالوا( :السبب يؤثر ال بذاته ).
 .1612ما توضيح قوهلم يف تفنيد األقوال املخالفة؟
قوهلم( :السبب يؤثر) :رد على معطلة األسباب.
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وقوهلم( :ال بذاته) :رد على مشركة األسباب ،فاهلل جل وعال هو الذي خلق

األسباب وآاثرها ،وهو الذي يربط بينها ويفصل على ما تقتضيه
حكمته البالغة ،فال خالق إال هو جل وعال.

قدر فشرٌك أصغر ،وإن اعتقده
القاعدة الثانية :كل من اختذ سببًا مل يدل عليه شرعٌ وال ٌ
الفاعل بذاته فشرك أكرب.
 .1613ما بيان هذه القاعدة؟
ب هلذا الشيء ،فإن دعواه هذه
بياهنا أن يُقال أن من اعتقد أن هذا الشيء سب ٌ
ليلني ،إما بدليل الشرع ،وإما بدليل القدر أي
موقوفة على إثباهتا أبحد د ْ
التجربة.
فإذا أثبت هذه الدعوى أبحد هذيْن الدليلني قبلنا كالمه واعتقدان سببية هذا
الشيء هلذا الشيء ،وأما إذا مل يكن هناك دليل يثبت صدق الدعوى ال من
الشرع وال من القدر فإن كالمه مردود عليه.
 .1614هل يصل اخللل يف فهم هذه القاعدة إىل املعصية؟

دخل فيما
نعم ،إن اعتقاد اإلنسان مبا سبق يوصله إىل الشرك األصغر؛ ألنه ت ّ
هو من خصائص هللا تعاىل.
فاهلل تعاىل هو الذي يربط بني األسباب وآاثرها  ،فالبد العتقاد سببية شيء
لشيء من دليل شرعي أو قدري ،وأما أن يزعم أح ٌد سببية شيء لشيء بال
تدخل فيما هو من فعل هللا تعاىل وإقحام للنفس فيما قد اختص
دليل ،فهذا ّ
هللا به ،وأقل أحواله أن يكون شرًكا أصغر ،وهذا هو معىن قولنا( :من اعتقد
سببًا مل يدل عليه شرع وال قدر فشرك أصغر).
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 .1615ماذا ينبين على التقرير السابق؟

ب هلذا الشيء إال
بناءً عليه :فال جيوز ألحد أن يعتقد أن هذا الشيء سب ٌ
اقعا يف هذا احملظور العظيم.
ابلدليل وإال لكان و ً

 .1616مىت يصل األمر إىل منحى خطري؟
يزداد األمر سوءًا على سوء إذا كان يعتقد أن السبب هو الفاعل بذاته ،وهذا
هو الشرك األكرب املخرج عن امللة ابلكلية ،وهو اعتقاد مشركة األسباب الذين
ذكرانهم يف القاعدة األوىل ،وهذا هو معىن قولنا( :وإن اعتقده الفاعل بذاته
فشرك أكرب).
 .1617ما أمثلة هذا األمر يف احلياة اليومية؟

من أمثلته:
 من يعتقد أن التمائم هي اليت جتلب اخلري وتدفع الشر بذاهتا. من يعتقد أن الرقية تدفع املرض بذاهتا. من اعتقد أن األنواء هي اليت أنزلت املطر بذاهتا. اعتقاد أن هذا الشيء الذي تربك هبو هو الذي يفيض الربكة عليه بذاته.كل ذلك من الشرك األكرب الذي خيرج من اإلسالم ابلكلية.

 .1618ما خالصة القاعدة الثانية املتعلقة ابألسباب؟
خالصتها أن يقال:
دل على سببيته الشرع فال شيء عليه.
أوالً :من اعتقد سببًا قد ّ

اثنيًا :من اعتقد سببًا قد دل على سببيته القدر فال شيء عليه.
اثلثًا :من اعتقد سببًا مل يدل عليه شرع وال قدر فشرك أصغر.
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را ًبعا :من اعتقد سبباً أنه هو الفاعل بذاته فهذا شرك أكرب.
شرك يف الشرع ،وعدم االلتفات هلا مطل ًقا
القاعدة الثالثة :االلتفات إىل األسباب مطل ًقا ٌ
قدح يف الشرع ،واألخذ هبا مع كمال التوكل على هللا هو حقيقة الشرع.
ٌ
 .1619ما األمور اليت اشتملت عليها القاعدة الثالثة؟
اشتملت على أمور:

األول :وهو شأن مشركة األسباب الذين ال ينظرون إال إىل السبب؛ وذلك
العتقادهم أنه هو املؤثر بذاته ،وقد علمنا أن هذا االعتقاد شرك يف
توحيد الربوبية العتقاد أن مثة خال ًقا ومتصرفًا يف هذه الكون غري هللا
تعاىل.
فهذه نظرة متطرفة جائرة ،قد تعلقت قلوب أصحاهبا ابملخلوق العاجز
الضعيف ،وانصرفت عن التعلق ابخلالق القوي القادر من كل وجه،
فخابوا اخليبة املطلقة ،وخسروا اخلسران املبني.
الثان :وهو شأن معطلة األسباب ،الذين صرفوا نظرهم الصرف املطلق عن

حتصيل األسباب اعتم ًادا على القدر ،فتكوا العمل والسعي اتكاالً على
ما كتب وسبق به القلم؛ وذلك ألهنم ظنوا أنه ال أتثري لألسباب يف
أبدا ،فحيث ال أتثري هلا فلماذا يتعبون أنفسهم يف حتصيلها؟
املسببات ً

 .1620ما احلكم على ما ورد يف الفقرتني السابقتني يف االعتقاد ابألسباب؟

قدح يف الشرع؛ ألن الشرع قد رتب اآلاثر على أسباهبا ،وربط الكون
ما سبق ٌ
بعضه ببعض ،وأمران بتحصيل األسباب الشرعية والقدرية ،فأمران ابلعمل الصاحل
ألنه سبب لدخول اجلنة ،وأمران ابجلهاد حىت ال تكون فتنة ،وقال لناُ {:ه َو
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ِ
ض َذلُ ًوال فَ ْام ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِم ْن ِرْزقِ ِه َوإِلَْي ِه
الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
النّ ُشوُر}امللك ،15:وأي تعطيل لألدلة اليت تثبت األسباب أعظم من ذلك؟
 .1621ما قول أهل السنة يف القاعدة الثالثة؟
وسطوا بني املذهبني ،فقالوا :أنخذ ابألسباب ،ونتوكل أوالً
أهل السنة واجلماعة ت ّ
خرا على هللا تعاىل.
وآ ً
فجمعوا بني األمرين؛ فسعوا يف حتصيل األسباب ،مع اعتماد قلوهبم االعتماد
املطلق على رهبم جل وعال ،وهذا هو النهج القومي.
 .1622هل من تعلّق ابلتوكل بعي ًدا عن بذل األسباب يكون صادقا؟
ال ،مل يصدق يف دعوى التوكل من ترك حتصيل األسباب ،فإنه لو كان صادقًا
ألخذ هبا ،فاألخذ ابألسباب من متام التوكل على هللا تعاىل.
 .1623هل اإلميان ابلقدر يتعارض مع الدعوة لفعل األسباب واحلرص عليها؟
اإليان ابلقدر ال يتعارض مع األخذ ابألسباب ،بل إن األخذ ابألسباب من
اإليان ابلقدر ،وهلذا فيجب على العبد مع اإليان ابلقدر االجتهاد يف العمل
واألخذ أبسباب النجاة وااللتجاء إىل هللا تعاىل أبن ييسر له أسباب السعادة،
وأن يعينه عليها.
 .1624هل نصوص الشرع داعية إىل هذا السلوك؟
نعم ،نصوص الكتاب والسنة حافلة ابألمر ابختاذ األسباب املشروعة يف خمتلف
شؤون احلياة ،إذ أهنا قد أمرت ابلعمل وطلب الرزق واختاذ العدة ملواجهة العدو
والتزود لألسفار وغري ذلك.
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 .1625ما النصوص الشرعية الداعية إىل هذا الفعل يف حياتنا؟
ض ِل ا َِّ
ضي ِ
ِ
لص َالةُ فَانْتَ ِشُروا ِيف ْاأل َْر ِ
لل
ت ا َّ
ض َوابْتَ غُوا ِم ْن فَ ْ
قال تعاىل{:فَِإذَا قُ َ
ِ
ِ
حو َن} (اجلمعة)10:
َواذْ ُك ُروا ا َّللَ َكث ًريا لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفل ُ
ِ
اخلَْي ِل تُ ْرِهبُو َن بِِه َع ُد َّو
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قُ َّوةٍ َوِم ْن ِرَاب ِط ْ
وقال تعاىلَ {:وأَع ّدوا َهلُْم َما ْ
ك ْم } (األنفال)60:
َّ
اللِ َو َع ُد َّوُ
 .1626ما الدليل على مشروعية بذل األسباب من النيب ﷺ؟
األدلة على ذلك كثرية ،منها:
 النيب ﷺ دخل مكة وعلى رأسه املغفر. وقاتل النيب ﷺ يوم أحد بني درعني. تواترت األدلة التواتر املعنوي حبرصه ﷺ على األخذ أبذكار الصباحواملساء ،وذلك أخ ًذا أبسباب احلفظ.
العنَ زة لتكون ستةً له،
 ثبت عنه ﷺ أنه كان ُيرص أن يضع بني يديه َأخ ًذا أبسباب حفظ صالته من القطع أو نقص األجر.
 -وكان يف بداية أمره ﷺ مستخفيًا يف دار األرقم بن أيب األرقم  وال

يصلي إال يف الشعاب أبصحابه ،أخ ًذا أبسباب حفظ بيضة املسلمني.
 وهاجر ﷺ مع أيب بكر  ليالً مستخفيني ،أخ ًذا أبسباب السالمة منالعدو.
داي خريتًا ،أخ ًذا أبسباب
 واستأجر يف سفر اهلجرة عبدهللا بن األريقط ها ًاالهتداء للوجهة الصحيحة وعدم الضياع.
 وملا أدركهم سراقة  أمره ﷺ إبخفاء خربهم ،ووعده اتج كسرى بنهرمز ،أخ ًذا أبسباب االحتماء من العدو ومن كيده.
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 واختذ ﷺ خامتًا من فضة نقشه (حممد رسول هللا) أخ ًذا أبسباب قبولوسيلة من وسائل الدعوة إىل هللا وهي املكاتبة ،ألنه قيل له إن الروم
وما.
ال يقرأون الكتاب إال إذا كان خمت ً
بعيدا.
 واختذ ﷺ املنرب للخطبة ،أخ ًذا أبسباب إبالغ الصوت ملن كان ً وبىن ﷺ ُحجر نسائه حول املسجد ،أخ ًذا أبسباب االستتار عن األعني. وابع ﷺ واشتى ،أخ ًذا أبسباب حتصيل املعاش. وكان ﷺ يتسحر وأيمر به أخ ًذا أبسباب التقوية على الصيام. وأفطر ﷺ يوم عرفة وأظهره للناس ليتقوى على االجتهاد يف الدعاء. وأفطر ﷺ يف سفر من أسفار اجلهاد وأظهر فطره للناس ليتقوى علىمواجهة العدو وقتاهلم.
تخول الصحابة ابملوعظة يف األايم أخ ًذا أبسباب عدم إمالهلم،
 وكان ﷺ ي ّأي لئال تدخل السآمة يف قلوهبم من املواعظ.
 وآخى ﷺ بني املهاجرين واألنصار يف بداية اهلجرة؛ لريسخ أخوة اإليانيف القلوب ،وإلزالة الوحشة من النفوس ،وليكسر حاجز العوائد،
وليكتسب بعضهم من بعض عاداته وتقاليده ،وليخفف على املهاجرين
أمل الفقر والغربة وفراق األهل واألوالد واألوطان ،وغري ذلك ،فهذه
املؤاخاة أخ ًذا أبسباب هذه املصاحل كلها.
 .1627كيف أوضح النيب ﷺ هذا التصرف ملن حوله يف حياهتم؟

قال ﷺ ملا قيل له :أفال نتّكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال ﷺ« :اعملوا
ميسر ملا خلق له ،فأهل السعادة يسريون لعمل السعادة وأهل الشقاوة
فكل ّ
َّق ِاب ْحلُ ْس َىن
صد َ
يسريون لعمل الشقاوة» ،مث قرأ {:فَأََّما َم ْن أَ ْعطَى َواتَّ َقى (َ )5و َ
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( )6فَ َسنُيَ ِّسُرهُ لِْليُ ْسَرى}
وقال ﷺ« :احرص على ما ينفعك واستعن ابهلل وال تعجز».
(الليل.)7-5 :

رواه مسلم

(.)2664

 .1628ترك العمل واالعتماد فقط على القدر..هل يع ّد من التصرف الصحيح؟
هذا تصرف خاطىء ،فتك تعاطي األسباب اتكاالً على الكتابة السابقة يف
حقيقته أنه للقدر أصالً ليس من اهلدي الصحيح.

 .1629ما اهلدي الصحيح فيما سبق إجابته؟
هو العلم أبن هللا تعاىل ربط هذا الكون بعضه ببعض ،ونظم بعضه ببعض،
وربط األشياء أبسباهبا ،ودلنا على السبب إن كنا نريد حصول أثره.
 .1630كيف توضيح األسباب واملسببات يف حياتنا؟
شرعا دفع قدر اجلوع ابألكل ،وقدر الظمأ ابلشرب ،وقدر منازلة العدو
تعلمنا ً
حبسن اإلعداد الباطين والظاهري ،وقدر إحكام الشهوة ابلزواج للقادر وابلصوم
ملن مل جيد ،وقدر الفقر ابلسعي يف طلب الرزق احلالل ،وقدر دخول النار
ابالجتهاد يف العمل الصاحل مع ترك الذنوب واملعاصي ،وهكذا.
 .1631من يقول أان اتعلّق ابلقدر وانتظر ما يقع..ما القول معه؟
كار للقدر ،وتكذيب به ،وإال فمن مقتضيات اإليان
هذا القول يف احلقيقة إن ٌ
ابلقدر تعاطي األسباب املشروعة؛ يف دفع املكروه وجلب احملبوب.
 .1632لو أمكن توضيح ما يتعلق أبمهية حتصيل األسباب وعدم االتكال على ما
كتب وقدر يف حياتنا؟
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نضرب لذلك مبثالني ومها:

ِ ِ ِ ِِ
َّخلَ ِة تُساقِ ْط َعلَي ِ
ك ُرطَبًا
ْ
األول :قوله تعاىل توجيهه ملرميَ {:وُهّزي إلَْيك جب ْذ ِع الن ْ َ
جنِيا} (مرمي)25:
َ
ِ
اك
صَ
وسى أ َِن ا ْ
ض ِر ْ
ب بِ َع َ
الثان :قوله تعاىل نصرة ملوسى ﷺ{:فَأَْو َحْي نَا إ َىل ُم َ
الْبَ ْحَر فَانْ َفلَ َق فَ َكا َن ُك ّل فِْرٍق َكالطَّْوِد الْ َع ِظي ِم} (الشعراء ،)36:ابلعصى،
وهذه تربية على تعاطي األسباب ،واألخذ ابملشروع منها.
 .1633هل أموران الشرعية متعلّقة ببذل األسباب؟
قدح يف
نعم ،فإن األشياء قد ُربطت أبسباهبا ،والتفريق بني اآلاثر وأسباهبا ٌ
الشرع وسوء فهم يف العقل.
ضا اهلداية ودخول اجلنة فإهنا قد ربطت أبسباهبا ،ففي
ونقول :وكذلك أي ً
احلديث( :فاستهدوين أهدكم) رواه مسلم ( ،)2577ويف احلديث اآلخر( :اعقلها
وتوكل) رواه التمذي ( ،)2517فمن أراد اهلداية فعليه بسلوك سبب حتصيلها ،ومن
أراد اجلنة فعليه بسلوك سبب حتصيلها من فعل املأمورات وترك احملظورات ،مع
اإلخالص واملتابعة.
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الفصل السابع

ما يتعلق ابألمساء والصفات
املبحث األول :تقسيم الصفات
املبحث الثاين :ضوابط يف األمساء والصفات
املبحث الثالث :قواعد يف فهم األمساء والصفات
املبحث الرابع :طرق إثبات وفهم معاين الصفات وكيفيتها
املبحث اخلامس :الصفات الثبوتية
املبحث السادس :اإلضافة إىل هللا تعاىل
املبحث السابع :ضوابط يف إثبات األمساء هلل
املبحث الثامن :ضوابط يف فهم الصفات الذاتية هلل
املبحث التاسع :أمثلة للصفات الفعلية هلل تعاىل.
املبحث العاشر :قضااي متعلقة ابألمساء والصفات
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املقدمة
 .1634ما أمهية دراسة هذا اجلانب؟
هذا له األمهية الكبرية واملباركة ،قال شيخ اإلسالم ابن تيميَّة« :وال ُقرآن فيه ِمن
ِ
أكثر ممَّا فيه ِمن ذ ْكر األ ْكل والشّرب والنكاح
ذ ْكر أمساء هللا وصفاته وأفعاله ُ
ِ
قدرا ِمن آايت
يف اجلنَّة ،واآلايت املتض ّمنة لذكر أمساء هللا وصفاته أعظم ً
ِ
ظم آ ٍية يف القرآن آيةُ الكرسي
املتضمنة لذلك ،وأفض ُل سورةٍ سورةُ
ّ
املَعاد ،فأع ُ
أ ّم القرآن ،وفيها ِمن ذ ْكر أمساء هللا وصفاته أعظم ممَّا فيها ِمن ذ ْكر املعاد».
َ
 .1635ما مقدار عناية أهل السنة هبذا اجلانب؟
العناية بدراسة أمساء هللا تعاىل وصفاته ،أصبح ِ
ت اليوم وظيفةَ علماء أهل
َ
مام األكرب على اختالف
السنة واجلماعة؛ إذ أعطَوا هذا اجلانب االهت َ
وظائفهم العلمية ،والدعوية ،والتبوية ،ومل يقتصروا على دراسة اجلوانب الذهنية
تىب عليها ،وهذا من
اجملردة فحسب؛ ألن املقصود أن نفهمها ،ونعمل هبا ،ون َّ
حسن معاملة العبد مع ربه جل وعال.
 .1636هل األمساء والصفات تدخل يف اإلميان ابهلل سبحانه؟
كن من أركان التَّوحيد ،أل َّن التَّوحيد على قسمني:
نعم ،فاألمساء و ّ
الصفات ر ٌ
 /1توحيد العِلم؛ أي( :االعتقاد واخلرب) .ويتعلق ابملعرفة ابهلل.
 /2توحيد العمل؛ أي( :القصد والطلب) .ويتعلق ابلعبادة هلل.
 .1637ما تقرير العلماء يف هذا؟
قال ابن القيم فيما يتعلق عن جانب العلم مبا يتعلق ابهلل تعاىل« :وتوحيد
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العِلم؛ أي( :االعتقاد واخلرب) يرتكز على ركنني:
عرِشه ِمن فوق
أحدمها :إثبات مباينة ا َّلر ِّ
ب تعاىل للمخلوقات ،وعل ِّوه فوق ْ
نطقت به الكتُب اإلهليَّة ِمن أ َّوِهلا إىل آخرها،
سبع مساوات ،كما
ْ
خربت به مجيع الّرسل ِمن َّأوهلم إىل آخرهم.
وأ ْ
الثان :إفراده سبحانه بصفات كماله ،وإثباهتا له على وجه التَّفصيل ،كما

منزهة عن التَّعطيل والتَّحريف والتَّمثيل،
أثبتَها لنفسه ،وأثبتها له رسلُهَّ ،
والتَّكييف والتشبيه؛ قال تعاىل{:لَيس َك ِمثْلِ ِه َشيء وهو َّ ِ
يع
السم ُ
ْ ٌ ََُ
ْ َ
الْب ِ
صريُ} (الشورى)11:
َ
سائر فَِرق أهل الباطلِ :من االِّحتادية،
فيُباين صاحب هذا اإلفراد َ
لسماوات
واحللولية ،واجلهميَّة الفرعونية  -الَّذين يقولون :ليس فوق ا َّ
1
رب يعبد ،وال على العرش إلهٌ يصلَّى له ويسجد».
ٌّ

 .1638ما أثر دراسة األمساء والصفات يف حياة املسلم وسلوكه؟
تع ّد األمساء والصفات ذروة سنام العبودية  ،قال ابن القيم« :ال حياةَ
للقلوب ،وال نعيم وال ل َّذة ،وال سرور وال أمان وال طمأنينةَّ ،إال أبن تعرف رَّهبا
أحب إلْيها ممَّا سواه،
ودها وفاطرها ،أبمسائه وصفاته وأفعاله ،ويكون َّ
ومعب َ
2
ويكو َن سعيُها يف ما يقِّرُهبا إليه ويُ ْدنيها ِمن َمرضاته».
 .1639هل دراسة هذا اجلانب املبارك سبيل لبلوغ رتبة العبودية مع هللا سبحانه؟
نعم ،إذ ال تتم عبوديةُ العبد ملواله ،وال يبلغ درجةَ الكمال؛ إالَّ بفهم معاين
 - 1مدارج السالكني حتقيق عبد العزيز اجلليل ( )234 /4
 -2الصواعق املرسلة (. )147/1
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أمسائه وصفاته؛ ليثمر له ذلك مقام عبودية هللا عز وجل.
قال العز بن عبدالسالم« :فهم معاين أمساء هللا تعاىل وسيلة إىل معاملته
1
بثمراهتا ،من اخلوف ،والرجاء ،واملهابة ،واحملبة ،والتوكل».
ث ،وأن هذا
وقد أنكر هللا تعاىل على َمن ظن أن إجياد الكون واخللق عب ٌ
املعتقد الفاسد أتابه أمساؤه وصفاته؛ فقال جل وعال {:أَفَ َح ِسْب تُ ْم أََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم
عب ثا وأَنَّ ُكم إِلَي نَا َال تُرجعو َن ( )115فَت ع َاىل َّ ِ
ب
ك ْ
احلَ ّق َال إِلَهَ إَِّال ُه َو َر ّ
اللُ الْ َمل ُ
ََ ً َ ْ ْ
ََ
ْ َُ
ك ِرِمي} (املؤمنون.)116-115:
الْ َع ْر ِش الْ َ

 -1شجرة املعارف واألحوال ،وصاحل األقوال واألعمال ،للعز عبدالسالم (ص  .)77نقال عن األمساء احلسىن
لعبدهللا الغصن (ص.)121
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املبحث األول

تقسيم الصفات

1

 .1640إىل كم قسم ميكن تقسيم صفات هللا عز وجل من جهة الثبوت وعدمه؟
تنقسم إىل نوعان :
أ  .صفات ثبوتيه :وهي اليت أثبتها هللا لنفسه ،أو أثبتها له رسوله ﷺ،

كاحلياة والعلم والوجه والنزول واالستواء وغريها من الصفات ،وكلها
صفات مدح وكمال ،وهي أغلب الصفات املنصوص عليها يف الكتاب
والسنة ،وهذا النوع جيب إثباهتا له سبحانه.

ب  .صفات سلبية :وهي اليت نفاها هللا عن نفسه ،أو نفاه عنه رسوله ﷺ،
كاملوت ،والنوم ،والظلم ،وكل ها صفات نقص ،والواجب يف هذا النوع
ِ
ك
نفي النقص مع إثبات كمال الضد ،فقوله تعاىلَ {:وال يَظْل ُم َربّ َ
َح ًدا} (الكهف ،)49 :فيجب اإليان ابنتفاء الظلم عن هللا ،وثبوت ضده
أَ
وهو العدل الذي ال ظلم فيه.

 .1641إىل كم قسم ميكن تقسيم صفات هللا عز وجل من جهة أدلة ثبوهتا؟
تنقسم ابعتبار أدلة ثبوهتا  ،إىل نوعني:
أ  -صفات خربية :وهي الصفات اليت ال سبيل إىل إثباهتا إال السمع واخلرب
عن هللا ،أو عن رسوله ﷺ ،وتس ّمى (صفات مسعية أو نقلية).
 - 1ملزيد من الفهم يف هذا اجلانب انصح مبراجعة كتاب :الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة ،حممد أمان

اجلامي ،وكتاب :شرح القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن للشيخ :حممد صاحل العثيمني.
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وقد تكون صفات ذاتية :كالوجه ،واليدين ،وقد تكون صفات فعليّة:
كالفرح ،والضحك.
ب  -صفات مسعية عقلية :وهي الصفات اليت يشتك يف إثباهتا الدليل
السمعي (النقلي) والدليل العقلي.
وقد تكون صفات ذاتية :كاحلياة والعلم ،والقدرة ،وقد تكون صفات
فعلية :كاخللق ،واإلعطاء.
 .1642إىل كم قسم ميكن تقسيم صفات هللا ابعتبار تعلقها بذات هللا وأفعاله؟
يكن تقسيمها وفق هذا االعتبار إىل ثالثة أنواع:
أ  -صفات ذاتية :وه ي اليت مل يزل وال يزال هللا متصفاً هبا ،فهي ال تنفك
عنه سبحانه وتعاىل.
كالعلم ،والقدرة ،واحلياة ،والسمع ،والبصر ،والوجه ،واليدين وحنو ذلك،
ويسمى هذا النوع ب (الصفات الالزمة) ،ألهنا مالزمة للذات دائما.
ب  -صفات فعلية :وهي اليت تتعلق مبشيئة هللا إن شاء فعلها ،وإن شاء مل
يفعلها ،وتتجدد حسب املشيئة.
كاالستواء على العرش ،والنزول إىل السماء الدنيا ،والغضب ،والفرح،
والضحك ،وتسمى ب (الصفات االختيارية).
ج  -صفات ذاتية فعلية ابعتبارين :ابعتبار أصل الصفة ذايت ،وابعتبار
آحاد الفعل فعلي.
فالكالم – مثالً – صفة ذاتية ابعتبار أصله؛ ألن هللا مل يزل وال يزال
تكلما ،أما ابعتبار آحاد الكالم ،فهو صفة فعلية؛ ألن الكالم يتعلق
م ً
مبشيئته سبحانه.
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 .1643ما هو الضابط لفهم ومعرفة الصفات الفعلية هلل تعاىل؟

ضابط الصفات الفعلية أهنا تقيّد ابملشيئة ،فنقول :يرحم إذا شاء ،ويغضب إذا
شاء ،ويكتب إذا شاء.
خبالف الصفات الذاتية ،فال نقول :يقدر إذا شاء ،ويعلم إذا شاء ،بل هو
سبحانه عليم وقدير يف مجيع األحوال.

 .1644هل ميكن وضع تقسيم لصفات اجلمال واجلالل هلل تعاىل؟
نعم ،وهو نوعان:
أ – صفات اجلمال :وهي الصفات اليت تبعث يف القلب حمبة اخلالق والرغبة
فيما عنده سبحانه وتعاىل ،ومن ذلك صفة الرمحة ،واملغفرة ،والرأفة.
ب – صفات اجلالل :وهي الصفات اليت تبعث يف القلب خمافة هللا جل
وعال وتعظيمه ،ومن ذلك صفة القوة ،والقدرة ،والقهر.
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املبحث الثان

ضوابط يف

دراسة األمساء والصفات
 .1645ما املقصود هبذا العنوان؟

هو بيان ما يتعلق بكيفية الفهم الصحيح ألمساء هللا احلسىن وصفاته العليا ،وفق ما
ورد يف الكتاب العزيز ،والسنة الصحيحة ،ووفق فهم سلف األمة.

 .1646ما مذهب أهل السنة واجلماعة يف جانب األمساء والصفات؟
مذهبهم فيها يتوجه إىل ثالث نقاط:
 /1يف اإلثبات.
 /2يف النفي.
 /3فيما مل ي ِرد فيه دليل خبصوصه.
 .1647ما قوهلم يف اإلثبات؟
هم يثبتون هلل تعاىل ما أثبته لنفسه من األمساء والصفات يف كتابه ،وما أثبته له نبيه
ﷺ يف سنته ،من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل ،بل يُؤمنون أبن هللا
تعاىل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم والبصري .
 .1648ما قوهلم يف النفي؟
هم ينفون عن هللا تعاىل ما نفاه عن نفسه يف كتابه ،وما نفاه عنه نبيه ﷺ يف سنته،
مع إثبات كمال الضد.
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 .1649كيف العمل مع ما مل يُرد فيه النص؟

ما مل يرد فيه دليل خبصوصه فإهنم ال يثبتون لفظه وال ينفونه ،ويستفصلون يف معناه،
فإن أريد به احلق قبلوه ،وإن أريد به الباطل رّدوه.

 .1650ما معىن( :من غري حتريف ،وال تعطيل ،وال تكييف ،وال متثيل)؟
جدا يف سياق مذهب أهل السنة يف األمساء
هذه املصطلحات األربعة مهمة ً
والصفات ،وواجب معرفتها.
املطلب األول :التحريف.

1

 .1651ما معىن (التحريف) يف اللغة؟
هو لغة :التغيري.

 .1652ما معىن (التحريف) يف االصطالح؟
هو تغيري النص لفظًا أو داللة ،ونعين ابلداللة املعىن.
 .1653إىل كم قسم ميكن تقسيم التحريف؟

التحريف قسمان:
 حتريف للفظ النص أبن يُزاد فيه ،أو يُنقص منه ،أو تغ ّري حركته ،وقد يتغري معهاملعىن ،وقد ال يتغري.
 حتريف ملعىن النص ،وهو حتريف داللة النص ،أبن يبقى اللفظ على ما هوعليه ،ولكن تسلب داللته الصحيحة ويقحم فيه معىن ال يدل عليه ،أي هو

 - 1معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات حملمد بن خليفة التميمي (ص)59 :
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تفسريُ النّ ِ
احلق إىل املعىن ِ
الباطل.
صوص وصرفُها عن معناها ِّ

1

 .1654ما األمثلة الدالة على التحريف لأللفاظ مع تغيري املعىن؟
من تلك األمثلة:
 حتريف اللفظ الذي تغري معه املعىن ،حتريف اليهود لقوله تعاىلَ {:وقُولُواِحطَّةٌ} (البقرة ،)58:أي :حط عنا الذنوب ،فحرفوه وقالوا (حنطة) فزادوا

هذه النون ،فهذه النون حرفت النص لفظاً ومعىن ،ويسميها العلماء نون
اليهود.
 حتريف اجلهمية لقوله تعاىل {:مثَّ ا ْستَ َوى َعلَى الْ َع ْر ِش} (األعراف)54:

فحّرفوا إىل قوهلم( :استوىل) ،فزادوا فيه الالم ،وهبا يكون قد تغري النص
لفظاً ومعىن ،ويسميها العلماء الم اجلهمية.
ِ
يما} (النساء )164:فحرفه بعضهم
 يف قوله تعاىلَ {:وَكلَّ َم َّاللُ ُم َ
وسى تَكْل ً
بنصب لفظ اجلاللة ،وذلك لنفي صفة الكالم عن هللا تعاىل.
 .1655ما األمثلة الدالة على التحريف لأللفاظ بدون تغيري للمعىن؟
احلمد) يف قوله تعاىلِ ِ ْ {:
ِ
ني } (الفاحتة)2:
كنصب لفظ ( َ
ب الْ َعالَم َ
احلَ ْم ُد َّلل َر ِّ

 .1656ما األمثلة الدالة على التحريف للمعىن؟
كتحريف بعض الناس لصفات هللا تعاىل ،مثل قوهلم :املراد ابليدين هي
النعمة ،أو القدرة ،واملراد ابلن زول إىل السماء الدنيا هو نزول امللَك ،أو األمر
أو الرمحة ،وحنو ذلك.
 - 1الصواعق املنزلة ()201/1
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ِ
ِ
يؤول املالئكةَ أب ّهنا ال ُقوى
يف ً -
ويدخل التّحر ُ
كم ْن ّ
أيضا -يف اآلايت الكونيّةَ :
ِ
يفسر «الطّ َري» يف
الروحيّةُ يف
ني أب ّهنا ال ُقوى ّ
اإلنسان ،و ّ
الشياط َ
ّ
الشّريرةُ فيه ،أو ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الطاعون ،وحن ِو
يل﴾ (الفيل )٣ :جبراثي ِم
قوله تعاىل َ ﴿:وأ َْر َس َل َعلَْيه ْم طَْ ًريا أ ََابب َ
ذلك.
 .1657ما حكم التحريف؟

التحريف حرام ،وقد يصل بصاحبه يف بعض صوره إىل الكفر.

املطلب الثان :التعطيل

1

 .1658ما معىن (التعطيل) يف اللغة؟
وهو لغة :اإلخالء والتفريغ ،ومنه قوله تعاىلَ {:وبِْئ ٍر ُم َعطَّلَ ٍة}(احلج )45:أي ال
وراد هلا حللول العذاب أبهلها ،ومنه قول العرب ( :عنق معطل ) أي خل ٌي
من احللي.
 .1659ما معىن (التعطيل) يف االصطالح؟
إخالء هللا تعاىل عن أمسائه وصفاته.
 .1660إىل كم قسم ميكن تقسيم التعطيل؟
ضا :
التعطيل قسمان أي ً
 تعطيل كلي ،مثل من يعطل هللا تعاىل عن أمسائه وصفاته كلها.2
 وتعطيل جزئي ،مثل من ال يثبت بعض األمساء أو الصفات هلل تعاىل. - 1كتاب :إغاثة اللهفان ()268/2
 - 2مقالة التعطيل واجلعد بن درهم ،حملمد بن خليفة التميمي (ص)17 :
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 .1661ما حكم التعطيل؟

التعطيل حرام ،وقد يصل بصاحبه يف بعض صوره إىل الكفر.

املطلب الثالث :التكييف

1

 .1662ما املقصود ابلتكييف؟

هو حكاية كيفية الصفة ،أي أن يقال :كيفية يد هللا كذا وكذا  ،وكيفية وجه
هللا كذا وكذا.
وورد أيضا هو :جعل الشيء على حقيقة معينة من غري أن يقيدها مبماثل.

 .1663ماذا كان يقصد أهل السنة من قوهلم يف صفات هللا :من غري تكييف؟
أي من غري كيف يعقله البشر ،وليس املراد من قوهلم( :من غري تكييف) أهنم
ينفون الكيف مطلقاً؛ فإن كل شيء البد أن يكون على كيفية ما ،ولكن املراد
أهنم ينفون علمهم ابلكيف؛ إذ ال يعلم كيفية ذاته وصفاته إال هو سبحانه
 .1664ما حكم التكييف؟
هو حرام ،وقد يصل بصاحبه يف بعض صوره إىل الكفر.
املطلب الرابع :التمثيل

2

 .1665ما تعريف التمثيل؟
املثيل لغة :هو الند والنظري.
 .1666ما املقصود ابلتمثيل؟
 - 1القواعد املثلى ،البن عثيمني (ص)27 :
 - 2القواعد املثلى (ص)27 :
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هو إثبات مماثل ،كأن يُقال :يد هللا مثل أيدينا ،أو وجه هللا مثل وجوهنا.
أي هو االعتقاد يف صفات اخلالق أهنا مثل صفات املخلوقني.
 .1667أيهما أدق يف التعبري ،استخدام مصطلح التمثيل أو التشبيه؟
التعبري هنا بنفي (التمثيل) أوىل ملوافقة لفظ القرآن.
قال تعاىل { :لَي ِ ِ ِ
شيءٌ } (الشّورى)11 :
س َكمثْله َ ْ
ْ َ
ال} (النحل. )74 :
ض ِربُوا هللِ األ َْمثَ َ
وقوله تعاىل { :فَ َال تَ ْ

1

 .1668ما مثال هذا األمر يف اعتقاد بعض الناس يف صفات هللا سبحانه؟
مثاله قول املمثل :له يد كيدي ،ومسع كسمعي ،تعاىل هللا عن قوهلم علواً كبرياً.
والتمثيل والتشبيه هنا مبعىن واحد ،وإن كان هناك فرق بينهما يف أصل اللغة.
 .1669ما حكم التمثيل يف جانب صفات هللا وأمسائه؟
هو حرام ،وقد يصل بصاحبه إىل الكفر.

 - 1معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات حملمد بن خليفة التميمي (ص:
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املبحث الثالث

قواعد يف فهم األمساء والصفات

القاعدة األوىل:
مفصل،
(أن اإلثبات يف الكتاب والسنة إثبات ّ
وغالب النفي أنه نفي جممل)

1

 .1670ما األمثلة الدالة على هذه القاعدة؟
فمن أمثلة اإلثبات املفصل ألمساء هللا يف القرآن ،قوله تعاىل:
اللُ الَّ ِذي ال إِلَهَ إِالَّ ُهو َع ِاملُ الْغَْي ِ
الش َها َدةِ} (احلشر،)22:
ب َو َّ
 { ُه َو ََّ
وم} (البقرة)255:
اللُ ال إِلَهَ إِالَّ ُه َو ْ
 { َّاحلَ ّي الْ َقيّ ُ
ِ
 {هو َّ ِالس َال ُم الْ ُم ْؤِم ُن الْ ُم َهْي ِم ُن
ّوس َّ
اللُ الَّذي َال إِلَهَ إَِّال ُه َو الْ َمل ُ
ك الْ ُقد ُ
َُ
اللِ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن} (احلشر.)23:
الْ َع ِز ُيز ْ
اجلَبَّ ُار الْ ُمتَ َكِّربُ ُسْب َحا َن َّ
ومن اإلثبات املفصل يف الصفات ،قوله تعاىل:
ِ
ِ
ظيم} (املائدة،)119:
 { َر ِض َي َّضوا َعْنهُ َذل َ
اللُ َعْن ُه ْم َوَر ُ
ك الْ َف ْوُز الْ َع ُ
 { ُُِيبّهم وُُِيبّونَهُ} (املائدة.)54:
ُْ َ
 .1671ما األمثلة على هذه القاعدة يف النفي؟
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ}
يف النفي ،جند القرآن جيمل يف هذا ،كقوله تعاىل{:لَْي َ
َح ٌد}(اإلخالص ،)4:وقوله
(الشورى ،)11:وقوله تعاىلَ {:وَملْ يَ ُك ْن لَهُ ُك ُف ًوا أ َ
تعاىل{هل تَعلَم لَه َِ
مسيا} (مرمي.)65:
َْ ُْ ُ
 - 1نقض أتسيس اجلهمية ،البن تيمية

()261/1
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 .1672هل هذا األسلوب موافق للغة العربية؟

نعم ،فإن القرآن نزل ابللسان العريب املبني حامالً أساليب اللغة فيه ،ومن هذا
أن العرب إذا أبلغوا يف مدحة أح ٍد من امللوك فصلّوا يف اإلثبات ،فيثبتون له من
صفات الكمال على وجه التفصيل ما استطاعوا ،وجيملون يف نفي النقص عنه
أحق بذلك ألنه ملك امللوك ،فمنهج أهل
وهذا أبلغ يف املدح والتعظيم ،وهللا ّ
السنة يف ذلك جا ٍر على سلوك األدب مع هللا ،ومتوافق مع قواعد لغة العرب.

 .1673هل هذه الطريقة دائمة أو أغلبية يف القرآن؟
املفصل والنفي اجململ هو الغالب على الطريقة القرآنية النبوية،
ال ،فاإلثبات ّ
ولكن يقع يف القرآن إثبات جممل ونفي مفصل.
 .1674ما مثال اإلثبات اجململ والنفي املفصل؟
احلُ ْس َىن} (األعراف ،)180:ويف
َمسَاءُ ْ
مثاله يف األمساء قوله تعاىلَ { :وَِّللِ ْاأل ْ
الصفات قوله تعاىلَ {:وَِّللِ الْ َمثَ ُل ْاألَ ْعلَى} (النحل ،)60:أي :الوصف األكمل.
مفصال يف القرآن؟
 .1675هل ميكن أن أيت النفي ّ
ِ
ك أَ َحداً}
نعم ،ومثاله يف القرآن قوله تعاىلَ {:وال يَظْل ُم َربّ َ
خ ُذهُ ِسنَةٌ َوال نَ ْوم} (البقرة.)255:
تعاىل{:ال َأتْ ُ

(الكهف)49:

وقوله

 .1676ماذا يتضمن النفي املفصل؟
يتضمن ثبوت كمال الضد؛ ألن النفي احملض -أي :الذي ال يتضمن أمراً
ثبوتياً -ليس بشيء ،فال يكون كماالً ،بل يكون يف موضع االستدالل نقصاً
يُ ّنزه هللا تعاىل عنه.
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 .1677ما القاعدة املمكن تقريرها وفق ما سبق؟

فصل يف القرآن فإنه يتضمن ثبوت كمال الضد،
ممكن تقرير أن كل نفي م ّ
ِ
ك أَ َحداً} لكمال عدله ،وقوله تعاىل{:ال َأتْ ُخ ُذهُ ِسنَةٌ َوال
فقولهَ {:وال يَظْل ُم َربّ َ
نَ ْوم} لكمال حياته وقيوميته.

القاعدة الثانية:
(أن القول يف الصفات كالقول يف الذات)
 .1678ما توضيح هذه القاعدة؟
منزه سبحانه وتعاىل يف ذاته
نعلم أن هلل سبحانه ذ ًاات ال تشابه الذوات ،وهو ّ
عن خلقه ،وذاته اثبتة له إبمجاع املسلمني ،بل إبمجاع عامة بين آدم الذين
يقّرون بوجود الرب سبحانه وتعاىل ،فإن القول يف صفاته كالقول يف الذات؛
ألن الصفات مناسبة واتبعة للذات.
 .1679هذه القاعدة رٌد على من؟
رد على اجلهمية واملعتزلة الذين أثبتوا الذات املنزهة عن الذوات،
هذه القاعدة ٌ
ونفوا الصفات ألهنا تستلزم  -مثلما يتومهون-أن تكون كصفات املخلوقني.
 .1680كيف الر ّد عليهم؟
يُقال :كما أثبتم هلل ذااتً ال تشابه الذوات ،فإنه يلزم أن تكون له صفات ال
تشابه الصفات؛ فإن القول يف الصفات فرعٌ عن القول يف الذات.

550

القاعدة الثالثة:
(أن القول يف بعض الصفات كالقول يف البعض اآلخر)
 .1681ما معىن هذه القاعدة؟
تعين أن أي قول يف أي صفة من صفات هللا فيلزم أن يقال يف غريها مثلها،
وهذا يدل على أن القول يف الصفات واحد ،إثباات أو نفيا.
 .1682هذه القاعدة فيها ر ّد على من؟
هذه القاعدة يرد هبا على نفاة متكلمة الصفاتية من األشعرية ،وحنوهم الذين
أثبتوا بعض الصفات ومل يروا فيها تشبيهاً ،ونفوا بعض الصفات ورأوا يف إثباهتا
تشبيهاً أو جتسيماً أو حدواثً ،أو حنو ذلك.
 .1683كيف نفهم الرد يف هذه القاعدة؟
ؤول ابإلرادة؛ ألن الغضب من صفات املخلوقني.
من قال :إن غضب هللا يُ ّ
يُقال له :واملخلوق يتصف ابإلرادة.
فإذا قال :إرادة هللا ليست كإرادة املخلوقني.
قيل له :وغضبه سبحانه كذلك ليس كغضبهم.
القاعدة الرابعة
نظر من انحية كيفياهتا)
(أن الصفات هلا نظرٌ من انحية معانيها ،و ٌ

 .1684ما توضيح هذه القاعدة؟
أننا نعلم ما أُخربان به من أمساء هللا وصفاته من وجه دون وجه ،فنعلمها من
حيث املعاين؛ مثل معىن السميع والبصري والعليم واحلكيم ،ونعلم معىن الرضى
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والغضب والسمع والقدرة واخللق.
لكن ال نعلمها من وجه آخر ،وهو :كيفية هذه الصفات.
 .1685ما قول العلماء يف هذه القاعدة؟
قال مالك رمحه هللا« :االستواء معلوم ،والكيف جمهول ،واإليان به واجب،
1
والسؤال عنه بدعة».
 .1686هل هناك من تالزم بني فهم املعىن مع معرفة الكيفية؟
ال تالزم بني العلم ابملعىن والعلم ابلكيفية؛ ألن العلم ابلكيفية ممتنع؛ ألن هللا
سبحانه ال ُُياط به علماً ،والعلم ابملعىن اللغوي ممكن ألن القرآن نزل بلغة
معلومة املعاين ،وهي اللغة العربية.
القاعدة اخلامسة:
(أن لفظ الظاهر صار فيه إمجال واشرتاك)

2

 .1687ما املقصود هبذه القاعدة؟

يُقصد هبا التنبيه على أن هناك استخدام لأللفاظ الواردة يف القرآن ،من جهة
احلق ،وجهة الباطل.

 .1688كيف الفهم الصحيح هلذه القاعدة يف آايت الصفات؟
إذا قيل :هل ظاهر النصوص مراد ،أو ليس مراداً؟
قيل :إن قُصد ابلظاهر املعىن الالئق ابهلل سبحانه وتعاىل ،فإن ظاهر
 - 1أخرجه الدارمي يف "السنن" "رقم ( ،)310الشريعة لآلجري (.)57 ،56 /1
 - 2جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية  -اجمللد الثالث (العقيدة)
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النصوص مراد.
وإن قُصد ابلظاهر التشبيه ،فإن هذا املعىن الرب سبحانه منزه عنه.
 .1689ما حكم جعل املعىن الباطل هلل سبحانه؟
هذا ال جيوز ،فال يسلم أن ُجيعل هذا املعىن الباطل هو ظاهر النصوص؛ ألنه
يلزم منه أن يكون ظاهر القرآن كفراً ،وهذا مما ينزه كتاب هللا سبحانه عنه.
 .1690كيف ظهر غلط من يعتقد أن ظاهر النصوص هو التمثيل بصفات
املخلوقني ،أو ما هو من خصائصهم؟
هؤالء يغلطون من وجهني:
حمتاجا إىل أتويل خيالف
اترة جيعلون املعىن الفاسد ظاهر اللفظ ،حىت جيعلوه ً
الظاهر وال يكون كذلك.
واترة يرّدون املعىن احلق الذي هو ظاهر اللفظ العتقادهم أنه ابطل.
 .1691ما مثال هذا التقرير هلذه القاعدة؟
مثاله ما ورد يف الصحيح :قال النيب ﷺ( :يقول هللا :عبدي جعت فلم
تطعمىن؟ فيقول :رب كيف أطعمك وأنت رب العاملني؟ فيقول :أما علمت
فالان جاع ،فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي .عبدي مرضت فلم
أن عبدي ً
تعدين ،فيقول :رب كيف أعودك وأنت رب العاملني؟ فيقول :أما علمت أن
فالان مرض ،فلو عدته لوجدتين عنده) .رواه مسلم ()2569
عبدي ً
وهذا صريح يف أن هللا سبحانه مل يرض ،وال جيع ،ولكن مرض عبده وجوع
مفسرا ذلك أبنك لو أطعمته
عبده فجعل جوعه جوعه ،ومرضه مرضه،
ً
لوجدت ذلك عندي ،ولو عدته لوجدتين عنده ،فلم يبق يف احلديث لفظ
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ُيتاج إىل أتويل ،أو مسارعة يف رد املعىن احلق الذي هو ظاهر اللفظ
العتقادهم أنه ابطل.
ومثل هذا يقال يف صفات :االستواء واجمليء ،والرضا ،واحلب ،وغريها من
الصفات اجلليلة هلل سبحانه.
القاعدة السادسة:
(أن ما عُلم ثبوته يف الكتاب والسنة يُثبت ،وما عُلم نفيه يُنفى ،وما مل يرد بلفظه
إثبات وال نفي من األلفاظ اجململة احلادثة فإنه يُتوقف فيه).

 .1692ما توضيح هذه القاعدة؟
تنص على أن املسلم ال ينفي نقصاً عن هللا؛ إال إن كان النص القرآين
القاعدة ُ
صّرح به.
 .1693ما مثال هذا األمر؟
منزه عن اجلهل ،أمر صحيح وبدهي عند املسلمني ،لكن
إن القول أبن هللا ّ
التصريح بنفي اجلهل مل يرد يف القرآن أو السنة ،مع أنه منفي عن هللا سبحانه
وتعاىل ،فنعلم أنه سبحانه ملا وصف نفسه ابلعلم دل على أنه منزه عن اجلهل.
 .1694هل ورد استثناء هلذه القاعدة؟
نعم ،فقد أييت النص اترة ابلتصريح ببعض هذه األضداد ،كقول النيب ﷺ:
(إن ربكم ليس أبعور) رواه البخاري ( .)4141فإن هللا موصوف ابلبصر ،ومع
ذلك قال النيب ﷺ( :إن ربكم ليس أبعور) مع أن من وصف ابلبصر على
جهة الكمال ،فإنه يعلم أنه منّزه عن ذلك.
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نص شرعي؟
 .1695ما العمل مع صفات مل يرد فيها ّ

اللفظ الذي مل يرد يف الشرع ،ولكننا كان من األلفاظ احلادثة اجململة اليت
حتتمل حقاً وابطالً؛ فإن طريقة السلف يف هذا أهنم يتوقفون ابتداء يف
استعمال هذا اللفظ ،مث جندهم يستفصلون يف املعىن ،فإن كان صواابً قُبل،
رد ،أما اللفظ فإنه يتوقف فيه من حيث األصل.1
وإن كان ابطالً ّ

 .1696ما أمثال هذه املصطلحات اجلديدة على الشرع؟
مثل :احليز ،اجلسم ،اجلهة.

 .1697مىت ميكن استخدام املصطلحات اجلديدة؟
يكن استعماهلا عند خماطبة أهل االصطالح ابصطالحهم ،فهذا ال أبس به
عند املناظرة؛ وذلك كلفظ اجلهة واجلسم وحنوها.
القاعدة السابعة:
(االشرتاك يف االسم املطلق ال يستلزم التماثل يف احلقيقة عند اإلضافة والتخصيص)
 .1698ما توضيح هذه القاعدة؟

أن االشتاك يف االسم املطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص يف مثل
قوله {:لَي ِ ِ ِ
شيءٌ} )الشورى)11:
س َكمثْله َ ْ
ْ َ

 .1699ما توضيح هذا ابملثال؟
ضوا َعْنهُ}
 هللا سبحانه وصف نفسه ابلرضا ،فقالَ {:ر ِض َي َّاللُ َعْن ُه ْم َوَر ُ
(املائدة)119:

 - 1تفصيل القول يف هذا اجلانب يف صفحة)423( :
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ضوا َعْنهُ}
وأيضا أضاف صفة الرضا إىل املخلوقني ،فقالَ { :وَر ُ
(املائدة)119:

الل نِعِ َّما يعِظُ ُكم بِِه إِ َّن ا َّلل َكا َن َِمسيعا ب ِ
ِ
ص ًريا}
ً َ
َ
 وقال تعاىل عن نفسه{:إ َّن َََّ ْ
(النساء)58:

اإلنْسا َن ِمن نُطْ َف ٍة أَم َش ٍ ِ ِ
ِ
ِ
ْ
اج نَْب تَليه فَ َج َع ْلنَاهُ
ْ
وقال عن عبده{ :إ َّان َخلَ ْقنَا ْ َ
ِ ِ
ريا} (اإلنسان)2:
َمس ًيعا بَص ً
 وقال تعاىل عن نفسه{:وَكا َن ِابلْم ْؤِمنِ ِيما} (األحزاب )43:وقال عن
ُ َ
ني َرح ً
َ
ول ِم ْن أَنْ ُف ِس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْي ِه َما َعنِت ّْم
رسول هللا {: لََق ْد َجاءَ ُك ْم َر ُس ٌ
ح ِريص علَي ُكم ِابلْم ْؤِمنِني رء ٌ ِ
يم} (التوبة)128:
وف َرح ٌ
َ ٌ َ ْ ْ ُ َ َُ
 .1700كيف الضبط يف فهم هذه القاعدة؟

حينما نعلم أبن االشتاك يف االسم املطلق ليس هو التشبيه الذي نفته
النصوص؛ ألن االشتاك يف االسم املطلق ليس له وجود خارجي ،إمنا وجوده
وجوٌد ذهين ،والوجود اخلارجي من شرطه :اإلضافة والتخصيص والتعيني.

 .1701ما توضيحها مع األلفاظ املستعملة يف حياتنا؟

إذا قيل :احملبة.
فهل فهمنا أي حمبة هنا؟ هل هي حمبة الولد ألبيه ،أو األب البنه ،أو الزوج
لزوجته ،أو هي حمبة املؤمن لربه ،أو حمبة الرب لعبده املؤمن؟
إذاً :هي لفظة جمردة ال ختصيص فيها وال إضافة وال تعيني؛ فإذا أضفت
فقلت :حمبة املؤمنني لرهبم.
أو قيل :حمبة هللا لعبده.
أو قلت :حمبة زيد لعمر.
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فعند اإلضافة والتخصيص يكون معىن احملبة يف املقامات الثالثة خمتلفاً،
واملاهية واحلقيقة خمتلفة كذلك.
 .1702كيف نستخدم هذه القاعدة يف الرد على بعض الفرق؟
يكن ذلك أبن يُقال :إن نعيم اجلنة الذي وصفه هللا يف الكتاب ،أو فيما جاء
يف السنة النبوية يف كثري من األمساء يشتك مع نعيم الدنيا.
 .1703ما املثال الشرعي على هذا التقرير؟
يف اجلنة (مخر) ،ويف الدنيا (مخر) ،لكن مخر اجلنة ليس كخمر الدنيا؛ ألن
َّ ِ
اخلَ ْم ُر َوالْ َمْي ِسُر
ين َآمنُوا إَِّمنَا ْ
هللا ذ ّم مخر الدنيا بل مساه رجساًَ { :اي أَيّ َها الذ َ
و ْاألَنْصاب و ْاألَْزَالم ِرجس ِمن عم ِل الشَّيطَ ِ
ان}(املائدة )90:وهذا جممع عليه
ْ
َ َ ُ َ ُ ْ ٌ ْ ََ
بني املسلمني ،فبالضرورة أن مخر اآلخرة ليس مثل مخر الدنيا مع أن االسم
واحد ،وغريه من األمساء اليت ذُكرت يف الدنيا وذكرت أيضا يف نعيم اآلخرة.
فمثلما :حصل اشتاك يف االسم املطلق بني اخلمر واخلمر ومل تتماثل احلقيقة،
فمن ابب أوىل إذا أضيفت صفة إىل هللا وجاء امسها يف حق العبد أال تكون
الصفة كالصفة.
 .1704كيف التبيان ملن ينفي صفات الغضب والرضا هلل؟
من ينفي بعض صفات هللا كالغضب والرضا وحنوه حبجة أن املخلوق يتصف
هبا ،أو أن إثباهتا يستلزم تشبيهاً ،يُقال له :ما قولك يف علم هللا؟
أمل تُثبت هلل علماً يليق به ،مع أن للمخلوق علماً ،وأثبت هلل قدرة مع أن
للمخلوق قدرة ،بل ثبوت صفة القدرة للمخلوق أعرف وأشهر من ثبوت
صفة الغضب.
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ومع ذلك إن قال :إن قدرة الباري ليس كقدرة املخلوق!
فيُقال له :فكذلك القول يف صفيت الغضب والرضا.
 .1705إن كان النايف هلا من املعتزلة  -نفاة الصفاة -فكيف الرد عليهم؟
إن كان النايف من املعتزلة واجلهمية الذين ينفون كل الصفات ،كذلك يُقال له:
جودا ،مع أن املخلوق موجود ،فحصل اشتاك يف اسم
أنت أثبت هلل و ً
الوجود.
فإما أن تكون ماهية الوجود واحدة ،وهذا يُعلم امتناعه ،فإن هللا واجب
الوجود ،واملخلوق ممكن الوجود ،ومعلوم ابلضرورة العقلية والفطرية أن مثة
تباينًا بني وجود اخلالق ووجود املخلوق مع االشتاك يف اسم الوجود.
وإما أن يقال أن ماهية الوجود خمتلفة ،وهذا هو القول احلق.
ومن مثة يُقال :وكذلك القول يف العلم وغريه من الصفات كالقول يف الوجود.
فإن قيل :إثبات العلم يستلزم أن يكون كعلم املخلوق!
قيل لهِ :مل ملْ يلزم ذلك يف اسم أو يف صفة الوجود؟
 .1706ما خالصة التبيان يف الرد؟
من ينفي بعض الصفات يُرد عليه مبا يثبته من الصفات ،ومن ينفي كل
الصفات يُرد عليه بصفة الوجود اليت ال يستطيع أحد أن ينفك عنها.
القاعدة الثامنة
(أن كل كمال ثبت للمخلوق ال نقص فيه بوجه من الوجوه فاخلالق أوىل به)
 .1707من أين يُستدل على هذه القاعدة؟
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هذا هو معىن قوله تعاىلَ {:وَِّللِ الْ َمثَ ُل
بقياس األوىل يف حق هللا تعاىل.

ْاألَ ْعلَى}(النحل)60:

وهو من القياس

 .1708ما املثال املوضح ملا يتعلق هبذه القاعدة؟
مثال ذلك :صفة الكالم.
نعلم أبن الكالم صفة كمال يف املخلوق ال نقص فيه بوجه من الوجوه من
حيث هو صفة ،فيكون إذا اخلالق أوىل ابالتصاف به.
 .1709ما الدليل على أن الكالم صفة كمال؟
دليل ذلك :أن هللا أبطل ألوهية العجل لكونه ليس متصفاً بصفة كمال وهي
ِِ ِ ِ ِ
ِ
َّ
وسى م ْن بَ ْعده م ْن ُحليِّ ِه ْم ع ْج ًال َج َس ًدا لَهُ ُخ َو ٌار أََملْ
الكالمَ { :واختَ َذ قَ ْوُم ُم َ
كلِّ ُم ُه ْم } (األعراف.)148:
يََرْوا أَنَّهُ َال يُ َ
دليل على نقصه ،وأن اإلله احلق يتصف
فدل على أن عدم اتصافه ابلكالم ٌ
ابلكالم.
ت ِمل تَعب ُد ما َال يسمع وَال ي ب ِ
ِ
ص ُر
وكذلك يف قول إبراهيم عليه السالمَ {:اي أَبَ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُْ
ك َشْي ئًا} (مرمي )42:حيث استدل إبراهيم على بطالن ألوهية
َوَال يُ ْغ ِين َعْن َ
األصنام بكوهنا ال تسمع وال تبصر.
 .1710ماذا نستنتج مما سبق بيانه؟
نستنتج اآليت :مبا أن الكالم والسمع والبصر واإلرادة والقدرة كماالت يف
املخلوق ،فنقول أن اخلالق َأوىل هبا ،ولكنها يف حقه ليست كالصفات اليت
يتصف هبا املخلوق.
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 .1711ملاذا التقييد مبقولة( :ال نقص فيه بوجه من الوجوه)؟

هذا التقييد مهم ألن بعض الصفات هي كمال يف املخلوق ،لكنها كمال
إضايف وليس كماالً مطلقاً ،أي :أنه كمال بشري ،مبعىن :أن الصفة عند
جتريدها ال يكن أن يُقال عنها :إهنا كمال! لكنها صارت كماالً ابعتبار حال
بين آدم.

 .1712أي الكماالت واجب مدح هللا هبا؟
الكمال الذي إذا اتصف به املخلوق فاخلالق أوىل به هو :ما كان يف املخلوق
من الكمال املطلق ،وليس املقصود ابلكمال اإلضايف ،وإمنا الذي هو كمال
حىت يف مقام التجريد ،كصفة اإلرادة.
فإن اإلرادة صفة كمال ،ولو أضيفت إىل أي شيء.
 .1713ما توضيح مصطلحات الكمال املطلق واإلضايف؟
نعلم أبن الشخص الذي أيكل ويشرب أكمل من الشخص الذي ال أيكل
وال يشرب ،بل الذي ال أيكل وال يشرب يكون فيه علة؛ إذاً :األكل والشرب
صفة كمال! فنقول :األكل والشرب كمال إضايف وليس كماالً مطلقاً ،مبعىن
أنه عند التحقيق يعترب نقصاً.
ملاذا؟ ألن طبيعة تركيب اإلنسان اجلسمانية ينبين بقاؤها على مسألة األكل
فلو مل أيكل ويشرب النتهى ،وهذا نقص يف بين آدم.
فاملقصود :أن (األكل والشرب) وإن قيل :إهنما كمال إضايف ،أي :أن
حقيقتها نقص من حيث التكوين اخللقي األساسي ،وفرق بني الكمال الذي
هو كمال حىت يف حال جتريده وإطالقه ،وبني الكمال اإلضايف.
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القاعدة التاسعة:
(أن ثبوت أحد الوصفني املتقابلني يستلزم العلم بنفي اآلخر،
وأن نفي أحد املتقابلني يستلزم العلم بثبوت اآلخر).
 .1714ما شرح هذه القاعدة؟

شرحها :أن العلم ابتصاف هللا سبحانه وتعاىل ابلعلم يستلزم انتفاء اجلهل،
واملنفي هنا ليس هو حمل خالف بني املسلمني.
فإذا أردت أن تبطل مذهب املخالف تستعمل طريقة العكس ،فتقول :أن
العلم ابنتفاء أحد الوصفني املتقابلني يستلزم العلم ضرورة بثبوت اآلخر.

 .1715كيف نستعملها يف الرد على من ينكر الصفات؟

يكن أن ن ّرد هبا على املعتزلة ،فنقول هلم :ملا اتفقنا أن هللا منّزه عن اجلهل لزم
أن يكون موصوفاً ابلعلم.
وملا اتفقنا أن هللا منزه عن العجز لزم أن يكون موصوفاً بصفة القدرة.

 .1716ما أساس هذه القاعدة؟

هذه القاعدة قاعدة اطراديه وهي مبنية على قبضة قوانني العقل ،وهو قانون:
(عدم اجلمع بني النقيضني).
وهو املذكور يف مثل قوله تعاىل{:أَ ْم ُخلِ ُقوا ِم ْن َغ ِْري َش ْي ٍء أ َْم ُه ُم ا ْخلَالُِقو َن}
(الطور )35:فإن القول خبلقهم ألنفسهم :ممتنع ،وخلقهم من غري شيء كذلك
1
ممتنع ،إذاً :لزم ابلضرورة العقلية أن يكون هللا هو الذي خلقهم.

 - 1اهتم بقاعدة التقابل هذه ابن تيمية فقد أشار إليها يف الرسالة التدمرية يف القاعدة السابعة ،وشرحها يف كتبه
شرحاً مطوالً ،وهي حمك اخلالف بني املعتزلة وأهل السنة.
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القاعدة العاشرة:
(أن القول بنفي الصفات ،أو ما هو منها يف كثري من املوارد هو فرع عن تقرير
مسألة الكيفية)

1

 .1717كيف فهم السلف هذه القاعدة؟

السلف يفرقون بني العلم ابلصفة من حيث معناها ،وبني العلم هبا من حيث
كيفيتها.

 .1718كيف فهم املخالفون ملنهج السلف شأن إثبات الصفات؟
املخالفون هلم يزعمون أن إثبات الصفة يستلزم التشبيه.
 .1719ما الرد عليهم فيما أخطأوا فيه؟
يُقال هلم :هذا مبين على أن العلم ابلصفة يستلزم العلم بكيفيتها ،أما من ّفرق
بني املقامني والتزم أن العلم ابملعىن ال يستلزم العلم ابلكيفية مل ي ِرد عليه هذا
اإلشكال.
 .1720من أين أتى سوء اخلالف يف هذا اجلانب؟
سوء اخلالف جاء عند من ظن أن هناك تال ًزما بني العلم ابملعىن والعلم
ابلكيفية ،حيث توهم بعضهم أنه إن أثبت املعىن لزم أن يثبت العلم ابلكيفية،
مث سعى للبحث يف الكيفية ،مث جنده ال يعرف إال كيفيةً خيتص هبا املخلوق،
فينفي الكيفية وينفي تبعاً هلا املعىن الذي ظنه مالزماً هلذه الكيفية.
وهذا معىن قول العلماء( :أن كل معطل ممثل ،وكل ممثل معطل).

 - 1للموضوع تكملة يف التوضيح يف املبحث التايل.
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املبحث الرابع:

طرق إثبات معان الصفات أو الكيفيات

1

 .1721ما منهج أهل السنة عند نظرهم يف الصفات اإلهلية؟
نصوص الصفات هلم فيها نظران:
 ونظر من انحية كيفياهتا. نظر من انحية معانيها.أوالً :النظر يف معان الصفات

 .1722ما الضابط عندهم يف جهة املعىن؟
يقرون ابلعلم يف معانيها وعدم جهلها.
الضابط عندهم ابعتبار معانيها :أهنم ّ
 .1723ملاذا أهل السنة يعتقدون وجود معان للصفات؟
ألهنم يعلمون معاين نصوص الصفات.
 .1724من أين جاءهم هذا العلم يف معان الصفات؟
مما ال شك فيه أن نصوص القرآن نزلت ابللسان العريب املبني كما جاء ذلك
يف آايت كثرية ،فيقررون بوجوب محل معاين هذه األلفاظ على املتقرر يف اللغة
العربية ،وألن هللا تعاىل أمران بتدبر كتابه وغالبه آايت الصفات،
وهلذا ال يتصور أن أيمر ربنا بتدبر ما ال يفقه معناه! فلما أمر بتدبر ذلك مت
العلم جزًما أنه مما يكن تدبره وتفهمه وتعقله.
 .1725ماذا يرتتب على التقرير السابق؟
السلَ ِ
حممد بن حممود آل
ف واملتكلِّمني ،دَّ .
 - 1من الكتب النافعة يف هذا اجلانب ،كتاب :مقالة التَّفويض بني َّ
ُ
ُخضري ،الناشر :مركز تكوين لل ِّدراسات واألحباث.
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هذا يقضي محل معاين نصوص الصفات على ما تقرر من املعاين يف لساننا
العريب.
 .1726هل حرص سلفنا على أتصيل هذا الفهم؟
نعم ،ولذلك قال أبو عبدالرمحن السلمي" :حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن؛
عبدهللا بن مسعود ،وعثمان بن عفان أهنم كانوا إذا تعلموا من النيب ﷺ عشر
آايت مل يتجاوزوها ،حىت يتعلّموا ما فيها من العلم والعمل ،قال :فتعلّمنا العلم
1
والعمل مجي ًعا".
 .1727هل تفسري القرآن ممكن معرفته؟
نعم ،قال ابن عباس( :تفسري القرآن على أربعة وجوه:
 تفسري تعرفه العرب من كالمها، وتفسري ال يعذر أحد جبهالته، وتفسري يعلمه العلماء،2
 وتفسري ال يعلمه إال هللا عز وجل ،فمن ادعى علمه فهو كاذب).رضت املصحف على ابن عباس  من فاحتته إىل خامتته
وقال جماهد( :ع ُ
أقفه عند كل آية وأسأله عنها) .رواه الطرباين (.)11097
 .1728ما أمثلة فهم ما ورد يف الصفات مع قواعد اللغة العربية؟
السلف يعلمون معاين الصفات ،فيقولون مثالً:
 الوجه معناه ما حتصل به املواجهة. - 1أخرجه الطربي يف تفسريه ()36 / 1
 - 2الربهان يف علوم القرآن ،للزركشي ()168 – 164 /2
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 والسمع إدراك املسموعات. والبصر رؤية األشياء. والنزول االحنطاط والتديل من أعلى إىل أسفل. واالستواء املعدى ب ( على ) معناه العلو واالستقرار.فهذا كله من انحية املعىن اللغوي ال إشكال فيه ،بل معناه يف غاية الوضوح
والبيان.
اثنيا :النظر يف كيفية الصفات
 .1729ما الضابط عندهم يف جهة الكيفية؟
أما ابعتبار كيفياهتا :فهي اليت ال نعلمها ،وال سبيل لنا إىل علمها ،وذلك
النعدام طرق العلم ابلكيفية.
 .1730ما سبل معرفة الكيفية للموجودات؟
ال تُعلم كيفية معرفة الشيء إال أبحد األمور التالية:
برؤية الشيء.أو برؤية مماثل له.أو إبخبار الصادق عن هذه الكيفية. .1731هل السبل السابقة ملعرفة الكيفيات ممكنة يف حق صفات هللا سبحانه؟
ال ،إذ كلها منعدمة يف حق كيفية صفات هللا تعاىل ،فإننا مل نره سبحانه ،ولن
نراه يف هذه الدنيا ،وهو سبحانه ليس له نظري أو مثيل حىت يُستدل به عليه،
ومل خيربان النيب ﷺ عن كيفية شيء من صفاته ،وإمنا أخربان ابلصفة فقط ،ومل
خيربان عن كيفيتها.
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 .1732مع انعدام السبل ملعرفة الكيفية لصفات هللا ،فما الواجب فعله؟

الواجب هو الوقوف حيث وقف النص ،ال نتعدى القرآن واحلديث يف الفهم
والتقرير.

 .1733ما القاعدة اليت وضعها العلماء لفهم ما سبق بيانه يف الكيفيات؟
قال العلماء( :أهل السنة واجلماعة يعلمون معاين الصفات ،وجيهلون
كيفياهتا).
 .1734ما القول الصحيح من املسلم عند احلديث حول صفات هللا تعاىل؟
أن يقول املسلم مثالً :أان أعلم معىن الوجه وأجهل كيفيته ،وأعلم معىن
االستواء ولكن أجهل كيفيته ،وأعلم معىن اليد وأجهل كيفيتها ،وأعلم معىن
النزول وأجهل كيفيته ،وأعلم معىن القدم والرجل والساق وأجهل كيفيتها.
 .1735ما منهج أهل السنة واجلماعة يف الصفات اليت هي كمال ابعتبار ونقص
ابعتبار؟
مذهبهم يف ذلك هو إثبات هذه الصفات هلل تعاىل يف حال كوهنا كماالً،
نقصا.
ونفيها عنه جل وعال يف حال كوهنا ً
 .1736ما األمثلة على ما سبق تقريره؟
من تلك األمثلة صفات :املكر ،الكيد ،االستهزاء ،السخرية ،املخادعة.
 .1737ملاذا هذا التش ّدد يف هذا اجلانب؟
ص وكمال ،فال تثبت هلل اإلثبات املطلق
وما نق ٌ
ذلك ألنه يعتي أي صفة عم ً
ألهنا ليست من قبيل الكمال املطلق ،وال تنفى عن هللا النفي املطلق ألهنا
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ليست من قبيل النقص املطلق ،ولكن تُثبت هلل تعاىل يف ٍ
حال دون حال،
واحلال اليت نثبتها هلل تعاىل هي حال كماهلا ،واحلال اليت ننفيها عن هللا تعاىل
هي حال نقصها.
 .1738على أي و ٍ
جه يثبت أهل السنة الصفات ،وعلى أي وجه ينفون؟
يثبتون هلل الصفات على وجه التفصيل ،وينفون عنه صفات النقص على وجه
اإلمجال.
 .1739هل جتوز اإلشارة احلسيّة عند ذكر شيء من صفات هللا تعاىل؟
ال خيلو األمر من حالتني:
األوىل :إن أريد هبذه اإلشارة عني املماثلة ،فهي حرام.

ألن املتقرر عند أهل السنة أننا ال نعلم كيفية صفات هللا تعاىل ،وأن هللا
ليس كمثله شيء ومل يكن له كفواً أحد ،وليس له مسي وال ند وال
نظري ،فإذا كان مقصود صاحب هذه اإلشارة أن هذا هو عني كيفية
صفة هللا تعاىل فهو حرام ،وال شك يف ذلك.

الثانية :أما إن كان يقصد بذلك إرادة حتقيق إثبات الصفة هلل تعاىل ،فهذا ال
سدا لذريعة انقداح املماثلة وخصوصاً
أبس به ،لكن من األحسن تركه ً
عند العوام الذين خيشى عليهم من ذلك.
 .1740ما الدليل على جواز اإلشارة؟

الدليل على جوازه:
اللَ َأيْ ُمُرُك ْم
ما رواه أبو هريرة  قال :رأيت رسول هللا ﷺ يقرأ قوله تعاىل {:إِ َّن َّ
ِ
أَ ْن تُؤّدوا ْاألَم َ ِ
ني النَّ ِ
اس أَ ْن َْحت ُك ُموا ِابلْ َع ْد ِل إِ َّن َّ
َ
اانت إِ َىل أ َْهل َها َوإِذَا َح َك ْمتُ ْم بَْ َ
َ
اللَ
567

ِِ ِ
الل َكا َن َِمسيعا ب ِ
ِِ ِ
ص ًريا} (النساء )58:ويضع إصبعه .قال
ً َ
نع َّما يَعظُ ُك ْم به إ َّن ََّ
يونس :ووضع أبو هريرة  إهبامه على أذنه واليت تليها على عينه ،1قال
البيهقي( :)390وأراد هبذه اإلشارة حتقيق إثبات السمع والبصر هلل تعاىل لبيان
حملهما من اإلنسان.

 - 1أبو داود ( )4728من احلديث .
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املبحث اخلامس

أمهية االستفصال لفهم الصفات

1

 .1741ما املراد من هذا العنوان؟
يُراد به أن هناك من الصفات حتتاج إىل مزيد من االستفسار والتوضيح ليتحقق
الفهم هلا بشكل صحيح.
 .1742أي الصفات حتتاج إىل مزيد من النظر والتوضيح؟
هذه الصفات على نوعني:
األوىل :اليت مل يتم ورودها يف القرآن أو السنة النبوية.
الثانية :احملتملة حلق وابطل.
املطلب األول :صفات غري واردة يف الشرع
 .1743ما القول مع الصفات اليت مل يرد فيها دليل خبصوصها؟
حذرا من انسياق العوام وراء هذه األلفاظ احملدثة فقد حرص العلماء أن يربزوا
ً
مذهبهم فيها ،فقالوا( :ما مل يرد يف الكتاب وال يف السنة نفيه وال إثباته من
الصفات ،فلنا فيه نظران:
 نظر من انحية لفظه. ونظر من انحية معناه. .1744ما الضابط يف جهة اللفظ؟
 - 1شرح الطحاوية البن أيب العز (ص  ،)239-238جالء العينني لنعمان األلوسي (ص ،)386 :ويف
منهاج السنة ( ،)249/1و التدمرية (ص  )66-65و ضمن جمموع الفتاوى ( ،)42-41/3كالم نفيس.
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ضابطه أهنم يتوقفون فيه ،فال يثبتونه وال ينفونه ،وال يتكلمون به أب ًدا يف إثبات
وال نفي ،ألنه مل َيرد يف القرآن وال يف السنة ،وال على لسان السلف.
 .1745ما الضابط يف جهة املعىن؟
ضابطه االستفصال عن مراد املتكلم ،ألن هذه األلفاظ جمملة حتتمل احلق
والباطل ،هلذا ال يقبلون معناها مطل ًقا ،خشية أن يؤدي ذلك إىل قبول ما
يردون معانيها مطل ًقا فيؤدي ذلك إىل رّد ما فيها من
فيها من الباطل ،وال ّ
احلق.
 .1746ما األمثلة على ما سبق بيانه؟
من الصفات اليت حتتاج لتفصيل حوهلا :اجلهة ،املكان ،احليز ،واجلسم.
املثال األول :اجلهة.

1

 .1747ما املراد من هذا العنوان؟
املراد به هو :ما مشروعية قولنا :أن هللا سبحانه يف جهة أو ال؟
 .1748هل وردت هذه الكلمة يف الشرع؟
هذا اللفظ بعينه مل يرد ذكره يف القرآن وال يف السنة ،وال يف كالم السلف.
 .1749ما توضيح القول فيه؟
لنا فيه نظران :من جهة اللفظ ،ومن جهة املعىن.
 - 1شرح الطحاوية البن أيب العز (ص  ،)242و روح املعاين لأللوسي ( ،)116/7وجالء العينني البن نعمان
(ص  ،)359غاية األماين حلفيده شكري األلوسي ()447/1
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 .1750ما القول مع هذه الكلمة من جهة اللفظ واستخدامها يف كالمنا؟
أما لفظه :فال نتكلم به ،بل نتوقف ،فال نثبته وال ننفيه.

 .1751ما القول مع هذه الكلمة من جهة املعىن ،لو تكلم هبا إنسان؟
عندما يستخدمها إنسان ،فالواجب سؤاله عن املعىن ،فنستفصل فيه ونقول:
هل تريد ابجلهة جهة حمددة؟! وتريد ابجلهة أن شيء موجود خملوق؟
مردود عليك؛ ألن هللا تعاىل ال ُييط به شيء ،وهو
فإن كنت تريد هذا فهو ٌ
سبحانه ليس داخالً يف املخلوقات.
أم تريد جهة علو غري حميطة به جل وعال؟ وتريد ابجلهة ما وراء العامل؟
حق وصدق ،وقد توافرت الدالئل
فإن كنت تريد هذا املعىن األخري فهو ٌ
املتواترة لفظًا ومعىن على إثباته ،وال ريب أن هللا فوق العامل ابئن من
املخلوقات ،لكن هذا املعىن األخري ال نسميه جهة ،وإمنا نقول :هللا يف العلو
املطلق.
 .1752ما خالصة القول يف لفظ (اجلهة)؟
أن لفظ "اجلهة" ابملعىن الصحيح ،أعين مبعىن "العلو" هلل تعاىل على خلقه ،هو
مقتضى الكتب السماوية واألحاديث النبوية ،وعلى ذلك العقل الصريح والفطرة
السليمة ،ولذلك يوجد يف كالم أئمة السنة ،لفظة "اجلهة" هبذا املعىن ،وال غبار
عليها ،ومع ذلك األفضل التقيد ابأللفاظ املأثورة.1

 - 1شرح صحيح مسلم ( ،)25-24/5وراجع شرح اإلحياء للزبيدي (2/105).مناهج األدلة (ص-176
 ،)182وانظر درء التعارض ( ،)237-212/6و الصواعق املرسلة ( ،)1305/4و اجتماع اجليوش
(.)324-323
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املثال الثان :املكان.

1

 .1753ما املراد هبذا العنوان؟
املراد به بيان مشروعية قول :هل هللا سبحانه يف مكان ،أو ال؟
 .1754هل وردت هذه الكلمة يف الشرع؟

هذا اللفظ مل يرد ذكره بعينه ال يف القرآن وال يف السنة ،وال يف كالم الصحابة
والتابعني.

 .1755ما قولنا مع هذه الكلمة من جهة اللفظ؟
من انحية اللفظ فال نتكلم به ،وال نستخدمه يف كالمنا ،بل نتوقف فيه فال
نثبته وال ننفيه ،أي ال نقول :هللا يف مكان ،وال نقول :هللا ليس يف مكان،
وواجب االستفصال عن املراد منها من املتكلم.
 .1756ما قولنا مع هذه الكلمة من جهة املعىن ،لو مسعناها من إنسان؟
واجب أن نستفصل عنها من املتكلم ،ونسأله:
 /1هل تقصد ابملكان مكان ُسفل؟ فإن كنت تقصد هذا فهو ممتنع على
هللا تعاىل؛ ألن السفل نقص ،وهللا منزه عن النقص.
 /2أم تقصد مكان علو حميط ابهلل جل وعال؟ فإن كنت تقصد هذا فهو
يضا ابطل وممتنع عليه جل وعال ؛ ألنه ال ُييط به شيء عز وجل.
أ ً
جل وعال غري حميط به؟ فإن كنت تريد هذا
 /3أم تريد مكان علو الئق به ّ
فهو حق وصدق.

 - 1نقض املنطق (ص  ،)50و ضمن جمموع الفتاوى ()59-58/4
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 .1757ما حكم استعمال هذا اللفظ يف كالمنا عن هللا؟

ال جيوز أن نستعمل عليه سبحانه اسم املكان ،وإمنا نقول :الرمحن على العرش
استوى.
ونقول بقول أهل السنة :هللا فوق مساواته ،مست ٍو على عرشه استواءً يليق
جبالله وعظمته.

املثال الثالث :احليّز.

 .1758ما املراد من هذا العنوان؟
يُراد به بيان مشروعية الوصف هلل أنه يف حيز ،أو ال؟
 .1759هل وردت هذه الكلمة يف الشرع؟

وحرفوا نصوص الكتاب
هذا لفظ تكلم به املبتدعة وامتحنوا عباد هللا بهّ ،
والسنة من أجله ،هلذا قال أهل السنة :إن هذا اللفظ لفظ حمدث مل يرد يف
الكتاب وال يف السنة وال يف كالم الصحابة والسلف الصاحل.

 .1760ما الفهم الصحيح هلذه الكلمة ،واستخدامها يف كالمنا عن هللا سبحانه؟

قال ابن تيمية" :وكذلك لفظ "املتحيز" إن أراد به أن هللا حتوزه املخلوقات
فاهلل أعظم وأكرب ،بل وسع كرسيه السموات واألرض ،..وإن أراد به أنه
منحاز عن املخلوقات ،أي مباين هلا ،منفصل عنها ليس حاالً فيها ،فهو
1
سبحانه كما قال أئمة السنة ،فوق مساواته على عرشه ابئن من خلقه.

 - 1التدمرية (ص  ،)68-67وضمن جمموع الفتاوى ( ،)42/3وانظر جمموع الفتاوى ( ،)40-38/6و درء
التعارض ( ،)254-253/1والتسعينية ،ضمن الفتاوى الكربى ()31-23 ،5-4/5
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 .1761هل مشروع استخدام هذا الوصف يف حديثنا عن هللا تعاىل؟

غري مشروع ،ألنه لفظ جممل ،وإمنا نقول :هللا فوق مساواته مست ٍو على عرشه،
ابئن من خلقه ،ليس فيه شيء منهم وليس فيهم شيء منه.

املثال الرابع :اجلسم

1

 .1762ما املراد من هذا العنوان؟

املراد هو مشروعية اطالق هذا اللفظ يف حق هللا تعاىل.

 .1763ما قولنا مع هذه الكلمة من جهة اللفظ؟
حنذر كل احلذر من أن نقول :هللا جسم ،أو نقول :هللا ليس جبسم! فال نثبت
اللفظ وال ننفيه.
 .1764ما سبب هذا التحذير؟
ألنه لفظ مل يرد إثباته وال نفيه يف الشرع ،وال عند الصحابة أو من بعدهم من
السلف ،فالواجب عدم الكالم فيه أو استخدامه.
 .1765ما قولنا مع هذه الكلمة من جهة املعىن ،ومع من يستخدمها يف حديثه؟
أما معناه فنستفصل فيه ،ونقول للقائل:
 /1هل تريد ابجلسم ما هو معهود يف حقنا ،من كونه أجزاءً وأقسام يفتقر
بعضها إىل بعض؟
منزه عن النقص ،وهذا معىن
فإن كنت تريد هذا ،فإن هذا نقص ،وهللا ّ
فض إىل متثيل هللا خبلقه ،ومف ٍ
ابطل كل البطالن ،ألنه م ٍ
ض إىل تعطيله
 - 1جمموع الفتاوى ()317/17
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عما جيب له من الكمال.
 /2أم تريد ابجلسم ،الذات الكاملة من كل وجه ،املتصفة بصفات اجلالل
والكمال واجلمال على ما يليق به جل وعال؟
وأراد إبطالق اجلسم على هللا معناه يف لغة العرب ،من أنه يُوصف
بصفات ،ويرى ابألبصار ويتكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب ،وأنه
مستو ،وأنه تصح اإلشارة إليه ويصح أن يسأل عنه أبين ،وأن له وجهاً
ويدين ،فإطالق اجلسم هبذا املعىن صواب.
فإن كنت تريد ذلك ،فهذا معىن حق الشك فيه وال ريب ،بل هذا من
مقتضيات اإليان ابهلل تعاىل.
 .1766ما مشروعية استخدام مصطلح (اجلسم) يف ح ّق هللا تعاىل؟
ذات وصفات ،والقائل
ال جيوز أن نستخدم لفظ (اجلسم) ،وإمنا نقول :هلل ٌ
خمطئ يف إطالق هذه العبارة اليت أحدثها علماء الكالم ،ولينتقيد ابللفظ
الشرعي؛ مثل ليس كمثله شيء ،وله املثل األعلى ،وغري ذلك.
املطلب الثان :صفات فيها معىن صحيح ،وآخر وابطل
 .1767ما املقصود من هذا العنوان؟
يُقصد هبذا العنوان توضيح اإلشكال يف بعض األمساء والصفات الواردة يف
الشرع ،واليت فيها نقص من وجه ،وكمال من وجه آخر.
 .1768ما األمثلة هلذا األمر؟
من أمثلة هذا صفات :املكر ،الكيد ،االستهزاء ،العجب ،وغريهم.
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أوال :صفة املكر
 .1769هل هذه الصفة من صفات هللا سبحانه؟
نعم ،هي من صفات هللا َّ
وجل الفعليَّة اخلربيَّة اليت ال يوصف هبا وصفاً
عز َّ
مطلقاً ،وهي اثبتة ابلكتاب وال ّسنَّة.
 .1770ما دليل ثبوهتا يف الشرع؟

الدليل من الكتاب:
ِ
ين} (آل عمران)54 :
 /1قوله تعاىلَ { :وَم َك ُروا َوَم َكَر هللاُ َوهللاُ َخ ْريُ الْ َماك ِر َ
شعُرو َن} (النمل)50 :
 /2وقولهَ { :وَم َك ُروا َمكْراً َوَم َك ْرَان َم ْكراً َوُه ْم ال يَ ْ ُ
والدليل من ال ّسنَّة:
أعين وال تُعِ ْن علي ،وانصرين وال تنصر
حديث ابن عباس رضي هللا عنهما( :رب ِّ
علي ،وامكر يل وال متكر علي .)...رواه أمحد ( ،)227/1وأبو داود ()1510

 .1771هل هي صفة كمال أو نقص؟
هي ليست من الكمال املطلق ،وال من النقص املطلق ،بل من األمساء اليت
هي كمال ابعتبار ،ونقص ابعتبار.
 .1772ما توضيح التقرير السابق؟
هي كمال أو نقص وفق ما تكون فيه شر ًعا.
 .1773هل ميكن وصف هللا مطلقا أنه (ماكر)؟
ال جيوز هذا ،فهي صفة مقيدة بسبب.

 .1774ما تبيان القول السابق؟
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هي نقص ابعتبار االبتداء ،أي املكر ابتداءً مبن ال يستحق أن يكر به فهذا
نقص؛ ألنه ظلم في ّنزه هللا عن املكر هبذا االعتبار ألنه تعاىل ال يظلم أحدا.
 .1775كيف تكون صفة املكر يف حق هللا تعاىل؟
سئل الشيخ ابن عثيمني" :هل يوصف هللا ابل َم ْكر؟ وهل يسمى به؟
فأجاب" :ال يوصف هللا تعاىل ابل َمكْر إال مقيداً ،فال يوصف هللا تعاىل به
وصفاً مطلقاً؛ قال هللا تعاىل { :أَفَأ َِمنُوا َمكَْر هللا فَال َأيَْم ُن َمكَْر هللا َّإال الْ َق ْوُم
الْ خ ِ
اس ُرو َن} ،ففي هذه اآلية دليل على َّ
أن هلل مكراً ،وال َمكْر هو التوصل إىل
َ
إيقاع اخلصم من حيث ال يشعر ،ومنه جاء يف احلديث الذي أخرجه
البخاري (احلرب خدعة).
فإن قيل :كيف يوصف هللا ابل َمكْر مع َّ
أن ظاهره أنه مذموم؟
قيل :إن ال َمكْر يف حمله حممود ،يدل على قوة املاكر ،وأنه غالب على
خصمه ،ولذلك ال يوصف هللا به على اإلطالق ،فال جيوز أن تقولَّ :
إن هللا
ماكر! وإمنا تذكر هذه الصفة يف مقام يكون مدحاً؛ مثل قول ه تعاىل :
{ َويَْ ُك ُرو َن َويَْ ُك ُر هللاُ} ،وقول ه َ { :وَم َك ُروا َم ْكراً َوَم َك ْرَان َم ْكراً َوُه ْم ال
يَ ْشعُُرو َن} ،ومث ل قول ه تعاىل { :أَفَأ َِمنُوا َمكَْر هللا} ،وال تنفى عنه هذه الصفة
على سبيل اإلطالق ،بل إهنا يف املقام اليت تكون مدحاً؛ يُوصف هبا ،ويف
املقام اليت ال تكون مدحاً؛ ال يوصف هبا ،وكذلك ال يسمى هللا به؛ فال
يقالَّ :
إن من أمساء هللا املاكر.
1
وال َمكْر من الصفات الفعلية؛ ألهنا تتعلق مبشيئة هللا سبحانه".
 - 1اجملموع الثمني ()65/2
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اثنيا :الكيد.

1

 .1776هل هذه الصفة وردت يف حق هللا تعاىل؟
نعم ،قول ه تعاىل َ {:ك َذلِ ِ ِ
ف} (يوسف)76 :
َ
وس َ
ك ك ْد َان ليُ ُ
كْي ًدا} (الطارق)16 :
يد َ
يدو َن َكْي ًدا َوأَكِ ُ
وقول ه{ :إِ َّهنُْم يَ ِك ُ
ِ
ِ
ني} (األعراف)183 :
وقول ه َ { :وأ ُْملي َهلُْم إِ َّن َكْيدي َمتِ ٌ
 .1777هل هي صفة كمال أو نقص؟
هي ليست من صفات الكمال املطلق ،وال من الصفات اليت هي نقص
مطلق ،بل من الصفات اليت هي كمال ابعتبار ونقص ابعتبار ،فنثبتها هلل
حال كماهلا ،وتُنفى عن هللا حال نقصها.
 .1778كيف اإلثبات هلذه الصفة يف حق هللا تعاىل؟
الكيد ابتداءً بال مقتضى ظل ٌم ،وهللا منزهٌ عن الظلم ،فال يُوصف هللا به ،وأما
ال؛ ألنه دليل على كمال القدرة والعلم
الكيد من ابب جزاء املقابلة فإنه كم ٌ
واحلكمة ،فيوصف هللا تعاىل به حينئ ٍذ ألنه كمال.
 .1779ما توضيح التقرير السابق؟
يكن القول :الكيد ابتداءً نقص ال يوصف هللا به ،والكيد جزاءً ومقابلة كمال
فيوصف هللا به ،ولذلك ال جندها يف القرآن مضافة إىل هللا تعاىل إال يف ابب
كْي ًدا} (الطارق)15:
يد َ
يدو َن َكْي ًدا َوأَكِ ُ
املقابلة ،كما قال تعاىل{:إِ َّهنُْم يَ ِك ُ
 - 1التدمرية (ص .)26 :وانظر كالم ابن القيم يف مدارج السالكني ( ،)415/3وخمتصر الصواعق املرسلة
()34-32/2
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 .1780وفق ما سبق بيانه ،ما حكم وصف هللا أبنه (كائد)؟
هذا ال جيوز.

اثلثا :االستهزاء
 .1781هل هذه الصفة جيوز إطالقها على هللا سبحانه؟

هذه الصفة ليست من قبيل الكمال املطلق ،وال من قبيل النقص املطلق،
ولكنها كمال ابعتبار ،ونقص ابعتبار.

 .1782كيف اإلثبات هلذه الصفة يف حق هللا تعاىل؟
االستهزاء ابتداءً بال موجب وال سبب يُع ّد نقصا؛ ألنه اعتداء وظلم ،فال
يوصف هللا به ٍ
حينئذ.
ُ
وأما االستهزاء مبن استهزأ ابهلل ،أو رسله ،أو كتبه ،أو عباده املؤمنني ،فإنه
كمال؛ ألنه دليل على كمال القدرة والقوة والعلم واحلكمة ،فيُوصف هللا به.
 .1783كيف جند استخدام هذا االستعمال هلذه الصفة يف القرآن؟
ال جندها يف القرآن إال مضافة إىل هللا تعاىل من ابب اجلزاء واملقابلة ،كما يف
الل يستَ ه ِز ُ ِِ
ّه ْم ِيف طُ ْغيَاهنِِ ْم
ئ هب ْم َويَُد ُ
قوله جل ذكره{:إَِّمنَا َْحن ُن ُم ْستَ ْه ِزئُو َن َُّ َ ْ ْ
يَ ْع َم ُهو َن} (البقرة)14:
 .1784وفق ما سبق بيانه ،ما حكم وصف هللا أبنه (مستهزئ)؟
هذا ال جيوز.
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رابعا :السخرية.
 .1785كيف اإلثبات هلذه الصفة يف حق هللا تعاىل؟
هذه الصفة ال يُوصف هللا هبا ابتداءً ،وإمنا يُوصف هبا من ابب اجلزاء واملقابلة،
كما قال تعاىل{:الَّ ِذين ي ْل ِمزو َن الْمطَّ ِو ِعني ِمن الْمؤِمنِني ِيف َّ ِ َّ ِ
ين َال
َ َ ُ ُ ّ َ َ ُْ َ
الص َدقَات َوالذ َ
ِ َِّ
خرو َن ِمْن ُه ْم} (التوبة)79:
َجي ُدو َن إال ُج ْه َد ُه ْم فَيَ ْس َ ُ
ساخر من غريه ،على سبيل الدوام؟
 .1786ما مشروعية وصف هللا أنه ٌ
ال جيوز هذا ،فهي صفة ال تُقال يف حقه سبحانه إال يف مقابل أمر آخر.

خامسا :املخادعة.
 .1787هل القول عن هذه الصفة خيتلف عن سابقتها؟
ال خيتلف ،فهذه الصفة ال يُوصف هللا هبا ابتداءً ،وإمنا يوصف هبا من ابب
ِِ
ني ُخيَ ِادعُو َن ا َّللَ َوُه َو
اجلزاء واملقابلة ،كما يف قوله تعاىل{:إِ َّن الْ ُمنَافق َ
خا ِدعُ ُه ْم}(النساء)142:
َ
سادسا :النسيان

1

 .1788هل وردت هذه الصفة يف الشرع؟
الدليل من الكتاب:
ك َما نَسوا لَِقاءَ يَ ْوِم ِه ْم َه َذا} (األعراف)51 :
نس ُ
اه ْم َ ُ
 /1قول ه تعاىل { :فَالْيَ ْوَم نَ َ
ك ْم} (السجدة)14 :
 /2وقول ه تعال { :فَ ُذوقُوا ِمبَا نَ ِسيتُ ْم لَِقاءَ يَ ْوِم ُك ْم َه َذا إِ َّان نَ ِسينَا ُ
 /3وقوله تعاىل {:نَسوا هللاَ فَنَ ِسيَ ُه ْم} (التوبة)67 :
ُ
 - 1جمموع الفتاوى و الرسائل ،البن عثيمني ()354( )56-54/3
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والدليل من السنة:
حديث أيب هريرة  يف رؤية هللا يوم القيامة ،وفيهَّ ( :
أن هللا يلقى العبد،
وجل -فإين
فيقول :أفظننت أنك
مالقي؟ فيقول :ال .فيقول -أي :هللا َّ
عز َّ
َّ
أنساك كما نسيتين .)..رواه مسلم ( )2968
 .1789هل يوصف هللا تعاىل ابلنسيان؟

صفة النسيان من الصفات اليت هي كمال ابعتبار ونقص ابعتبار ،وقد تقدم أن
منهج أهل السنة يف ذلك أهنم يثبتوهنا هلل حال كماهلا ،وينفوهنا عنه حال
نقصها.

 .1790ما بيان ما سبق تقريره؟

بيان ذلك أن يقال :إن النسيان له يف لغة العرب له معنيان:
نقص ال يُوصف هللا
األول :النسيان مبعىن الغفلة والذهول عن الشيء ،فهذا ٌ
ك
تعاىل به ،وهو النسيان املنفي يف قوله تعاىلَ {:وَما َكا َن َربّ َ
نَ ِسيا}(مرمي ،)64:ويف قوله تعاىلَ{:ال ي ِ
ل َرِّيب َوَال يَْنسى} (طه)52:
ضّ
َ
َ
ومثاله أن يضع اإلنسان متاعه يف مكان فيغفل عنه ،بل قد يكون قلمه
نقص وهللا منزه عن النقص.
يف يده ونراه يبحث عنه ،فهذا ٌ
ٍ
وقصد جزاءً ومقابلة للمتوك ،فهذا التك
الثاين :النسيان مبعىن التك عن عل ٍم
يُقال له يف لغة العرب نسيان ،لكنه كمال فيُوصف هللا به ،ولذلك ال
جتده يف القرآن مضافًا إىل هللا إال يف موضع اجلزاء واملقابلة ،كما يف قوله
اللَ فَنَ ِسيَ ُه ْم} (التوبة )67:وقوله تعاىل{:فَ ُذوقُوا ِمبَا نَ ِسيتُ ْم
تعاىل {:نَ ُسوا َّ
لَِقاءَ يَ ْوِم ُك ْم َه َذا إِ َّان نَ ِسينَا ُك ْم} (السجدة )14:فالنسيان مبعىن التك عن علم
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أيضا قوله يف احلديث( :فإين أنساك اليوم كما
وعمد جزاءً ومقابلة ،ومنه ً
نسيتين ).
 .1791هل فهم العلماء مثل هذا الفهم؟
نسا ُك ْم َك َما نَسيتُ ْم لَِقاءَ يَ ْوِم ُك ْم
نعم ،قال اإلمام أمحد" :أما قول ه{ :فَالْيَ ْوَم نَ َ
َه َذا}؛ يقول :نتككم يف النار؛ كما نَسيتُ ْم؛ كما تركتم العمل للقاء يومكم
1
هذا".
2
ِ
وعَّز { :نَ ُسوا هللاَ فَنَ ِسيَ ُه ْم}".
وقال ابن فارس" :النّ ْسيان :التك ،قال هللا َج َّل َ

العجب
سابعاُ :

3

 .1792هل ميكن أن يوصف هللا ابلعُجب؟

نعم ،فقد وردت يف نصوص صحيحة.

 .1793ما النصوص الشرعية الدالة على إثبات صفة العجب هلل تعاىل؟
من القرآن الكرمي:
ِ
خرو َن} (الصافات)12 :
قول ه تعاىل{ :بَ ْل َعجْب َ
ت َويَ ْس َ ُ
ِ
القراء يف قراءة ذلك،
ت َويَ ْس َخ ُرو َن}؛ اختلفت َّ
قال ابن جرير" :قول ه{ :بَ ْل َعجْب َ
ِ
ِ
ت؛
ت َويَ ْس َخ ُرو َن}؛ بضم التاء من َعجْب َ
فقرأته عامة َّقراء الكوفة{ :بَ ْل َعجْب ُ
مبعىن :بل عظم عندي وكرب اختاذهم يل شريكاً وتكذيبهم تَ ْنزيلي وهم يسخرون،
 - 1الرد على الزاندقة واجلهمية (ص)21 :
 - 2جممل اللغة (ص)866 :
 - 3شرح الواسطية (ص)202:
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وقرأ ذلك عامة َّقراء املدينة والبصرة".

1

والدليل من السنة:
ِ
وجل (أو :ضحك) من فالن
ب هللا َّ
عز َّ
 /1حديث أيب هريرة ( : لقد َعج َ
وفالنة).
ِ
ب هللا من قوم يدخلون اجلن ة يف السالسل)
 /2ح ديث أيب هريرة َ ( : عج َ

 .1794هل ميكن وصف هللا على صفة اإلطالق ابلعجب؟
ال ،فهذه الصفة من الصفات اليت هي كمال ابعتبار ونقص ابعتبار ،وقد عرفنا
أن منهج أهل السنة يف مثل هذه الصفات أهنم يثبتوهنا هلل حال كماهلا ،وينفوهنا
عنه جل وعال حال نقصها.
 .1795ما توضيح القول يف صفة العُجب املنهي عنه يف حق هللا؟
جب يكون سببه خفاء األسباب ،وهو الذي يقول فيه الناس :إذا
هناك عُ ٌ
(عُرف السبب بطل العجب) ،فاملوجب للتعجب هو خفاء السبب ،ومىت ما
ابن السبب وعُلم زال ذلك العجب من أساسه.
 .1796ما مثاله يف حياة الناس؟
مثاله :فقري ال يلك شيئًا ،مث رأينا معه سيارة فارهة غالية الثمن ،فنحن نتعجب
أحدا
لذلك ،وسبب عجبنا هو خفاء السبب ،لكن لو علمنا بعد ذلك أن ً
تصدق هبا عليه ،أو أنه سرقها ،أو أنه اشتاها أبقساط يسرية يستطيع سدادها،
فإننا بذلك يزول عجبنا ألننا علمنا السبب.
 - 1جامع البيان يف أتويل القرآن
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 .1797ما حكم العُجب يف املثال السابق؟

العُجب هبذا االعتبار نقص ،جيوز حتققه يف النسان.

 .1798ما حكم االعتقاد به يف حق هللا تعاىل وفق املثال السابق؟
ال جيوز وصف هللا تعاىل به؛ ألن مبناه على خفاء السبب ،وهللا تعاىل ال خيفى
عليه شيء يف األرض وال يف السماء ،ومن صفاته العلم الكامل الشامل لكل
شيء ،فسبحان هللا عن أن يوصف ابلعُجب هبذا االعتبار.
 .1799ما الوجه الصحيح لصفة العجب ،واليت جيوز وصف هللا هبا؟
أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره ،أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم
املتعجب ،وهذا هو الثابت هلل تعاىل.
 .1800ما توضيح البيان السابق؟
أي أن يكون هناك نظائر هلا حكم واحد ،فيخرج منها فرد من أفرادها عن
حكم نظائره ،فيتعجب من هذا اخلروج ،مع أن سبب اخلروج معلوم ليس
ٍ
خباف ،ولكن التعجب من عني هذا اخلروج.
 .1801ما قول أهل البدع عن صفة العجب هلل؟
فسره أهل التعطيل :ابجملازاة.
ّ
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املبحث السادس

ما يتعلق أبمساء هللا احلسىن
من التادف والتباين

 .1802ما املقصود هبذا؟
الرتادف :هو التشابه ،أي أن األمساء متشابه يف داللتها على شيء واحد ،وإن
تنوعت األمساء.
التباين :هو االختالف ،أي أهنا خمتلفة يف معىن كل اسم ،وإن اشتكت يف
الداللة على ذات واحدة.
 .1803هل أمساء هللا تعاىل مرتادفة أم متباينة؟
هذا سؤال جممل ُيتاج إىل تفصيل ،والقاعدة عند أهل السنة تنص على أن:
أمساء هللا تعاىل متادفة من حيث الذات ،ومتباينة من حيث الصفات.
 .1804ما بيان القاعدة السابقة؟
بيان ذلك أن يقال :أهنا مجيعها تدل على ذات واحدة ،وهي الذات املقدسة،
جل
أي على هللا سبحانه ،وأن التباين يكون ابلنظر إىل أن كل اسم من أمسائه ّ
دل على صفة كمال ليست هي الصفة اليت يدل عليها االسم اآلخر.
وعال ي ّ
 .1805ما توضيح هذا ابألمثلة؟
يدل على القدرة ،والسميع يدل على السمع ،فالقدير
 القدير السميعّ :والسميع متباينان من حيث النظر إىل ما تضمناه من الصفات ،لكنهما
اسم ل ٍ
ذات واحدة ،وهي ذات الباري جل وعال.
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يدل على صفة العلو ،والعزة
 العلي العزيز :يد ّل على صفة العزة ،والعلي ُليست هي العلو.
فالعزيز والعلي من حيث النظر إىل صفاهتما متباينان ،ولكنهما اسم لذات
الباري جل وعال ،وهي واحدة وال تتعدد.
 القوي العليم :يد ّل على صفة القوة ،وأن القوة ليست هي العلم ،فهما مناسم
هذا االعتبار متباينان ،أي خمتلفان ،لكنهما متشاهبة يف داللتها على ٌ
لذات واحدة.

 .1806ما خالصة القول يف أمساء هللا يف عمومها ،وكذلك صفاته سبحانه؟؟
دل على ذا ٍت واحدة وهي ذات
أمساء هللا تعاىل إذا نظران إىل أهنا مجيعها ت ُ
الباري جل وعال ،فنقول :متادفة.
وإذا نظرت إىل ما تضمنته من الصفات ،فتكون متباينة (خمتلفة).
 .1807لو أمكن ضرب بعض األمثلة لفهم هذه األحكام على أمساء أخرى؟
نضرب ثالثة أمثلة ليتضح األمر أكثر ،ومنها:
األول :القرآن الكرمي ،فإن من أمسائه الذكر ،والكتاب ،واهلدى ،والشفاء،
فهذه األمساء متادفة من حيث أهنا تدل على شيء واحد؛ وهو
القرآن اجمليد ،لكن كل منها يدل على صفة ال يدل عليها االسم
اآلخر ،فهي ابعتبار صفاهتا متباينة (خمتلفة).
الثان :أمساء النيب ﷺ ،فإنه حممد ،وأمحد ،والعاقب ،واحلاشر ،ونيب امللحمة،
ونيب الرمحة ،واملقفي ﷺ ،فهذه األمساء متادفة ،أي متفقة من حيث
تدل على ذات واحدة ،وهو النيب ﷺ ،لكن كل أسم منها يدل
إهنا ّ
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على صفة ومعىن ال يدل عليها االسم اآلخر ،فهي من هذا االعتبار
متباينة (خمتلفة).
الثالث :اليوم اآلخر ،فإن من أمسائه يوم القيامة ،والصاخة ،والطامة،
والقارعة ،ويوم التغابن ،والواقعة وغري ذلك ،فهذه األمساء ابعتبار
داللتها على يوم واحد فهي متادفة ،ولكن كل اسم منها ُيمل صفة
ومعىن ال ُيملها االسم اآلخر ،فهي هبذا االعتبار متباينة.
املطلب األول :عدد أمساء هللا سبحانه

1

 .1808هل أمساء هللا تعاىل حمصورة بعدد معني أم ال؟
القاعدة عند أهل السنة واجلماعة أن أمساء هللا تعاىل ال حتصر بعدد معني.
 .1809ما الدليل على ذلك؟
الدليل على ذلك حديث أبن مسعود  يف حديث الكرب ،وفيه( :أسألك
بكل اسم هو لك ،مسيت به نفسك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو استأثرت به يف
علم الغيب عندك...احلديث) .رواه أمحد ( ،)4318وابن حبان (.)972
ليل على أن هلل أمساء قد استأثر هبا يف علم الغيب عنده ال
فهذا احلديث د ٌ
يعلمها أحد ،فقوله( :استأثرت به) أي انفردت بعلمه ،وما استأثر هللا به يف
علم الغيب عنده ال يكن ألحد حصره وال اإلحاطة به.
 .1810كيف نوفق بني القول السابق مع قول النيب ﷺ( :إن هلل تسعة وتسعني
امسًا مائة إال واحد ،من أحصاها دخل اجلنة) أليس هذا دليل على احلصر؟

 - 1جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ( )459 / 9
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بيان ذلك بتقدمي مثالني ،ومها:

األول :لو قال إنسان :إن عندي مائة ٍ
بيت شعر ،من حفظها أعطيته ألف
دينار .فهل نفهم من هذا التكيب اللغوي أنه ليس هناك إال مائة
بيت فقط؟ ابلطبع ال ،ولكن مت حصر املكافأة فيمن حفظ هذا
املقدار.
الثان :لو قال أحدهم :إن عندي مائة دينار أعددهتا للصدقة! فهل نفهم من
هذا التكيب أنه ال يوجد عنده إال هذه الداننري فقط؟ ابلطبع ال،
وإمنا هذه الداننري هي املع ّدة للصدقة فقط.
 .1811ماذا نفهم من قول النيب ﷺ عن احلصر يف (تسع وتسعني) امسا؟

يكن الفهم أبن هللا تعاىل رتّب دخول اجلنة على من أحصى من أمسائه هذا
املقدار ،فكأنه سبحانه يقول :إن من أحصى من أمسائي تسعة وتسعني امساً
فله اجلنة .أي أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل اجلنة وهذا واضح،
ويُقال أيضاً :سلمنا أنه يُفهم منه احلصر ،فإن احلديث الثاين( :أو استأثرت به
يف علم الغيب عندك) أفادان أن ما فهمناه من احلصر ليس مقصوداً ،وفهمنا
اتبع لألدلة ،ال أن األدلة موقوفة على فهمنا ،فما وافقه منها قبلناه وما خالفه
رددانه ،وقد انعقدت القلوب على أنه ال تعارض بني نصني صحيحني
مطلقاً.

 .1812هناك أحاديث فيها تعداد ألمساء هللا تعاىل ،ما صحة الذي فيها؟

ما ورد مرفوعاً من تعداد هذه األمساء ال يصح ،فقد قال ابن تيمية« :إن
تعينها ليس من كالم النيب ﷺ ابتفاق أهل املعرفة ابحلديث ،وقد تتبعها بعض
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1

أهل العلم ،واملرجع يف ذلك القرآن وما صح من السنة».

 .1813ما معىن كلمة (أحصاها) الواردة يف احلديث النبوي؟
قوله (من أحصاها) املراد بذلك حفظها لفظاً واإليان هبا ومبا تضمنته من
الصفات ،ومتامه أن يُتعبد هلل مبقتضاها.
املطلب الثان :ما يتعلق ابسم (القدمي)
 .1814هل من أمسائه جل وعال (القدمي)؟
ال ،ليس من أمسائه سبحانه القدمي.
 .1815ما توضيح ذلك؟

توضيح هذا يظهر من أمرين:

األول :أن أمساء هللا تعاىل مبناها على التوقيف ،أي على ورود الدليل ومل أيت
فيما نعلم نص صحيح بذلك ،فحيث مل يثبت يف ذلك شيء ،فإن
األصل عدمه ،وال جيوز تسمية هللا تعاىل به.
الثان :أن أمساء هللا تعاىل أمساء حسىن ،وذلك الشتماهلا وتضمنها صفات كمال

من كل وجه ،والقدمي صفته القدم ،وهذه الصفة ال كمال فيها ،فال يصح
تسمية هللا تعاىل به ،وتستبدل ابمسه الثابت ابإلمجاع (األول) الذي ليس
قبله شيء جل وعال.

 .1816ما حكم وصف هللا ابلقدمي؟

جيوز هذا يف مقام اإلخبار عنه سبحانه ،ال يف مقام التسمية والوصف.

 - 1جمموع الفتاوى ()382 /6
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 .1817ما توجيه العلماء يف هذا؟

قال ابن القيم رمحه هللا" :أن ما يدخل يف ابب اإلخبار عنه تعاىل ،أوسع مما
يدخل يف ابب أمسائه وصفاته؛ كالشيء ،واملوجود ،والقائم بنفسه ،فإنه خيرب
1
به عنه وال يدخل يف أمسائه احلسىن وصفاته العليا".

 .1818كيف التوجيه ملا ورد يف احلديث( :أعُوذُ ِاب َِّ
ّلِل الْع ِظ ِيم ،وبِو ْج ِه ِه الْك ِر ِمي،
و ُسلْطانِِه الْق ِد ِميِ ،من َّ
الرِج ِيم)؟
الش ْيطا ِن َّ
وصف لسلطان هللا تعاىل ،وليس وص ًفا هلل.
القدمي يف احلديث
ٌ
التسمي أبمساء هللا تعاىل؟
 .1819ما حكم
ّ
هذه املسألة ال ختلو من حالتني:
األوىل :أما األمساء اخلاصة به جل وعال ك (هللا) و (رب العاملني) و (الرمحن)
و(اإلله) وحنوها فإنه ال جيوز التسمي هبا قوالً واحداً ،ألهنا ال يصح
أن تُطلق إال عليه جل وعال ،إذ ال يستحقها غريه عز وجل.
الثانية :بقية األمساء كالرحيم والكرمي والعزيز والسميع والبصري وحنوها ،فهذا
جيوز التسمي هبا بشرطني.

التسمي ببعض أمساء هللا؟
 .1820ما الشروط جلواز
ّ
األول :أال يراعى يف التسمية معىن الصفة.

حملي ابأللف والالم.
الثان :أن يكون االسم غري ً
ما يتعلق ابلشرط األول:
 - 1فائدة جليلة يف قواعد األمساء احلسىن (ص)34:
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 .1821ما توضيح هذا الشرط؟

أي ال يسمي أحد ابلكرمي ،ألن من صفاته البارزة الكرم.
وال يسمى أحد ابلقوي ألن من صفاته البارزة القوة.
وال يسمى أحد ابجلواد ألن من صفاته اجلود.
وال يُسمى أحد ابحلكم ألن من صفاته البارزة فصل احلكومات بني الناس
والرضا حبكمه ،وهكذا فإذا روعي يف التسمية معىن الصفة فإنه ينع.

 .1822ما مستند هذا الشرط من الدليل الشرعي؟
دليله حديث أيب شريح ،وأنه كان يكىن أاب احلكم ،فلما سأله النيب ﷺ عن
علة ذلك قال" :إين إذا اختصم قومي حكمت بينهم فرضوا حبكمي" .فقال:
(ما أحسن هذا ،فكم لك من الولد ،فع ّدهم ،وذكر أن أكربهم شريح ،فقال:
(أنت أبو شريح ) .رواه النسائي ( ،)5387وابن حبان ()504
فقد غ ّري النيب ﷺ كنيته ألنه روعي ،أو نقول :روقب فيها معىن الصفة ،مع أن
من أصحابه من كان امسه احلكم ،كاحلكم بن هشام  ،ومل يغريه النيب ﷺ
ألنه مل يراقب فيه معىن الصفة.
 .1823ما مستند هذا الشرط من الدليل العقلي؟
أما النظر العقلي ،فألن ذلك فيه لزوم األدب مع هللا تعاىل ،وسلوك مسلك
املتعبدين املتواضعني الذين يق ّدرون هللا تعاىل حق قدره ،وفيه احتام ألمسائه
سمى واتصف هبا عز
وصفاته جل وعال وتعظيمها ،وهذا من تعظيم من ت ّ
وجل ،وألنه إذا رضى بذلك فإن ذلك نوع مضاهاة هلل تعاىل يف أمسائه وصفاته
جل وعال.
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ما يتعلق ابلشرط الثان:
 .1824ما توضيح هذا الشرط؟
كأن يقال( :كرمي ) بدون (أل) ،أو (عزيز) بدون ( أل ) ،أو (جواد) بدون
(أل) وهكذا ،وذلك ألن األلف والالم هلا شأن عندان يف لغة العرب ،وهي أهنا
تفيد استغراق أجزاء املسمى ما مل يتقدم قرينة عهد.
فإذا قلت( :العزيز) دخل فيه كل معاين العزة ،وإذا قلت :الكرمي دخل فيه كل
معاين الكرم ،وهكذا ،وهذا خاص ابهلل جل وعال ،وهذا املعىن يزول إذا جردهتا
من ( أل ).
 .1825ما الفائدة من الشرط الثان؟

تظهر الفائدة من الشرط الثاين من معرفة اآليت:
األول :ألن النيب ﷺ أ ّقر احلكم بن هشام على التسمي بذلك ،مع أنه معرف
ب ( أل ) مما يدل على أن األمر فيه تسامح.
الثاين :أن العامة غالباً ال يريدون معىن االستغراق العام الذي يدخل فيه أجزاء
املسمى كلها ،فإن هذا املعىن ال يقصدونه أبداً ،وإمنا يفهمون أن ( أل)
جملرد التعريف فقط ،فأمر هذا الشرط سهل.
عدا عن مطلق
خروجا من اخلالف ،وبُ ً
لكن الورع ترك التسمي أبمساء هللا مطل ًقا ً
ادعى خلضوع القلب وانقياده هلل تعاىل يف مقامات التعبد.
املضاهاة ،و َ
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املبحث السابع

اإلضافة إىل هللا تعاىل

1

 .1826ما أمهية دراسة هذا اجلانب؟
أمهيته تظهر يف بيان ضوابط إضافة األشياء إىل هللا تعاىل ،املوجودة احملسوسة أو
املعنوية.
 .1827ما أنواع اإلضافة إىل هللا تعاىل؟
األشياء اليت يضيفها هللا تعاىل إليه نوعان:
األول :إضافة أشياء ال يُتصور قيامها بذاهتا ،بل ال يُتصور قيامها إال بغريها،
فهذه اإلضافة إضافة صفة إىل موصوف.
النوع الثان :إضافة أعيان قائمة بذاهتا ،أي بنفسها منفصلة عن هللا كل
االنفصال ،فهذه إضافة تشريف ،أو إضافة خلق أو إضافة عا ٍ
بد إىل
معبوده.
النوع األول :إضافة صفة ملوصوف:
 .1828ما األمثلة الدالة على مثل إضافة صفة إىل موصوف؟
من أمثلة هذا:
اجلََال ِل و ِْ
اإل ْكَرِام}
ك ذُو ْ
 إضافة الوجه يف قوله تعاىلَ { :ويَْب َقى َو ْجهُ َربِّ ََ
(الرمحن )27:فالوجه عني ال يكن قيامه إال بغريه ،فهو إضافة صفة إىل
موصوف ،فنقول :من صفاته جل وعال أن له وجهاً الئقاً جبالله وعظمته.
 - 1جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية (

)144/6
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 -إضافة اليدين يف قوله تعاىل{:بَ ْل يَ َداهُ َمْب ُسوطَتَا ِن} (املائدة )64:يُتصور قيامها

إال بغريها ،فهي إضافة صفة إىل موصوف فنقول :من صفاته جل وعال
اليدان ،فله يدان كريتان الئقتان جبالله وعظمته.
ِ
صنَ َع َعلَى َعْي ِين}(طه )39:ال تقوم إال بغريها،
 إضافة العني يف قوله تعاىلَ {:ولتُ ْفهي إضافة صفة إىل موصوف فنقول :من صفاته جل وعال أن له عينني
تليقان جبالله وعظمته.

 .1829هل من مثال آخر يوضح ما يتعلق ابلصفات؟
ِ
ضِيب فَ َق ْد َه َوى}(طه )81:نعلم
نعم ،ومن ذلك قوله تعاىلَ {:وَم ْن َُْيل ْل َعلَْي ِه َغ َ
بعد ذلك أبن الغضب ال يقوم بذاته ،بل ال يقوم إال بغريه ،فهو إضافة ص ٍ
فة
على موصوف ،فنقول :من صفاته جل وعال أن له غضباً يليق جبالله وعظمته.
النوع الثان :إضافة أعيان للذات العليّة:
 .1830ما النوع الثان من اإلضافات إىل هللا سبحانه؟
النوع الثان :إضافة أعيان قائمة بذاهتا ،أي بنفسها منفصلة عن هللا كل
االنفصال ،كإضافة خلق أو إضافة ٍ
عابد إىل معبوده.
 .1831ما سبب هذه اإلضافة للذات العلية؟
هذه إضافة تشريف ،وداللة على علو مكانة.
 .1832ما األمثلة الدالة على مثل هذه اإلضافة؟
من أمثلة هذا:
اللِ لَ ُك ْم آيَةً} (األعراف )73:الناقة عني قائمة بذاهتا
 قوله تعاىلَ {:ه ِذهِ َانقَةُ َّ594

منفصلة عن هللا كل االنفصال ،فهي إضافة تشريف وتكرمي.
ِ ِ
يت} (البقرة )125:والبيت أي املسجد احلرام عني
 وكقوله تعاىل {:أَ ْن طَ ّهَرا بَْي َقائمة بنفسها منفصلة عن هللا كل االنفصال ،فهو إضافة تشريف وتكرمي.
اللِ} (األحزاب )40:والرسول  عني قائمة
 وكقوله تعاىلَ {:ولَ ِك ْن َر ُسوَل َّبذاهتا منفصلة عن هللا تعاىل كل االنفصال ،فهي إضافة تشريف وتكرمي.
وحنَا فَتَ َمثَّ َل َهلَا بَ َشًرا َس ِواي} (مرمي )17:وجربيل
 وكقوله تعاىل{:فَأَْر َس ْلنَا إِلَْي َها ُر َعليه السالم عني قائمة بذاهتا منفصلة عن هللا تعاىل كل االنفصال ،فهي
إضافة تشريف وتكرمي.
 .1833ما الضابط يف هذا اإلشكال؟

القاعدة يف ذلك تقول :أن األشياء املضافة إىل هللا تعاىل إن كانت ال تقوم
بذاهتا فهي إضافة صفة إىل موصوف.
وإن كانت تقوم بذاهتا فإضافتها إضافة تشريف وتكرمي أو خلق.

 .1834ما الذي دعا أهل السنة لتوضيح هذه القضية؟

يسوون بني اإلضافتني ،إرادةً منهم لنفي
الذي دعاهم لذلك هو أن املبتدعة ّ
صفات هللا.

 .1835ما قول املبتدعة يف أمر اإلضافة إىل هللا؟
اللِ} ،فكما أن إضافة الناقة
ك} كقولهَ {:انقَةُ َّ
قالوا :إن قولهَ {:ويَْب َقى َو ْجهُ َربِّ َ
له جل وعاله ال تدل على أهنا صفته فكذلك إضافة الوجه له ال يدل على انه
صفته بل إضافة الوجه له إضافة تشريف وتكرمي كإضافة الناقة.
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 .1836كيف رد أهل السنة على هذا الفكر الباطل؟؟

للرد على املبتدعة يف ابب صفات هللا
أضطر أهل السنة للتفريق بني اإلضافتني ّ
تعاىل ،وهذا من توفيق هللا تعاىل ألهل السنة.

 .1837من نسأل إلزالة مثل هذا اإلشكال لو جاء على الذهن؟
اسأَلُوا أَ ْه َل ال ِّذ ْك ِر إِ ْن ُكْن تُ ْم َال
علينا أن نرجع إىل أهل العلم ،لقوله تعاىل{:فَ ْ
تَ ْعلَ ُمو َن} (النحل)43:
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املبحث الثامن

ضوابط يف إثبات األمساء هلل

 .1838ما الواجب يف اإلميان أبمساء هللا تعاىل؟
الواجب يف ذلك أن نؤمن بثالثة أمور:
جل وعال،
األول :أن نؤمن هبا امساء هلل تعاىل ،أي أن نعتقد أنه أسم له ّ
فنسميه به.
الثان :أن نؤمن ابلصفة اليت تضمنها ذلك االسم.
ألن القاعدة تنص أن كل أسم من أمساء هللا تعاىل يتضمن صفة من
الصفات ،فال يتم اإليان أبمسائه جل وعال إال إذا آمنا ابلصفة اليت
تضمنها ذلك االسم.
اسم واحلياة
فالعزيز اس ٌم والعزة صفة ،والقوي اس ٌم والقوة صفة ،واحلي ٌ
صفة ،والبصري والسميع امسان والبصر والسمع صفة وهكذا ،فأمساء
هللا تعاىل أعالم ونعوت ،فهي أعالم ابعتبار داللتها على االمسية،
ونعوت ابعتبار داللتها على الوصفية.
الثالث :إنه يكون خاصاً ابألمساء اليت يكون لصفاهتا أثراً ٍ
متعد ،فإذا كانت
صفة هذا االسم هلا أثر متعد ،فإن من متام اإليان له أن نؤمن هبذا
األثر.

 .1839ما األمثلة لآلاثر املتع ّدية يف األمساء والصفات املباركة؟
من تلك األمثلة:

 البصري :اسم والبصر صفة ،واألثر هو أنه ال خيفى عليه أي شيء.597

 السميع :اسم والسمع صفة ،وفيه إثبات عموم مسع هللا تعاىل لكل شيءفال خيفى على مسعه شيء ،كما قالت عائشة رضي هللا عنها( :احلمد هلل
الذي ِ
وسع مسعه األصوات) .رواه البخاري

 العليم :اسم والعلم صفة ،واألثر هو أنه يعلم كل شيء ،فيعلم ما كان ومايكون وما سيكون ،وما مل يكن أن لو كان كيف يكون ،فال خيرج شيء
عن كونه معلوماً له جل وعال.
 احلكيم :اسم واحلكمة صفة ،واألثر اإليان التام أبنه سبحانه يف أقدارهوأفعاله وشرعه.
 القدير :اسم والقدرة صفة ،واألثر هو أن نؤمن أبنه الذي ال يعجزه أيشيء ،وأن األرض مجيعاً قبضته يوم القيامة ،والسماوات مطوايت بيمنه.
 .1840هل هناك من اسم ال أثر متعد له ،وما العمل معها؟
نعم ،إذا كانت االسم ليس له أثر متع ٍد فالواجب اإليان ابألمرين األولني
فقط وذلك كاحلي ،فإنه اسم واحلياة صفة ،ولكن ليس هلذه الصفة أثر
مت ٍ
عد.
 .1841ما خالصة ما يتعلق مبا سبق بيانه؟
يُقال :الواجب يف األمساء أمران:
 اإليان هبا امساء ،واإليان مبا تضمنته من الصفات. وإذا كانت صفة االسم هلا أثر مت ٍعد فيزيد ذلك االسم بوجوب اإليان
ابألثر املتعدي.
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املبحث التاسع

الصفات الثبوتية هلل تعاىل

املطلب األول :مقدمة مهمة.
 .1842ما املراد من هذا العنوان؟

يُراد به بيان الفهم الصحيح للصفات الثبوتية هلل تعاىل.

 .1843كم أقسام صفات هللا تعاىل الثبوتية؟
صفات هللا تعاىل تنقسم إىل قسمني:
 صفات ذاتية :وهي املالزمة للذات متعلقة به أزالً وأب ًدا. وصفات فعلية :وهي املتعلقة ابملشيئة ،أي مىت ما شاء سبحانه فعلها،ومىت شاء مل يفعلها.
 .1844ما التمثيل للصفات السابقة؟
 يثّل للصفات الذاتية :ابلوجه ،والبصر ،واحلياة ،والوجود ،والسمع،والقدم ،والساق ،وغري ذلك.
 -ويثّل للصفات الفعلية :ابلنزول ،والرضى والغضب ،وحنو ذلك.

 .1845هل إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه بني اخلالق واملخلوق؟
اإلثبات هلا ال يستلزم التشبيه ،إن كان األمر وفق اإلثبات الشرعي هلا.
وابتعادا عن وقوع
حذرا
ً
 .1846ما القول مع من ال يتكلم عن الصفات الذاتية هلل ً
التشبيه؟
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هذا حذر ف غري حمله! ألنه مل يقع عند الصحابة  عندما أخريهم هبا النيب
ﷺ  ،ألهنم عرفوا ما يليق ابهلل تعاىل ،ومبا يناسب املخلوق.
 .1847هل التشابه يف الصفات يستلزم التشابه من كل وجه فيها بني املخلوق
واخلالق؟
ال ،فالتشابه ابألمساء ال يستلزم التشابه ابملسميات واحلقائق بني اخلالق
واملخلوق.

املطلب الثان :أمثلة لصفات ثبوتية هلل سبحانه.
 /1صفة ( النفس).
 .1848ما مذهب أهل السنة يف صفة (النفس) هلل تعاىل؟
يعتقدون أن هلل تعاىل نفساً الئقة جبالله ،ليست كأنفس املخلوقني.
 .1849هل االتفاق يف االسم فيه داللة على املشاهبة؟
ال ،إذ جمرد اتفاق اسم (نفسه) مع أسم (نفسنا) يف املسمى ال يستلزم
اتفاقهما يف كيفياهتما.
 .1850ما الدليل على هذا التقرير من القرآن الكرمي؟
الدليل على هذا:
 قوله تعاىل :وإِذَا جاء َك الَّ ِذ ِ ِ ِب َربّ ُك ْم
ين يُ ْؤمنُو َن ِبايتنَا فَ ُق ْل َسال ٌم َعلَْي ُك ْم َكتَ َ
َ
َ ََ
َعلَى نَ ْف ِس ِه الَّر ْمحَة} (األنعام ،)54:فقد أضاف النفس إليه وهي ال تقوم
بذاهتا ،فدل ذلك على أهنا إضافة صفة إىل موصوف ،وتقدس عن أن
تكون نفسه كنفس خلقه.
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ِ
ك
اصطَنَ ْعتُ َ
 قال تعاىل لكليمه موسى ﷺُ {:مثَّ جْئ َت َعلَى قَ َد ٍر َاي ُمو َسى َو ْ
لِنَ ْف ِسي} (طه  ،)40،41فثبت أن هلل نفساً.
أتدب به عيسى مع ربه{:تَ ْعلَ ُم َما ِيف نَ ْف ِسي َوال أَ ْعلَ ُم َما ِيف
 قال تعاىل مبا ّك} (املائدة )116:فثبت هلل نفساً إثبااتً بال متثيل ،ونزهه عن مماثلة
نَ ْف ِس َ
خلقه فيها تنزيهاً بال تعطيل.
 .1851ما الدليل على هذا التقرير من السنة النبوية؟
 عن أيب هريرة  قال :قال الرسول ﷺ( :يقول هللا تعاىل :أَ َان ِعْن َد ظَ ِّنَعْب ِدي ِيبَ ،وأ ََان َم َعهُ إِ َذا ذَ َكَرِين ،فَِإ ْن ذَ َكَرِين ِيف نَ ْف ِس ِه ذَ َك ْرتُهُ ِيف نَ ْف ِسي،
وإِ ْن ذَ َكرِين ِيف م ٍَإل ذَ َكرتُه ِيف م ٍَإل خ ٍري ِمْن هم ،وإِ ْن تَ َقَّرب إِ ََّ ِ
ت
يل بِش ٍْرب تَ َقَّربْ ُ
َ
َ
ْ ُ َ َْ ُ ْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب إِ ََّ
يل ذ َر ً
إِلَْيه ذ َر ً
اعا تَ َقَّربْ ُ
ت إِلَْيه َاب ًعاَ ،وإِ ْن أ ََاتِين يَْشي أَتَ ْي تُهُ
اعاَ ،وإِ ْن تَ َقَّر َ
َه ْرَولَةً) رواه البخاري ( ،)7405ومسلم ( ،.)2675وإضافة النفس هنا إضافة
ٍ
صفة إىل موصوف.
 وعن أيب هريرة  أن رسول هللا ﷺ قال( :ملا قضى هللا اخللق كتب كتاابًعلى نفسه ،فهو عنده فوق العرش :أن رمحيت سبقت غضيب) رواه البخاري
( ،)3194ومسلم ()2751

 .1852هل أمجع أهل السنة على ثبوت هذه الصفة هلل تعاىل؟
نعم ،فقد مت اإلمجاع منهم على إثبات النفس هلل تعاىل على ما يليق جبالله
وعظمته ،وهي من الصفات الذاتية اليت ال تنفك عن هللا تعاىل.

601

 /2صفة العلم.
 .1853ما مذهب أهل السنة يف علم هللا تعاىل؟
موصوف ابلعلم الكامل الشامل الذي مل
يعتقدون اعتقاداً جازما أن هللا تعاىل
ٌ
يسبق جبهل ،وهو يعلم ما كان وما يكون ،وما مل يكن لو كان كيف يكون.
 .1854هل صفة (العلم) من الصفات الذاتية أم الفعلية؟
هي من الصفات الذاتية اليت ال تنفك عن هللا تعاىل أزالً وأبداً.
 .1855ما األدلة على هذا التقرير من القرآن الكرمي؟
السماو ِ
ات َوَما ِيف ْاألَْر ِ
ض َما يَ ُكو ُن
 قال تعاىل{:أََملْ تَ َر أَ َّن َّاللَ يَ ْعلَ ُم َما ِيف َّ َ َ
ِم ْن َْجن َوى ثَالثٍَة إَِّال ُه َو َرابِعُ ُه ْم} (اجملادلة...... )7:اآلية.
ِ
 وقال تعاىل {:و ِعْن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِب َال يَ ْعلَ ُم َها إَّال ُه َو َويَ ْعلَ ُم َما ِيف الْ َِربّ
َ
ط ِمن ورقٍَة إَِّال ي علَمها وَال حبَّ ٍة ِيف ظُلُم ِ
ات ْاأل َْر ِ
ض َوَال
َْ ُ َ َ َ
َوالْبَ ْح ِر َوَما تَ ْس ُق ُ ْ َ َ
َ
س إَِّال ِيف كِتَ ٍ
اب ُمبِ ٍ
َرطْ ٍ
ب َوَال َايبِ ٍ
ني} (األنعام.)59:
ض ُع إَِّال بِعِْل ِم ِه} (فاطر.)11:
 وقال تعاىلَ {:وَما َْحت ِم ُل ِم ْن أُنْثَى َوال تَ َ .1856ما األدلة على هذا التقرير من السنة النبوية؟
 يف حديث االستخارة الطويل( :اللهم إين أستخريك بعلمك الغيب...احلديث) .رواه البخاري (.)1109
 وعن ابن عمر  أن النيب ﷺ قال( :مفاتح الغيب مخس ال يعلمهن إالث َويَ ْعلَ ُم َما ِيف
هللا مث قرأ هذه اآلية{:إِ َّن َّ
اللَ ِعْن َدهُ ِع ْل ُم َّ
اع ِة َويُنَ ِّزُل الْغَْي َ
الس َ
ِ
ِ
ْسب َغ ًدا وَما تَ ْد ِري نَ ْف ِ
ِ
ي أَْر ٍ
ض
س أبَ ِّ
َ
س َما َذا تَك ُ
ٌ
ا ْألَْر َحام َوَما تَ ْدري نَ ْف ٌ
602

اللَ َعلِ ٌيم َخبِريٌ}
وت إِ َّن َّ
متَُ ُ
 وعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :سبق علم هللا يف خلقه فهم1
صائرون إليه).
(لقمان )34:رواه البخاري (.)4420

 .1857هل د ّل العقل على هذا املعتقد؟
نعم دل عليها العقل أيضاً ،وذلك من وجوه:
األول :أن العلم يف حد ذاته صفة كمال يف املخلوق ال نقص فيه ،وقد تقرر يف
القواعد أن ما كان صفة كمال يف املخلوق ال نقص فيها بوجه فاخلالق
أوىل هبا.
الثاين :أن هللا تعاىل هو الذي أعطى املخلوق هذه الصفة اليت هي كمال يف
ذاهتا ،ومعطي الكمال أوىل ابلكمال.
الثالث :أنه يستحيل أن يوجد هذا الكون العظيم على هذا النسق الرفيع
والنظام البديع وهو غري متصف ابلعلم .
 .1858هل استدل العلماء على صفة العلم للرد على املبتدعة؟

نعم ،قد أشتد نكري السلف على من أنكرها ،حىت قالوا( :انظروهم ابلعلم ،فإن
أ ّقروا به خصموا ،وإن جحدوا كفروا).
وقال اإلمام أمحد" :فإن قال اجلهمي ليس له علم كفر ،وإن قال له علم حمدث
كفر؛ حيث زعم أن هللا كان يف وقت من األوقات ال يعلم حىت أحدث له
2
علماً فعُلّم).

 - 1أخرجه الاللكائي يف شرح السنة ( ،)404 /3الرد على اجلهمية للدارمي ()217
 - 2الرد على الزاندقة لإلمام أمحد (ص)42:
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 /3صفة الوجه
 .1859ما املعتقد الصحيح يف صفة الوجه؟
أن نعتقد أن هلل تعاىل وجهاً يليق جبالله وعظمته.
 .1860هل هو من صفات الذات أم الفعل؟
نعم ،هو من صفاته الذاتية.

 .1861ما األدلة على هذه الصفة من القرآن الكرمي؟
ج َهه} (القصص.)88:
 قال تعاىلُ {:ك ّل َش ْي ٍء َهالِ ٌك إَِّال َو ْ
اجلََال ِل َوا ِْإل ْكراِم } (الرمحن)27:
ك ذُو ْ
 وقال تعاىلَ {:ويَْب َقى َو ْجهُ َربِّ ََ
يدو َن
ك َم َع الَّ ِذي َن يَ ْدعُو َن َرَّهبُْم ِابلْغَ َداةِ َوالْ َع ِش ِّي يُِر ُ
صِ ْرب نَ ْف َس َ
 وقال تعاىلَ {:وا ْج َههُ}(الكهف.)28:
َو ْ

 .1862ما األدلة على هذا التقرير من السنة النبوية؟
 عن أيب موسى األشعري  قال :قال رسول هللا ﷺ( :إن هللا ال ينام ،والينبغي له أن ينام ،خيفض القسط ويرفعه ،يرفع إليه عمل الليل قبل عمل
النهار ،وعمل النهار قبل عمل الليل ،حجابه النور لو كشفه ألحرقت
رواه مسلم ()179
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)
ك
 وعن عمار بن ايسر  أنه مسع النيب ﷺ يدعو يقول ( :اللَّ ُه َّم بِعِْل ِم َك َعلَى ا ْخلَْل ِق...وفيه :وأسألك لذة النظر إىل وجهك) .رواه
بَ ،وقُ ْد َرتِ َ
الْغَْي َ
النسائي(.)1305

 وعن شقيق قال :كنا عند حذيفه  فقام شبث بن ربعي فصلّى فبصقبني يديه ،فقال له حذيفة « :اي شبث .ال تبصق بني يديك ،وال عن
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يينك ،فإن عن يينك كاتب احلسنات ،ولكن عن يسارك أو من ورائك،
فإن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ،مث قام إىل الصالة أقبل هللا عليه
بوجهه فيناجيه ،فال ينصرف عنه حىت ينصرف عنه ،أو ُيدث حدث
سوء»  .مصنف عبدالرزاق للصنعاين ()1689
 .1863ماذا قال املبتدعة يف هذه الصفة؟

قالوا :إن لفظ الوجه الوارد ال يُقصد به إثبات صفة ،وإمنا املراد به الذات.

 .1864كيف الرد عليهم؟
يُقال هلم :جوابنا على هذا التحريف من وجوه:

األول :أنه خمالف ملنهج السلف وما أمجعوا عليه ،وما خالف منهجهم

ابطل مردود.
وإمجاعهم فهو ٌ

أبدا أن يكون الصحابة والتابعني يف معزل عن فهم ما أنزل
الثان :ال يتصور ً
عليهم ،ويفهمه هؤالء الضالون ،هذا ما ال يقوله عاقل يعلم ما يقول،
فضالً عن كونه مسلماً.
الثالث :أنه خمالف ملا يظهر من داللة النصوص ،فإن هذه األدلة قد أضافت
الوجه إىل هللا تعاىل إضافة الصفة إىل املوصوف ،واالنصراف عن هذا
الظاهر املتبادر للفهم السليم ال جيوز إال مبقتضى دليل صارف ،وليس
مثة دليل يصرفنا عن األصل والظاهر واحلقيقة ،فوجب البقاء عليه.
الرابع :القول هلم :إنكم فررمت من إثبات الوجه هلل تعاىل خوفاً من مماثلة هللا
خبلقه ألن هلم وجوهاً ،وقلتم إنه الذات ،فنقول :أوليست لنا ذوات؟
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ابلطبع نعم .إذاً قد فررمت من شيء ووقعتم يف مثله.
فإن قالوا :حنن نقول هي ذات ليست كالذوات! فنقول :قولوا هذا
القول يف الوجه ،وقد تقرر أن القول يف الصفات فرع عن القول يف
الذات.
اخلامس :قال البيهقي« :وهذه صفات طريق إثباهتا السمع ،فَنُثْيِتُها لورود
خري الصادق هبا ،وال نكيّفها ،قال هللا تبارك وتعاىل« :ويبقى وجه
ربك ذو اجلالل واإلكرام» فأضاف الوجه إىل الذات ،وأضاف النعت
إىل الوجه ،فقال« :ذو اجلالل واإلكرام» ولو كان ذكر الوجه صلة –
(أي :زايدة) ،ومل يكن للذات صفة لقال :ذي اجلالل واإلكرام .فلم ا
1
قال :ذو اجلالل واإلكرام علمنا أنه نعت للوجه ،وهو صفة للذات».

 /4صفة اليد.
 .1865ما املعتقد الصحيح يف صفة اليد؟
ثنتني الئقتني جبالله ،ال متاثل أيدي املخلوقني.
أن نعتقد أن هلل تعاىل يديْن ا ْ
 .1866هل وجود املشاهبة يف االسم يستلزم املشاهبة من مجيع اجلوانب؟
املسمى.
ال يستلزم ،إذ جمرد االتفاق يف االسم ال يستلزم االتفاق يف ّ
 .1867هل هي صفة ذاتيّة أو فعلية؟
مها من الصفات الذاتية اليت ال تنفك عنه جل وعال أزالً وال أبداً ،وأهنما
كريتان مبسوطتان ابلعطاء والنعم.
 - 1االعتقاد للبيهقي ()88
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 .1868ما األدلة على إثبات هذه الصفة هلل تعاىل من القرآن الكرمي؟
قال تعاىل{:بل ي َداه مبسوطَتَ ِ
ان} (املائدة)64 :
َ ْ َ ُ َْ ُ
ِ
ي} (ص)75:
ت بِيَ َد َّ
وقال تعاىل {:ل َما َخلَ ْق ُ
الل ح َّق قَ ْد ِرهِ و ْاألَرض َِ
ضتُهُ يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة
مجيعاً قَ ْب َ
َ ْ ُ
وقال تعاىلَ {:وَما قَ َد ُروا ََّ َ
كو َن} (الزمر)67:
ت بِيَ ِمينِ ِه ُسْب َحانَهُ َوتَ َع َاىل َع َّما يُ ْش ِرُ
ات َمطْ ِوَّاي ٌ
َوال َّس َما َو ُ
 .1869ما األدلة على إثبات هذه الصفة هلل تعاىل من السنة النبوية؟
من تلك األدلة:
 عن أيب هريرة  يف ذكر حماجة موسى آلدم عليهما الصالة والسالم وفيهاللُ بِيَ ِدهَِ ،ونَ َف َخ
ك َّ
ت أَبُو البَ َش ِرَ ،خلَ َق َ
أن موسى ﷺ قالَ ( :اي آ َد ُم أَنْ َ
ِ
يك ِمن ر ِ
وح ِه....احلديث ) .رواه البخاري ( ،)3340ومسلم ()193
ف َ ُْ
 عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ « :ملا خلق هللا اخللق كتببيده على نفسه إن رمحيت تغلب غضيب» .رواه البخاري ( ،)7404ومسلم
(.)2751

َّق بِ َع ْد ِل متََْرةٍ ِم ْن
صد َ
 عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺَ « :م ْن تَ َب ،والَ يَ ْقبَل َّ ِ ِ
ٍ ٍِ
اللَ يَتَ َقبَّ لُ َها بِيَ ِمينِ ِهُ ،مثَّ يَُربِّ َيها
بَ ،وإِ َّن َّ
َك ْسب طَيّ َ
اللُ إَّال الطَّيّ َ
ُ
احبِ ِ
لِص ِ
ِ
كو َن ِمثْل اجلَبَ ِل» رواه البخاري
ت
ىت
ح
،
ه
و
ل
ف
م
ك
د
َح
أ
يب
ر
ي
ا
م
ك
،
ه
ُ
ُ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
( ،)1410ومسلم ( ،)1014ويف رواية« :فيقع يف كف الرمحن ».
 .1870هل اتفق علماء أهل السنة على هذا القول يف هذه الصفة؟

نعم ،قد اتفقوا على إثبات هذه الصفة هلل تعاىل من غري حتريف ،وال تعطيل،
وال متثيل ،وال تكييف ،ألن هللا تعاىل ليس كمثله شيء وهو السميع البصري.
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 .1871ماذا قال غريهم يف هذه الصفة؟

جاء النفي منهم هلذه الصفة ،وقالوا :املراد هبا القدرة ،أو النعمة.

 .1872كيف اجلواب عليهم؟
اجلواب عليهم من وجوه:
األول :أنه خالف منهج السلف.
الثان :أنه ال دليل على هذا الصرف ،فهو يف حقيقته حتريف.
خمالف ملا ظهر من األدلة.
الثالث :أنه ٌ

الرابع :أن ذلك ممتنع كل االمتناع يف قوله{:بل ي َداه مبسوطَتَ ِ
ان} ،وقوله
َ ْ َ ُ َْ ُ
ِ
ي} فإن ال ُقدرة والنعمة ال يصح أن أتيت
ت بِيَ َد َّ
تعاىل{:ل َما َخلَ ْق ُ
مثناة.

اخلامس :لو كان املراد ابليد القدرة ،ملا كان آلدم فضل على إبليس لعنه هللا،
إذ أن إبليس ُخلق بقدرة هللا تعاىل وكذا آدم وفق ما اعتقدوا.
 .1873هل اليدان هلل كالمها ميني؟

اتفق أهل السنة على إثبات اليدين هلل تعاىل ،وأهنما يني يف البذل والعطاء
واإلنفاق ،وأن إحدامها يني يف االسم أيضاً.

 .1874ما قول العلماء يف مسمى اليد األخرى؟
اختلفوا يف أسم اليد األخرى على قولني:
 فاألكثر على أهنا يني يف االسم أيضاً ،واستدلوا على ذلك ابحلديث الذيفيه ( وكلتا يدي ريب يني مباركة) ،وحبديث« :وكلتا يديه يني» رواه مسلم
(.)1827
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 ذهب بعضهم إىل أهنا مشال يف االسم فقط ،لكنها يني يف البذل والعطاء،أي هي يني يف اخلري والربكة ،استدالال حبديث ابن عمر " :يقبض
هللا تعاىل مساواته فيأخذهن بيمينه ،مث يهزه ّن فيقول :أان امللك أين
هن بشماله ،فيهزهن
اجلبارون أين املتكربون ،مث يطوي األرضني فيأخذ ّ
ويقول :أان امللك أين اجلبارون أين املتكربون) رواه مسلم (.)2788
 .1875لقد وردت صفة اليد يف األدلة مفردة ومثناة وجمموعة ،ما األدلة؟
ِ
ك ).
أما صفة اليد مفردة ،ففي قوله تعاىل ( :بِيَدهِ الْ ُم ْل ُ
وأما ورودها مثناة ،ففي قوله تعاىل ( :بَ ْل يَ َداهُ َمْب ُسوطَتَا ِن ).
ِ
ت أَيْ ِدينَا ).
وأما ورودها جمموعة ،ففي قوله تعاىل ( :ممَّا َع ِملَ ْ
 .1876كيف اجلمع بينها؟
وجه اجلمع بينهما أن يُقال:
 أما ورودمها مثناة ،فال إشكال فيه ألن أهل السنة اثبتوا هلل تعاىل يديْناثنتني على ما يليق به جل وعال.
 وأما ورودمها مفردة ،فال إشكال فيه أيضاً ،ألهنما ملا أفردات أضيفتا فهمايعم ،فيعم اللفظ
مفرد مضاف ،وقد تقرر يف األصول أن املفرد املضاف ّ
كل ما هلل من يد ،وقد سبق أهنما اثنتان.
 وأما ورودمها جمموعة ،فإن النون هنا ليست نون اجلمع ،وإمنا هي نوناملعظّم نفسه ،كقول امللك ملن أعطاه شيئاً« :قد أعطيناك هذا أبيدينا»،
وإذا رأى امللك شيئاً و ُسئل عنه فإنه يقول« :قد رأيناه أبعيننا» وحنو
ذلك ،فهذه النون هي نون املعظم نفسه ،وليست نون اجلمع.
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 / 5صفة (الكف).
 .1877هل يُوصف هللا تعاىل بــأن له (الكف)؟
نعم له ذلك سبحانه ،فنحن نصف هللا تعاىل أبن له كفاً يليق جبالله وعظمته،
ال متاثل كفوفنا.
 .1878ما الدليل على ثبوت هذه الصفة هلل تعاىل؟

الدليل على ذلك
 حديث أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :إن أحدكم ليتصدقابلتمرة إذا كانت من الطيب وال يقبل هللا إال طيباً ،فيجعلها الرمحن يف
كفه ،فريبيها كما يريب أحدكم مهره أو فصيلة ،حىت تعود يف يده مثل
اجلبل) رواه أمحد ( ،)8961وابن حبان ( ،)3318والشاهد من قوله" :يف كفه"
ففيه إضافة الكف هلل تعاىل.
 حديث اختصام املأل األعلى ،من حديث معاذ ( :رأيت ريب يفأحسن صورة ...فرأيته وضع كفه بني كتفي ،حىت وجدت برد أانمله يف
صدري) .رواه أمحد()3484والتمذي( )3235وصححه األلباين يف التمذي
(.)3234

 /6صفة (األصابع)
 .1879ما مذهب أهل السنة يف صفة األصابع؟
يعتقدون أن هلل أصابع تليق جبالله وعظمته ،وأهنا من الصفات الذاتية له جل
وعال ،مع مالحظة أن االتفاق يف االسم ال يستلزم االتفاق يف املسمى.
 .1880ما األدلة على ثبوت تلك الصفة هلل تعاىل؟
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األدلة على ذلك:
 ما يف الصحيحني من حديث عبد هللا بن مسعود  قال :أتى النيب ﷺرجل من اليهود فقال :اي حممد إن هللا جيعل السماوات على إصبع،
واألراضني على إصبع ،واجلبال والشجر على إصبع ،فيهزهن فيقول :أان
امللك .قال :فضحك النيب ﷺ حىت بدت نواجذه تصديقاً ملا يقول
الل ح َّق قَ ْد ِرهِ و ْاألَرض َِ
ضتُهُ يَ ْوَم الْ ِقيَا َم ِة
مجيعاً قَ ْب َ
َ ْ ُ
الرجل ،مث قرأَ {:وَما قَ َد ُروا ََّ َ
كو َن}(الزمر )67 :رواه
ت بِيَ ِمينِ ِه ُسْب َحانَهُ َوتَ َع َاىل َع َّما يُ ْش ِرُ
َو َّ
ات َمطْ ِوَّاي ٌ
الس َم َاو ُ
مسلم (.)2786

 عن عبد هللا بن عمرو  أن النيب ﷺ قال ":إن قلوب بين آدم كلها بنيٍ
كقلب واحد يصرفه كيف يشاء" ،مث قال:
إصبعني من أصابع الرمحن
مصرف القلوب صرف قلوبنا إىل طاعتك" .رواه مسلم ()2654
"اللهم ّ
 /7صفة (العني)
 .1881ما مذهب أهل السنة يف صفة (العني)؟
جل وعال ،وأهنا ال متاثل أعني
يعتقدون أن هلل عين ْني ْ
اثنتني ذاتيتني الئقت ْني به ّ
العباد ،واالتفاق يف االسم ال يستلزم االتفاق يف املسمى.
 .1882ما األدلة الدالة على ثبوت الصفة الكرمية هلل من القرآن الكرمي؟
جت ِري ِأبَ ْعيُنِنَا} (القمر)14:
قال تعاىلَْ {:
ِ
صنَ َع َعلَى َعْي ِين} (ط ه)39:
وقال تعاىلَ {:ولتُ ْ
وقال تعاىل{:واصنَ ِع الْ ُف ْل َ ِ
حيِنَا} (هود)37 :
َ ْ
ك ِأبَ ْعيُننَا َوَو ْ
وقال تعاىل{:وا ِ
َعيُنِنَا} (الطور)48:
َّك ِأب ْ
ك فَِإن َ
صِ ْرب حلُ ْك ِم َربِّ َ
َ ْ
611

 .1883هل ورد اإلثبات هلا يف السنة النبوية؟

ِ
س
نعم ،فعن ابن عمر  أن رسول هللا ﷺ قال( :إ َّن هللاَ تَبَ َارَك َوتَ َع َاىل لَْي َ
ِ
ِ
ِ
ال أ َْعورَ ،ع ْ ِ
كأَ َّن َعْي نَهُ ِعنَ بَةٌ طَافِيَةٌ) رواه
يح الد َّ
ني الْيُ ْم َىن َ
َّج َ َ ُ
أب َْع َوَر ،أََال إ َّن الْ َمس َ
البخاري ( ،)3439ومسلم ( ،.)169فنفي العور عنه جل وعال دليل على أن له
عينني اثنتني الئقتني به جل وعال.

 .1884هل اتفق علماء أهل السنة على هذا االعتقاد؟
نعم ،فقد أمجع أهل السنة على إثبات ذلك.
 .1885هل وردت صفة العني فقط مفردة؟
ال ،فقد وردت يف حاالت ثالث:
ِ
صنَ َع َعلَى َعْي ِين} (طه)39:
 صفة العني مفردة ،ففي قوله تعاىلَ {:ولتُ ْجت ِري ِأبَ ْعيُنِنَا } (القمر)14:
 ورودها جمموعة ،ففي قوله تعاىلَْ {: .1886كيف اجلمع بينها؟
وجه اجلمع بينهما أن يُقال وفق ما قيل يف إثبات اليدين له سبحانه.
 /8صفة (القدم والرجل والساق)
 .1887ما مذهب أهل السنة يف صفة القدم والرجل والساق هلل تعاىل؟
يعتقدون أن هلل قدماً ورجالً وساقاً الئقة جبالله وعظمته ،وابتفاقهم أهنا ال
متاثل املعهود من صفاتنا.
 .1888هناك من يكون يف حرج يف إثبات هذه الصفات خوفا من التشبيه بني
اخلالق واملخلوق؟
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ال تثريب على من أثبت ما أثبتته األدلة ،وقال مبا قالت به النصوص مع علم
املعىن واجلهل ابلكيفية ،وال حرج أن نقول كما قال النيب ﷺ ،وأن نثبت لربنا
ما أثبته له أعلم اخللق به ﷺ.
 .1889ما األدلة على ثبوت هذه الصفات الكرمية هلل تعاىل؟
من األدلة على ثبوت هذه الصفة هلل تعاىل:
ول:
 عن أنس بن مالك  قال :قال رسول هللا ﷺ ":الَ تَ َز ُال َج َهن َُّم تَ ُق ٍُ
ك،
ب العَِّزةِ فِ َيها قَ َد َمهُ ،فَتَ ُق ُ
ض َع َر ّ
ول :قَ ْط قَ ْط َو ِعَّزتِ َ
َه ْل ِم ْن َم ِزيدَ ،ح َّىت يَ َ
ض َها إِ َىل بَ ْع ٍ
ض " .رواه البخاري ( ،)6661ومسلم ( ،)2848فقد
َويُْزَوى بَ ْع ُ
أضاف الرجل والقدم إليه إضافة الصفة إىل املوصوف.
 عن أيب سعيد  أن رسول هللا ﷺ قال ":افتخرت اجلنة والنار.....فذكر احلديث وفيه ....فيلقى يف النار أهلها فتقول :هل من مزيد؟
قال :ويلقى فيها وهي تقول هل من مزيد ،قال :فيلقى فيها ،وهي تقول:
هل من مزيد ،حىت أيتيها هللا عز وجل فيضع عليها قدمه فتنزوي وتقول:
قدين قدين  ...احلديث ) .رواه أمحد (.)11099
 ويف حديث أيب سعيد  الطويل ...وفيه ( :فيكشف رب العزة عنساقه ،فيسجد له كل من كان يسجد يف الدنيا ،ويبقى من كان يسجد
مسعة ،فيذهب كما يسجد ،فينقلب ظهره طبقاً واحداً ) .رواه
رايءً و ُ
البخاري (.)4919

 /9صفة (الكالم)
 .1890ما مذهب أهل السنة يف صفة الكالم؟
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يعتقدون أن هللا تعاىل موصوف ابلكالم ،فهو جل وعال يتكلم مبا شاء،
كيفما شاء ومىت شاء ،وأن كالمه جل وعال حبرف وصوت يسمعه من شاء
هللا أن يسمعه.
 .1891هل هو من صفات الذات أم الفعل؟
هو من صفات الذات ابعتبار أصل الصفة ،ومن صفات الفعل ابعتبار
آحاده وإفراده ،وهذا معىن قول أهل السنة ":كالم هللا قدمي النوع حادث
اآلحاد".
 .1892ما معىن التقرير السابق؟
أن صفة الكالم ابعتبار نوعها تع ّد من الصفات الذاتية ،ألن هللا مل يزل وال
يزال متكلماً ،فكالمه من كماله الواجب له سبحانه.
وابعتبار آحاد الكالم ،أي ابعتبار الكالم املعني الذي يتكلم به سبحانه مىت
شاء ،فهو من الصفات الفعلية ،ألنه كان مبشيئته سبحانه.
 .1893ما األدلة املثبتة هلذه الصفة الكرمية؟

األدلة كثرية ،ومن ذلك:
كلِيماً} (النساء)164:
 قال تعاىلَ {:وَكلَّ َم ا َّللُ ُمو َسى تَ ْ وقال{:وَمتَّ ِك ِص ْدقاً َو َع ْدالً ال ُمبَ ِّد َل لِ َكلِ َماتِِه َوُه َو ال َّس ِمي ُع
ت َربِّ َ
َ ْ
ت َكل َم ُ
الْ َعلِيم} (األنعام)115:
ُ
ِ
ِ
 وقال تعاىل{:وإِ ْن أ ِالم
َح ٌد م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ني ا ْستَ َج َارَك فَأَج ْرهُ َح َّىت يَ ْس َم َع َك َ
َ َ
ِ
َِّ ِ
ك ِأب َّ
َهنُْم قَ ْوٌم ال يَ ْعلَ ُمو َن} )التوبة.)6:
الل ُمثَّ أَبْل ْغهُ َمأْ َمنَهُ ذَل َ
ِ
ِ
الل إَِّال و ْحياً أَو ِمن ور ِاء ِحج ٍ
اب
 وقال تعاىلَ {:وَما َكا َن لبَ َش ٍر أَ ْن يُ َكلّ َمهُ َُّ َ ْ ْ َ َ َ614

أَو ي رِسل رسوالً فَي ِ
وح َي إبِِ ْذنِِه َما يَ َشاءُ إِنَّهُ َعلِ ٌّي َح ِكي ٌم}
ْ ُْ َ َ ُ ُ
 -وكل آية فيها :و(قال هللا) فإهنا دليل على إثبات هذه الصفة.

(الشورى.)51:

 .1894ماذا ورد يف السنة النبوية من تقرير هلذه الصفة املباركة هلل تعاىل؟
 أن النيب ﷺ قال( :ما منكم من أحد إال وسيكلمه ربه ليس بينه وبينهترمجان) .رواه البخاري (.)6539
 قال النيب ﷺ( :من نزل منزالً فقال :أعوذ بكلمات هللا التامات من شرما خلق ،مل يضره شيء حىت يرحل عن منزله ذلك) .رواه مسلم (.)2708
دل ذلك على أن هللا موصوف ابلكالم ،وأنه ليس مبخلوق إذ ال تصح
ف ّ
االستعاذة مبخلوق ،فلما استعاذ بكلمات هللا التامات د ّل ذلك على أهنا
ليست مبخلوقة.
 وعن أيب سعيد اخلدري  قال :قال رسول هللا ﷺ( :يقول هللا تعاىل يومالقيامة  :اي آدم؟ فيقول :لبيك وسعديك ،فينادي بصوت إن هللا أيمرك
أن خترج بعث النار) .رواه البخاري ( .)7483والشاهد منه" :يقول هللا"،
وكذلك" :فينادي بصوت" ،فإن فيه أن كالم هللا تعاىل بصوت.
 .1895ما األدلة من كالم الصحابة  وسلف األمة على إثبات هذه الصفة؟
 عن ينار بن مكرم وكانت له صحبة ،أن أاب بكر  خاطر قوماً من أهلمكة على أن الروم تغلب فارس ،فغلبت الروم ،فن زلت{:ال م غُلِب ِ
ت
َ
وم} (الروم )2-1:فأتى قريشاً فقرأها عليهم ،فقالوا :كالمك هذا؟ قال:
الّر ُ
( ليس بكالمي ،وال كالم صاحيب ،ولكنه كالم هللا عز وجل) .األمساء
والصفات للبيهقي (.)510
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 وعن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت يف قصة اإلفك ":وهللا ما كنت أظنأن هللا تعاىل ينزل براءيت وحياً يتلى ،ولشأين يف نفسي كان أحقر من أن
يف أبمر يتلى .)....رواه البخاري (.)4750
يتكلم هللا َّ
 عن قروة بن نوفل األشجعي قال ( :كنت جاراً خلباب ،فخرجنا يوماً منتقرب إىل هللا ما استطعت،
املسجد وهو آخذ بيدي فقال" :اي هناهّ ،
فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كالمه .يعين القرآن" .السنة
لعبدهللا بن أمحد (.)96

 .1896ما الداللة العقلية على اتصاف هللا سبحانه بصفة الكالم؟
من األدلة على هذا:
 الكالم من حيث هو يعترب من صفات الكمال ،ألن نقيضها نقص وهوالبكم واخلرس ،وهذه الصفة  -أعين البكم واخلرس -لو اتصف هبا
نقصاً بيناً ،فكيف يصلح إثباهتا ملن له
املخلوق الضعيف العاجز كانت ً
الكمال يف املطلق سبحانه؟
حق
 قد تقرر عند أهل السنة أن كل كمال يف املخلوق ال نقص فيه فاهلل أ ّأن يوصف به ،ألنه واهب الكمال ومعطيه ،ومعطي الكمال أوىل
ابلكمال ،فلما كان يلزم من نفى الكالم عنه وصفه ابلنقص الذي هو
وجب إثباهتا على ما يليق جبالله وعظمته.
منزه عنه َ
 من األدلة املثبتة لبطالن إهلية األصنام واألحجار سلب الكالم عنها ،كماوه ْم إِ ْن َكانُوا
قال تعاىل عن إبراهيم {:قَ َ
اسأَلُ ُ
ال بَ ْل فَ َعلَهُ َكبِريُُه ْم َه َذا فَ ْ
ي ْن ِ
ط ُقو َن} (األنبياء.)63:
َ
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دل الدليل الفطري على إثبات هذه الصفة له سبحانه؟
 .1897هل ّ

نعم ،وبيان هذا أن الفطر السليمة اليت مل تتلوث بعلم الكالم املذموم ،تعتقد
أحقية هللا تعاىل بكل كمال وتن زيهه عن كل نقص ،وصفة الكالم من
الكمال ،فوجب إثباته هلل تعاىل.

 .1898ما عقيدة أهل السنة واجلماعة يف القرآن ،مع بيان ذلك ابألدلة من
الكتاب والسنة؟
عقيدهتم يف القرآن تتوجه إىل ثالث نقاط:
األوىل :أنه كالم هللا.
اللِ
ِ
 قال تعاىل {:وإِ ْن أ ِاستَ َج َارَك فَأ َِج ْرهُ َح َّىت يَ ْس َم َع َك َال َم َّ
َح ٌد م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ني ْ
َ َ
ِ
ِ
ك ِأب ََّهنُْم قَ ْوٌم َال يَ ْعلَ ُمو َن }(التوبة )6:واملراد حىت يسمع
ُمثَّ أَبْل ْغهُ َمأْ َمنَهُ َذل َ
القرآن فدل ذلك على أنه كالم هللا تعاىل.
فرق تعاىل هنا بني اخللق
 قال تعاىل{:أَال لَهُ ا ْخلَْل ُق َو ْاألَ ْم ُر} (األعراف )54:ف ّواألمر ،ومها صفتان من صفاته أضافهما إىل نفسه الكرية ،أما اخللق
ففعله ،أما األمر فقوله ،واألصل يف املتعاطفني التغاير إال بقرينه ،فبان
بذلك أن األمر غري خملوق واألمر هو القرآن.
الثان :أنه م ّنزل غري خملوق.
قال تعاىل{:تَ ْن ِزيل الْ ِكتا ِب ِمن َِّ
احل ِ
كي ِم} (الزمر)1:
ُ َ
الل الْ َع ِزي ِز َْ
َ
الثالث :أن القرآن من هللا بدأ ،وإليه يعود.
واملراد بقوهلم ( :منه بدأ ) ،أي أن هللا تعاىل هو الذي تكلم به ابتداءً ،كما
قال تعاىل{:قُل نََّزلَه روح الْ ُق ُد ِس ِمن ربِك ِاب ْحل ِق لِي ث بِ َّ ِ
ين َآمنُوا َوُه ًدى
ْ َّ َ َ ّ ُ َّ َ
ْ ُُ ُ
ت الذ َ
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ِ ِِ
ني}(النحل.)102:
َوبُ ْشَرى ل ْل ُم ْسلم َ
وكل آية فيها إثبات تنزيل القرآن من هللا تعاىل فهي دليل على أنه منه بدأ.
 .1899ما حكم السلف فيمن زعم أبن القرآن خملوق ،وليس كالم هللا؟
صرحوا بكفر من قال هبذه
اتفق أهل السنة على أن القرآن كالم سبحانه ،و ّ
املقولة.
 .1900ما أقوال السلف يف قضية الزعم أبن القرآن خملوق؟
 قال عمر بن دينار رمحه هللا تعاىل« :أدركت أصحاب النيب ﷺ فمن دوهنممنذ سبعني سنة يقولون :هللا اخلالق وما سواه خملوق والقرآن كالم هللا تعاىل
1
منه خرج وإليه يعود».
 قال إسحاق بن راهويه رمحه هللا تعاىل« :وقد أدرك عمرو بن دينار أجلةأصحاب النيب ﷺ ،مثل جابر بن عبدهللا وأيب سعيد اخلدري وعبدهللا بن عمر
وابن عباس وعبدهللا بن الزبري ،وأجلةً من التابعني وعلى هذا مضى صدر هذه
2
األمة» .
 قال معاوية بن عمار الذهيين" :قلت جلعفر -يعين ابن حممد :-إهنم يسألونعن القرآن خملوق هو؟ قال" :ليس خبالقٍ وال خملوق ،ولكنه كالم هللا عز
3
وجل».
 قال عبدهللا بن انفع« :كان مالك بن أنس إمام دار اهلجرة يقول " :كلم هللا - 1الرد على اجلهمية للدارمي ()344
 - 2رواه البيهقي (.)20886
 - 3الشريعة لالجري (ص.)159:
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موسى) ويقول( :القرآن كالم هللا) وكان يستفظع قول من يقول القرآن
1
خملوق».
2
 ُسئل سفيان بن عيينه عن القرآن فقال« :كالم هللا ،وليس مبخلوق». قال عبدهللا بن املبارك رمحه هللا تعاىل« :القرآن كالم هللا تعاىل ليس خبالق وال3
خملوق».
 .1901مقولة ( منه بدأ) هل فيها ر ّد على أحد من املخالفني؟
نعم ،قول السلف (منه بدأ) فيه رد على اجلهمية الذين قالوا :بدأ من غريه،
وقوهلم (وإليه يعود) فإنه يسرى به يف آخر الزمان من املصاحف والصدور فال
يبقى يف الصدور منه كلمة وال يف املصاحف منه حرف.
 .1902ما دليل هذا األمر؟
 عن أيب هريرة  قال( :يسرى على كتاب هللا ،فريفع إىل السماء فال يصبحيف األرض آية من القرآن وال من التوراة وال من اإلجنيل وال من الزبور ،وينتزع
من قلوب الرجال فيصبحون وال يدرون ما هو) .رواه احلاكم (.)8544
 وعن عبدهللا بن مسعود  قال ( :لينتزعن هذا القرآن من بني أظهركم)!فقال له شداد بن معقل :اي أاب عبدالرمحن كيف ينتزع وقد أثبتناه يف صدوران،
وأثبتناه يف مصاحفنا؟ فقال ابن مسعود « :يسرى عليه يف ليلة فال يبقى يف
قلب ٍ
عبد منه وال مصحف منه شيء ،ويصبح الناس فقراء كالبهائم» .مث قرأ
 - 1الشريعة لآلجري ()501/1
 - 2الشريعة لآلجري (ص)192:
 - 3اإلابنة الكربى البن بطة ()285 /5
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عبدهللا {:ولَئِن ِشْئ نَا لَنَ ْذه َّ ِ
ك بِِه َعلَْي نَا َوكِ ًيال}
ك ُمثَّ َال َِجت ُد لَ َ
ُب ِابلَّذي أ َْو َحْي نَا إِلَْي َ
ََ
َ ْ
(اإلسراء .)86:مصنف عبدالرزاق الصنعاين ()5980
 .1903ما أساس حجة من ذهب إىل القول أبن القرآن خملوق؟
ال دليل هلم على ذلك ،وإمنا هي خياالت وشبه تومهوها بفهمهم الفاسد ،فهم
يتبعون املتشابه ويتكون احملكم ،ويلوون أعناق األدلة وُيملوهنا ما ال حتتمل
لتتوافق مع قوهلم الفاسد البائر.
يصح أن يُقال إن بعض القرآن أفضل من بعض؟
 .1904هل ّ
هذا السؤال جممل ،وقد تقرر يف أجوبة كثرية أن اللفظ اجململ ُيتاج إىل
تفصيل ،وُيتاج هنا النظر العتبارين :ابعتبار املتكلم به ،وابعتبار داللته
ومعانيه ،فنقول:
 /1ابعتبار املتكلم به ،فهو ال يتفاضل ،ألن املتكلم به هو هللا تعاىل ،فالقرآن
كله حروفه ومعانيه من هللا تعاىل ،من الفاحتة إىل الناس فاملتكلم به واحد،
فهو هبذا االعتبار ال يتفاضل ألن التفاضل إمنا يكون بني شيئني أو أكثر،
فيقال :هذا أفضل من هذا ،والذي تكلم ابلقرآن هو هللا تعاىل وهو واحد
يف ذاته وصفاته جل وعال.
 /2ابعتبار داللة الكالم ،وما ُيمله من املعاين العظيمة ،فهو هبذا االعتبار
يتفاضل ،وقال الشيخ تقي الدين« :والصواب الذي عليه مجهور السلف
واألئمة أن بعض كالم هللا أفضل من بعض ،كما دل عليه الشرع
والعقل».

1

 - 1درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ()272 /7
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 .1905ما توضيح التفاضل من جهة الداللة؟
 عن ٍأنس قال« :كان النيب ﷺ يف مس ٍري له فنزل ،ونزل رجل إىل جانبه،
فالتفت إليه النيب ﷺ فقال( :أال أخربك أبفضل القرآن؟ قال فتال
عليهِ ِ ْ {:
ِ
ني} )  .رواه النسائي (.)8011
ب الْ َعالَم َ
احلَ ْم ُد َّلل َر ِّ
 عن أيب سعيد بن املعلى  قال :كنت أصلي يف املسجد فدعاين رسول هللاﷺ فلم أجبه ،فقلت :اي رسول هللا إين كنت أصلي! فقال( :أمل يقل هللا
استَ ِجيبُوا َِّللِ َولِلَّر ُسوِل إِذَا َد َعا ُكم} (األنفال )24:مث قال يل( :ألعلمنّك
تعاىلْ {:
سورة هي أعظم السور يف القرآن قبل أن خترج من املسجد) .مث أخذ بيدي،
فلما أراد أن خيرج قلت له :أمل تقل" :ألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف
القرآن"؟ فقال ِ ِ ْ ( :
ِ
ني هي السبع املثاين والقرآن العظيم
ب الْ َعالَم َ
احلَ ْم ُد َّلل َر ِّ
الذي أوتيته" .رواه البخاري (.)4474
ي آية
أيب بن كعب  قال :قال رسول هللا ﷺ( :اي أاب املنذر ،أتدري أ ّ
 عن ّمن كتاب هللا معك أعظم)؟ قال :قلت :هللا ورسوله أعلم .قال ﷺ( :اي أاب
اللُ َال إِلَهَ إَِّال ُه َو
ي آية من كتاب هللا معك أعظم؟) قلتَّ {:
املنذر أتدري أ ّ

وم}قال :فضرب يف صدري وقال ﷺ( :وهللا ،ليهنك العلم أاب
ْ
احلَ ّي الْ َقيّ ُ
املنذر) .رواه مسلم (.)810
َح ٌد}يرّددها
 عن أيب سعيد اخلدري  أن رجالً مسع رجالً يقرأ{:قُ ْل ُه َو َّاللُ أ َ
فلما أصبح جاء إىل رسول هللا ﷺ فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقاهلا ،فقال
رسول هللا ﷺ( :والذي نفسي بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن) .رواه البخاري
(.)5013
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 /10صفة (العلو)
 .1906ما مذهب أهل السنة يف صفة (العلو) إمجاالً؟
يعتقد أهل السنة أن هللا تعاىل له العلو املطلق يف ذاته وصفاته.
 .1907ماذا نعين املطلق يف الصفات؟

نعين أن كل صفة أثبتها النص له جل وعال فله كماهلا املطلق ج ّل وعال.

 .1908ما العلو الثابت هلل تعاىل؟
له سبحانه علو الذات ،واملكان ،واملكانة ،والقهر.
 .1909هل هذه من الصفات الذاتية هلل تعاىل؟

نعم ،هي من صفاته سبحانه الذاتية اليت ال تنفك عنه أزالً وأبداً.

 .1910هل وقع االختالف بني الناس يف هذه الصفة؟
نعم ،فهذه الصفة أشتد فيها خالف أهل القبلة ،وقد أفردها بعض أهل السنة
مبؤلفات؛ خاصة ككتاب العلو للعلي الغفار لإلمام الذهيب ،واجتماع اجليوش
اإلسالمية لإلمام ابن القيم ،وغريها من الكتب.
 .1911ما أوجه داللة النقل على إثبات هذه الصفة العظيمة؟
تنوعت الدالالت على إثبات هذه الصفة تنو ًعا داال على أن هللا تعاىل متصف
هبا ،وأمثلة ذلك:
ك ا ْألَ ْعلَى} )األعلى)1:
اس َم َربِّ َ
 التصريح هبا ،كقوله تعاىلَ {:سبِّ ِح ْالتصريح ابلفوقية ،لقوله تعاىلَ {:خيَافُو َن َرَّهبُْم ِم ْن فَ ْوقِ ِه ْم َويَ ْف َعلُو َن َما622

يُ ْؤَم ُرو َن}(النحل ،)50:ويف احلديث (لقد حكمت فيهم حبكم هللا من فوق
سبع مساوات ) رواه البخاري (.)3593
 التصريح أبن األشياء تنزل من عنده ،كقوله تعاىل{:إِ َّان َْحن ُن نََّزلْنَا ال ِّذ ْكَر َوإِ َّانحلَافِظُو َن} (احلجر.)9:
لَهُ َ
ِ
ص َع ُد الْ َكلِ ُم
 التصريح بصعود األشياء ورفعها إليه ،كقوله تعاىل{:إِلَْيه يَ ِْ
لصالِ ُح يَرْ فَعُهُ} (فاطر )10:وقوله تعاىل عن عيسى{:بَ ْل
ب َوالْ َع َم ُل ا َّ
الطَّيّ ُ
اللُ إِلَْي ِه} (النساء)15:
َرفَ َعهُ َّ
ِ
وح
 التصريح بعروج املالئكة واألمر إليه ،كقوله تعاىل{:تَ ْع ُر ُج الْ َمالئ َكةُ َوالّر ٍُ
ِ
ِ
ِ
ف َسنَ ٍة} (املعارج )4:وال تعرج إال ملن كان
ني أَلْ َ
إِلَْيه ِيف يَ ْوم َكا َن م ْق َد ُارهُ مخَْس َ
يف العلو.
 التصريح أبنه استوى على العرش ،والعرش هو سقف املخلوقات وأعالهاكما يف اآلايت اليت ذكرها يف إثبات صفة االستواء.
 التصريح أبنه يف السماء ،كقوله تعاىل{:أَأَِمْن تم من ِيف َّ ِِ
ف
الس َماء أَ ْن َخيْس َ
ُْ َ ْ
بِ ُكم ا ْألَر ِ ِ
ِ
السما ِء أَ ْن ي رِسل علَي ُكم ح ِ
اصباً
ُ ْ َ
ُْ َ َ ْ ْ َ
ض فَإ َذا ه َي متَُ ُ
ور أ َْم أَمْن تُ ْم َم ْن ِيف َّ َ
ف نَ ِذي ِر} (امللك.)17 16:
فَ َستَ ْعلَ ُمو َن َكْي َ
وكقول اجلارية ( :يف السماء ) وأقّرها النيب ﷺ وشهد هلا ابإليان.
 التصريح أبنه ترفع إليه األيدي يف الدعاء ،كحديث( :إِ َّن َربَّ ُك ْم تَبَ َارَكَوتَ َع َاىل َحيِ ٌّي َك ِرميٌ ،يَ ْستَ ْحيِي ِم ْن َعْب ِدهِ إِ َذا َرفَ َع يَ َديْ ِه إِلَْي ِه ،أَ ْن يَُرَّد ُمهَا ِص ْفًرا)
رواه أبو داود ( .)1488وال ترفع إال ملن كان يف العلو.
 التصريح أبنه ينزل إىل السماء الدنيا يف ثلث الليل اآلخر ،وال ينزل إال منكان يف العلو.
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 -اإلشارة احلسيه إليه إىل العلو ،كما أشار إليه من هو أعلم بربه وما جيب له

ويتنع عليه من مجيع البشر ملا كان يف عرفة ،قال هلم :إنكم مسؤولون
فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت .فرفع
إصبعه الكرية إىل السماء وينكبها إليهم ،قائالً( :اللهم اشهد ،اللهم
اشهد) رواه مسلم ( ،)1218فإهنا تدل داللة قطعية على إثبات هذه الصفة
هلل تعاىل.

 .1912هل هناك نصوص أخرى دالة على صفة العلو هلل ،وأنه يف السماء؟
 عن أنس  قال :كانت زينب تفتخر على أزواج النيب ﷺ وتقول:كن ،وزوجين هللا من فوق سبع مساوات" .رواه البخاري
جكن أهالي ّ
زو ّ
(.)7420

 عن حديث أيب هريرة  ( :ملا خلق هللا اخللق كتب كتاابً فهو عنده فوقالعرش :إن رمحيت تغلب غضيب) .رواه البخاري ( ،)7404ومسلم (.)2751
وقال ﷺ يف رقية املريض( :ربنا هللا الذي يف السماء ،تق ّدس امسك ،أمرك يفالسماء واألرض ،كما رمحتك يف السماء ،أنزل رمحتك يف األرض ،اغفر
لنا حوبنا وخطاايان ،أنت رب الطيبني أنزل رمحة من رمحتك ،وشفاء من
ربأَ ) .رواه أبو داود (.)3892
شفائك على هذا الوجع فَيَ ْ َ
 قال النيب ﷺ (:أال أتمنوين وأان أمني من يف السماء ) .رواه البخاري ()4351 عن عائشة أن النيب ﷺ قبل وفاته رفع يده أو إصبعه إىل السماء ،وقال:(يف الرفيق األعلى) .ثالاثً ،مث قضى" .رواه البخاري ()4438
 .1913هل دلت الفطرة على إثبات هذه الصفة؟
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نعم  ،من املتقرر يف الفطر السليمة اليت مل تتلوث بعض أهل الكالم ،أن هللا
تعاىل يف العلو ،ومثال ذلك:
إن من قام بقلبه حاجة ،وأراد أن يدعو هللا تعاىل بكشف حاجته وما به من
ضر ،جيد يف قلبه ضرورة طلب جهة العلو ،ولذلك جنده من حيث يشعر أو ال
يشعر يتجه ببصره ورأسه ويديه إىل السماء ،ألن فطرته تعلم جزماً أن مفرج

الكرابت وقاضي احلاجات يف العلو.

 .1914ما داللة العقل يف إثبات هذه الصفة؟
أما داللة العقل ،فمن وجوه:
السفل نقص ،واحملاذاة توجب
لسفل أو احملاذاة ،و ُ
األول :أن ضد العلو ا ُ
املساواة ،وهي نقص يف حق هللا تعاىل ،وهللا منزه عن النقص ،فحيث
انتفى السفل واحملايذة ثبت العلو وهو املطلوب.
الثان :أن البشر يستشرفون أن يكونوا يف العلو ،لعلمهم أهنا كمال ،ولذلك
جتد علية القوم من امللوك واألمراء يعلون بنياهنم ويكونون يف أعاله،
ويتشرف أحدهم إذا أجتمع رعيته يف الشوارع أن يشرف عليهم من أعال
ّ
شرفات قصره ليكلمهم وأيمرهم و ينهاهم.
وهلل املثل األعلى ،فهو ملك امللوك ،فحيث كان ذلك كماالً يف املخلوق،
فاخلالق أحق أن يتصف به ،ألن كل كما ٍل ثبت للمخلوق ال نقص فيه فاهلل
أحق ابالتصاف به.
 .1915هل هناك من أنكر هده الصفة؟
نعم ،أنكرها أغلب األشاعرة ،وكذلك املعتزلة.
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 .1916ما سبب هذا اإلنكار منه؟

تومهوا أن إثبات صفة العلو يستلزم التحديد ،أو يستلزم التجسيم ،أو يستلزم
التحيّز ،وهم يستعظمون أن يكون هللا يف حيز ،أو يف جهة ،أو أن يكون الرب
موصوفا جبهة أنه يف هذه الصفة.

 .1917ما بيان احلق هلم؟

يكن القول :أنه سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفة ،وال يلزم من ذلك ما ختيلوه،
بل هو فوق العباد كلهم ،ومع ذلك ال حتويه اجلهة اليت يشار إليها وال حتصره،
فإنه يف اجلهة العدمية ،وليس هناك حمذور من إثبات هذه اجلهة ،أو هذه
الصفة ،ومت توضيح األدلة سابقا على إثبات هذه الصفة املباركة هلل تعاىل.

 /11صفة االستواء
 .1918ما مذهب أهل السنة يف صفة االستواء؟
يعتقدون أن هللا تعاىل استوى على عرشه استواءً يليق جبالله وعظمته.
 .1919هل يُقال أبن صفة (االستواء) فيها أمر معلوم ،وآخر جمهول؟

وم معناه يف اللغة العربية ،لكنه جمهول يف
نعم ،فاستواء هللا تعاىل على عرشه معل ٌ
الكيف.
فلهذا واجب أن نقول أبنه استواء حقيقة على ما يليق جبالله وعظمته ،وتعاىل
سبحانه عن مماثلة خلقه يف شيء من صفاته.

 .1920هل االستواء من الصفات الذاتية؟
نعم ،االستواء من الصفات الذاتية.
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 .1921ما الدليل على ورود هذه الصفة هلل تعاىل؟

ورد إثبات ذلك هلل تعاىل يف سبع آايت من القرآن:
الل الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ض َوَما بَْي نَ ُه َما ِيف ِست َِّة أ ََّايٍم ُمثَّ
الس َما َوات َوا ْألَْر َ
َ َ
 قال تعاىلَُّ {:ا ْستَ َوى َعلَى الْ َع ْر ِ
ش} (السجدة.)4:
ٍ
الل الَّ ِذي رفَع َّ ِ
استَ َوى َعلَى
الس َم َاوات بِغَ ِْري َع َمد تَ َرْوَهنَا ُمثَّ ْ
ََ
 وقال تعاىلَُّ {:الْ َع ْر ِ
ش} (الرعد.)2:
ِ
ِ
ِِ
استَ َوى
 وقال تعاىلُ {:ه َو الَّذي َخلَ َق ال َّس َم َاوات َو ْاألَْر َض ِيف ستَّة أ ََّايٍم ُمثَّ ْ
َعلَى الْ َع ْر ِ
ش} (احلديد.)4:
 وقال تعاىل{:إِ َّن ربَّ ُكم َّ ِِ
ض ِيف ِستَّ ِة أ ََّايٍم ُمثَّ
اللُ الَّذي َخلَ َق ال َّس َما َوات َو ْاأل َْر َ
َ ُ
استَ َوى َعلَى الْ َع ْر ِ
ش} (األعراف)54:
ْ
استَ َوى} )ط ه)5:
 وقال تعاىل{:ا َّلر ْمحَ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْالل الَّ ِذي خلَق ا َّ ِ
ِ
ض ِيف ِست َِّة أََّايٍم ُمثَّ
لس َما َوات َو ْاألَْر َ
َ َ
 وقال تعاىل{:إ َّن َربَّ ُك ُم َُّاستَ َوى} َعلَى الْ َع ْر ِ
ش} (يونس)3:
ْ
 وقال تعاىل{:الَّ ِذي خلَق َّ ِض َوَما بَْي نَ ُه َما ِيف ِست َِّة أََّايٍم ُمثَّ
الس َم َاوات َو ْاألَْر َ
َ َ
ِ
خبِرياً } (الفرقان.)59:
ا ْستَ َوى َعلَى الْ َع ْر ِش َّ
اسأَ ْل بِه َ
الر ْمحَ ُن فَ ْ

 .1922هل أمجع علماء أهل السنة على هذه الصفة؟
نعم ،أمجعوا على إثبات هذه الصفة.
 .1923ما معان االستواء مطل ًقا يف لغة العرب؟

إن ورد مطلقاً ،فيكون مبعىن النُضج والكمال ،ومنه قوله تعاىلَ {:ولَ َّما بَلَ َغ أَ ُش َّدهُ
واستوى آتَ ْي نَاهُ ُحكْماً َو ِع ْلماً} أي ملا بلغ كماله ومتامه.
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 .1924ما معان االستواء يف لغة العرب لو جاء متعداي حبر ٍ
ف معه؟
 إذا ورد مقيداً ب (إىل) فيكون معناه القصد إبرادة اتمة ،ومنه قوله تعاىلُ {:مثَّا ْستَ َوى إِ َىل ال َّس َم ِاء َوِه َي ُد َخا ٌن} (فصلت )11:أي قصدها ابإلرادة التامة.
 إذا ورد مقيداً ب (الواو) ،فهو مبعىن املساواة ،ومنه قول العرب« :استوىاملاء واخلشبة» أي ساواها ،وقول البعض« :استوى حممد وبكر يف العلم»،
أي تساواي يف العلم.

 إذا ورد مقيداً ب ( على ) فإنه يكون مبعىن العلو واالستقرار والفوقية ،ومنهاآلايت السبع املذكورة سابقا.
 .1925ما العلّة يف إنكار كثري من الفرق هلذه الصفة مع ثبوهتا ابألدلة من القرآن
والسنة الصحيحة الصرحية املتواترة؟
العلّة يف ذلك أهنم تومهوا أن اإلثبات هلذه الصفة يسلتزم معها التشابه والتماثل
ابستواء هللا على عرشه الستواء املخلوق على كرسيه ،أو على ظهر السفينة أو
الدابة.
واستوجب هلم ذلك لوازم ابطلة ،فأرادوا أن يفّروا منها ،فتومهوا أنه يلزم عليهم
الرب!
خلر ّ
أن هللا حمتاج إىل العرش ،وأنه يكون حميطاً به ،وأنه لو أبعد العرش ّ

 .1926ما احلل الذي انتهجوه ليعاجلوا تومهاهتم الباطلة؟
ُيرفوا هذه الصفة ابالستيالء ،فقال
بعد أن تومهوا ما سبق ،مل جيدوا إال أن ّ
بعضهم بكل جهل :معىن استوى ( :استوىل).
وهذا حتريف للكلم عن مواضعه.
 .1927هل كان لديهم سند ،أو دليل يستندون عندهم؟
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ُيرفون نصوص االستواء وخيرجوهنا عن داللتها لبيت من
األمر أهنم ّ
األدهى و ّ
الشعر ال يُعرف قائله ،وهو:
بشر على العراق من غري سيف وال دم مهراق
قد استوى ٌ
 .1928ماذا يلزمهم من بعد هذا التحريف؟
يلزم منه أن العرش كان مملوكاً لغريه ج ّل وعال ،مث استوىل عليه.
وهو خمالف لداللة اللغة ،وخمالف ملنهج السلف.
 .1929ما السالمة من التمثيل الذي هو سبب يف وقوعهم ابخلطأ الشنيع؟
القول مبا قال به أهل السنة ،وترك التومهات العقلية.
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املبحث احلادي عشر

الصفات الفعليه هلل تعاىل

 .1930ما املقصود هبذا العنوان؟
يقصد به إثبات وبيان ما يتعلق بصفات هللا الفعلية.
 .1931ما املقصود مبصطلح (صفات فعلية)؟
هي اليت تتعلق مبشيئته سبحانه ،وليست الزمة لذاته ،ال ابعتبار نوعها ،وال
ابعتبار آحادها ،إن شاء فعلها سبحانه ،وإن شاء مل يفعلها.
 .1932ما أمثلة هذه الصفات؟

مثال تلك الصفات:
 االستواء على العرش. والنزول إىل السماء الدنيا. واجمليء للفصل بني العباد يوم القيامة.فهذه من صفات الفعلية له سبحانه.

 .1933ملاذا جعلنا الصفات السابقة يف قسم الصفات الفعلية؟
ألهنا صفات حادثة يف نوعها وآحادها ،فاالستواء على العرش مل يكن إال بعد
خلق العرش ،والنزول إىل السماء الدنيا مل يكن إال بعد خلق السماء ،واجمليء
يوم القيامة مل يكن قبل يوم القيامة.
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 /1صفة املعيّة

1

 .1934ما مذهب أهل السنة يف صفة املعية؟
جل وعال مع خلقه يف معيّة تليق جبالله وعظمته.
يعتقدون أن هللا ّ
 .1935إىل كم قسم تنقسم املعية؟

يكن تقسيمها إىل قسمني :معيّة عامة ،ومعيّة خاصة.

 .1936ما مقتضيات كل معية؟
املعية العامة :من مقتضياهتا العلم واإلحاطة واهليمنة والقدرة والتدبر.
واملعية اخلاصة :من مقتضياهتا احلفظ والنصر والتأييد.
 .1937ما أدلة املعيّة العامة؟
من أدلة املعية العامة:
كْن تُ ْم} (احلديد.)4:
 قوله تعاىلَ {:وُه َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُ وقوله تعاىلَ {:ما يَ ُكو ُن ِم ْن َْجن َوى ثَالثٍَة إَِّال ُه َو َرابِعُ ُه ْم َوال مخَْ َس ٍة إَِّال ُه َوِ
ِ
كانُوا} (اجملادلة)7 :
ك َوال أَ ْكثَ َر إَِّال ُه َو َم َع ُه ْم أَيْ َن َما َ
َساد ُس ُه ْم َوال أَ ْد ََّن ِم ْن َذل َ
 .1938ما األدلة الدالة على املعيّة اخلاصة؟
من أدلتها:
 - 1قال الشيخ ابن عثيمني يف بيان سبب كتابه (تعقيب َمعِيَّة هللا على خلقه) ...( :ولبيان معىن هذه الصفة
العظيمة اليت وصف هللا هبا نفسه يف عدة آايت من القرآن ،ووصفه هبا نبيه حممد ﷺ) .ولعل هذه الرسالة
من أفضل الرسائل يف توضيح معىن ال َمعِيَّة؛ فلتاجع ،وقد طبعها الشيخ رمحه هللا يف آخر كتابه القيم:
(القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن).
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اللَ َم َعنَا}
 قوله تعاىل{:ال َْحتَز ْن إِ َّن ََّمسَ ُع َوأ ََرى} (ط ه)46:
 وقوله تعاىل{:إِن َِّين َم َع ُك َما أ ْال َك َّال فَا ْذ َهبَا ِِبايتِنَا إِ َّان َم َع ُك ْم ُم ْستَ ِمعُو َن}
 وقوله تعاىل{:قَ َوهذه معية خاصة خمصوصة بشخص.
(التوبة)40:

(الشعراء)15:

 .1939هل هناك نوع آخر من املعية اخلاصة؟
َّ ِ
ٍ
ِ
ين اتَّ َق ْوا
نعم ،هناك املعية اخلاصة املقيدة بوصف ،كقوله تعاىل{:إ َّن ا َّللَ َم َع الذ َ
حم ِسنُو َن}(النحل)128:
َوالَّ ِذي َن ُه ْم ُْ
 .1940ماذا قال العلماء عن هذا املعتقد؟
قال ابن تيمية" :وكل هذا الكالم الذي ذكره هللا من أنه فوق العرش وأنه معنا
1
حق على حقيقته ،ال ُيتاج إىل حتريف ،ولكن يصان عن الظنون الكاذبة".
ٌّ
 .1941ما القول اجلامع يف هذه الصفة الكرمية؟
القول اجلامع أن يقال:
 أن من صفاته سبحانه املعيّة ،فنحن نثبتها هلل تعاىل من غري متثيل والتكييف ،ومن غري حتريف وال تعطيل ،ألن هللا تعاىل{:لَي ِ ِ ِ
س َكمثْله َش ْيءٌ
ْ َ
لس ِميع الْب ِ
صريُ} (الشورى.)11:
َوُه َو ا َّ ُ َ
 أن معيّة هللا خللقه اثبتة ابلكتاب والسنة وإمجاع السلف. أهنا حق على حقيقتها ،لكنها معية تليق جبالله وعظمته ،وال تشبه معيّةاملخلوق للمخلوق.
 - 1العقيدة الواسطية (ص)193 :
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 أهنا ال تقتضي أن يكون هللا تعاىل خمتلطاً ابخللق ،أو حاالً يف أمكنتهم. .1942هل هناك تعارض بني كونه تعاىل فوق عرشه يف العلو املطلق وأنه معنا؟
ال تعارض يف ذلك البتة ،لكن احلذر من أن أييت يف الذهن مماثلة هلل يف صفاته
بصفات خلقه!
فإنه ال يتعارض إال يف ذهن من جعل صفات الباري وقدرته كصفات خلقه
وقدرهتم ،وأما من ق ّدر هللا حق قدره ،وعلِم علم اليقني أنه ليس كمثله شيء
فإنه أبداً ال يكن أن أييت يف ذهنه شيء من هذه اإلشكاالت الباطلة.
 .1943كيف مجع العلماء بني القولني؟
اجلمع بني ذلك من وجوه:
األول :أن األدلة مجعت بينهما ،واألدلة ال يكن أن أتيت ابحملال أبداً ،فهي وإن
أتت أحياانً مبا ُيار فيه العقل ،لكنها ال أتيت أبداً مبا يتعارض مع العقول
السليمة من اآلفات الدخيلة.
الثان :العلو واملعية قد جيتمعان يف حق املخلوق الضعيف والعاجز ،فإن العرب
تقول يف أسفارها :مازلنا نسري والقمر معنا ،والقمر يف العلو ،ومع ذلك
يقولون إنه معنا ،فإذا كان ذلك متصوًرا يف حق املخلوق العاجز
الضعيف ،أفيكون حماالً يف حق اخلالق القادر القوي من كل وجه؟

الثالث :لو سلّمنا جدالً أنه ممتنع يف حق املخلوق ،فإن امتناعه يف حق
املخلوق ال يلزم منه امتناعه يف حق اخلالق ،الذي ليس كمثله شيء يف
ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله ،وهو العلي يف قربه ودنوه ،والقريب يف
علوه وفوقيته جل وعال.
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 /2صفة (النزول)

1

 .1944ما مذهب أهل السنة يف صفة النزول ابلنسبة إىل هللا تعاىل؟
جل وعال ينزل مىت ما يشاء نزوالً يليق جبالله وعظمته.
يعتقدون أن هللا ّ
 .1945هل هذه الصفة من الصفات الفعلية؟
نعم ،هي من الصفات الفعلية.

 .1946ما داللة ثبوت هذه الصفة هلل تعاىل؟
تواتر الدليل من السنة إبثباته ،ومن ذلك:
عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :ينزل ربنا عز وجل إىل السماء
الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر ،فيقول :من يسألين فأعطيه ،من يدعوين
فأستجيب له ،من يستغفرين فأغفر له) .رواه البخاري ( ،)1145ومسلم (.)758
 .1947هل تواتر هذا اخلرب عن الصحابة ؟
نعم ،روى هذا احلديث ع ّدة من الصحابة ،منهم أبو سعيد اخلدري ،وجابر بن
عبدهللا ،ورفاعة بن عرابه اجلهين ،وجبري بن مطعم ،وعثمان بن أيب العاص ،وأيب
الدرداء ،وعلي بن أيب طالب ،وعبدهللا بن مسعود ،وابن عباس ،وأم املؤمنني
عائشة ،وأم سلمة ،وعبادة بن الصامت وغريهم  أبلفاظ خمتلفة ،لكنها
متفقة يف إثبات صفة النزول هلل تعاىل.
وقال أبو القاس م الاللكائ ي" :سياق ما روي عن النيب ﷺ يف نزول الرب تبارك
وتعاىل ،رواه عن النيب ﷺ عشرون نفساً".
 - 1اجتماع اجليوش اإلسالمية ()139/1
 - 2أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ()434/3
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 .1948ماذا قال العلماء يف نظمهم هلذه الصفة العظيمة؟

قال اإلمام الشافعي" :هلل تبارك وتعاىل أمساء وصفات جاء هبا كتابه وأخرب هبا
نبيه ﷺ أمته  ...وأنه يهبط كل ليلة إىل مساء الدنيا خبرب رسول هللا صلى هللا
1
عليه وسلم بذلك."...
وقال اإلمام أبو سعيد الدارمي بعد أن ذكر ما يثبت النّزول من أحاديث رسول
هللا ﷺ " :فهذه األحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها يف نزول الرب تبارك
وتعاىل يف هذه املواطن ،وعلى تصديقها واإليان هبا أدركنا أهل الفقه والبصر من
2
مشاخينا ،ال ينكرها منهم أحد ،وال يتنع من روايتها".

 .1949ماذا قال املخالفون يف إثبات هذه الصفة؟

قالوا :إن إضافة النزول إىل هللا تعاىل إضافة جمازيّة ال حقيقية ،وإمنا الذي ينزل
منزه عن الن زول.
أمره ،أو رمحته ،أو َملك من املالئكة ،وأما هللا تعاىل فإنه ّ

 .1950ما سبب عدم قبوهلم للنصوص الصحيحة يف هذه الصفة؟
رأوا أبفهامهم أن إثبات ذلك هلل تعاىل يوجب اتصافه ابلنقص للمشاهبة مع
ففروا من إثباهتا إىل حتريفها وتعطيلها.
اخللقّ ،
 .1951ما بيان اجلواب على ذلك؟
قال أهل السنة جوااب على ما ادعوه:
طل ،ألنه
األول :أن قولكم هذا خمالف ملا فهمه السلف وأمجعوا عليه ،فهو اب ٌ
خمالف للحق.

 - 1طبقات احلنابلة ،البن أيب يعلى ()282/1
 - 2الرد على اجلهمية (ص)79 :
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صرف للفظ عن داللته الظاهرة إىل شيء آخر بال دليل أو قرينة
الثان :أنه
ٌ
صارفة ،وقد تقرر شرعا وعقال أن األصل هو البقاء على األصل
والظاهر حىت يرد الناقل.
حمذوفا ،مثل (ت ّنزل رمحة هللا) واألصل
ً
الثالث :أنكم جعلتم يف الكالم شيئاً
عدم احلذف وعدم التقدير ،ومن خيالف األصل فعليه الدليل.
مر هللا ورمحته انزلة ابلليل والنهار ،فلم التقييد لنزوهلما من النيب ﷺ
الرابع :أن أ َ
يف هذا الوقت فقط؟
اخلامس :هل يُتصور أن يقول :األمر أو الرمحة أو امللَك( :من يسألين فأعطيه

من يدعوين فأستجيب له ،من يستغفر فأغفر له) ،ويف الثلث األخري
من الليل؟
فهل يكن أن يصدر هذا الكالم من ٍ
أحد إال هللا عز وجل ،فهو
الذي يعطي السائلني وجييب الداعني ،ويغفر للمستغفرين؟
فمن قال التأويل السابق مل يفكر يف عواقب حتريفه ،هذا وإمنا مهه كيف
الفرار من إثبات هذه الصفة فقط فوقع فيما وقع فيه بسبب ذلك.

 .1952قد يتو ّهم البعض يف قوله تعاىل{:أأ ِم ْنـتُ ْم م ْن ِيف
شاهبها ،وقول اجلارية ملا ُسئلت :أين هللا؟ وقالت( :يف السماء) أن هللا تعاىل
داخل السماء ،أي أهنا تقلُّهُ أو تظله ،أو فراغ مكان عن مكان ،فما اجلواب
السماءِ}(امللك)16:
َّ

وما

إلزالة ذلك اإليهام؟
هذا الوهم ال ي ِرد إال يف ذهن من مل يق ّدر هللا تعاىل حق قدره ،ومل يعرف أنه
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تعاىل العظيم يف ذاته وصفاته وأفعاله ،ومن جاءه التفكري ابملشاهبة بني هللا
وخلقه.
وقال ابن تيمية رمحه هللا" :فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله أبنه يَْن ِزل إىل مساء
الدنيا كل ليلة ،وأنه يدنو عشية عرفة إىل احلجاج ،وأنه كلَّم موسى ابلوادي
األين يف البقعة املباركة من الشجرة ،وأنه استوى إىل السماء وهي دخا ٌن ،فقال
هلا ولألرض :ائتيا طَْوعاً أو َك ْرهاً؛ مل يلزم من ذلك أن تكون هذه األفعال من
جنس ما نشاهده من نزول هذه األعيان املشهودة ،حىت يُقال :ذلك يستلزم
1
تفريغ مكان وشغل آخر".

 .1953كيف ر ّد أهل السنة على هذه األوهام؟

كشف أهل السنة النقاب عن هذا الوارد ،من خالل البيان اآليت:

األول :أن حرف (يف) يف اآلية واحلديث ال يُراد به الظرفية ،وإمنا يقصد به أنه
وع
صلِّبَ نَّ ُك ْم ِيف ُج ُذ ِ
مبعىن (على) ،ومصداق ذلك يف كتاب هللا تعاىلَ {:وَألُ َ
النَّ ْخ ِل}(ط ه )71:واملراد :عليها.
ِ
يحوا ِيف ْاألَْر ِ
ض}(التوبة )2:واملراد :عليها ،فقوله تعاىل:
وقال تعاىل{:فَس ُ
{أَأ َِمْن تُ ْم َم ْن ِيف ال َّس َم ِاء} (امللك )16:أي :على السماء .

الثاين :لو سلمنا أن املراد ب يف الظرفية ،لكن ال نسلم أن املراد ابلسماء هذه
السماوات السبعة ،بل املراد هبا العلو ،فإن كل ما عال فهو مساء.
 .1954ما أدلة القول األخري؟

ومصداق ذلك يف كتاب هللا تعاىلَ {:وأَنْ َزلْنَا ِم َن ال َّس َم ِاء َماءً طَ ُهوراً}

 - 1دقائق التفسري ()424/6
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(الفرقان )48:واملطر ينزل من السحاب ،فسمي السحاب مساءً لعلوه ،فقوله
تعاىل{:أَأ َِمْن تُ ْم َم ْن ِيف ال َّس َم ِاء}أي من يف العلو ،وهللا له العلو املطلق جل
وعال.

 /3صفة (اجمليء  -اإلتيان)
 .1955ما مذهب أهل السنة يف صفة اجمليء واإلتيان؟

يعتقدون أن هلل تعاىل جميئاً وإتياانً يوم القيامة الئقاً جبالله وعظمته ،ال ياثل
جميء املخلوقني وال إتياهنم ،فليس كمثله شيء يف جميئه وإتيانه.

 .1956ما القول يف املشاهبة بني مصطلحي جميء وإتيان للخالق مع اخلالق؟
يكن القول أبن جمرد االتفاق يف االسم ال يستلزم االتفاق يف املسمى ،فنثبتها
هلل تعاىل إثبااتً بال متثيل ،وننزهه عن مماثلة خلقه تنزيهاً بال تعطيل.
 .1957هل مها من صفات الذات أم الفعل؟
مها من صفات هللا الفعلية ،واملتعلقة ابملشيئة.
 .1958ما الدليل على وجود هذه الصفة هلل تعاىل؟
ص ّفاً} (الفجر.)22:
ك َوالْ َملَ ُ
قال تعاىلَ {:و َجاءَ َربّ َ
ص ّفاً َ
ك َ
وقال تعاىلَ {:ه ْل يَْنظُُرو َن إَِّال أَ ْن َأيْتِيَ ُه ُم َّ
اللُ ِيف ظُلَ ٍل ِم َن الْغَ َم ِام َوالْ َمالئِ َكةُ
ِ ِ
ِ
ور} (البقرة.)21:
َوقُض َي ْاألَ ْم ُر َوإ َىل ا َّلل تُ ْر َج ُع ْاألُُم ُ
ويف احلديث ( :فيأتيهم هللا تعاىل يف صورته اليت يعرفون) .رواه مسلم (.)182
 .1959ما توضيح املعتقد ملا يتعلق هبذه الصفات عند علماء أهل السنة؟
638

وجل جييء يوم القيامة وامللك
قال أبو احلسن األشعري" :وأمجعوا على أنه َّ
عز َّ
1
صفاً صفاً."...
وقال الشيخ حممد خليل اهلَّراس بعد أن ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية اآلايت
السابقة يف العقيدة الواسطية" :يف هذه اآلايت إثبات صفتني من صفات الفعل،
ومها صفتا اإلتيان واجمليء ،والذي عليه أهل السنة واجلماعة اإليان بذلك على
حقيقته ،واالبتعاد عن التأويل الذي هو يف احلقيقة إحلاد وتعطيل".

2

 .1960كيف ح ّرف املخالفون هذا القول الصريح؟
مت حتريفه إىل :جميء أمره.
وهذا خمالف لألدلة ،وإقحام لكالم يف السياق وال برهان عليها ،وفيه خمالفة
لألصل بال مق ٍ
تض.

 /4صفات الرضى والغضب والسخط والكره
 .1961ما مذهب أهل السنة يف صفة الرضى والغضب والسخط والكره؟
مذهبهم يف ذلك هو كمذهبهم يف سائر صفات هللا تعاىل ،وهو اإليان هبا،
ووصف هللا تعاىل هبا.
 .1962هل هي صفات فعلية أم ذاتية؟
هي من قبيل الصفات الفعلية املتعلقة ابملشيئة ،واليت توجد عند وجود
مقتضياهتا إذا أرادها هللا تعاىل ،على ما يليق جبالله وعظمته.
 - 1رسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب ،أليب احلسن األشعري حتقيق عبد هللا شاكر (ص)128 :
 - 2شرح الواسطية (ص)112 :
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 .1963هل معان هذه الصفات الكرمية معلومة؟

نعم ،معانيها وفق ما ورد يف اللغة معلومة ،ولكن نف ّوض علم كيفياهتا إىل هللا
تعاىل ،فهو أعلم حبقيقتها.

 .1964ما دليل ثبوهتا هلل تعاىل؟
الل عْن هم ورضوا عْنه َذلِ ِ
خ ِشي َربَّهُ } (البينة.)8 :
 قال تعاىلَ {:ر ِض َي َُّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َك ل َم ْن َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب
 وقال تعاىلَ {:وَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤمناً ُمتَ َع ّمداً فَ َجَز ُاؤهُ َج َهنَّ ُم َخالداً ف َيها َو َغض َا َّلل علَي ِه ولَعنَه وأَع َّد لَه ع َذاابً ع ِ
ظيماً} (النساء.)93:
ُ َْ َََُ َ ُ َ َ
ِ
ط
َحبَ َ
َس َخ َ
ط ا َّللَ َوَك ِرُهوا ِر ْ
 وقال تعاىلَ {:ذل َض َوانَهُ فَأ ْ
ك ِأبَ َّهنُُم اتَّبَ عُوا َما أ ْ
أَ ْع َما َهلُْم} (حممد)28:
الل انْبِعاثَهم فَثَبَّطَهم وقِيل اقْ ع ُدوا مع الْ َق ِ
ِ
اع ِدين َ}
ُْ َ َ ُ ََ
 وقال تعاىلَ {:ولَك ْن َك ِرهَ َُّ َ ُ ْ(التوبة)46:

 .1965ما قول أهل السنة يف هذه الصفة؟
حينما أمجعوا على إثبات هذه الصفات ،حرصوا على إثباهتا إثبااتً بال متثيل،
وينّزهون هللا تعاىل عن مماثلة خلقه تنزيهاً بال تعطيل.

 /5صفة الفرح والضحك
 .1966ما بياهنا ابلدليل؟
 قال النيب ﷺ ( :هلل أشد فرحاً بتوبة عبده من راحلته.)..()2744

رواه مسلم

 وقال ﷺ ( :يضحك هللا تعاىل إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر كالمهايدخل اجلنة  ....احلديث ) .رواه مسلم (.)2744
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 ويف احلديث اآلخر ( :أتدرون مما أضحك ،من ضحك هللا تعاىل حنيقال له :أتستهزئ يب وأنت رب العاملني ) .رواه أمحد (.)3899
 .1967هل هي صفة ذاتية أم فعلية؟
نعم ،مها من الصفات الفعلية اليت يفعلها هللا مىت شاء وكيفما شاء.
 .1968ما مذهب أهل السنة يف صفة الفرح والضحك هلل سبحانه؟
يؤمنون أبن من صفاته جل وعال الفرح والضحك ،فيثبتون هاتني الصفتني
كسائر صفاته جل وعال من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل،
ألن هللا تعاىل ليس كمثله شيء وهو السميع البصري.
 .1969هل املعىن املتعلق هبما واضح؟
نعم ،فمعىن الفرح والضحك لغةً معلوم لغة ،لكن كيفه جمهول ،واإليان به
ب ،والسؤال عن كيفيته ال جتوز.
واج ٌ

 /6وصف هللا تعاىل ابلشيء واملوجود
 .1970هل ميكن وصف هللا :ابلشيء واملوجود؟
نعم ،ف (الشيء) و(املوجود) ُخيْرب هبما عن هللا تعاىل ،وليسا من أمساء هللا،
 .1971ما قول العلماء يف هذا اجلانب؟
ني ُد َعائِِه و ِْ
اإل ْخبَا ِر َعْنهُ ،فَ َال يُ ْد َعى إَّال
قال شيخ اإلسالم ابن تيميةَ " :ويُ َفِّر ُق بَْ َ
َ
ِاب ْأل ْ ِ
احلُس َىن؛ وأ ََّما ِْ
اإل ْخبَ ُار َعْنهُ ،فَ َال يَ ُكو ُن ِاب ْس ِم َسيِّ ٍئ؛ لَ ِك ْن قَ ْد يَ ُكو ُن
َمسَاء ْ ْ َ
ن ،أَو ِابسم لَيس بِسيِ ِئ وإِ ْن َمل ُُي َكم ِحبسنِ ِهِ ،مثْل اس ِم َشي ٍء و َذ ٍ
ِ
ات
َ ْ ْ َ
اب ْس ِم َح َس ٍ ْ ْ ْ َ َ ّ َ ْ ْ ْ ُ ْ
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وموج ٍ
ود
ََْ ُ

1

."...

 .1972هل هناك من قاعدة يف هذا اجلانب؟
نعم ،قال ابن القيم رمحه هللا" :ما يُطلق عليه يف ابب األمساء والصفات
توقيفي ،وما يطلق عليه من األخبار ال جيب أن يكون توقيفا؛ كالقدمي،
2
والشيء ،واملوجود ،والقائم بنفسه".

 - 1جمموع الفتاوى ( ،)69 /3أمساء هللا وصفاته يف معتقد أهل السنة واجلماعة ،لعمر األشقر (ص)56 :
 - 2بدائع الفوائد ()162 /1
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املبحث الثان عشر

قضااي متعلقة ابألمساء والصفات

 .1973ما املقصود من هذا العنوان؟
هناك قضااي متعلقة هبذا اجلانب العقدي املهم هلا ارتباط وثيق هبا ،مثاهلا:
الرؤية ،تقدمي العقل على النقل ،وكيفية فهم احملكم واملتشابه يف هذا اجلانب.
املطلب األول :ما يتعلق ابلرؤية

1

 .1974ما املقصود من هذا العنوان؟
يقصد به االعتقاد إبمكانية أو استحالة رؤية املخلوق للخالق سبحانه.
 .1975ما مذهب أهل السنة رمحهم هللا تعاىل يف الرؤية؟
يعتقدون أن هللا تعاىل يُرى يوم القيامة ،رؤية حقيقية عياانً ابألبصار ،كما يُرى
القمر ليلة البدر ،والشمس صح ًوا ليس دوهنا سحاب.
 .1976كيف ستتحقق هذه الرؤية؟

كل ذلك على الكيفية اليت يريدها هللا تعاىل ،ال ندخل يف هذا الباب متأولني
ِبرائنا وال متومهني أبهوائنا ،بل نثبت ما أثبته النص ،ونسكت عما سكت
عنه ،ونقف حيث وقف السلف رمحهم هللا تعاىل يف تقريراهتم.

 .1977هل هناك مواضع تتحقق فيها الرؤية للمؤمنني مع هللا تعاىل؟
نعم ،فسيتحقق للمؤمنني ذلك يوم القيامة ،ويف اجلنة.

 - 1شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ( .)8/2وانظ ر :كتاب (الرؤي ة) للدارقطين ،و الرد على اجلهمية
(ص ،)87:والشريعة لآلجري (ص ،)251 :والتصديق ابلنظر إىل هللا تعاىل يف اآلخرة ،له أيضاً.
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 .1978ما األدلة املثبتة لذلك من القرآن؟
ٍِ ِ
ضرةٌ إِ َىل َرِّهبَا َان ِظرةٌ} (القيامة)23:22:
َ
 قوله تعاىلُ {:و ُجوهٌ يَ ْوَمئذ َان َ وقال تعاىل{لِلَّ ِذي َن أَ ْح َسنُوا ْوه ُه ْم قََتٌ َوال ِذلَّةٌ
احلُ ْس َىن َوِزَاي َدةٌ َوال يَْرَه ُق ُو ُج َ
ب ا ْجلَنَّ ِة ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن} (يونس.)26:
أُولَئِ َ
كأ ْ
َص َحا ُ
شاءُو َن فِي َها َولَ َديْنَا َم ِزي ٌد} ( ّق.) 35:
 وقال تعاىلَ {:هلُْم َما يَ َ .1979ما األدلة املثبتة لذلك من السنة؟
من السنة فاألحاديث كثرية  ،ومنها
 حديث صهيب  أن النيب ﷺ( :إذا دخل أهل ِاجلنة اجلنةَ ،يقول هللا
تعاىل :تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون :أمل تبيّض وجوهنا ،أمل تُدخلنا اجلنة
وتنجنا من النار؟ قال :فيكشف احلجاب ،فما أعطوا شيئاً أحب إليهم
ِِ
ين أَ ْح َسنُوا ا ْحلُ ْس َىن َوِزَاي َدةٌ}
من النظر إىل رهبم) ،مث تال هذه اآلية{ :للَّذ َ
رواه مسلم (.)181

 وعن جرير  قال :قال رسول هللا ﷺ( :إنكم ستون ربكم كما ترونالقمر ليلة البدر ،وكما ترون الشمس ليس دوهنا سحاب ،فإن استطعتم
على أن ال تُغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا).
رواه البخاري (.)573

 عن أيب هريرة  أن أانساً قالوا" :اي رسول هللا ،هل نرى ربنا يومالقيامة؟" ،فقال رسول هللا ﷺ( :هل تضا ّرون يف رؤية القمر ليلة البدر؟
قالوا :ال اي رسول هللا .فقال ﷺ( :هل تضارون يف رؤية الشمس ليس
دوهنا حجاب؟ قالوا ال اي رسول هللا .قال :فإنكم ترونه كذلك).
البخاري (.)6573
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رواه

 .1980ماذا يُستفاد من احلديث الثان والثالث السابقني؟

يستفاد منها أن فيهما تشبيه الرؤية ابلرؤية ال املرئي ابملرئي ،أي أن رؤية هللا
تعاىل يوم القيامة ستكون يف أعلى درجات الوضوح ،فال ُمضارة فيها وال
خفاء وال لبس وال شك.

 .1981هل هذا اخلرب فيه تواتر عن الصحابة ؟

نعم ،وهذا من التواتر ابلنقل بينهم ،فقد ورد عن أيب سعيد اخلدري  حنو
حديث أيب هريرة  وهو يف الصحيح أيضاً.
وقد وردت أحاديث الرؤية من طريق الص ّديق ،وأنس وجابر وجرير البجلي،
وحذيفة ،وأيب هريرة ،وزيد بن اثبت ،وصهيب ،وعبادة بن الصامت ،وابن
عباس ،وابن عمر ،وأبن مسعود ،ولقيط بن عامر ،وأيب رزين ،وعلي بن أيب
طالب ،وعدي بن حامت ،وعمار بن ايسر ،وفضالة بن عبيد ،وأيب سعيد
اخلدري ،وأيب موسى األشعري ،وبريدة بن احلصيب األسلمي. ،
وقد أخرج الاللكائي يف شرح السنة قال« :مسعت ُيىي بن معني يقول:
1
عندي سبعة عشر حديثاً يف الرؤية ،كلها صحاح».

 .1982هل أثبت املخالفون رؤية هللا تعاىل؟
حرفوها إىل رؤية الثواب واجلزاء والنعيم فقط.
مل يثبتوها ،بل ّ
 .1983مباذا احتجوا ،وكيف اجلواب عن استدالالهتم؟

استدلوا على نفيهم هذا أبدلة من القرآن ،من ذلك:

1

 شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ()548/3645

ال لَ ْن تَ َرِاين} (األعراف )143 :وزعموا
قالوا :قال تعاىل ملوسى عليه السالم{:قَ َ
أبن { لَ ْن } تفيد النفي للتأبيد ،فإذا هذا نفي للرؤية على وجه اإلطالق!
قال أهل السنة :اجلواب على ما زعموا:

1

2

األول :أن ( لن ) ال تفيد النفي املؤبد ،حىت وإن قُرنت بلفظ األبد ،بدليل
قوله تعاىل عن اليهود{:فَتمنَّوا الْموت إِ ْن ُكْن تم ِ ِ
صادق َ
ََ ُ َ ْ َ
نيَ .وال يَتَ َمنَّ ْونَهُ
ُْ َ
ت أَيْ ِدي ِه ْم} (اجلمعة )7:6ومع ذلك فإهنم يتمنونه يف اآلخرة
أَبَداً ِمبَا قَ َّد َم ْ
ِ
ك لِيَ ْق ِ
ك
ض َعلَْي نَا َربّ َ
إذا دخلوا النار ،كما يف قوله تعاىلَ {:و َان َد ْوا َاي َمال ُ
ال إِنَّ ُك ْم َماكِثُو َن} (الزخرف )77:فإذا النفي للرؤية يف ذلك الوقت ال
قَ َ
3
يلزم منه انتفائه مطلقاً.
الثان :أن هللا تعاىل قال{:لَ ْن تَ َرِاين}ومل يقل( :إين ال أُرى) ،أو(لست مبرئي)،
أو ال جتوز رؤييت ،والفرق بني اجلوابني ظاهر ،بل قوله{:لَ ْن تَ َرِاين}فيه
دليل على أنه يُرى ،لكن ملانع منع الرؤية يف وقت الطلب.
حتمل النفس ،ذلك
الثالث :أنه سبحانه ّبني السبب يف عدم رؤيته ،وهو عدم ّ
بدليل أنه تعاىل ملا جتلّى للجبل ،وحصل للجبل ما حصل من
االندكاك ،فأعلم هللا تعاىل موسى عمليا أن اجلبل مع قوته وصالبته ال
يثبت للتجلي يف هذه الدار ،فكيف ابلبشر الذين خلقوا من ضعف؟
فهذا دليل على أن املانع ضعف القوى البشرية عن رؤيته ،وهذا احلال
ديدا.
سيتغري يوم القيامة ،ويف اجلنة حت ً
 - 1شرح األصول اخلمسة لعبد اجلبار اهلمداين ( .)232املغين ()144/4
 - 2شرح الطحاوية البن أيب العز احلنفي (ص ،)133:بدائع الفوائد البن القيم()95 /1
 - 3منت الكافية الشافية يف علم العربية البن مالك (ص)68:
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الرابع :أنه لو كانت رؤيته تعاىل حمال ملا كان كليم هللا تعاىل يتكلّف السؤال
عنها ،ألنه أعلم الناس بربه يف زمانه ،فال يتصور منه أن يسأل ما ال
جيوز على هللا تعاىل ،فلما سأهلا موسى ومل ينعه ربه ،عُلم بذلك أهنا مما
يكن ،ولكن مثة مانع وهو الضعف البشري ،فال يكن أن يكون من
ينع الرؤية مطلقا ،أشد تنزيهاً وأعلم ابهلل من كليمه ورسوله الكرمي.

اخلامس :أنه تعاىل جتلّى للجبل! فإذا جاز أن يتجلّى للجبل الذي هو مجاد ال
ثواب له وال عقاب فكيف يتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه يف دار
كرامته؟ وهلذا أوضح هللا تعاىل ملوسى أبن الرؤية يف الدنيا متعذرة.

السادس :لو سلّمنا جدالً أن هذه اآلية فيها شيء من النقاش ،فال تعدو
بذلك أن تكون من املتشابه.
وقد تقرر يف األصول أن املتشابه يُرد إىل احملكم ،ونعلم أبن األدلة
املثبتة للرؤية من الكتاب والسنة كثرية ،وأتيدت ابإلمجاع القطعي الذي
يكفر من خالفه ،فإذا قدروا على الدخول على هذه اآلية فهل يقدرون
على كل األدلة املثبتة للرؤية؟ ابلطبع ال إال مع العناد واالستكبار ،وهذا
التسليم جديل ،وإال فاآلية من احملكم كما سبق يف األجوبة.
ار} (األنعام )103 :وأن
 .1984ما الرد على من يستدل بقوله تعاىل{:ال تُ ْد ِرُكهُ ا ْألبْص ُ
هذا فيه نف ٌي للرؤية.
الرد على هذا:
 إن املنفي يف هذه اآلية ليس الرؤية ،وإمنا هو اإلدراك ،وهو أمر يعقبالرؤية.
 اآلية تفيد أنه سبحانه يُرى ،ولكنه ال يُدرك ابلرؤية ،كما أنه يُعلم ولكن ال647

ُياط به علماً ،فكل إدراك رؤية ،وليس كل رؤية إدراكاً.
 مثال الفرق بني اإلدراك والرؤية ،قوله تعاىل {:فَلَ َّما تَراءى ا ْجلمع ِال
ان قَ َ
َ َ َْ َ
ال َك َّال إِ َّن َمعِ َي َرِّيب َسيَ ْه ِدي ِن}
وسى إِ َّان لَ ُم ْد َرُكو َن ( )61قَ َ
أْ
َص َح ُ
اب ُم َ
(الشعراء )61:فأثبت الرؤية ونفى اإلدراك ،فلهذا نقول أبن اإلدراك أمر
1
زائد على الرؤية.
 يف احلقيقة أن هذه اآلية دليل ملن يثبت الرؤية ال عليهم ،ألنه سبحانه ملانفى اإلدراك علمنا أن هناك رؤية ،إذ لو مل يكن هناك رؤية أصالً ملا
نفى اإلدراك.

املطلب الثان :ما يتعلق ابإلحلاد
 .1985ما تعريف (اإلحلاد) لغة؟
ميل عن حفرة القرب.
هو امليل ،ومنه اللحد ،ألنه ٌ
 .1986ما تعريف اإلحلاد شرعا؟
هو امليل عن ما جيب اعتقاده يف أمسائه جل وعال وآايته.
ومنه وصف امللحد ،ألنه مائل عن االعتقاد والعمل الصحيح املوافق للكتاب
والسنّة.
 .1987ما بيان أقسامه؟
من التعريف يتضح أن اإلحلاد قسمان:
 إحلاد يف آايته. إحلاد يف أمساء هللا تعاىل. - 1الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،البن حزم ( ،)2/3حادي األرواح إىل بالد األفراح ،البن القيم (،)219
روح املعاين لأللوسي ()246-247/7
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 .1988ما أنواع اإلحلاد يف أمساء هللا جل وعال ،وما حكمه؟

اإلحلاد يف أمساء هللا تعاىل أنواع:
األول :إنكارها مجلة ،أو إنكار بعضها ،كما وقع من اجلهمية نفاة األمساء
ِ ِ
يل
والصفات ،وكما وقع من املشركني ،كما قال هللا تعاىل عنهمَ {:وإ َذا ق َ
اس ُج ُدوا لِلَّر ْمحَ ِن قَالُوا َوَما الَّر ْمحَ ُن أَنَ ْس ُج ُد لِ َما َأتْ ُم ُرَان َوَزا َد ُه ْم
َهلُُم ْ
بعضا ،أو كالً فهو ملحد.
نُ ُفوراً}(الفرقان ، )60:فمن أنكر أمساء هللا تعاىل ً
الثاين :إنكار ما تضمنته من الصفات ،فيثبت االسم ولكنه ينكر الصفة ،كما
عليم بال علم ،وقدير بال قدرة ،وبصري
وقع من املعتزلة ،فإهنم يقولون :هللا ٌ
يع بال مسع ،وقوي بال قوة ،وهكذا يف سائر األمساء.
بال بصر ،ومس ٌ
وقد تقدم أن أهل السنة يثبتون األمساء ،ويؤمنون مبا تضمنه االسم من
الصفة.
الثالث :تسمية هللا تعاىل مبا ال دليل عليه ،وهذا جترٌؤ على مقام الربوبية
واأللوهية واألمساء والصفات ،فتاهم يطلقون على هللا تعاىل من
األمساء ما ال دليل عليه ،وذلك كتسمية النصارى له ب (األب).
أما أهل السنة فإن ابب األمساء عندهم ابب توقيفي على الدليل ،فال
يسمون هللا تعاىل إال مبا مسّى به نفسه ،أو مسّاه به رسوله ﷺ.
ّ
الرابع :وصفه تعاىل مبا ال يليق به جل وعال وتقدس.
كقول اليهود عن هللا سبحانه :إنه فقري ،وقوهلم :إنه استاح بعد أن
خلق اخللق ،وقوهلم أن يده مغلولة.
وقول النصارى :إنه أختذ صاحبة وولداً.
اخلامس :أن يشتق من أمسائه جل وعال أمساء لبعض املعبودات الباطلة،
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لعزى من العزيز ،وتسميتهم الصنم إهلاً،
كتسميتهم الالت من هللا ،وا ّ
وهذا إحلاد حقيقة ،فإهنم عدلوا أبمسائه إىل معبوداهتم الباطلة.
السادس :تشبيه صفاته بصفات خلقه أو تعطيلها ،كما وقع فيه املمثلة
واملعطلة ،وهذا اإلحلاد حرام وجرية ،وقد يصل بصاحبه إىل الكفر،
والدليل قوله تعاىلَ {:وَِّللِ ا ْألَ ْمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن فَ ْادعُوهُ ِهبَا َوذَ ُروا الَّ ِذي َن
كانُوا يَ ْع َملُو َن} (األعراف.)180:
يُْل ِح ُدو َن ِيف أَ ْمسَائِِه َسيُ ْجَزْو َن َما َ
 .1989ما أنواع اإلحلاد يف اآلايت؟
اإلحلاد يف اآلايت نوعان:
 إحلاد يف اآلايت الكونية ،كالشمس والقمر والليل والنهار ،وحنوها. وإحلاد يف اآلايت الشرعية ،أي القرآن. .1990ما توضيح اإلحلاد يف اآلايت الكونية؟
اإلحلاد يف اآلايت الكونية ،يكون ابعتقاد خالق هلا مع هللا تعاىل ،أو معني له
يف خلقها ،أو أن هناك مدبًرا هلا معه ج ّل وعال ،أو صرف شيء من العبادة
هلا من دونه جل وعال.
 .1991ما أدلة هذا القول من القرآن الكرمي؟
 قال تعاىل{:قُ ِل ا ْدعوا الَّ ِذين َزعمتُم ِمن ُد ِاللِ ال يَْلِ ُكو َن ِمثْ َقا َل َذ َّرةٍ ِيف
ون َّ
ُ
َ َْ ْ ْ
السماو ِ
ات َوال ِيف ْاألَْر ِ
ض َوَما َهلُْم فِي ِه َما ِم ْن ِش ْرٍك َوَما لَهُ ِمْن ُه ْم ِم ْن ظَ ِه ٍري}
َّ َ َ
(س بأ)22:

 وقال تعاىل{ :قُل أَرأَي تُم ُشرَكاء ُكم الَّ ِذين تَ ْدعو َن ِمن ُد ِون ا َّللِ أَُر ِوين َما َذا
ْ َْ ْ َ َ ُ َ ُ
ْ
السماو ِ
ِ
َخلَ ُقوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ات} (فاطر.)40:
ض أَ ْم َهلُْم ش ْرٌك ِيف َّ َ َ
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 .1992ما توضيح اإلحلاد يف اآلايت الشرعية؟

يكون إبنكارها مجلة ،أو إبنكار بعضها ،أو حتريفها وإخراجها عن املعاين
الصحيحة الالئقة هبا ،أو اعتقاد أن هذا القرآن خملوق من مجلة املخلوقات ،أو
التكذيب بشيء منها.

 .1993ما حكم هذا النوع من اإلحلاد؟

هذا اإلحلاد حرام وكبرية من كبائر الذنوب ،وقد يصل بصاحبه يف كثري أحيانه
إىل الكفر ،قال تعاىل{ :إِ َّن الَّ ِذي َن يُْل ِح ُدو َن ِيف آ َايتِنَا ال َخيْ َف ْو َن َعلَْي نَا أَفَ َم ْن يُْل َقى
ِيف النَّا ِر َخ ْريٌ أََّم ْن َأيِْيت ِآمناً يَ ْوَم الْ ِقيَا َم ِة ا ْع َملُوا َما ِشْئ تُ ْم إِنَّهُ ِمبَا تَ ْع َملُو َن
بِ
صريٌ}(فصلت.)40:
َ

 .1994هل هناك إحلاد معاصر آخر واجب التحذير منه؟
نعم ،فهناك اإلحلاد الذي هو مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها
إنكار وجود هللا اخلالق سبحانه وتعاىل ،في ّدعي امللحدون أبن الكون ُوجد بال
خالق ،وأن املادة أزلية أبدية ،وهي اخلالق واملخلوق يف نفس الوقت.
1

 .1995ما الذي كان سببا يف انتشار هذا الفكر الغريب؟
مما ال شك فيه أن كثرياً من دول العامل الغريب والشرقي تعاين من نزعة إحلادية
عارمة جسدهتا الشيوعية املنهارة والعلمانية املخادعة.

 - 1املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة  -الندوة العاملية للشباب اإلسالمي
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املطلب الثالث :احملكم واملتشابه يف الصفات
 .1996ما معىن احملكم واملتشابه يف صفات هللا؟
في معناه ومل يُعرف.
املراد ابحملكم ما اتضح معناه ،واملتشابه ما خ َ
 .1997هل آايت الصفات من قبيل احملكم أم من املتشابه؟

ال يُقال أهنا من احملكم مطلقاً ،وال يقال أهنا من املتشابه مطلقاً.

 .1998ما بيان هذا القول؟
آايت الصفات من احملكم ابعتبار معانيها ،بل هي من أعلى درجات احملكم ألننا
نعلم معانيها كما قدمنا سابقاً.
ومن املتشابه ابعتبار كيفياهتا ،ألننا ال نعلمها ،وال طريق للعلم هبا.
 .1999ما أقوال الفرق اإلسالمية فيها؟
األول :من يرى أهنا من املتشابه مطلقاً ،أي ال يُعلم معناها أصالً ،فضالً عن
كيفيتها.
الثان :من يرى أهنا من املفهوم املعلوم حىت يف كيفياهتا.
الثالث :أهنا من احملكم ابعتبار ،ومن املتشابه ابعتبار ،فهي حمكمة ابعتبار
معانيها ،ومتشاهبة ابعتبار كيفياهتا.
 .2000هل هناك إثبات وتفويض عند كالمنا عن صفات هللا سبحانه؟

نعم ،هناك إثبات للصفات وفق معانيها يف اللغة ،وتفويض لعلم كيفيتها.

 .2001هل واجب االحتياط والتوضيح عند الكالم يف صفات هللا؟
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نعم ،فإن االحتياط يف اجلواب وإزالة ما عساه أن أييت على ذهن السامع من
مقاصد أهل السنة واجلماعة.
 .2002هل مهم التوضيح مبا يتعلق بظاهر الصفات؟
نعم ،إن لفظ الظاهر حبسب كثرة االستعمال صار من األلفاظ اجململة ،فاملمثلة
واملعطلة يفهمون منها ظاهراً ،وأهل السنة يفهمون منها ظاهراً.
 .2003هل ظاهر نصوص الصفات مرا ٌد أم غري مراد؟
إن كان املتكلم يريد ابلظاهر ما يفهمه أهل السنة واجلماعة من هذه النصوص
من املعاين الالئقة ابهلل جل وعال اليت ال متثيل فيها وال تعطيل وال نقص بوجه
من الوجوه ،فهذا الظاهر الشك أنه مراد.
وإن كان غري ذلك فهو غري مطلوب.
 .2004هل هناك إمجاع حبمل الصفات على احلقيقة والظاهر؟
نعم ،فعلماء أهل السنة جممعون على اإلقرار ابلصفات الواردة كلها يف القرآن
والسنة واإليان هبا ،ومحلها على احلقيقة ال على اجملاز.
 .2005ما األمثلة الدالة على مثل هذا التقرير؟
من األمثلة على ذلك:
 قوله تعاىل{:بَ ْل يَ َداهُ َمْب ُسوطَتَا ِن}(املائدة ،)64:فالظاهر منها عند أهلالسنة إثبات اليديْن الالئقت ْني ابهلل جل وعال.
ك} (الرمحن ،)27:فالظاهر منها عند أهل السنة
 قوله تعاىلَ {:ويَْب َقى َو ْجهُ َربِّ َإثبات الوجه هلل تعاىل على ما يليق جبالله وعظمته.
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ِ
ت ُك َّل َش ْي ٍء}
 قوله تعاىلَ {:وَر ْمحَِيت َوس َع ْإثبات الرمحة هلل تعاىل على ما يليق جبالله وعظمته.
 قوله ﷺ( :ين زل ربنا إىل السماء الدنيا.....احلديث ) رواه البخاري (،)1145ومسلم ( .)758فالظاهر منه إثبات النزول يف هذا الوقت هلل جل وعال،
على ما يليق جبالله وعظمته.
(األعراف:

 ،)156فالظاهر منها

 .2006ما حكم السؤال عن كيفية شيء من صفات هللا تعاىل؟
حمرم ،وهو جرية من إقحام العقل والنفس فيما ال جمال هلما فيه.
هذا ّ
 .2007ملاذا ال يُشرع لنا السؤال عن كيفية صفات هللا تعاىل؟
ألنه مسلك أهل البدع ،ومن أبواب الشر اليت لو فتحت ألفسدت على
الناس عقيدهتم يف رهبم جل وعال ،بتشبيه اخلالق ابملخلوق ،وهلذا ال جنده عند
السلف رمحهم هللا تعاىل ،وال يُعرف عنهم كلمة واحدة يف ذلك.
 .2008ملاذا ابتعد سلف األمة عن هذا اجلانب؟
ألنه من األمور الغيبية اليت هي خارجة عن حدود العقل وطاقاته ،فمهما
أعمل اإلنسان عقله يف إدراك الكيفية لشيء من صفات هللا فلن يرجع إال
ابلضالل والشكوك واألسئلة الكثرية واإلشكاالت احملرية اليت ال جواب عنها
إال بردع العقل والنفس عن الدخول يف ذلك.
يصح عقال السؤال عن كيفية صفات هللا؟
 .2009ملاذا ال ّ

ال يصح عقال ألن معرفة كيفية أي صفة ُيتاج إىل ثالثة سبل ،وهي:
 /1رؤية ذات الشيء.
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 /2رؤية املثيل له.
 /3إخبار الشيء عن نفسه.
وكل هذه األمور ممتنعة يف حق أي صفة من صفات هللا سبحانه.

املطلب الرابع :ما يتعلق ابلتأويل
 .2010ما تعريف التأويل؟

هو صرف املعىن الراجح إىل معىن مرجوح من غري قرينة.

 .2011ما أقسام التأويل؟
التأويل ثالثة أقسام:
األول :حقيقة الشيء اليت ي ُؤول إليها.
الثاين :التأويل مبعىن التفسري.
الثالث :التأويل مبعىن صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إىل معناه املرجوح.
1

القسم األول :حقيقة الشيء.

2

 .2012ما املقصود هبذا النوع؟

تصرف منه ،أي حقيقة الشيء اليت هو عليها يف الواقع،
يُراد به اللفظ وما ّ
فتأويل األمر امتثاله وفعله.

 .2013أين جند هذا النوع من التأويل؟
 - 1جمموع الفتاوى ( )70 – 68/4وانظر (،)313 – 277/13 ،36 – 28/5 ،68 – 54/3
والصواعق املرسلة ( ،)233 – 175/1وشرح الطحاوية (ص)236-231 :
 - 2جمموع الفتاوى ()293/13
655

صرف
كثريا يف القرآن الكرمي ،حيث يكثر استعماله هلذه اللفظة وما ت ّ
جنده ً
منها.
 .2014ما الدليل على وجود هذا االستعمال يف الشرع؟
من أدلة هذا:
 قالت عائشة رضي هللا عنها " :كان النيب ﷺ يكثر أن يقول يف ركوعهيتأول القرآن" .رواه
وسجوده :سبحانك اللهم وحبمدك ،اللهم اغفر يلّ .
البخاري ( ،)794ومسلم ( ،)484أي يوقع حقيقة ما أمر به يف القرآن،
وأتويل النهي اجتنابه.
 أتويل قوله تعاىل{ :وال تَ ْقربوا ا ِلزَّن إِنَّه َكا َن فَ ِاح َشةً َو َساءَ َسبِيالً}
َ َُ ّ َ ُ
(اإلسراء )32:هو اجتناب الزَّن.
ِ
ش َما ظَ َهَر ِمْن َها َوَما بَطَ َن}
 أتويل قوله تعاىلَ { :وال تَ ْقَربُوا الْ َف َواح َ(األنعام ،)151:هو ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهكذا.
 أتويل الرؤاي وقوعها أي وقوع حقيقتها يف اخلارج ومنه قوله تعاىل عنِ
ِ
ايي ِم ْن قَ ْب ُل قَ ْد َج َعلَ َها َرِّيب
يل ُرْؤ َ
يوسف ﷺَ { :اي أَبَت َه َذا َأتْو ُ
َح ّقاً}(يوسف )100:أي أن سجود أبويه وإخوته له هو حقيقة الرؤاي اليت
رآها من قبل.
 أتويل اخلرب بوقوع حقيقته ،كما قال تعاىل مهدداً الذين ينكرون اليوماآلخرَ {:ه ْل يَْنظُُرو َن إَِّال َأتْ ِويلَهُ يَ ْوَم َأيِْيت َأتْ ِويلُهُ}(األعراف )53:أي هل
ينتظرون إال وقوع حقيقته على ما أخربت به الكتب وجاءت به الرسل
يوم أتيت حقيقته حينئذ يندمون والت ساعة مندم ،فتأويل اليوم اآلخر
هو وقوعه ،وأتويل الصفات هي حقيقتها اليت هي عليها يف الواقع.
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ِ
ِ
ص ْرباً}
 قول اخلضر ملوسى ﷺَ {:سأُنَبِّئُ َك بِتَأْ ِو ِيل َما َملْ تَ ْستَط ْع َعلَْيه َ
(الكهف )78 :أي سأخربك حبقيقة ما رأيت من األمور اليت جعلتك
تستنكر وتبادر ابإلنكار ،مث قال بعد ذلك أي بعد أن بني له
ِ
ِ
حقيقتهاَ {:ذلِ َ ِ
ص ْرباً} (الكهف )82 :أي هذا
يل َما َملْ تَ ْسط ْع َعلَْيه َ
ك َأتْو ُ
الذي بينته لك هو احلقيقة اليت يؤول إليها ما فعلته.

القسم الثان :التأويل مبعىن التفسري.
 .2015أين جند هذا النوع من التأويل؟
جنده بوضوح يف كتب التفسري ،ومنه قول اإلمام ابن جرير الطربي يف تفسريه:
«القول يف أتويل قوله تعاىل كذا وكذا....كذا وكذا» ،أي تفسري.
 .2016ما مثال االستخدام له شرعا؟
من ذلك :قول النيب ﷺ البن عباس ﷺ( :اللهم فقهه يف الدين ،وعلّمه
التأويل) ،رواه البخاري ( ،)143ومسلم ( .)2477أي تفسري القرآن ،ومنه قول ابن
1
عباس ﷺ" :أان من الراسخني يف العلم الذين يعلمون أتويله".
 .2017ما مشروعية استخدام لفظ التأويل يف معىن التفسري؟
هذا من اجلائز يف االستعمال ،فقد قيل يف بعض اآلايت اليت ورد فيها لفظ
التأويل أهنا مبعىن التفسري ،وهذا من خالف التنوع ال التضاد ،فهذان املعنيان
صحيحان مقبوالن متفق عليهما بني أهل العلم ،ومها املأثوران عن السلف
الصاحل.
 - 1البداية والنهاية البن كثري ()101 /12
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القسم الثالث :التأويل الفاسد:
 .2018ما املقصود ابلتأويل الفاسد؟
املقصود به صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إىل معناه املرجوح ،أو من حقيقته
1
إىل جمازه.
 .2019هل هذا النوع واالستخدام مأثور عن سلف األمة؟
هذا النوع من التأويل ال يُعرف عن السلف.
 .2020من أين جاء هذا املصطلح؟
إمنا أحدثه املتأخرون من املتكلمني يف األصول والفقه ،وقد تلقفوه من أهل
الكالم املذموم.
 .2021هل النتائج كانت مباركة بعد استحداث هذا النوع؟
هذا الذي أدخل على أهل اإلسالم البالء الكثري والشر املستطري.
 .2022ما األمثلة على هذا النوع من التأويل؟

يد هللا) ابلرمحة أو القدرة ،أو (االستواء هلل) ابالستيالء.
من أمثلته أتويل ( ُ

 .2023كيف تعامل أهل السنة مع هذا النوع من التأويل؟
رده ألنه من األلفاظ اجململة اليت حتتمل
توقّف علماء أهل السنة يف قبوله أو ّ
حقاً وابطالً ،وشأهنم فيما كان من هذا القبيل التوقف واالستفصال.

 - 1نواقض اإليان االعتقادية وضوابط التكفري عند السلف ،حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب (
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)20/2

 .2024ماذا كانت وجهة نظرهم يف هذا النوع من التأويل؟

ف مقبول،
قالوا :إن كان هذا الصرف وفق الدليل الصحيح الصريح فإنه صر ٌ
لتخرص والظنون
وأما إذا كان صرفاً ال دليل عليه ،وإمنا مبناه على الوهم وا ّ
ود على صاحبه.
الكاذبة والشهوات واهلوى فإنه مرد ٌ

 .2025هل الوصف له مبصطلح (أتويل) ينفعه بشيء؟

هو يف هذه احلالة ،وإن مسّاه أصحابه أتويالً لريُوج وتقبله النفوس ،إال أنه يف
حقيقته حتريف وخلط وابطل.

 .2026ما الدليل على بطالن التأويل يف النوع الثالث؟
دليل بطالنه تعود ألسباب كثرية ،منها:
 أن املتقرر عند أهل العلم أن األصل هو البقاء على الظاهر الراجح ،والننتقل إىل املرجوح إال بدليل.
 أن األصل يف الكالم احلقيقة ،فال ي ِعدل عنها إىل اجملاز إال بقرينه صادقة.
 أن هذا الصرف الذي ال دليل عليه يعترب حت ّكم يف كالم املتكلم بال إذنمنه ،وهذا ال جيوز يف آحاد كالم البشر ،فكيف بكالم هللا جل وعال
وكالم رسله صلوات هللا وسالمه عليهم؟
 أن أدلة الشريعة إمنا جاءت إلرادة البيان واهلدى ال لأللغاز والتعمية،فكيف خياطبنا الشارع بكالم له ظاهر ،وهو يف حقيقة األمر ال يريد منّا
أن نعتقد ظاهره من غري بيا ٍن منه لذلك! فإن هذا القول يتضمن إخراج
هذه النصوص عن مقصود إنزاهلا الذي هو اهلداية.
 .2027ما قول العلماء عن النوع الثالث من أنواع التأويل؟
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هلل در العلماء يف إنكارهم على هذا النوع من التأويل ،ومن ذلك اإلمام
العالمة ابن القيم ملا جعله من مجلة الطواغيت اليت أفسدت كثرياً من عقول
املسلمني وعلومهم ،وأدخلت عليهم التمثيل والتعطيل واجلرب وإنكار القدر،
والوقيعة يف خيار األمة وسلفها.
 .2028أيهما أرجح يف الوقف يف قوله تعاىل{:وما يـ ْعل ُم أتْ ِويلهُ إَِّال َّ
الرا ِس ُخون
اّلِلُ و َّ
ِيف ال ِْعل ِْم} (آل عمران :ا )7أن يكون على لفظ ( َّ
اّلِل) ،أم على لفظة (العلم)؟

الوقف خيتلف ابختالف ما يقوم يف قلب القاري من معاين التأويل السابقة -
أي النوع األول والثاين فقط  -ألهنما املأثوران عن السلف.

 .2029ما توضيح هذا؟

 إن قام يف القلب املعىن األول ،فالوقف على اسم اجلاللة ،أي على قوله {إَِّالاللُ} ألن الذي يعلم حقيقة ما أخربت به الرسل على ما هو عليه يف الواقع
َّ
من آايت الصفات واليوم اآلخر إمنا هو هللا تعاىل ،وحنن وإن علمنا معانيها
لكن ال يعلم كيفياهتا على ما هي عليه إال هللا تعاىل.
 وأما إذا كان الذي قام بقلب القارئ املعىن التأويل ،أي التفسري ،فالوقفالتام على قولهَ {:وا َّلر ِاس ُخو َن ِيف الْعِْل ِم}(آل عمران )7:وهذا اختيار شيخ
اإلسالم ابن تيميه رمحه هللا تعاىل ،فإذا وقفت على اسم اجلاللة فاعتقد املعىن
األول ،وإذا وصلت فأعتقد املعىن الثاين.

املطلب اخلامس :العقل والنقل
 .2030ما املقصود من هذا العنوان؟
املراد منه بيان :هل هناك من تعارض بني النقل الشرعي الوارد يف القرآن ،أو
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السنة الصحيحة مع العقل الصحيح؟
 .2031هل ميكن أن يتعارض النقل (النص الشرعي) مع العقل؟
ال ،ال يكن هذا أبداً ،ولذلك فإن أهل السنة رمحهم هللا تعاىل قرروا يف ذلك
قاعدة عظيمة وهي قوهلم ( :ال يتعارض نص صحيح ،وعقل صريح)
ويقصدون العقل الصريح أي السليم من اآلفات والشبهات الدخيلة على
العقل.
 .2032هل ّبني العلماء ما يتعلق حول هذا األمر؟
ورد
نعم ،فقد ألّف فيها ابن تيمية كتابه الكبري( :درء تعارض العقل والنقل)ّ ،
فيه إمكانية تعارض العقل الصريح والنقل الصحيح ،فأتى فيه مبا مل ِ
أيت به
أحد ،فجزاه هللا خرياً ورفع نزله يف الفردوس األعلى.
 .2033ماذا نفعل لو وجدان شيء من التعارض الظاهري بني النص الشرعي مع
العقل؟
إذا وجد ما يُوهم التعارض ،فننظر أوالً يف صحة النقل ،أي إذا كان من
السنة ،فإذا ثبتت صحته ،فننظر يف صراحة العقل وسالمته من اآلفات
الدخيلة عليه ،فإذا توفر األمران فإنه أبداً ال يكن أن يتعارض النقل مع
العقل.
 .2034ملاذا ال ميكن تعارض النقل مع العقل؟

ألن الذي أنزل النص هو الذي خلق العقل ،وهو أصدق حديثاً وأحسن قيالً
من خلقه،
661

والنقل ما نزل إال هلداية العقل وإخراجه من ظلمات الشرك والبدعة والغفلة
واملعصية إىل نور التوحيد والسنة والطاعة ،فكيف جيعل معارضاً له؟
 .2035من الذي نتوقع أن تكون عندهم هذا التعارض؟
ال ي ّدعي وجود هذه املعارضة إال أهل البدع ،وأما أهل السنة فإنه ال يعرف
عنهم يف ذلك حرف واحد.
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املبحث األول

الفضائل العامة للصحابة 

1

 .2036ما املقصود مبصطلح (صحاب).
هو كل من لقي النيب ﷺ ،آمن به ،ومات على اإليان.
 .2037من يدخل يف تعريف صحاب؟
يشمل كل فرد ممن هاجر إىل املدينة ،ومن كان يف املدينة ،وأيضا ممن كان غري
مكة واملدينة ،ممن ألتقى ابلنيب ﷺ وآمن به ومات على اإليان.
 .2038ما فضائلهم الواردة يف القرآن الكرمي؟
ِ
ِ
ِ
وه ْم
 قال تعاىلَ {:وا َّصا ِر َوالَّذي َن اتَّبَ عُ ُ
لسابِ ُقو َن ا ْألََّولُو َن م َن الْ ُم َهاج ِري َن َو ْاألَنْ َ
إبِِحسا ٍن ر ِضي ا َّلل عْن هم ورضوا عْنه وأَع َّد َهلم جنَّ ٍ
ات َْجت ِري َْحتتَ َها ا ْألَ ْهنَ ُار
ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُْ َ
ِ
خالِ ِد ِ
ِ
ظيم} (التوبة)100:
ين ف َيها أَبَ ًدا ذَل َ
َ َ
ك الْ َف ْوُز الْ َع ُ
 وقال تعاىلُ {:حم َّم ٌد رسو ُل َِّ َّ ِين َم َعهُ أَ ِشدَّاءُ َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َمحَاءُ بَْي نَ ُه ْم
َ َُ
الل َوالذ َ
اللِ وِر ْ ِ
تَراهم رَّكعا س َّج ًدا ي ب تَ غُو َن فَ ْ ِ
اه ْم ِيف ُو ُجوِه ِه ْم ِم ْن أَثَِر
ض َو ًاان سي َم ُ
َ ُ ْ ُ ً ُ َْ
ض ًال م َن َّ َ
ِ ِ
ك َمثَلُ ُه ْم ِيف التَّ ْوَراةِ وَمثَلُ ُه ْم ِيف ِْ
ال ّس ُجود َذل َ
اإل ِْجن ِيل َكَزْرٍع أَ ْخَر َج َشطْأَهُ فَ َ
آزَرهُ
َ
ظ هبِِم الْ ُك َّفار وع َد َّ َّ ِ
ظ فَاستَ وى علَى سوقِ ِه ي ع ِجب الّزَّراع لِيغِ
ين
ي
َ
َ ََ
فَ ْ
استَ ْغلَ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َ
اللُ الذ َ
ُ
ِ
ِ
آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ ِ
يما} (الفتح.)29:
َ ََ
الصاحلَات مْن ُه ْم َم ْغفَرةً َوأ ْ
َجًرا َعظ ً
ِِ
لش َجَرةِ فَ َعلِ َم َما
ت ا َّ
 وقال تعاىل {:لََق ْد َر ِض َي َّني إِ ْذ يُبَايِعُونَ َ
اللُ َع ِن الْ ُم ْؤمن َ
ك َْحت َ
ِ
ِِ
حا قَ ِريبًا } (الفتح.)18:
ِيف قُلُوهب ْم فَأَنْ َزَل ال َّسكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأَ َاث َهبُْم فَ ْت ً
 - 1أحكام القرآن البن العريب ( ،)1778/4زاد املسري يف علم التفسري ( ،)216/8تفسري البغوي (،)54/7
اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ( ،)32/18تفسري القرآن العظيم البن كثري (.)609 /6
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 .2039ما النصوص من السنة النبوية يف فضائلهم؟

1

 -قال ﷺ( :خري الناس قرين ،مث الذين يلوهنم ،مث الذين يلوهنم).

رواه البخاري

()2652

 وقال ﷺ( :ال تسبّوا أصحايب ،فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثلأحد ذهباً ما بلغ ُم ّد أحدكم وال نصيفه ) .رواه البخاري ( ،)3673ومسلم()2541
 .2040ما الذي أوجبه هللا تعاىل على من جاء من بعدهم أن حيققوه معهم؟
أن ُيققوا األمور اآلتية:
 أهنم يدينون هلل تعاىل بسالمة قلوهبم وألسنتهم للصحابة  مجيعا ،فقلوبناغل وال حقد وال كراهة ألحد منهم.
سليمة عليهم فال ّ
 ال يذكروهنم إال ابجلميل ،ألن من ذكرهم بغري ذلك فهو على غري سواءَّ ِ
ين َجاءُوا ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم يَ ُقولُو َن َربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا َوِِإل ْخ َوانِنَا
السبيل ،قال تعاىلَ {:والذ َ
ِ ِِ
الَّ ِذين سب ُق َ ِ ِ ِ
ف
َّك َرءُو ٌ
ين َآمنُوا َربَّنَا إِن َ
َ ََ
وان اب ْإليَان َوَال َْجت َع ْل ِيف قُلُوبِنَا غال للَّذ َ
َرِحي ٌم} (احلشر)10:
 أهنم خري الناس بعد األنبياء :عن عائشة رضي هللا عنها قالت :سأل رجل النيبﷺ :أي الناس خري؟ فقال ( :القر ُن الذي أان فيه ،مث الثاين ،مث الثالث) .رواه
مسلم (.)2536

 االعتقاد اجلازم أهنم أكرب هذه األمة عقوال ،وأكثرهم وأصحهم علوما،قدرا.
وما ،وأسلمهم
وأعالهم فه ً
صدورا ،وأشدهم إتباعا ،وأرفعهم ً
ً
 أهنم  الواسطة بيننا وبني نبينا ﷺ يف إبالغ الشريعة. االعتقاد أبهنم  قاموا مبا أوجبه هللا عليهم من البالغ أمتّ القيام. - 1االستيعاب يف معرفة األصحاب ()2/1
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 .2041ما فضائل الصحابة  على األمة؟

الفضائل كثرية ،ومن ذلك:
ب َم َع
 أهنم  أمنة هذه األمة :فعن أيب بردة عن أبيه  قالَ " :صلَّْي نَا الْ َم ْغ ِر َ
ِ ِ
ال فَ َجلَ ْسنَا،
صلِّ َي َم َعهُ الْعِ َشاءَ قَ َ
َر ُسول هللا ُ ،مثَّ قُ ْلنَا :لَْو َجلَ ْسنَا َح َّىت نُ َ
ِ
ك
فَ َخَر َج َعلَْي نَا ،فَ َق َ
صلَّْي نَا َم َع َ
الَ ( :ما ِزلْتُ ْم َه ُ
اهنَا؟) قُ ْلنَاَ :اي َر ُسوَل هللا َ
الْم ْغ ِربُ ،مثَّ قُ ْلنَاَْ :جنلِس ح َّىت نُصلِّي مع َ ِ
َصْب تُم)
ك الْع َشاءَ ،قَا َل (أ ْ
َح َسْن تُ ْم أ َْو أ َ
ُ َ َ َ ََ
َ َ
ِ
ال:
الس َما ِء ،فَ َق َ
قَ َ
الس َم ِاءَ ،وَكا َن َكثِ ًريا ممَّا يَْرفَ ُع َرأْ َسهُ إِ َىل َّ
ال فَ َرفَ َع َرأْ َسهُ إِ َىل َّ
(النّجوم أَمنةٌ لِ َّ ِ
ِ
وع ُدَ ،وأ ََان أََمنَةٌ
وم أَتَى ا َّ
ُ ُ ََ
لس َماءَ َما تُ َ
ّج ُ
لس َماء ،فَِإ َذا َذ َهبَت الن ُ
ِ
َص َح ِايب أ ََمنَةٌ ِألَُّم ِيت ،فَِإ َذا
َص َح ِايب َما يُ َ
ص َح ِايب ،فَِإ َذا َذ َهْب ُ
وع ُدو َنَ ،وأ ْ
ت أَتَى أ ْ
ألَ ْ
ُم ِيت َما يُو َع ُدو َن) .رواه مسلم ()2531
َص َح ِايب أَتَى أ َّ
بأ ْ
ذَ َه َ
بب لتحقق النصر :عن أيب سعيد اخلدري  عن النيب ﷺ قال:
 أهنم  س ٌ( َأيِْيت َعلَى النَّا ِس َزَما ٌن ،يَ ْغ ُزو فِئَا ٌم ِم َن النَّ ِ
ال َهلُْم :فِي ُك ْم َم ْن َرأَى
اس ،فَيُ َق ُ
ول هللاِ ؟ فَيَ ُقولُو َن :نَ َع ْم ،فَيُ ْفتَ ُح َهلُْمُ ،مثَّ يَ ْغ ُزو فِئَ ٌام ِم َن الن ِ
ال
َّاس ،فَيُ َق ُ
َر ُس َ
َهلم :فِي ُكم من رأَى من ِ
ول هللاِ ؟ فَيَ ُقولُو َن :نَ َع ْم ،فَيُ ْفتَ ُح َهلُْمُ ،مثَّ
ب َر ُس َ
ْ َْ َ َْ َ
ُْ
صح َ
ال َهلم :هل فِي ُكم من رأَى من ص ِحب من ِ
يَ ْغ ُزو فِئَ ٌام ِم َن النَّ ِ
ب
اس ،فَيُ َق ُ ُْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
صح َ
رس َ ِ
ح َهلُْم) .رواه البخاري ( ،)3649مسلم
َُ
ول هللا ؟ فَيَ ُقولُو َن :نَ َع ْم فَيُ ْفتَ ُ
(.)2532

 .2042هل هناك ما يعادل شرف الصحبة مع النيب ﷺ؟
الصحبة ال ِ
يعدهلا شيءٌ ،ألسباب كثرية ،منها:
ُ
 ملشاهدة الصحايب  النيب ﷺ. ذ ّهبم  عنه ﷺ ونصرة دين اإلسالم.666

 حرصهم  على ضبط الوحي الذي تلقوه عن النيب ﷺ، ما من خصلة من خصال اخلري إال والصحابة  قد ضربوا فيها أكرباحلظ والنصيب.
ِ
 هم  أحق األمة بقوله ﷺ( :نَ َّاهاُ ،مثَّ
ضَر َّ
اللُ َعْب ًدا َمس َع َم َقالَِيت فَ َو َع َ
ب ح ِام ِل فِ ْق ٍه َغ ِري فَِق ٍيه ،ور َّ ِ ِ ٍ
ْ
ب َحام ِل ف ْقه إِ َىل َم ْن ُه َو أَفْ َقهُ
بَلَّغَ َها َع ِّين ،فَ ُر َّ َ
َُ
ِمْنهُ) .رواه أمحد ()16738
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املبحث الثان

التعامل الشرعي مع الصحابة



1

املطلب األول :مكانة الصحابة  الشرعية:
 .2043ما أقوال السلف يف أمهية االتباع للصحابة ؟

النصوص يف هذا كثرية ،ومنها:
نت مبن قد مات ،أولئك أصحاب
 قال ابن عمر « :من كان مستنّا فليس ّأبرها قلواب وأعمقها علما ،وأقلها تكلفا
حممد ﷺ كانوا خري هذه األمةّ ،
قوم ،أختارهم هللا تعاىل لصحبة نبيه ﷺ ونقل دينه ،فتشبّهوا أبخالقهم

وطرائقهم؛ فهم أصحاب حممد ﷺ ،وكانوا على اهلدى
ِ ِ ِ
ِ
ب ُحمَ َّم ٍد ﷺ
 وقال ابن مسعود  ":إ َّن هللاَ نَظََر ِيف قُلُوب الْعبَاد ،فَ َو َج َد قَ ْل َخري قُلُ ِ ِ ِ
اصطََفاهُ لِنَ ْف ِس ِه ،فَابْتَ عثَهُ بِ ِرسالَتِ ِهُ ،مثَّ نَظَر ِيف قُلُ ِ
وب
وب الْعبَاد ،فَ ْ
َ َ
َ َْ
َ
الْعِبا ِد ب ع َد قَ ْل ِ ٍ
َصحابِِه َخ ْري قُلُ ِ
وب الْعِبَ ِاد ،فَ َج َعلَ ُه ْم
َ َْ
ب ُحمَ َّمد ،فَ َو َج َد قُلُ َ
وب أ ْ َ
َ
وزراء نَبِيِ ِه ،ي َقاتِلُو َن علَى ِدينِ ِه ،فَما رأَى الْمسلِمو َن حسنًا ،فَهو ِعْن َد هللاِ
َ
ََُ َ ّ ُ
َ َ ُ ْ ُ َ َ َُ
ِ ِ
ئ" .رواه أمحد ()3600
َح َس ٌنَ ،وَما َرأ َْوا َسيِّئًا فَ ُه َو عْن َد هللا َسيِّ ٌ
املستقيم».

 .2044كيف حنقق احلب الشرعي للصحابة ؟
حنققه من خالل األمور التالية:
األول :أننا حنبهم وال نفرط يف حب أحد منهم.
 - 1عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام  ، لناصر بن علي عائض
 - 2الشريعة لآلجري ()1685 /4
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()757/2

2

الثان :أننا نبغض يف هللا من أبغضهم.
الثالث :أهنم  خري هذه األمة وأفضلها على اإلطالق ،وأن هللا تعاىل رضي
عنهم.
الرابع :أهنم  عدول ثقات أثبات ،ال يبحث عن عدالتهم.
اخلامس :سالمة ألسنتنا وقلوهبم عليهم .

املطلب الثان :عدالة الصحابة
 .2045ما املقصود مبصطلح العدالة؟
العدل خالف اجلور ،يقالِ :
عدل عليه يف القضية فهو عادل ،وبسط الوايل
ْ
عدله ِ
ومعدلَتَه ،وفالن من أهل املعدلة ،أي :من أهل العدل ،ورجل
ومعدلته َ

عدل ،أي :رضا ومقنع يف الشهادة ...إىل أن قال :وتعديل الشيء :تقويه،
1
يقال :عدلته فاعتدل ،أي :قومته فاستقام.
والناظر يف التعاريف اللغوية يتبني له أن معىن العدالة يف اللغة :االستقامة ،وأن
العدل هو الذي مل تظهر منه ريبة  ،وهو الذي يرضى الناس عنه ،ويقبلون
2
شهادته ويقنعون هبا.

 .2046ما تعريف العدالة اصطالحا؟
عرفها احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل بقوله" :املراد ابلعدل من له ملكة حتمله
على مالزمة التقوى واملروءة ،واملراد ابلتقوى :اجتناب األعمال السيئة من شرك
 - 1الصحاح للجوهري ( ،)1761 – 1760 /5خمتار الصحاح (ص.)416-415 :
 - 2املصباح ()397/2
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1

أو فسق أو بدعة".
ما القول يف العدالة يف جانب الصحابة ؟
مل تتحقق العدالة يف أحد حتققها يف أصحاب رسول هللا ﷺ ،فجميعهم 
عدول حتققت فيهم صفة العدالة ومن صدر منه ما يدل على خالف ذلك
كالوقوع يف معصية فسرعان ما ُيصل منه التوجه إىل هللا تعاىل ابلتوبة النصوح
املاحية اليت حتقق رجوعه وتغسل حوبته فرضي هللا عنهم أمجعني.

2

 .2047ما اآلاثر الشرعية الدالة على عدالة الصحابة ؟
ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لِّتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
َّاس َويَ ُكو َن
 /1قال تعاىل َ { :وَك َذل َ
يدا} (البقرة)143 :
الر ُس ُ
َّ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِه ً
يف اآلية بيان أفضلية هذه األمة ،وأن هللا جعلها أمة وسطاً ،والوسط هو
3
العدل.
 /2قال تعاىل { :إِ َّن الَّ ِذين آمنُواْ والَّ ِذين هاجرواْ وجاه ُدواْ ِيف سبِ ِيل ِ
ك
الل أُْولَئِ َ
َ ّ
َ َ َ َ َ َُ َ َ َ
ي رجو َن ر ْمحت ِ
ور َّرِح ٌيم} (البقرة )218 :وكل االوصاف الواردة يف
الل َو ّ
َْ ُ َ َ َ ّ
اللُ َغ ُف ٌ
اآلية تنطبق انطباقاً كامالً على املهاجرين اجملاهدين من صحابة رسول هللا
ﷺ ألهنم آمنوا ابهلل ورسوله إياانً راسخاً ،وحتملوا األذى العظيم يف سبيل
ذلك اإليان من مشركي مكة مث أهنم استجابوا لنداء نبيهم ابهلجرة من مكة
إىل يثرب وتركوا أهليهم وأمواهلم ومصاحل دنياهم ،مع كل ذلك فإخالصهم
العميق لرهبم ونبيهم ودينهم مل يدفعهم إىل االتكال على ما صنعوا ،وإمنا كانوا
 - 1نزهة النظر شرح نبة الفكر (ص ،)29 :وشرح تنقيح الفصول ،للقرايف (ص)361 :
 - 2عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام  ،لناصر بن علي عائض ()795/2
 - 3تفسري البيضاوي ()91/1
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يرجون رمحة رهبم أذالء خاشعنيُ ،ياولون بكل الطرق نصرة دينهم ،وتقدمي
أمواهلم ودمائهم يف سبيل هللا ،علهم ينالوا الفوز ابجلنة اليت وعدهم هللا تعاىل
1
إايها ".
 .2048هل العقل حيكم بعدالة الصحابة ؟
نعم ،من املتقرر أنه ال تعارض بني نص صحيح مع عقل صريح.
وقد أثبت النص الشرعي عدالتهم وأهنم خري األمة ،وأن هللا رضي عنهم ورضوا
عنه ،وقد شهدت بعض النصوص آلحادهم ابجلنة ،فحيث ثبت أن هذا
مقتضى النص فيكون أيضا هو مقتضى العقل ،فالعقل يقضى مبا قضى به
النص ،وسبهم وتنقصهم والقدح فيهم مناقض لداللة النص ومبطل له.
املطلب الثالث :التحذير من انتقاص الصحابة :

2

ب الصحابة ؟
 .2049ما حكم س ّ
سبّهم موبقة عظيمة وجرية وخيمة ،وهو حمرم التحرمي الشديد ابلكتاب والسنة
واإلمجاع واملعقول.
 .2050ما الدليل من الكتاب على ذلك؟
حينما نقرأ أنه تعاىل رفع ذكرهم  يف غري آية أنه رضي هللا عنهم ،ووعدهم
 - 1صحابة رسول هللا يف القرآن ،الدكتور حسن عبد احلميد (ص .)7:وينظر :يف تفسري اآلية :تفسري الطربي
( ،)356/2تفسري الرازي ( ،)41/6تفسري القرطيب ( ،)34/3تفسري البيضاوي ( ،)118/1تفسري
األلوسي ()110 /2
 - 2لوامع األنوار البهية ،للسفاريين ( ،)354/2العقيدة الواسطية مع شرحها ،حملمد خليل هراس( ،ص:
 ،)173وقطف الثمر يف عقيدة أهل األثر (ص)103 :
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الثواب اجلزيل واألجر العظيم ،ومن املعلوم أن هذا ثناء حسن وكل من أثىن
هللا عليه خريا يف القرآن ،فإنه يوت على ذلك ،فسبهم مصادمة هلذه اآلايت
وجاحدة ملدلوهلا.
ب الصحابة ؟
 .2051ما اآلايت احمل ّرمة لس ّ
ِ
ِ
ِ
صا ِر َوالَّ ِذي َن اتَّبَ عُوُه ْم
ين َوا ْألَنْ َ
 قال تعاىلَ {:وال َّساب ُقو َن ْاألََّولُو َن م َن الْ ُم َهاج ِر َالل عْن هم ورضوا عْنه وأَع َّد َهلم جن ٍ
ٍ ِ
َّات َْجت ِري َْحتتَ َها ا ْألَ ْهنَ ُار
إبِِ ْح َسان َرض َي َُّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُْ َ
ِ
خالِ ِد ِ
ِ
ظيم} (التوبة)100:
ين ف َيها أَبَ ًدا ذَل َ
َ َ
ك الْ َف ْوُز الْ َع ُ
ِِ
الش َجَرةِ فَ َعلِ َم َما
ت َّ
 وقال تعاىل {:لََق ْد َر ِض َي َّني إِ ْذ يُبَايِعُونَ َ
اللُ َع ِن الْ ُم ْؤمن َ
ك َْحت َ
ِيف قُلُوهبِِم فَأَنْزَل ا َّ ِ
حا قَ ِريبًا}(الفتح.)18:
ْ َ
لسكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأَ َاث َهبُْم فَ ْت ً
الرس ُ َّ ِ
ِ
ين َآمنُوا َم َعهُ َجا َه ُدوا ِأبَْم َواهلِِ ْم
 ومن قال هللا تعاىل فيهم{:لَك ِن َّ ُول َوالذ َ
ِ
حو َن}(التوبة.)88:
ك َهلُُم ا ْخلَْ َريات َوأُولَئِ َ
َوأَنْ ُف ِس ِه ْم َوأُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ ُم ْفل ُ
 .2052هل التن ّقص منهم  داللة على التنقص من النيب ﷺ؟
ب له ،وتنقصهم والقدح فيهم هو يف
نعم،
فسب أصحاب حممد ﷺ س ٌ
ّ
حقيقته تنقص له وقدح فيه ،وهو من إيذائه،
 .2053من يؤذي الصحابة  ابلشتم ،هل يشمله عقاب هللا؟
توعد هللا تعاىل من يؤذي املؤمنني واملؤمنات ابلعذاب الشديد فقال
نعم ،فقد ّ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِِ
احتَ َملُوا ُهبْتَا ًان
ين يُ ْؤذُو َن الْ ُم ْؤمن َ
ني َوالْ ُم ْؤمنَات بِغَ ِْري َما ا ْكتَ َسبُوا فَ َقد ْ
تعاىلَ {:والذ َ
ِ ِ
السب من اإليذاء ،بل وأعظم من ذلك ،وال شك
َوإ ْمثًا ُمبينًا}(األحزاب ،)58:و ّ
أن الصحابة من املؤمنني.
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وعد هللا من يؤذي النيب ﷺ؟
 .2054ماذا ت ّ
اللُ ِيف ال ّدنْيَا َو ْاآل ِخَرةِ َوأ ََع َّد
اللَ َوَر ُسولَهُ لَ َعنَ ُه ُم َّ
قال هللا تعاىل{:إِ َّن الَّ ِذي َن يُ ْؤذُو َن َّ
َهلُْم َع َذا ًاب ُم ِهينًا}(األحزاب ،)57:فمن آذى الصحابة  فقد آذى النيب ﷺ،
ومن آذى النيب ﷺ فقد آذى هللا تعاىل.
السب للصحابة؟
 .2055ما الداللة من السنة على حترمي
ّ

األدلة كثرية ،فمن ذلك:
 عن أيب سعيد اخلدري  قال  :قال رسول هللا ﷺ( :ال تسبُوا أصحايبفوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ ُم ّد أحدهم وال
نصيفه ) .رواه البخاري ( ،)3673ومسلم (.)2540
كالم ،فقال
 يف رواية أخرى كان بني خالد بن الوليد وعبدالرمحن بن عوف ٌخالد لعبدالرمحن بن عوف" :تستطيلون علينا أبايم سبقتموان هبا"؟ فبلغ ذلك
النيب ﷺ فقال( :دعوا يل أصحايب ،فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل ٍ
أحد
ذهبا ،أو مثل اجلبال ذهبا ،ملا بلغتم أعماهلم) .رواه أمحد (.)13812

 .2056ماذا يُستفاد من احلديثني السابقني؟
احلديثان السابقان اشتمال على النهي األكيد والتحذير الشديد عن سب
الصحابة .
 .2057ما اآلاثر الدالة على حترمي هذا التطاول على الصحابة  عند سلف
األمة؟
عدا عند فوالن ،يف مسجد الكوفة
 عن رابح بن احلارث فقال" :كنت قا ًوعنده أهل الكوفة ،فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحيّاه
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وأقعده عند رجله على السرير ،فجاء رجل من أهل الكوفة يُقال له قيس بن
ب هذا الرجل؟ فقال:
ب" .فقال سعيد :من يس ّ
فسب وس ّ
علقمة ،فأستقبله ّ
يسب علياً! فقال :أال أرى أصحاب رسول هللا ﷺ يسبّون عندك ،مث ال تنكر
وال تغري؟ أان مسعت رسول هللا ﷺ يقول( :أبو بكر يف اجلنة ،وعمر يف اجلنة،
وعثمان يف اجلنة ،وعلي يف اجلنة ،وعبدالرمحن بن عوف يف اجلنة ،وأبو عبيدة
يف اجلنة) ،وسكت سعيد  عن العاشر ،فقالوا :من هو العاشر؟ فقال:
سعيد بن زيد يعين نفسه مث قال" :وهللا ملشهد رجل منهم مع رسول هللا
ﷺ يغرب فيه وجهه خري من عمل أحدكم ولو عُ ِّمر عمر نوح"  .رواه أبو داود
()4650

 ما رواه ابن بطة عن ابن عباس  قال" :ال تسبوا أصحاب حممد ﷺفلمقام أحدهم ساعة  -يعين مع النيب ﷺ  -خري من عمل أحدكم أربعني
سنة" .رواه ابن ماجه (.)162
 عن يزيد بن هزاري لقي سعيد بن جبري أبصبهان فقال له" :أن رأيت أنتفيدين مما عندك؟ فحبس دابته وقال :قال يل ابن عباس :أحفظ عين ثالاث:
إايك والنظر يف النجوم فإنه يدعو إىل الكهانة ،وإايك والنظر يف القدر ،فإنه
يدعو إىل الزندقة ،وإايك وشتم أصحاب رسول هللا ﷺ فيكبك هللا على
1
وجهك يف النار يوم القيامة".
 .2058هل انعقد االمجاع من أهل العلم على هذا احلكم؟
ب الصحابة  حر ٌام ،من
نعم ،قال النووي رمحه هللا تعاىل" :وأعلم أن س ّ
فواحش احملرمات ،سواء من البس الفنت منهم وغريه ،ألهنم جمتهدون يف تلك
 - 1شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة الاللكائي ()700/4
674

احلروب متأولون"

.

1

والسب يف حق الصحابة ؟
 .2059هل العقل مينع التطاول
ّ
نعم ،وذلك من وجوه:
األول :أن سبّهم  مف ٍ
ض إىل ترك ما بلغوه من الشرع ،إذ كيف ُأيخذ
التشريع ممن يستحق اللعنة؟ ففي احلقيقة أن سبّهم يؤدي على نسف
الشريعة.
الثان :أن الذي يعلم ما كان وما سيكون قد سطّر هلم يف كتابه أمجل الذكر
والثناء ،وأخرج ذلك كله خمرج األخبار اليت ال يدخلها النسخ ،وأخرب
أن كتابه هذا سيبقى إىل أن يُرفع يف آخر الزمان ،وال تزال هذه اآلايت
اليت فيها الثناء على الصحابة ومدحهم تقرأ يف املدارس واملساجد
والدور وحتفظ يف الصدور ،فمحال مع ذلك أن يكون احلال قد
اختلف.
الثالث :ال يُتصور أبدا أن يقول عاقل أن تلك اآلايت ال تصح يف داللتها،
ألهنا متدح قوما حقهم السب والشتائم! هذا من أحمل احملال ،وأبطل
الباطل ،بل نقول :أن كل من أثىن هللا عليه يف القرآن خريا فإنه سيموت
على ذلك.
تغري وال زايدة وال نقص،
الرابع :مما ال شك فيه أن ال تبديل يف القرآن وال ّ
فما مدحهم هللا هذا املدح ،وال أثىن عليهم هذا الثناء إال ألهنم أهله يف
حياهتم وبعد مماهتم ،وهذا واضح كل الوضوح.
 - 1شرح النووي على مسلم ()93 /16
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اخلامس :أنه يستحيل يف العقل السليم أن يكون القوم الذين اختارهم هللا

تعاىل لصحبة نبيه ﷺ ،ونصرة دينه ،وإقامة شرعه ،وإبالغ أحكامه ،أن
يكونوا يستحقون اللعنة يف ابطن األمر ،بل العقل السليم يرفض الرفض
األكيد أن يكون هؤالء القوم كذلك.

طعا ُعلو
السادس :إن من نظر يف سرية القوم ابلعدل واإلنصاف فإنه يعلم ق ً

فضل الصحابة ،ولذلك فإنه ال يقدح فيهم وال يثرب عليهم إال اجلاهل
حبقيقة حاهلم ،وما هم عليه من كمال العلم النافع والعمل الصاحل.

ساب الصحابة  ،مع بيان ذلك ابلتفصيل؟
 .2060ما حكم ّ
اختلف العلماء يف ذلك على قولني مشهورين:
ب الصحابة ،
األول :ذهب مجع من أهل العلم إىل القول بتكفري من س ّ
أو انتقصهم وطعن يف عدالتهم وصرح ببغضهم ،وأن من كان هذه
وحل قتله ،إال أن يتوب من بعد ذلك
صفته فقد أابح دم نفسهّ ،
تضى عنهم.
ويت ّحم عليهم وي ّ
وممن قال بذلك عبدالرمحن بن أيب أبزى ،وعبدالرمحن بن عمرو
األوزاعي ،وأبو بكر بن عياش ،وسفيان بن عيينة ،وحممد بن يوسف
الفراييب ،وبشر بن احلارث ،واملروزي ،وحممد بن بشار العبدي،
وغريهم كثري ،وهو قول بعض العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية
1
واحلنابلة والظاهرية.
ساب الصحابة ال يكفر
الثان :ذهب فريق آخر من أهل العلم إىل أن ّ
 - 1تفسري القرطيب ( )195/16الفتح البن حجر ()36 /7
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بسبهم ،بل يفسق ويضلل ويعزر التعزير البليغ ،ويزجر الزجر الشديد،
حىت يرجع عن ارتكاب هذا اجلرم اخلطري الشنيع.
 .2061هل هذان القوالن من اختالف التضاد أو التنوع؟
هذان القوالن يف احلقيقة من خالف التنوع ،أي أن أصحاب القول األول ال
السب ،أي ال يكفرون بكل سب ،وإمنا يقصدون
يقصدون بقوهلم كل صور ّ
صور خمصوصة.
أبدا ،وإمنا يعنون
اب ال يكفر ً
وأصحاب القول الثاين ال يقصدون أن الس ّ
صوًرا خمصوصة.
ساب أصحاب النيب
ولذلك فالقول اجلامع هلذه املسألة هو التفصيل يف حكم ّ
ﷺ ،وقد ذكر هذا التفصيل مجع من أهل العلم.
 .2062ما تبيان القول السابق؟
تبيانه هو كما يلي:
ب مجيعهم  ،أي سبّهم على وجه العموم فهذا كفر وال
األول :أما س ّ
شك ،وذلك كلعنهم مجيعهم ،أو اعتقاد أهنم ارتدوا إال نفراً يسرياً ،أو
القدح فيهم مبا يوجب سقوط عدالتهم ويقدح يف أمانتهم وداينتهم،
فهذا كله كفر ،وال شك ألنه مك ّذب ملا نصه القرآن ،وقال ابن
عني ،فإن مضمون
تيمية( :بل من ي ّ
شك يف كفر مثل هذا فإن كفره مت ّ
هذه املقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق) .أه
سب الشيخني أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما سباً يقدح يف عدالتهم
الثانّ :
وداينتهم ،كاعتقاد كفرهم ،أو أهنم كتموا شيئا من الوحي ،أو أهنم
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خانوا النيب ﷺ ،فهذا أيضا فاعله كافر ،ملخالفته النصوص الكثرية
املتواترة اليت وردت يف فضلهما وعلو قدرمها.
سب عائشة رضي هللا عنها مبا برأها هللا جل وعال منه ،فهذا كفر
الثالثّ :
بال شك ،ألنه مما يعلم ابالضطرار من دين اإلسالم براءهتا من ذلك
ابلكتاب والسنة ،فحقيقة قوله تكذيب الكتاب والسنة.
يسب بعضهم  سباً ال يقدح يف عدالتهم وال يف دينهم ،مثل
الرابع :أن ّ
وصف بعضهم ابلبخل أو اجلُب ،أو قلة العلم أو عدم الزهد وحنو
ذلك ،فهذا ال يكفر بذلك ،ولكن فاعله يستحق التعزير الشديد
والتأديب البليغ الذي يردعه ،قال أبو العباس" :وعلى هذا ُيمل كالم
1
من مل يكفرهم من أهل العلم".

 - 1والبن تيمية كالما انفعا يف هذا الباب يف كتابه القيم :الصارم املسلول على شامت الرسول (ص،)567:
فلرياجعه من شاء.
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املبحث الثالث

فضائل بعض الصحابة 
 .2063هل الصحابة  يتفاضلون يف الفضل؟
نعم ،وهذا مما ال شك فيه.
 .2064هل هذا من عقيدة أهل السنة؟
نعم ،قال أبو عبد هللا بن بطة يف صدد عرضه لعقيدة أهل السنة( :وحنب
مجيع أصحاب رسول هللا ﷺ على مراتبهم ومنازهلم أوالً فأوالً :من أهل بدر
واحلديبية وبيعة الرضوان وأحد فهؤالء أهل الفضائل الشريفة واملنازل املنيفة
1
الذين سبقت هلم السوابق رمحهم هللا أمجعني).
 .2065ما توضيح احلكم السابق؟
توضيحه أن نقول:
 أن أفضل الصحابة  على اإلطالق أبو بكر ،مث عمر ،مث عثمان ،مثعلي  ،فهؤالء أفضل األمة ،بل هم أفضل اخللق بعد األنبياء.
 مث أييت بعد هؤالء األربعة يف الفضل بقية العشرة املبشرين ابجلنة،عبدالرمحن بن عوف ،وأبو عبيدة عامر بن اجلراح ،وسعد ابن أيب وقاص،
وسعيد بن زيد ،والزبري ابن العوام ،وطلحة ابن عبيد هللا. ،
شرعا أن املهاجرين أفضل من األنصار.
 املتقرر ً أن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا من - 1الشرح واإلابنة على أصول السنة والداينة (ص)271 :
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بعد الفتح وقاتلوا ،وكال وعد هللاُ احلسىن.
مجيعا.
 -أن أهل بدر وبيعة الرضوان أفضل من غريهم ،رضي هللا عنهم ً

املطلب األول :ما يتعلق بفضائل أب بكر 

1

 .2066ما اسم أب بكر  ،ونسبه؟

هو عبد هللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ،وهو قريش بن كنانة
بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن ،التيمي
القرشي .ويلتقي مع النيب ﷺ يف اجلد السادسُ :مرة بن كعب.

 .2067مىت كانت والدته؟ مىت كانت وفاته؟
ُولد يف مكة بعد عام الفيل بسنتني وستة أشهر.
تُويف أبو بكر  يوم االثنني  22مجادى اآلخرة سنة 13ه  ،وكان عمره
ثالاثً وستني سنة.
 .2068ما االعتقاد العام يف أب بكر ؟
االعتقاد أنه أفضل البشر بعد األنبياء ،فهو ص ّديق هذه األمة؛ .
 .2069ما األدلة على فضل أب بكر  مما ورد يف الكتاب احلكيم؟
من تلك األدلة:
ِ
ِ ٍ ِ
منها :قوله تعاىلَ {:و َسيُ َجنَّبُ َها ْاألَتْ َقى الَّذي يُ ْؤِيت َمالَهُ يَتَ َزَّكى َوَما ألَ َحد عْن َدهُ
 - 1الصحيح املسند من فضائل الصحابة  ملصطفى العدوي (ص)31:
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ضى}(الليل،)17:
ِم ْن نِ ْع َم ٍة ُْجتَزى إَِّال ابْتِغَاءَ َو ْج ِه َربِِّه ْاألَ ْعلَى َولَ َس ْو َ
ف يَْر َ
فإن غالب املفسرين ذكروا أن سبب نزوهلا هو إنفاق أيب بكر  ماله
1
يف سبيل نصرة الدين.
َّ ِ
صرهُ َّ ِ
ِ
ومنها :قوله تعاىل {:إَِّال تَ ْن ُ
اللُ إ ْذ أَ ْخَر َجهُ الذ َ
ص ُروهُ فَ َق ْد نَ َ َ
ين َك َف ُروا َاثينَ
ني إِ ْذ ُمها ِيف الْغَا ِر إِ ْذ ي ُق ُ ِ
اللَ َم َعنَا فَأَنْ َزَل َّ
صا ِحبِ ِه َال َْحتَز ْن إِ َّن َّ
اثْنَ ْ ِ َ
ول ل َ
َ
اللُ
ِ َّ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ين َك َف ُروا ال ّس ْفلَى
َسكينَ تَهُ َعلَْيه َوأَيَّ َدهُ جبُنُود َملْ تَ َرْوَها َو َج َع َل َكل َمةَ الذ َ
اللِ ِه َي الْعُْليَا َوا َّللُ َع ِز ٌيز َح ِك ٌيم}(التوبة )40:وقال ﷺ( :اي أاب بكر
َوَكلِ َمةُ َّ
ما ظنك ابثنني هللا اثلثهما) رواه البخاري ( )3653ومسلم (.)2381
فاآلية دالةٌ على فضل أيب بكر  إذ جعله هللا اثين النيب ﷺ ومساه
صاحبه ،وأخرب أنه معهما ،وأنه أنزل السكينة عليهما ،وأيدمها جبنود
من عنده ،وما ذلك إال ألن أاب بكر  قد بلغ الغاية يف الفضل.
ومنها :قوله تعاىل{:والَّ ِذي جاء ِاب ِ ِ
ك ُه ُم الْ ُمتَّ ُقو َن
صد َ
َّق بِِه أُولَئِ َ
ََ ّ
لص ْدق َو َ
َ
2
(الزمر ،)33:وقد فسرها علي  أبنه أبو بكر الصديق .
 .2070ما األدلة على فضل أب بكر  مما ورد يف السنة النبوية؟

من ذلك:
 عن أنس  أن أاب بكر الصديق  حدثه قال« :نظرت إىل أقداماملشركني على رؤوسنا وحنن يف الغار» .فقلت :اي رسول هللا ،لو أن أحدهم
نظر إىل قدميه أبصران حتت قدميه! فقال ﷺ ":اي أاب بكر ما ظنك ابثنني هللا
اثلثهما" .رواه البخاري ( ،)3453مسلم (.)2381

 - 1رواه أمحد يف فضائل الصحابة ( ،)64/1واآلجري يف الشريعة ( .)417 /3
 - 2تفسري القرطيب ( )256 /15
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 عن أيب سعيد اخلدري  قال :خطب رسول هللا ﷺ الناس وقال ( :إن هللاخري عبد بني الدنيا وبني ما عنده فأختار ما عنده ) قال فبكى أبو بكر ،
ّ
املخري ،وكان أبو بكر أعلمنا ،فقال
فعجبنا لبكائه ،فكان رسول هللا ﷺ هو ّ
رسول هللا ﷺ ( :أن ِم ْن أ َم ِّن الناس علي يف صحبته وماله أبو بكر ،ولو كنت
يبقني
متخذا خليال الختذت أاب بكر خليال ،ولكن أخوة اإلسالم ومودته ،ال ّ
يف املسجد ابب إال س ّد إال ابب أيب بكر ).

رواه البخاري ( ،)3654ومسلم

(.)466

خلرييّته  عليهم؟
 .2071ما الدليل على معرفة الصحابة ّ 
من ذلك:
 ما ورد عن حممد بن احلنفية قال :قلت أليب :أي الناس خري بعد رسول هللاﷺ؟ فقال :أبو بكر .قلت :مث من؟ قال :عمر .وخشيت أن يقول عثمان.
قلت :مث أنت؟ قال :ما أان إال رجل من املسلمني .رواه البخاري (.)3671
نري بني الناس يف زمن النيب ﷺ فنخري أاب
 ما ورد عن ابن عمر  قال :كنا ّبكر ،مث عمر ،مث عثمان بن عفان رضي هللا عنهم .رواه البخاري (.)3655
 .2072ما الدليل على حب النيب ﷺ ألب بكر ؟
من ذلك:
 عن عمرو بن العاص  أن النيب ﷺ بعثه على جيش ذات السالسل،فأتيته ،فقلت :أي الناس أحب إليك؟ قال ﷺ ( :عائشة ) فقلت :من
الرجال قال ﷺ( :أبوها ) قلت :مث من؟ قال ﷺ ( :مث عمر ابن
اخلطاب) فع ّد رجاال .رواه البخاري ( ،)3662ومسلم (.)2384
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 عن أيب سعيد اخلدري  قال :خطب رسول هللا ﷺ الناس وقال ( :إنخري عبد بني الدنيا وبني ما عنده فأختار ما عنده ) قال فبكى أبو
هللا ّ
بكر ،فعجبنا لبكائه ،فكان رسول هللا ﷺ هو املخ ّري ،وكان أبو بكر
أعلمنا فقال رسول هللا ﷺ ( :أن ِم ْن أ َم ِّن الناس علي يف صحبته وماله
أبو بكر ،ولو كنت متخذا خليال الختذت أاب بكر خليال ،ولكن أخوة
يبنت يف املسجد ابب إال س ّد إال ابب أيب بكر).
اإلسالم ومودته ،ال ّ
رواه البخاري ()3654

 عن أيب الدرداء  قال :كنت جال ًسا عند النيب ﷺ إذ أقبل أبو بكرآخذ بطرف ثوبه حىت أبدى عن ركبتيه ،فقال النيب ﷺ ( :أما صاحبكم
فقد غامر) .فسلّم ،وقال« :اي رسول هللا ،إنه قد كان بيين وبني ابن
علي،
اخلطاب شيئاً ،فأسرعت إليه ،مث ندمت فسألته أن يغفر يل فأىب ّ
فأقبلت إليك»! فقال النيب ﷺ ( :يغفر هللا لك اي أاب بكر) ثالاثً ،مث إن
عمر  ندم ،فأتى منزل أاب بكر فسأل عنه فلم جيده ،فأتى إىل النيب
ﷺ فسلم عليه ،فجعل وجه النيب ﷺ يتمعر حىت أشفق أبو بكر فجثى
على ركبتيه ،فقال« :اي رسول هللا أان كنت أظلم» .مرتني .فقال النيب
ﷺ( :إن هللا بعثين إليكم فقلتم كذبت ،وقال أبو بكر صدقت ،وواساين
بنفسه وماله ،فهل أنتم اتركو يل صاحيب مرتني) فما أوذي بعدها .رواه
البخاري ()3661

 .2073ما الدليل على قوة تصديقه للنيب ﷺ؟

عن أيب هريرة  قال :مسعت رسول هللا ﷺ يقول( :بَْي نَ َما َر ٍاع ِيف َغنَ ِم ِه َع َدا
اعي ،فَالْت َف ِ ِ ِ
ِ ِ
الر ِ
الَ :م ْن
ب فَ َق َ
َخ َذ ِمْن َها َشاةً فَطَلَبَهُ َّ
َ َ
ب ،فَأ َ
ت إلَْيه ال ّذئْ ُ
َعلَْيه ال ّذئْ ُ
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وق بَ َقَرةً قَ ْد َمحَ َل
س َهلَا َر ٍاع َغ ِْريي؟ َوبَْي نَ َما َر ُج ٌل يَ ُس ُ
َهلَا يَ ْوَم َّ
السبُ ِع ،يَ ْوَم لَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
ت إِلَْيه فَ َكلَّ َمْتهُ ،فَ َقالَ ْ
َعلَْي َها ،فَالْتَ َفتَ ْ
ت :إِِّين َملْ أ ْ
ُخلَ ْق هلََذا َولَك ِّين ُخل ْق ُ
ال النَِّيب ﷺ( :فَِإِين أُ ِ ِ
ال النَّاس :سبحا َن َِّ
كَ ،وأَبُو
لِْل َح ْر ِث" قَ َ
وم ُن بِ َذل َ
ّ
الل ،قَ َ ّ
ُ ُْ َ
ب ْك ٍر ،وعُمر بْن اخلَطَّ ِ
اللُ َعْن ُه َما).رواه البخاري ( ،)3663ومسلم
اب َر ِض َي َّ
َ
َ َُ ُ
(.)2388

 .2074ما املناقب اليت متيّز هبا الصديق  عن غريه؟
من ذلك:
 عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ( :من أصبح منكم اليوم صائماً؟)قال أبو بكر :أان .قال( :فمن تبع منكم اليوم جنازة؟) قال أبو بكر :أان.
قال( :فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟) قال أبو بكر :أان .فقال رسول هللا
ﷺ ( :ما اجتمعن يف أمرئ إال دخل اجلنة) .رواه مسلم (.)1028
 عن أنس بن مالك  أن النيب ﷺ صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان،فرجف هبم ،فقال ﷺ( :أثبت أحد ،فإمنا عليك نيب وصديق وشهيدان) .رواه
البخاري (.)3675

 تلقيب النيب ﷺ له ب (الص ّديق) ،الذي يفيد ثبوت من زلة الص ّديقية له ،وهذهك َم َع
الر ُس َ
املن زلة تعقب من زلة النبيني ،قال تعاىلَ {:وَم ْن يُ ِط ِع َّ
اللَ َو َّ
ول فَأُولَئِ َ
َّ ِ
لص ِّد ِيقني وال ّشه َد ِاء وال َّ ِِ
ِ
ِ
ني َو َح ُس َن
ين أَنْ َع َم َّ
صاحل َ
اللُ َعلَْي ِه ْم م َن النَّبِيِّ َ
ني َوا ّ َ َ َ َ
الذ َ
ك َرفِي ًقا }(النساء.)69:
أُولَئِ َ
 -ما ثبت من حديث عائشة رضي هللا عنهاُ ( :مروا أاب بكر فليصلي ابلناس )

رواه ابن ماجه ( ،.)1234واإلمامة يف الصالة من زلة عالية ،وخصوصاً إذا كان

اآلمر هبا املعصوم ﷺ ،فإنه مل يكن ليختار إلمامة املسلمني يف عهده إال
684

أفضلهم وأعالهم قدراً وأوفرهم علماً .
 عن أيب هريرة  يرفعه للنيب ﷺ وفيه( :فمن كان من أهل الصالة ُدعي منابب الصالة ،ومن كان من أهل اجلهاد دعي من ابب اجلهاد ،ومن كان من
أهل الصدقة دعي من ابب الصدقة ،ومن كان من أهل الصيام دعي من ابب
الصيام وابب الراين ) .فقال أبو بكر ":ما على هذا الذي يدعى من تلك
األبواب من ضرورة ،وقال :هل يدعى منها كلها أحد اي رسول هللا؟ قال :
(نعم ،وأرجو أن تكون منهم اي أاب بكر) .رواه البخاري ( ،)1897ومسلم (.)1027
 .2075هل هناك من عارض استخالف الصديق  على املسلمني ؟
مل يقع هذا عنهم أب ًدا ،وهذا داللة منهم على أحقيته  على هذا املوضع.
املطلب الثان :فضائل عمر بن اخلطاب 

1

 .2076ما االعتقاد الذي نعتقده يف عمر بن اخلطاب ؟
نعتقد اعتقادا جازما أن أفضل الصحابة بعد أيب بكر  هو فاروق اإلسالم
عمر بن اخلطاب .
 .2077ما امسه  ونسبه؟
هو عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رايح بن عبد هللا بن قرط بن
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وهو
قريش بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن
عدانن ،العدوي القرشي.
العدوي (ص)65 :

 - 1الصحيح املسند من فضائل الصحابة  ملصطفى
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 .2078ما نسب والدته  ،وهل تلتقي مع النيب ﷺ؟

أمه هي :حنتمة بنت هاشم بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة
بن كالب بن مرة.
عم ٍ
كل من أم املؤمنني أم سلمة ،والصحايب خالد بن الوليد ،
وهي ابنة ّ
وعمرو بن هشام املعروف بلقب أيب جهل ،وجيتمع نسبها مع النيب ﷺ يف
كالب بن مرة.

 .2079مىت كانت والدته ،وإسالمه؟
ُولد بعد عام الفيل ،وبعد مولد الرسول ﷺ بثالث عشرة سنة.
قيل أنه  أسلم بعد هجرة املسلمني إىل احلبشة -يف السنة اخلامسة للبعثة،
وقيل أنه أسلم يف السنة السادسة للبعثة.
 .2080ما األدلة الدالة على فضائل عمر ؟
وردت األدلة الكثرية الدالة على فضله ،فمن ذلك :
 -عن جابر  قال :قال النيب ﷺ( :رأيتين دخلت اجلنة ،فإذا أان ابلريصاء

امرأة أيب طلحه ،ومسعت خشفة ،فقلت :من هذا؟ فقال :هذا بالل .ورأيت
قصرا بفنائه جارية ،فقلت ملن هذا؟ فقال :لعمر .فقال النيب ﷺ( :فأردت
أن أدخله فأنظر إليه ،فذكرت غريتك) .فقال عمر« :أبيب وأمي ،اي رسول هللا
أعليك أغار»؟ رواه البخاري ( ،)3242ومسلم (.)2395

 -عن عمر  عن رسول هللا ﷺ قال( :بينا أان انئم إذ رأيت قدحاً أتيت به

ي جيري يف أظفاري ،مث أعطيت
فيه لُب ،فشربت منه ،حىت ّ
إين ألرى الر ّ
فضلي عمر بن اخلطاب) .قالوا :فما ّأولت ذلك اي رسول هللا؟ قال ﷺ:
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(العلم) .رواه البخاري (.)3691
 عن أيب سعيد اخلدري  قال :مسعت رسول هللا ﷺ يقول ( :بني أان انئمص ،منها ما يبلغ الثدي ،ومنها دون
قم ٌ
لي ،وعليهم ُ
رأيت الناس يعرضون ع ّ
علي عمر وعليه قميص جيره) قالوا :فما أولته اي رسول هللا؟
ذلك .وعرض ّ
قال ﷺ ( :الدين ) .رواه البخاري ( ،)3691ومسلم ()2390
 عن سعد بن أيب وقاص  قال :قال رسول هللا ﷺ( :اي ابن اخلطاب،جا آخر) .رواه
فجا إال سلك ف ً
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا ً
البخاري ( ،)3683ومسلم ()2390

 عن عبدهللا بن عمر  أن النيب ﷺ قال( :أُريت يف املنام أين أنزع بدلوبكره على قليب ،فجاء أبو بكر فن زع ذنواب أو ذنوبني نزعا ضعيفا ،وهللا يغفر
له ،مث جاء عمر بن اخلطاب ،فاستحالت غراب ،فلم أرى عبقراي يفري فرية
حىت روي الناس وضربوا بعطن) .رواه البخاري ( )3633
 عن أيب هريرة  قال :قال الرسول ﷺ( :لقد كان فيما قبلكم من األممحمدثون ،فإن يكن يف أميت أحد فإنه عمر) .رواه البخاري ( )3689
 .2081يُقال أبن القرآن وافق عمر  يف بعض األمور ،ما صحة هذا؟
نعم ،عن أنس  قال :قال عمر " :وافقت ريب يف ثالث.
قلت« :اي رسول هللا ،لو اختذان من مقام إبراهيم مصلى» ،فنزلت و َِّ
اخت ُذوا ِم ْن
َ
ِ ِ
صلى}(البقرة ،)125:وآية احلجاب قلت :اي رسول هللا ،لو أمرت
َم َقام إِبْ َراه َيم ُم َ
نساءك أن ُيتجُب فإنه يكلمهن الرب والفاجر .فن زلت آية احلجاب.
وأجتمع نساء النيب ﷺ يف الغرية عليه ،فقلت هل ّنَ {:ع َسى َربّهُ إِ ْن طَلَّ َق ُك َّن أَ ْن
ِ
ك َّن } (التحرمي )5:فنزلت هذه اآلية  .رواه البخاري (.)402
اجا َخ ْ ًريا ِمْن ُ
يُْبدلَهُ أ َْزَو ً
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 .2082هل عمر  من املبشرين ابجلنة؟

نعم ،ودليله:
 ما ورد عن عقبه بن عامر  قال :مسعت رسول هللا ﷺ يقول ( :لو كانبعدي نيب لكان عمر بن اخلطاب) .رواه التمذي ()3686
 عن أيب موسى  قال :كنت مع النيب ﷺ يف حائط من حيطان املدينة،فجاء رجل فاستفتح ،فقال النيب ﷺ ( :أفتح له وبشره ابجلنة ) ،ففتحت له
فإذا هو أبو بكر ،فبشرته مبا قال النيب ﷺ فحمد هللا ،مث جاء رجل فاستفتح،
فقال النيب ﷺ( :أفتح له وبشره ابجلنة ) ففتحت له فإذا هو عمر بن
اخلطاب ،فأخربته مبا قال النيب ﷺ ،فحمد هللا ....احلديث).

رواه البخاري

()3693

 .2083كيف كان إلسالم عمر  األثر الكبري على اإلسالم؟
من تلك الداللة على هذا األثر ما يلي:
 عن ابن مسعود  قال" :ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر" .رواه البخاري ()3863ِ
ت
إس َال َم عُ َمَر َ كا َن فَ ْت ًحاَ ،وإِ ّن ه ْجَرتَهُ َكانَ ْ
 عن ابن مسعود " :إ ّن ِْ
صلِّ َي ِعْن َد الْ َك ْعبَ ِة ظَا ِه ِري َن
صًراَ ،وإِ ّن َإم َارتَهُ َكانَ ْ
نَ ْ
ت َر ْمحَةًَ ،وهللا َما ْ
استَطَ ْعنَا أَ ْن نُ َ
َسلَ َم عُ َم ُر".
َح ّىت أ ْ

ابن حنبل يف فضائل الصحابة ،)482(:واحلاكم ( ،)4487صحيح السرية

(ص. )188

 -قال ابن عباس " :أول من جهر ابإلسالم عمر بن اخلطاب".

رواه

الطرباين(.)10890

 .2084كيف ظهر حرص النيب ﷺ على إسالم عمر ؟
عن ابن عمر  :أن رسول هللا ﷺ قال ":اللهم أعّز اإلسالم أبحب هذين
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جلني إليك ،أبيب جهل ،أو بعمر بن اخلطاب" .وكان أحبهما إليه عمر.
الر ْ
رواه التمذي (.)3681

 .2085كيف كانت عالقة الصحابة بعد تويل عمر  اخلالفة؟
مل تكون هناك أي معارضة من أي فرد من الصحابة يف توليه اخلالفة بعد وفاة
أيب بكر  ،داللة على الرضا منهم له.
املطلب الثالث :فضائل عثمان بن عفان 

1

 .2086ما اسم عثمان  ونسبه؟
هو عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن
قصي بن كالب .ويلتقي نسبه بنسب الرسول ﷺ يف عبد مناف.
 .2087مىت جاءته  اخلالفة ،وكم استمرت؟
بُويع لعثمان  ابخلالفة بعد الشورى ،واليت متت بعد وفاة عمر  سنة
 23ه ( 644م) ،وقد استمرت خالفته حنو اثين عشر عاماً.
 .2088ما االعتقاد العام الذي يعتقده املسلمون يف عثمان ؟
نعتقد أن أفضل الناس على اإلطالق بعد أيب بكر وعمر هو عثمان .
 .2089ما األمور اليت متيّز هبا عثمان ؟
 هو أحد العشرة املشهود هلم ابجلنة. أحد الستة أصحاب الشورى. - 1الصحيح املسند من فضائل الصحابة  ملصطفى العدوي (ص)91:
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 هو اثلث اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني املأمور االقتداء هبم. هو أحد السابقني إىل اإلسالم. هاجر اهلجرتني إىل احلبشة واملدينة. هو امللقب بذا النورين ،ألنه تزوج ابنيت الرسول ﷺ رقية مث أم كلثوم. ابيع عنه النيب ﷺ إبحدى يديه يف صلح احلديبية. .2090أذكر شيئا من فضائل عثمان  مبا ورد يف النصوص الشرعية؟
من تلك الفضائل له :
 عن عبدهللا بن عمر  قال« :كنا يف زمن النيب ﷺ ال نعدل أبيب بكرأحد ،مث عمر ،مث عثمان ،مث نتك أصحاب النيب ﷺ ال نفاضل بينهم».
رواه البخاري (.)3697

 عن أيب موسى األشعري  وفيه« :مث جاء رجل يستأذن ،فسكت هنيهة،مث قال ﷺ( :ائذن له ،وبشره ابجلنة على بلوى تصيبه) .فإذا هو عثمان بن
عفان  .»رواه البخاري ( ،)3674مسلم (.)2403
 -عن أيب عبدالرمحن أن عثمان  عندما حوصر ،أشرف عليهم ،فقال:

«أنشدكم هللا ،وال أنشد إال أصحاب النيب  ،ألستم تعلمون أن رسول هللا
ﷺ قال( :من حفر رومه فله اجلنة؟) فحفرهتا ،ألستم تعلمون أنه ﷺ قال:
(من ج ّهز جيش العسرة فله اجلنة؟) فجهزته .فصدقوه مبا قال .رواه البخاري
(.)2778

 -قوله ﷺ فيه( :أثبت أحد ،فإمنا عليك نيب ،وصديق ،شهيدان).

رواه البخاري

(.)3675

 عن عبد الرمحن بن مسرة  قال« :جاء عثمان بن عفان  إىل النيب ﷺ690

أبلف دينار يف ثوبه حني جهز ﷺ جيش العسرة ،فصبّها يف ِحجر النيب ﷺ،

ضر عثمان ما عمل بعد اليوم)
فجعل النيب ﷺ يقلبها بيده ويقول( :ما ّ
يرددها مراراً  .رواه أمحد (.)20630

 عن عائشة رضي هللا عنها أن النيب ﷺ كان مضطجعاً يف بيتها كاشفاً عنساقيه أو فخذيه ،فاستأذن أبو بكر ِ 
فإذن له وهو على تلك احلال ،مث
أستأذن عمر ِ 
فأذن له وهو كذلك ،مث أستأذن عثمان فجلس رسول هللا
وسوى ثيابه .ويف آخره ":أن النيب ﷺ قال( :أال استحي من رجل
ﷺ ّ
تستحي منه املالئكة) .رواه مسلم (.)2401
 .2091ما مناقب عثمان  بني الصحابة ؟
مناقبه كثرية ،منها:

 أمجاع الصحابة  على خرييته وأفضليته  بعد الشيخني ،ولذلك اختاروهخليفة هلم ،مث امجعوا على توليته اخلالفة.
شرا كبرياً وبالءً عظيما،
 أنه مجع الناس على مصحف واحد ،وكفى األمة ًوهو االختالف يف الكتاب ،وقد شكر له هذا العمل من جاء بعد من
املسلمني وأهل السنة.
 أن النيب ﷺ ش ِهد له أنه سيكون مستمراً على اهلدى املستقيم عند حلولالفتنة ،عن مره بن كعب قال" :مسعت رسول هللا ﷺ يذكر فتنة فقرهبا ،فمر
به رجل مقنع يف ثوب ،فقال ﷺ( :هذا يومئذ على اهلدى) ،فقمت إليه،
فإذا هو عثمان  فأقبلت بوجهه فقلت :هو هذا؟ فقال( :نعم ).رواه أمحد
()18068

 أنه منع الصحابة  من أن يريقوا دم أحد من املسلمني بسببه ،وذلك691

لكمال صربه ورضاه مبا قضاه هللا.
املطلب الرابع :من فضائل علي بن أب طالب 1
 .2092ما بيان امسه ونسبه ؟
هو أبو احلسن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف
بن قصي بن كالب ،ابن عم النيب ﷺ.
وأمه هي فاطمة األسدية.
 .2093ما مكانة علي  بني الصحابة؟
امجع أهل السنة واجلماعة أن علي بن أيب طالب  أفضل اخللق بعد أيب
بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم.
 .2094مىت متت له املبايعة ابخلالفة؟
بويع له ابخلالفة سنة ( )35ه ( 656م) ابملدينة املنورة ،وحكم مخس سنوات
وثالث أشهر.
 .2095ما مناقب علي  بني الصحابة؟؟
 هو أحد العشرة املشهود هلم ابجلنة. أحد الستة أصحاب الشورى. تُويف رسول هللا ﷺ وهو عنه ر ٍاض.

 -هو رابع اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني املأمور ابالقتداء هبم.

 - 1الصحيح املسند من فضائل الصحابة  ملصطفى العدوي (ص)107 :
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 هو من السابقني األولني ابإلسالم.ترىب يف ِحجر النيب ﷺ.
 وقد ّ هو زوج ابنته فاطمة رضي هللا عنها وأرضاها. شهد املشاهد كلها غري تبوك. عقد لواء النيب ﷺ بيده يف مواطن كثري. .2096أذكر شيئا من فضائل علي  مبا ورد يف األدلة الشرعية؟
وردت األدلة الكثرية يف إثبات فضله ،ومن ذلك:
 عن سهل بن سعد  قال :قال رسول هللا ﷺ يوم خيرب( :ألعطني الرايةغدا رجال ُيب هللا ورسوله وُيبه هللا ورسوله ) قال :فبات الناس يدوكون
ليلتهم أيهم يُعطاها ،فقال رسول هللا ﷺ( :أين علي بن أيب طالب؟ فقيل:
هو يشتكي عينيه ،فأرسلوا إليه ،فأيت به ،فبصق يف عينيه وأعطاه الراية،
وقال ( :أنفذ على رسلك حىت تن زل بساحتهم ،مث أدعهم إىل اإلسالم،
وأخربهم مبا جيب عليهم من حق هللا تعاىل فيه ،فوهللا ألن يهدي هللا بك
محر النعم ) .رواه البخاري (.)2942
رجال واحدا خري لك من ُ

 عن سعد بن أيب وقاص  قال :قال رسول هللا ﷺ لعلي  ( :أنت مينمبن زلة هارون من موسى ،إال أنه ال نيب بعدي ) .رواه مسلم (.)2404
 قال علي  ":والذي فلق احلبة ،وبرأ النسمة ،إنه لعهد النيب األمي ﷺإيل ،أنه ال ُيبين إال مؤمن ،وال يبغضين إال منافق" .رواه مسلم ()78
ّ
 -عن الرباء  أن النيب ﷺ قال لعلي ( :أنت مين ،وأان منك).

رواه

البخاري ()2699

 أنه  من أصحاب الكساء ،وحديثه معروف فإنه ملا نزل قوله تعاىل{:فَ ُق ْل693

تَ َعالَ ْوا نَ ْدعُ أَبْنَاءَ َان َوأَبْنَاءَ ُك ْم َونِ َساءَ َان َونِ َساءَ ُك ْم َوأَنْ ُف َسنَا َوأَنْ ُف َس ُك ْم ُمثَّ نَْب تَ ِه ْل
ِ
فَنَجعل لَعنَت َِّ
ني}(آل عمران )61:دعا رسول هللا ﷺ عليا
الل َعلَى الْ َكاذبِ َ
َْ ْ ْ َ
وفاطمة وحسنا وحسينا فقال ( :اللهم هؤالء أهلي ) رواه مسلم (.)2404
 عن أيب سعيد اخلدري  قال ":شكى علي بن أيب طالب الناس إىل رسولهللا ﷺ ،فقام فينا خطيبا فسمعته يقول( :أيها الناس ال تشكوا عليا ،فوهللا
إنه ألخشى يف ذات هللا ويف سبيل هللا) .رواه احلاكم (.)4654
 .2097ما مقدار العلم عند أب احلسن ؟
علمه غزير راسخ ،وذلك لربكة دعاء النيب ﷺ له ،حينما دعا له ،بقوله:
(اللهم ثبّت لسانه ،وأهدي قلبه) .رواه مسلم ()882
 .2098ما قول الصحابة يف علم علي ؟
1
ورد أن عمر ﷺ كان يتعوذ من مع ٍ
ضلة ليس هلا أبو حسن.
ّ
وعن ابن عباس  قال :قال عمر " :أقرؤان أيب ،وأقضاان علي".
ّ
البخاري (.)4481

 - 1فضائل الصحابة لعبدهللا بن حنبل ()647 /2
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رواه

املبحث الرابع

ما يتعلق ابخلالفة
 .2099ما املراد من هذا العنوان؟
يُراد به بيان الصحيح فيما يتعلق ابخلالفة بعد وفاة النيب ﷺ.
 .2100ما عقيدة أهل السنة يف اخلالفة؟
يعتقد أهل السنة أن اخلليفة بعد الرسول ﷺ هو أبو بكر الصديق ،مث عمر،
مث عثمان ،مث علي ،مث احلسن رضي هللا عنهم وأرضاهم.
 .2101كيف متت اخلالفة ألب بكر ؟

ملا قُبض رسول هللا ﷺ وانتقل إىل الرفيق األعلى ،اجتمعت األنصار يف
سقيفة بين ساعده مبدينة النيب ﷺ ،وأرادوا عقد اإلمامة لسعد بن عبادة ،
وبلغ ذلك أاب بكر وعمر رضي هللا عنهما ،فقصدا حنو جمتمع األنصار يف
رجال من املهاجرين ،وملا انتهوا إليهم حصل بينهم حوار يف أمر اخلالفة،
حيث اضطرب أمر األنصار فجعلوا يطلبون األمر ألنفسهم ،أو الشركة فيه مع
املهاجرين ،فأعلمهم أبو بكر  إن اإلمامة ال تكون إال يف قريش ،وأحتج
عليهم بقوله ﷺ( :األئمة من قريش) ،فأذعنوا لذلك رضي هللا عنهم ،وانقادوا
1
طائعني وابيعوا أاب بكر  واجتمعوا على إمامته واتفقوا على خالفته .

 .2102هل القصة السابقة صحيحة؟

نعم ذكرها البخاري يف صحيحه ( ،)3668وإمنا ذكرت معناها خمتصًرا.

 - 1اتريخ الطربي ()218/3
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 .2103ماذا كان موقف سعد بن عبادة الحقا من استخالف الص ّديق  عليهم؟

أذعن سعد بن عبادة  بذلك وأعتف بصحة ما قال الص ّديق  يوم
السقيفة من أن قريشا هم والة هذا األمر ،فقال« :صدقت حنن الوزراء وأنتم
حسن إسناده ابن تيمية.
األمراء» .كما يف مسند اإلمام أمحد ،وقد ّ

 .2104كيف ثبتت اخلالفة ألب بكر الصديق  ،ابلنص أم ابالختيار؟

سواءً قلنا :قد ثبتت خالفته ابلنص ،أو ابالختيار ،كل ذلك له نتيجته
واحدة ،وأبي القولني قلنا فاألمر سهل يسري ،واخلالف فيه سائغ.

 .2105هل هناك من إشارات على تتويج أب بكر  للخالفة؟
تجح -وهللا أعلم -أن النيب ﷺ قد د ّل األمة إبشارات على خالفته،
الذي ي ّ
وأخرب أنه يرضاه هلم.
 .2106ما الدليل على القول السابق؟
 عن جبري بن مطعم  قال :أتت امرأة النيب ﷺ فأمرها أن ترجع إليه ،فقالت:أرأيت إن جئت فلم أجدك كأهنا تقول املوت فقال ﷺ ":إن مل جتديين فأيت
أاب بكر) .رواه البخاري (.)3659
1
 قال ابن حزم" :وهذا نص جلّي على استخالف أيب بكر."  عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال يل النيب ﷺ يف مرضه ( :ادعي يل أاب بكرمن ،ويقول قائل :أان أوىل،
وأخاك حىت أكتب كتااب ،فإين أخاف أن يتمىن مت ٍ
وأيىب هللا واملؤمنون إال أاب بكر ) .رواه مسلم (.)2387
 - 1الفصل يف امللل واألهواء والنحل ()88/4
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 .2107هل قضية االستخالف يف الصالة هلا داللة على االستخالف على األمة؟

نعم ،فاختيار النيب ﷺ أليب بكر اإلمامة الصالة فيها هذه الداللة ،فلما
رضيه لإلمامة الشرعية وق ّدمه فيها على غريه ،فإنه من ابب أوىل أن يرضاه
ويقدمه على غريه يف اإلمامة الدنيوية.
وكذلك قال بعض الصحابة" :قد رضيه رسول هللا ﷺ لديننا ،أفال نرضاه
1
لدنياان ".

 .2108هل فهم الصحابة  النصوص السابقة فابتعدوا عن املنافسة مع أب بكر
يف اإلمامة؟
نعم ،فعن ابن مسعود  قال« :ملا قُبض رسول هللا ﷺ ،قالت األنصار:
«منّا أمري ومنكم أمري»! قال :فأاتهم عمر  وقال« :اي معشر األنصار
ألستم تعلمون أن رسول هللا ﷺ قد ّأمر أاببكر يؤم الناس ،فإيكم تطيب
نفسه أن يتقدم أاب بكر»؟ فقالت األنصار« :نعوذ ابهلل أن نتق ّدم أاب بكر».
رواه احلاكم (.)4423

 .2109ملاذا مل يكن هناك نص واضح يف قضية االستخالف على شخص حمدد؟
دل املسلمني على استخالف أيب بكر 
التحقيق يف ذلك أن النيب ﷺ قد ّ
وأرشدهم إىل ذلك أبمور كثرية من أقواله وأفعاله ،مع مهّه أبن يكتب يف ذلك
تااب ،لكن ملا علم أن املسلمني جمتمعون على حبه وتذكر فضله ،ترك الكتابة
ك ً
اكتفاءً بذلك ،واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رمحه هللا.
 .2110هل قضية استخالف أب بكر  تع ّد من القضااي الكبرية يف الدين؟
 - 1مرقاة املفاتيح ()1140 /3
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هذه املسألة ليست من املسائل الكبار عند أهل السنة ،وإمنا املهم أن نثبت
خالفته وأنه أحق هبا من غريه ،وأنه أفضل األمة بعد نبينا ﷺ.
وأن نثبت أيضا وقوع اإلمجاع على خالفته ،وإن حصل يف بداية األمر شيء
من اخلالف ،لكن قد انعقد اإلمجاع على أنه أحق ابخلالفة بعد النيب ﷺ.
 .2111هل قضية االختالف يف مسألة االستخالف مما يسوغ فيه اخلالف؟
نعم ،وذلك الحتمال الدليل.

 .2112ماذا يرتتب على ما سبق من تقرير؟
بناءً عليه فال أتثيم وال تبديع يف حال االختالف فيها ،أي أنه ال ُيرج على
بنص خفي ،وإمنا الذي تعظم
بنص جلي ،أو قال :ثبتت ّ
من قال :ثبتت ّ
خمالفته هو القدح يف خالفته أصالً ،أو القدح يف أحقيته هبا بعد رسول هللا
ﷺ.
 .2113ما أساس قول علماء األمة مع ما وقع بني الصحابة  من خالف؟
أساس مذهبهم يف ذلك يعد أفضل املذاهب على اإلطالق ،ألن مبناه على
تعظيم قدر الصحابة وعلو منزلتهم يف قلوهبم ،فما من فرقة عظمت الصحابة
كأهل السنة ،وما فرقة عرفت للصحابة فضلهم ومنزلتهم كأهل السنة.
 .2114ما مذهب أهل السنة رمحهم هللا تعاىل فيما وقع بني الصحابة من
اخلالف والقتال؟

1

 - 1مناقب الشافعي للرازي (ص ،)136 :واإلنصاف للباقالين (ص ،)69 :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب
( ،)122/16الطبقات الكربى البن سعد ()394/5
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واجب االعتقاد والتقيّد ابألمور اآلتية:
 ما وقع بينهم من أمور نعتقد أهنم جمتهدون فيها ،وقد أخرب النيب ﷺ أناجملتهد املصيب له أجران ،واملخطئ له أجر واحد ،فهم دائرون بني األجرين
واألجر ،فاملصيب منهم له أجران ،واملخطئ له أجر واحد ،فهم مأجورون
على كل حال.
كذب وزور ،وكثري منها ضعيف من جهة
 غالب املروايت يف اخلالف بينهم ٌسنده ،والصحيح منها نزر قليل يسري ،وهم فيه جمتهدون.
 نشهد أن هلم من الفضائل واحملاسن ما يوجب مغفرة ما صدر من بعضهممن اخلطأ ،إن صح عنه ذلك.
 نشهد ابهلل اهنم أح ّق الناس بشفاعة النيب ﷺ ،وأن هذا اخلالف مل يدخل فيهإال نزر يسري منهم ،وأهنم بشر ال مالئكة.
 أن العصمة إمنا هي يف إمجاعهم ،ال يف قول آحادهم مع خمالفته غريه له ،والندخل يف هذا اخلالف.
 نقول :كما أن هللا تعاىل عصم أيدينا منه ،فلنحرص على عصمة ألسنتنا منه،ونعوذ ابهلل من أن جنعل صحابة احلبيب ﷺ فاكهة جمالسنا ابجلرح والتثريب،
بل نفديهم أبرواحنا وقلوبنا وأموالنا.
 وجوب السكوت وحبس اللسان وعدم اخلوض فيما شجر بني الصحابة.وان
 ال نقول إال كما قال ربنا جل وعالَ {:ربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا َوِِإل ْخ َوانِنَا الَّ ِذي َن َسبَ ُق َِ ِِ
ِِ ِ
وف َرِح ٌيم}
ك َرءُ ٌ
ين َآمنُوا َربَّنَا إِنَّ َ
اب ْإليَان َوَال َْجت َع ْل ِيف قُلُوبِنَا غال للَّذ َ
(احلشر.)10:

 .2115ما الواجب اعتقاده وقوله حول ما وقع بني الصحابة من تشاجر؟
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 /1سئل عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل عن القتال الذي بني الصحابة 
فقال" :تلك دماء طهر هللا يدي منها أفال أطهر منها لساين ،مثل أصحاب
1
رسول هللا ﷺ مثل العيون ،ودواء العيون ترك مسها".
قال البيهقي معلقاً على قول عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل" :هذا حسن
2
مجيل ،ألن سكوت الرجل عما ال يعنيه هو الصواب".
 /2قال عامر بن شراحيل الشعيب رمحه هللا تعاىل يف املقتتلني من الصحابة" :هم
3
أهل اجلنة ،لقي بعضهم بعضاً فلم يفر أحد من أحد" .
 /3سئل احلسن البصري رمحه هللا تعاىل عن قتال الصحابة فيما بينهم فقال:
(قتال شهده أصحاب حممد ﷺ وغبنا ،وعلموا وجهلنا ،واجتمعوا فاتبعنا،
4
واختلفوا فوقفنا".
ومعىن قول احلسن هذا" :أن الصحابة كانوا أعلم مبا دخلوا فيه منا وما علينا
إال أن نتبعهم فيما اجتمعوا عليه ،ونقف عندما اختلفوا فيه وال نبتدع رأايً منا،
5
ونعلم أهنم اجتهدوا وأرادوا هللا عز وجل إذ كانوا غري متهمني يف الدين".
 /4سئل جعفر بن حممد الصادق عما وقع بني الصحابة فأجاب بقوله" :أقول
6
ِ
ِ
اب َّال ي ِ
ند رِّيب يف كِتَ ٍ
ل َرِّيب َوَال يَنسى} (طه)52:
ضّ
َ
ما قال هللا { :ع ْل ُم َها ع َ َ
َ
 - 1مناقب الشافعي للرازي (ص ،)136 :واإلنصاف للباقالين (ص )69 :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب
( ،)122/16الطبقات الكربى البن سعد ()394/5
 - 2ذكره عنه الرازي يف ((مناقب الشافعي (ص.)136 :
 - 3ذكره ابن كثري يف البداية والنهاية ()303 /7
 - 4ذكره القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن()332 /16
 - 5ذكره القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن( )332 /16
 - 6ذكره الباقالين يف كتابه اإلنصاف (ص)69 :
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 /5قال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل بعد أن قيل له :ما تقول فيما كان بني علي
1
ومعاوية؟ قال" :ما أقول فيهم إال احلسىن".

 - 1مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي (ص ،)164 :اتريخ اإلسالم للذهيب ()89/18
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املبحث اخلامس

معني
الشهادة يف اآلخرة على ّ

1

 .2116ما عقيدة أهل السنة يف الشهادة ابجلنة والنار للناس؟
عقيدهتم يف ذلك التفصيل :فالشهادة ابجلنة إما أن تكون عامة ،وإما خاصة،
ملعني.
أي ّ
 .2117ما أقوال العلماء يف هذا املعتقد؟
قال اإلمام أمحد رمحه هللا" :وال نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله جبنة
وال انر ،نرجو للصاحل وناف عليه ،وناف على املسيء املذنب ،ونرجو له رمحة
2
هللا" .
وقال أيضاً" :وال ننزل أحداً من أهل القبلة جنة وال انراً ،إال من شهد له رسول
3
هللا ﷺ ابجلنة".
4
وقال اإلمام الطحاوي رمحه هللا" :وال ننزل أحداً منهم جنة وال انراً".
 .2118ما مثال الشهادة العامة؟

مثاهلا قولنا" :املؤمنون يف اجلنة ،والك ّفار يف النار" ،فهذه الشهادة ال إشكال
فيها.

 - 1عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام  ،انصر بن علي عائض (
 - 2طبقات احلنابلة ()244/1
 - 3طبقات احلنابلة ()312/1
 - 4شرح العقيدة الطحاوية ()537/2
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)775/2

 .2119ما احلُكم مع عموم الناس؟

ص فال نقول له :أنه من أهل اجلنة ،وال من أهل النار!
من مل يثبت فيه ن ٌ
ومع هذا فإننا نرجو للمحسن الثواب ،وناف على املسيء العقاب.

 .2120ما مثال الشهادة اخلاصة؟
مثاهلا :الشهادة ٍ
ألحد بعينه وامسه أنه من أهل اجلنة ،أو أنه من أهل النار.
 .2121هل ممكن الشهادة اخلاصة إلنسان معني؟
نعم ،وذلك ملن شهد له النص الشرعي بذلك ،فمن اثبت النص الصحيح أنه
من أهل اجلنة فهو من أهل اجلنة ،ومن أثبت النص أنه من أهل النار فهو من
أهل النار.
 .2122ما مثال الشهادة اخلاصة يف أشخاص معينني؟
ممن شهد له النص ابجلنة تعيينًا:
 العشرة املبشرين ابجلنة ،وبالل ،واثبت بن قيس بن مشاس ،وع ّكاشة بنحمصن ،وغريهم ،فهؤالء نشهد أهنم من أهل اجلنة.
 ممن شهد عليه النص أبنه من أهل النار ،مثل :أيب هلب ،وأيب جهل ،وعقبةبن أيب معيط ،وأمية بن خلف ،وعمرو بن حلي ،وعمه أبو طالب ،والوليد
بن املغرية ،وامرأة أيب هلب ،وامرأة نوح ،وامرأة لوط ،وإبليس ،وقارون،
وفرعون ،وهامان ،والسامري من قوم موسى وغريهم ،فهؤالء نشهد أهنم من
أهل النار أبعياهنم لثبوت النصوص بذلك.
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املبحث السادس

ما يتعلق بكرامات األولياء

1

 .2123ما املقصود هبذا العنوان؟
يُراد به أن هناك كرامة معتربة شرعا ،جتري على يد أولياء هللا تعاىل الذين
اتصفوا بصفات الويل ،وهذا فضل من هللا تعاىل.
 .2124ما املقصود مبصطلح كرامة؟
املقصود به إكرام هللا ملن يشاء من عباده أبن ُيقق له أمرا خارق لعادة البشر.
ويل؟
 .2125ما املقصود ابل ّ

ف
الويل هو كل من كان من املسلمني ،قال تعاىل{:أََال إِ َّن أَْولِيَاءَ ا َّللِ َال َخ ْو ٌ
َّ ِ
ِ
كانُوا يَتَّ ُقو َن} (يونس.)62 :
ين َآمنُوا َوَ
َعلَْيه ْم َوَال ُه ْم َُْيَزنُو َن الذ َ

 .2126هل الوالية متفاوتة يف القدر؟
قصا ابختالف تكميل مراتب اإليان
نعم ،فتختلف مراتب الوالية كماالً ون ً
والتقوى ،فكلما ازداد العبد إيا ًان وتقوى كلما ازدادت والية هلل تعاىل
واالستجابة لدعائه.
 .2127ماذا يقال عن األمور اخلارقة اليت يفعلها بعض أهل الشر والفساد؟
هذه يقال دجل وخماريق.
 .2128ما املقياس ملعرفة صدق أو كذب الكرامة؟
 - 1الفتاوى البن تيمية ( )279/11ويف هذا اجلزء حبث قيم حول املعجزات والكرامات.
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البد من عرض مدعيها على الكتاب والسنة.
وبناءً عليه فما جيري على يد أولياء الشيطان من اخلوارق واملكاشفات ال تعد
من ابب الكرامات.
 .2129ما املقصود خبوارق أو كواشف شيطانية؟
مثل ما يظهر عند السحرة والكهان واملشعوذين ودجل طائفة من الصوفية
أصحاب الطرق املخالفة للكتاب والسنة ،فإن هؤالء وإن مشوا على املاء ،أو
طاروا يف اهلواء ،أو دخلوا النار وخرجوا منها ،أو أدخلوها يف أجوافهم ،أو
أخربوا ببعض األمور الغائبة وحنو ذلك ،فكل ذلك من أحوال الشياطني.
 .2130ما مقصد السحرة مما يفعلونه من خوارق؟
مقصدهم إحقاق الباطل ،وإبطال احلق.

 .2131كيف تتحقق اخلوارق الشيطانية للساحر؟
حينما يصل الساحر يف أحو ٍال كثرية إىل الكفر والشرك الشياطني سيجد
أحدا حملبته وسواد
العون والنصرة له من الشياطني ،فإن الشياطني ال تعني ً
عينيه ،وإمنا ملا يتقرب إليها بذبح توحيده بفعل ما يطلبونه منه من أمور
الشرك.
 .2132ما عقيدة أهل السنة يف كرامات األولياء؟
اان جا ًزما
عقيدهتم :اإليان هبا وإثباهتا على وجه العموم ،أي يؤمنون إي ً
ويصدقون تصدي ًقا يقينيًا أن هللا تعاىل جيري بعض أنواع اخلوارق على يد من
شاء من أوليائه وأن هذه الكرامة قد تكون يف مك ٍ
اشفة أو أم ٍر خارق للعادة
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ليس مبقدوٍر هلذا الويل ،وإمنا هللا تعاىل هو الذي أجراها على يده ،وذلك
إلظهار فضله وشرفه ولتثبيته ،فكم من كرامة صارت سببًا لثبات من ظهرت
على يديه.
 .2133هل واجب على املسلم أن يطلب الكرامة ،وينتظر حتققها لنفسه؟
ال ،فمنهج أهل السنة طلب االستقامة ال طلب الكرامة ،فاملؤمن إمنا يعبد هللا
تعاىل ويستقيم على شرعه بفعل أوامره واجتناب زواجره وتصديق أخباره طلبًا
1
لرضاه ،ال أنه يفعل ذلك طلبًا للكرامة ،فإن هذا شرك يف القصد.
صا له جل وعال؛ ألنه أغىن
ألن هللا تعاىل ال يقبل من العمل إال ما كان خال ً
الشركاء عن الشرك ،ولذلك قال بعض السلف( :كن طالبًا لالستقامة ال
طالبًا للكرامة).
 .2134بعض الناس يعيش يف ِ
القفار والكهوف ويفعل الغرائب طلبًا للكرامات،
فما القول فيهم؟
الذين يفنون أنفسهم يف طلب مثل هذه األمور ليسوا على شيء ،وقد خالفوا
منهج أهل السنة بذلك.
فنرى الواحد منهم يهيم يف القفار ،أو يعاشر الوحوش ،أو ُيبس نفسه مع
احليات والثعابني ،أو يَ ْد ُخل النار ،أو يُ ْد ِخ ُل النار يف جوفه وحنو ذلك من
خرافاهتم وهذايهنم ،وكل ذلك طلبًا للكرامة ،وهذا منكر يف الشرع وخبل يف
العقل ،وتعريض للنفس للهالك بال مصلحة شرعية ،وال قصد ممدوح.

 - 1املوافقات للشاطيب ( )283 /2
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 .2135هل من ظهرت له كرامة من هللا يعترب أفضل ممن مل تظهر له؟

ال يستلزم أن يكون من ظهرت على يديه الكرامة أنه أفضل من غريه يف
اإليان والتقوى.

 .2136ما تعليل القول السابق؟
نعلم أن من أسباب وقوع الكرامة تثبيت املسلم ،ولذلك فإن كرامات عمر
 أكثر من كرامات أيب بكر  ،مع أن إيان أيب بكر أكمل والشك ،بل
وقد ظهرت كرامات كثرية على يد بعض التابعني واتبعيهم مل تظهر على يد
الصحابة ،وال مقارنة بني إيان الصحابة وإيان من بعدهم.
فال تالزم بني الكرامة وكمال اإليان.
 .2137هل ممكن أن تظهر الكرامة عند العاصي؟
نعم ،هذا ممكن ،فقد تظهر الكرامة على يد من عنده تقصري يف تكميل
1
كمل إيانه وتقواه.
مراتب اإليان ،وال تظهر على يد من ُ
 .2138ماذا نستفيد مما سبق توضيحه بظهور الكرامة؟

هذا يوجب أن ال جنعل الكرامة سببًا لتفضيل من ظهرت على يديه على من
مل تظهر له هذه الكرامة ،ولعل هذا هو السبب الذي جعل بعض الطوائف
واألفراد يفين حياته يف طلب الكرامة ،وذلك طلبًا أل ْن يكون أفضل من غريه،
ض َّل يف سعيه وخاب يف قصده.
فَ َ

 .2139من هو املوفّق لو وقعت له كرامة؟
 - 1الفتاوى البن تيمية)323/11( :
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املوفق عند حصول الكرامة له من فعل اآليت:
 عاملها إبكثار الشكر واحلمد. وازداد هبا تواض ًعا للخلق.ثباات واستقامة على احلق.
 وازداد ً واستعملها فيما يقربه إىل هللا تعاىل وفيما ينفع عباد هللا. وجعلها وسيلة إلحقاق احلق وإبطال الباطل. واستعان هبا على طاعة هللا جل وعال. .2140من استعان ابلكرامة يف أمر حرام ،فماذا يُقال له؟
يقال له أن هذه الكرامة مل تزده يف احلقيقة إال ندامة وخيبة ،وكان عدمها له
أنفع.
وهذا حاله مبا أخرب هللا جل وعالَ {:واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَبَأَ الَّ ِذي آتَ ْي نَاهُ آ َايتِنَا فَانْ َسلَ َخ
ِمْن َها فَأَتْ بَ َعهُ الشَّْيطَا ُن فَ َكا َن ِم َن الْغَا ِوي َنَ .ولَ ْو ِشْئ نَا لََرفَ ْعنَاهُ ِهبَا َولَ ِكنَّهُ أَ ْخلَ َد إِ َىل
ض واتَّبَ َع َهواهُ فَمثَلُهُ َكمثَ ِل الْ َك ْل ِ
ث
ث أَْو تَْتُْكهُ يَْل َه ْ
ب إِ ْن َْحت ِم ْل َعلَْي ِه يَْل َه ْ
َ
َ َ
ْاألَْر ِ َ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ص ِ
ص لَ َعلَّ ُه ْم
ذَل َ
ص الْ َق َ
ين َك َّذبُوا ِِب َايتنَا فَاقْ ُ
ص َ
ك َمثَ ُل الْ َق ْوم الذ َ
َّ
كرو َن}(األعراف.)176 -175 :
يَتَ َف ُ
 .2141هل ميكن القول أبن الكرامة فيها جانب من البالء على املؤمن؟
نعم ،فظهور الكرامة على يدي الويل فيها نوع ٍ
ابتالء له ،فليتق العبد ربه
وليكثر من محده وشكره وليتق يف مراتب االستقامة ،وال تكون هذه الكرامة
لتكربه وغروره ،ورفضه للحق وتعاليه على اخللق.
سببًا ّ
 .2142هل واجب التفريق بني الكرامة عن الدجل؟
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نعم ،ألن الكرامة قد تشتبه على بعض الناس مع خوارق الكهان والسحرة،
فإنه البد من عرض األمر على أهل العلم الثقات الذين يعرفون الفرق بني
كرامات األولياء وخماريق (دجل) الفجرة.
 .2143ما أمهية هذا السؤال للعلماء والتفريق بني الصدق عن الكذب؟
أمهيته تظهر أبن العامي قد يغت ببعض هذه الظواهر ،وألنه قد ي ّدعي الكرامة
من هو كاذب يف دعواه ،فيقول :إين رأيت كذا وكذا ،وكوشفت بكذا وكذا،
وحصل يل كذا وكذا! وهو كاذب يف ذلك.
فإذا أخذ األمر مبعزل عن العلماء ،فتوقّع الفساد والضالل الذي سيحصل.
 .2144ما الدليل على وجوب عرض األمر على العلماء؟
اخلو ِ
ِ
ِ
ف أَذَاعُوا بِِه َولَ ْو َرّدوهُ إِ َىل
قال تعاىلَ {:وإذَا َجاءَ ُه ْم أَْمٌر م َن ْاأل َْم ِن أَ ِو َْْ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ستَ ْنبِطُونَهُ ِمْن ُه ْم } (النساء.)83:
ين يَ ْ
ا َّلر ُسول َوإ َىل أُوِيل ْاأل َْم ِر مْن ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ
 .2145ما عالقة الكرامة ووقعها من األولياء مع دعوة النيب ﷺ؟
الكرامات اليت خترج على أيدي األولياء هي دليل على صدق نبوة نبينا ﷺ؛
ألن الكرامة ختتلف ابختالف متابعته ،فإذا أكرم هللا من آمن به واتبع سبيله
واقتفى أثره ،فهذا دليل على أنه رسول من عند هللا ،وأنه صادق كل الصدق
يف قوله ( :إين رسول هللا) ،إذ لو كانت دعواه للنبوة كذ ًاب ال يرضاه هللا ملا
أكرم هللا أتباعه مبثل هذه الكرامات.
 .2146ما األمثلة الدالة على الكرامات اليت ثبتت ابلنقل الصحيح؟
جدا ،ومن األمثلة على بعضها:
الكرامات الثابتة كثرية ً
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 ما أجراه هللا تعاىل على يد املرأة التقية العفيفة مرمي الصديقة ،قالِ
ب َو َج َد ِعْن َد َها ِرْزقًا قَا َل َاي َم ْرَميُ أَ ََّّن
تعاىلُ {:كلَّ َما َد َخ َل َعلَْي َها َزَك ِرَّاي الْم ْحَرا َ
لَ ِ
الل ي رُز ُق من ي َشاء بِغَ ِْري ِحسا ٍ
ِ ِِ ِِ
ب}(آل
ك َه َذا قَالَ ْ
ت ُه َو م ْن عْند ا َّلل إ َّن ََّ َْ َ ْ َ ُ
َ
عمران.)37:

 ما أجراه هللا تعاىل على يد سارة امرأة نيب هللا إبراهيم ﷺ ،فإهنا قد بُشرتابلوالدة وهي عجوز كبرية ال يلد مثلها ،قال تعاىلَ {:و ْامَرأَتُهُ قَائِ َمةٌ
فَ َ ِ
وب} (هود.)71:
اق َوِم ْن َوَر ِاء إِ ْس َح َ
ت فَبَ َّشْرَان َها إبِِ ْس َح َ
ضح َك ْ
اق يَ ْع ُق َ
 ما ثبت عن ابن عمر يف حديث النفر الثالثة ،حينما انطبقت عليهمالصخرة ،فدعوا هللا تعاىل بصاحل أعماهلم ،فاستجاب هللا هلم وفرج عنهم أمر
هذه الصخرة ،بال فعل إنسان ،وإمنا كرامة من هللا تعاىل هلم على صالحهم
وتوسلهم هبذه األعمال الصاحلة .رواه البخاري ( ،)2333ومسلم (.)2743
 عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ ":بينما رجل يشي أبرض فالة إذمسع صو ًات يف سحابةِ :
اسق حديقة فالن ،فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه
يف َحَّرةٍ فانتهى إىل احلرة ،فإذا هي أذانب شراج وإذا شرجة من تلك الشراج
قد استوعبت املاء ،فتبع املاء فإذا رجل قائم يف حديقة ُيول املاء مبسحاته
فقال له :اي عبد هللا ما امسك؟ قال :فالن ،االسم الذي مسع يف السحابة،
ِ
صوات يف السحاب
فقال له .اي عبد هللا ملَ سألتين عن امسي؟ قال :إين مسعت ً
الذي هذا ماؤه يقول :ا ِ
سق حديقة فالن ،ابمسك فما تصنع فيها؟ قال :إن
قلت هذا فإين أنظر إىل ما خرج منها فأتصدق بثلثه ،وآكل وعيايل ثلثه وأرد
فيها ثلثه" .رواه مسلم (.)7941
 عن أنس بن مالك  أن أسيد بن حضري وعباد بن بشر كا َان عند رسول710

هللا ﷺ يف ليلة ظلماء حندس ،فلما خرجا أضاءت عصا أحدمها ،فجعال
يشيان بضوئها  ،فلما تفرقا أضاءت عصا اآلخر .رواه أمحد (.)12980
 ويف حديث أيب سعيد  عن أسيد بن حضري  أنه كان من أحسنوات ابلقرآن ،قال :فقرأت ليلة سورة البقرة وفرس يل مربوط وُيىي
الناس ص ً
لة ،فقمت ما يل ه ّم إال ابين ُيىي،
ابين مضطجع قريب منه ،فجالت جو ً
هم إال ابين ،مث
فسكنت الفرس ،مث قرأت فجالت الفرس فقمت ليس يل ّ
قرأت فجالت فرفعت رأسي ،فإذا شيء كهيئة الظلة فيها املصابيح تقبل من
السماء ،فهالين فسكت ،فلما أصبحت غدوت على رسول هللا ﷺ فأخربته
فقال ( :اقرأ أاب ُيىي) .فقلت :قد قرأت فجالت الفرس ،فقمت ليس يل ه ّم
إال ابين .فقال( :اقرأ أاب ُيىي) .فقلت :قد قرأت فجالت الفرس فقمت ليس
يل هم إال ابين .فقال ( :اقرأ أاب ُيىي) .فقلت :قد قرأت فجالت الفرس
فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلّة فيها مصابيح فهالين .فقال ( :تلك املالئكة
دنت دن ًوا لصوتك ،ولو قرأت حىت تصبح ألصبح الناس ينظرون إليهم) .

 ما حصل للصحايب خبيب  ملا كان أسرياً ،فإنه كان أيكل من قطفعنب ،وما مبكة مثرة ،وإنه ملوثق يف احلديد ،وما كان إال رزقًا رزقه هللا إايه.
رواه البخاري ()4086

ما حصل لعائشة رضي هللا عنهما وأرضامها ،من نزول براءهتا يف آايت تتلىإىل يوم القيامة ،واحلديث يف الصحيح.
 -عن محيد بن هالل قال ":مسعت مطرف بن عبدهللا يقول :قال يل عمران بن

حصني" :إين أحدثك حديثًا عسى هللا أن ينفعك ب ه ،إن رسول هللا ﷺ
مجع بني احلج والعمرة ومل ينه عنه حىت مات ومل ين زل فيه قرآن ُيرم ه ،ولقد
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كان يُ َسلَّ ُم َعلَ َّي  -يعين املالئكة  -فلما اكتويت أمسك فلما تركته عاد
إيل" .رواه مسلم (.)1226
 .2147كيف نربط بني معيشة النيب ﷺ البشرية ،وحرصه على الطاعات ،مع
أولئك الذين يرجون وقوع الكرامات هلم وينشرون خربها؟
أمر هللا سبحانه نبيه ﷺ أن يربأ من دعوى الغىن والقدرة وعلم الغيب إال ما
ول لَ ُكم ِع ِ
ندي خزآئِن ِ
ب
ََ ُ ّ
علمه هللا سبحانه وتعاىل {:قُل الَّ أَقُ ُ ْ
الل َوال أ َْعلَ ُم الْغَْي َ
يل} (األنعام ،)50:ولذلك كانت
َوال أَقُ ُ
ول لَ ُك ْم إِِّين َملَ ٌ
وحى إِ ََّ
ك إِ ْن أَتَّبِ ُع إِالَّ َما يُ َ
حياته وسريته جتري كبقية عادات البشر ومألوفاهتم مع ما أعطي من شرف
1
املنزلة.
تطو له األرض،
ونالحظ أنه عندما هاجر ﷺ إىل املدينة مل يطر يف اهلواء ومل َ
وإمنا سار كما يسري أي راكب ويقطع املسافة يف تسعة أايم ،ملاذا؟ ألن هذا هو
األصل ،األصل أن يسري الناس على السنن الكونية اليت أودعها هللا يف اخللق،
ولكن كثرة الناس يؤذيها أن يكون الكون سائراً على قانون حمكم ،ويسعدها أن
2
يكون هذا القانون بيد اجملاذيب والدراويش يتصرفون به.
وتبقى احلقيقة أن االستقامة على طريق اهلدى ،طريق السنة واإلتباع ،مث طريق
الصحابة ومن تبعهم إبحسان ،هذه االستقامة هي عني الكرامة ،فإن حصل
بعدئذ خرق العادة إكراماً من هللا سبحانه وتعاىل ملؤمن صادق فهذه جيب أن
من به عليه.3
خيفيها وال يذيعها ويشكر هللا سبحانه على ما ّ
 - 1املوافقات للشاطيب ()248 /2
 - 2ثقافتنا لزكي جنيب حممود (ص)72 :
 - 3الصوفية نشأهتا وتطورها حملمد العبدة ،وطارق عبد احلليم (ص )65:
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املبحث السابع

ما يتعلق ابلوالء والرباء

1

 .2148ما املقصود من هذا العنوان؟

املقصود به هو معرفة القواعد الشرعية فيمن يستحق أن حنبه ونواليه ،ومن
نبغضه وهنجره.

 .2149ما تعريف مصلح الوالء والرباء لغة؟
املواالة ،كما قال ابن األعرايب :أن يتشاجر اثنان فيدخل اثلث بينهما للصلح،
ويكون له يف أحدمها هوى فيواليه أو ُيابيه .وواىل فالن فالانً :إذا أحبه.
واملوىل :اسم يقع على مجاعة كثرية ،فهو :الرب ،واملالك ،والسيد واملنعم،
واملعتق ،والناصر ،واحملب ،والتابع ،واجلار ،وابن العم ،واحلليف ،والعقيد،
والصهر ،والعبد ،واملعتق ،واملنعم عليه .ويالحظ يف هذه املعاين أهنا تقوم على
2
النصرة واحملبة.
وتعريف الرباء يف اللغة :قال ابن األعرايب :بَِرئ إذا ختلص ،وبَِرئ ،إذا تنزه
وتباعد ،وب ِرئ :إذا أعذر وأنذر ،ومنه قوله تعاىل { :ب راءةٌ ِمن اللِ
ََ ّ َ ّ
َ
َوَر ُسولِِه} (التوبة )1:أي :إعذار وإنذار.3
 - 1أوثق عرى اإليان ،لسليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب (ص ،)51-49الوالء والرباء ،حملمد
القحطاين ،خمتصر حقيقة الوالء والرباء يف الكتاب والسنة  ،عصام بن عبد هللا السنان
 - 2لسان العرب البن منظور ( ،)986-985/3وانظر :القاموس احمليط (ص.)294
 - 3لسان العرب ( ،)183/1والقاموس احمليط()8 /1
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 .2150ما تعريف الوالء والرباء يف املصطلح الشرعي؟

الوالء :من الوالية وهي النصرة واحملبة واإلكرام واالحتام والكون مع احملبوبني
ات إِ َىل الن ِ َّ ِ
يل الَّ ِذين آمنُواْ ُخيْ ِرجهم ِمن الظّلُم ِ
ين
ظاهراً .قال تعاىلّ {:
اللُ َوِ ّ َ َ
ُُ ّ َ َ
ّور َوالذ َ
ُ
ِ
وهنُم ِمن النّوِر إِ َىل الظّلُم ِ
ات} (البقرة.1)257:
َك َف ُرواْ أ َْوليَ ُ
آؤُه ُم الطَّاغُ ُ
َ
وت ُخيْ ِر ُج َ ّ َ
2
فمواالة الكفار تعين التقرب إليهم وإظهار الود هلم ،ابألقوال واألفعال والنوااي.
والرباء :هو البعد واخلالص والعداوة بعد اإلعذار واإلنذار.

 .2151ما معىن الوالء والرباء يف حياتنا؟
معىن الوالء :هو احملبة واملودة والقرب ،والرباء :هو البغض والعداوة والبُعد ،والوالء
والرباء من أعمال القلوب ،لكن تظهر مقتضياهتما على اللسان واجلوارح.
يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ" :وأصل املواالة
احلب ،وأصل املعادة البغض ،وينشأ عنهما من أعمال القلوب واجلوارح ما
يدخل يف حقيقة املواالة واملعاداة كالنصرة واألنس واملعاونة ،وكاجلهاد واهلجرة،
3
وحنو ذلك من األعمال".
 .2152هل واجب حتقيق قضية الوالء والرباء يف حياتنا؟
نعم ،وحيث إن الوالء والرباء اتبعان للحب والبغض ،فإن أصل اإليان أن
4
حتب يف هللا أنبياءه وأتباعهم ،وتبغض يف هللا أعداءه وأعداء رسله.
إذ واجب احلذر من خمالفة القول للعمل ،واحلذر من تناقض الظاهر مع
 - 1شرح الطحاوية (ص ،)403وتيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد (ص)422:
 - 2كتاب اإليان لنعيم ايسني (ص.)145:
 - 3الدرر السنية ()157/2
 - 4الفتاوى السعدية للشيخ عبدالرمحن بن سعدي ((98/1
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وظاهرا ،ومن نتعامل معه مبا ُيبه
الباطن ،فالبد من املفاصلة والتباعد ابطنًا
ً
هللا تعاىل.
 .2153هل هذا أمر شرعي؟
نعم ،فعلى هذا مدار الشريعة ،فإن الشريعة إمنا نزلت للتفريق بني أولياء الرمحن
عن أولياء الشيطان.
وقد ورد عن ابن عباس  قوله" :من أحب يف هللا ،وأبغض يف هللا وواىل يف
هللا ،وعادى يف هللا ،فإمنا تنال والية هللا بذلك ،ولن جيد عبد طعم اإليان وإن
كثرت صالته وصومه حىت يكون كذلك ،وقد صارت عامة مؤاخاة الناس
1
على أمر الدنيا ،وذلك ال جيدي على أهله شيء".
 .2154ما أدلة هذا التقرير أبمهية التمييز بني الناس؟
النصوص يف ذلك كثرية ،منها:
 قال تعاىلَ {:وّدواْ لَ ْو تَ ْك ُف ُرو َن َك َما َك َف ُرواْ فَتَ ُكونُو َن َس َواء فَالَ تَتَّ ِخ ُذواْ ِمْن ُه ْم أ َْولِيَاءح َّ ِ
ِ
وه ْم َوالَ
وه ْم َحْي ُ
ث َو َجدَّمتُ ُ
وه ْم َواقْ تُلُ ُ
ىت يُ َهاج ُرواْ ِيف َسبِ ِيل ا ّلل فَِإن تَ َولَّْواْ فَ ُخ ُذ ُ
ََ
ِ
ِ ِ
ِ
ريا }(النساء.)89 :
تَتَّخ ُذواْ مْن ُه ْم َوليا َوالَ نَص ً
ِِ
الل ْ ِ
يث ِمن الطَّيِّ ِ
ضهُ َعلَى بَ ْع ٍ
ض
ب َوَْجي َع َل ْ
اخلَبِ َ
يث بَ ْع َ
 قال تعاىل{:ليَميَز َُّاخلَب َ َ
ِ
فَريُكمه َِ
اسرو َن }(األنفال.)37:
مجي ًعا فَيَ ْج َعلَهُ ِيف َج َهنَّ َم أُولَئِ َ
َْ َ ُ
ك ُه ُم ا ْخلَ ُ
 .2155هل حرص النيب ﷺ على تثبيت هذه القضية يف قلوب الصحابة ؟
نعم ،وقد كان النيب ﷺ يبايع أصحابه على حتقيق هذا األصل العظيم:

 - 1رواه حممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة ( ،)406/1والعدين يف اإليان (ص)63:
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فعن جرير بن عبدهللا البجلي  قال :أتيت النيب ﷺ وهو يبايع ،فقلت" :اي
رسول هللا أبسط يدك حىت أابيعك واشتط علي فأنت أعلم قال ( :أابيعك على
أن تعبد هللا ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتناصح املسلمني ،وتفارق املشركني).
رواه النسائي ( ،)148/7وقال األلباين يف صحيح سنن النسائي :صحيح.

وعن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده " :قلت اي نيب هللا ما أتيتك حىت حلفت
أكثر من عددهن  -ألصابع يديه  -أال آتيك ،وال آيت دينك ،وإين كنت امرءاً
ال أعقل شيئاً إال ما علمين هللا ورسوله ،وإين أسألك بوجه هللا عز وجل مبا بعثك
ربك إلينا؟ قال( :ابإلسالم) ،قال :قلت :وما آايت اإلسالم؟ قال :أن تقول:
(أسلمت وجهي إىل هللا عز وجل وختليت ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،كل
مسلم على مسلم حمرم ،أخوان نصريان ،ال يقبل هللا عز وجل من مشرك بعدما
أسلم عمالً أو يفارق املشركني إىل املسلمني) .رواه النسائي ( ،)82/5وقال األلباين يف
صحيح سنن النسائي :حسن.

 .2156ما موقع هذه القضية يف إميان اإلنسان؟
إن الوالء والرباء شرط يف اإليان ،كما قال سبحانه { :تَ َرى َكثِ ًريا ِّمْن ُه ْم يَتَ َولَّْو َن
َّ ِ
الل َعلَْي ِهم وِيف الْع َذ ِ
ِ
اب ُه ْم
ت َهلُْم أَن ُف ُس ُه ْم أَن َس ِخ َ
َّم ْ
ط ُّ ْ َ َ
س َما قَد َ
الذ َ
ين َك َف ُرواْ لَبْئ َ
ِ
ِ
ِ ِ
وه ْم أ َْولِيَاء َولَ ِك َّن َكثِ ًريا
َّيب َوَما أُن ِزَل إِلَْيه َما ا َّختَ ُذ ُ
َخال ُدو َن َولَ ْو َكانُوا يُ ْؤمنُو َن ابهلل والنِ ِّ
ِمْن هم فَ ِ
اس ُقو َن} (املائدة)84-83:
ّ ُْ
 .2157ما قول العلماء يف تقرير هذا احلكم من اآلية السابقة؟

قال ابن تيمية عن هذه اآلية" :فذكر مجلة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط،
وجد املشروط حبرف (لو) اليت تقتضي مع الشرط انتفاء املشروط ،فقال َ { :ولَ ْو
ِ
ِ ِ
وه ْم أ َْولِيَاء} فدل على أن اإليان
َّيب َوَما أُن ِزَل إِلَْيه َما َّاختَ ُذ ُ
َكانُوا يُ ْؤمنُو َن ابهلل والنِ ِّ
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املذكور ينفي اختاذهم أولياء ويضاده ،وال جيتمع اإليان واختاذهم أولياء يف
القلب ،ودل ذلك على أن من اختذهم أولياء ،ما فعل اإليان الواجب من
1
اإليان ابهلل والنيب وما أنزل إليه".
 .2158ما تقرير العلماء يف بيان أمهية قضية الوالء والرباء؟
قال الشيخ سليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب" :فهل يتم الدين أو يقام
علم اجلهاد ،أو علم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر إال ابحلب يف دين هللا
والبغض يف هللا ،واملعاداة يف هللا واملواالة يف هللا ،ولو كان الناس متفقني على
طريقة واحدة ،وحمبة من غري عداوة وال بغضاء ،مل يكن فرقاانً بني احلق والباطل،
2
وال بني املؤمنني والكفار ،وال بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان".
ويقول الشيخ محد بن عتيق" :فأما معاداة الكفار واملشركني فاعلم أن هللا سبحانه
وتعاىل قد أوجب ذلك ،وأكد إجيابه وحّرم مواالهتم وشدد فيها ،حىت إنه ليس يف
كتاب هللا تعاىل حكم فيه من األدلة أكثر وال أبني من هذا احلكم بعد وجوب
3
التوحيد ،وحترمي ضده".
 .2159ما القول مع من يريد متييع هذه القضية ،والدعوة لرتك التصنيف والتفريق
بني املسلمني؟
الذي يريد متييع هذه الفروق وإزالتها ،أو يه ِّون يف تطبيقها فهو خمطىء
ومصادم للمقصود الشرعي األعظم.
 - 1اإليان البن تيمية ( ص)14:
 - 2رسالة :أوثق عرى اإليان (ص.)38:
 - 3النجاة والفكاك من مواالة املرتدين وأهل االشراك ،ضمن جمموعة التوحيد (ص)363
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 .2160كيف وقع منه هذا اخلطأ؟

وقع منه اخلطأ والكذب يف حب اإلسالم من أمور عديدة:
 حينما ي ّدعي الرباءة من الكفرة ،مث نراه قد ارمتى يف أحضاهنم لريبونه كيفشاءوا ،فهو إذا كاذب يف دعواه.
 -من ي ّدعي الرباءة منهم ،مث جند منه التعظيم حلضارهتم ،ومق ّدم هلديهم على

هدي الكتاب والسنة فهو كاذب يف دعواه.
ستبعدا لقونني
 من ي ّدعي الرباءة منهم وهو ُي ّكم قوانينهم يف كل جانب ،وم ًالشريعة فهو كاذب يف دعواه.
 من ي ّدعي الرباءة منهم وهو متشبّه هلم يف سلوكياهتم وخصوصياهتم ،وعاداهتموتقاليدهم املخالفة للشريعة.
 من ي ّدعي الرباءة منهم وهو يريد من أمة اإلسالم أن تتمثّل هبم يف أمورهماخلاصة والعامة فهو كاذب يف دعواه  ،وغري ذلك.
 .2161هل يف قضية الوالء والرباء اتصا ٌل بني الظاهر والباطن؟
نعم ،فنفهم مما سبق أن الرباء ليس كلمة تُقال ،وال هو عاطفة ابطنية فقط،
طن ،فمن ظهرت على جوارحه آاثر الرباء فهو
اهر البا َ
بل البد أن يصدق الظ ُ
صادق يف دعواه ،ومن خالف فعلهُ قولَه فاهلل له ابملرصاد.

القسم األول :ما يتعلق بقضية الوالء.
 .2162ما املقصود من هذا العنوان؟
يُقصد به بيان ضوابط وما يتعلق بقضااي الوالء واحلب.
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 .2163ما تعريف الوالء يف اصطالح علماء االعتقاد؟

الوالء يف االصطالح :هو التعاضد والنصرة واحملبة.
وقال ابن تيمية" :والوالية ضد العداوة ،وأصل الوالية :احملبة والقرب ،وأصل
العداوة :البغض والبعد .وقد قيل :إن الول َّي مسي ولياً من مواالته للطاعات،
يل القريب ،فيقال :هذا يلي هذا أي يقرب
الوِ ّ
أي متابعته هلا ،واألول أصح ،و َ
1
منه".

 .2164ما دليل هذا القول؟
ِ
ِ
ض ُه ْم أَْولِيَاءُ بَ ْع ٍ
ض}(التوبة،)71:
ت بَ ْع ُ
دليله قول هللا تعاىلَ {:والْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ ُم ْؤمنَا ُ
أي :يتناصرون ويتعاضدون.
عضا) .رواه البخاري
ومنه قوله ﷺ( :املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ب ً
( ، )2446وشبّك ﷺ بني أصابعه.
 .2165ماذا يُستفاد من حركة النيب ﷺ يف احلديث السابق؟
هذا التشبيك منه ﷺ دليل على وجود التعاضد والنصرة ،وهذا التعاضد
والتناصر له مقتضيات كثرية.
 .2166هل الوالء جمرد كلمات وشعارات؟
ال ،ليس الوالء كلمة تُقال ،أو عاطفة ابطنية فقط ،بل خيتلف صدق الدعوى
ابختالف ظهور اآلاثر ،فمن كانت اآلاثر فيه أكثر فهو األصدق ،وتقوى
هذه اآلاثر كلما قويت احملبة اليت يف القلب اليت هي مدار الوالء.
 - 1جمموع الفتاوى)160/11( :
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 .2167ما مثاله الشرعي يف حياتنا وتعامالتنا ،يف صدق الوالء؟

من أمثلته يف حياتنا وتعامالتنا للدالة على صدقه يف دعواه:
 من ي ّدعي الوالء للمؤمنني ،وجنده ينصر املؤمنني مبا يتيسر له. من ي ّدعي الوالء هلم وهو يبتعد عن غشهم أو خداعهم. -من ي ّدعي الوالء هلم وهو ال خيذهلم وال يسلمهم ،وال يعني عليهم عدوهم.

 من ي ّدعي والءهم ،وهو يهتم أبمورهم ،وُيزن حلزهنم ،ويفرح لفرحهم. من ي ّدعي الوالء هلم وهو ال يؤذي أولياء هللا تعاىل من العلماء والعباد والدعاةوالصاحلني.
 .2168ما الوالء الذي يريده هللا منّا؟

جل وعال ولرسوله ﷺ ولعباده املؤمنني ،فهذه أنواع الوالء
هو الوالء له ّ
املشروعة ،وما عداها فليس مبشروع.

 .2169ما تقسيم الوالء؟
الوالء قسمان:
ور به.
 والء مشروع ،أي مأم ٌ والء ممنوع ،أي منه ٌي عنه. .2170ما توضيح التقسيم السابق؟
الوالء املشروع :هو الوالء هلل تعاىل ،والوالء لرسوله ﷺ ،والوالء لعباده
املؤمنني.
 .2171ما دليل هذا القسم من الوالء؟
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ِ ِ
ِ ِ
ِ
يمو َن ال َّ
ص َالةَ
دليله قوله تعاىل{:إَّمنَا َوليّ ُك ُم ا َّللُ َوَر ُسولُهُ َوالَّذي َن َآمنُوا الَّذي َن يُق ُ
َويُ ْؤتُو َن َّ
كاةَ َوُه ْم َراكِعُو َن } (املائدة.)55:
الزَ
فقوله :إمنا هي أداة حصر ،أي :أنه جيب حصر الوالية فيما ذكر فقط ونفيها
عما عداه ،فهذه اآلية الكرية حددت لنا الذين يتوجه إليهم ابلوالء ،وهم :هللا
تعاىل ،ورسوله ﷺ ،والذين آمنوا.
أوالً :الوالء هلل تعاىل.
 .2172ما األسس الرئيسية يف قضية الوالء؟
األسس الرئيسية يف قضية الوالء :احلب والنصرة.
األساس األول :احلب يف هللا تعاىل
 .2173ما أمهية هذا الركن يف هذا اجلانب؟
ب البد أن يتوفر يف الوالء ،بل هو عموده األساسي الذي ينبين عليه بعد
احل ّ
ذلك لوازم هذا الوالء وتوابع هذا احلب ،وهذا احلب مكانه ومقره القلب
الذي هو مكان العاطفة ،إال أنه البد أن تظهر آاثره على اجلوارح ،وإال لكان
وزورا وادعاءً.
ً
كذاب ً
 .2174ما توضيح القول السابق؟
اجلوارح البد أن تتأثر مبا يكون يف القلب ،فالذي ي ّدعي الوالء واحملبة للمؤمنني
جمردة عن الربهان،
فالبد أن أييت مبصداق هذه الدعوى ،حىت ال تكون دعواه ّ
وبرهاهنا الذي يصدقها هو ما يظهر على اجلوارح من األعمال ،ونعين هبا
مقتضيات الوالء.
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 .2175ما أمهية احلب يف الوالء؟

احلب يف هللا تعاىل هو أساس الدين وقاعدة الشريعة ،فهو جل وعال أحق من
يتوجه إليه ابملواالة بكل أشكاهلا ،وخمتلف صورها ،وحمبته جل وعال حمبة تعبّد
واتباع ،فحبه تعاىل ركن من أركان الوالء ،أي :أنه ال يكن أن يقوم والء هلل
تعاىل بدون حتقيق هذا احلب ،بل ال يقبل إسالم بدون هذا احلب ،بل جيب
على املسلم أن يفوق حبه هلل تعاىل كل حب.

 .2176ما دليل التقرير السابق؟
ب َِّ
َّاس من ي تَّ ِخ ُذ ِمن دو ِن َِّ
ِ
ِ
الل
ْ ُ
 قال تعاىلَ {:وم َن الن ِ َ ْ َالل أَنْ َدا ًدا ُُيبّوَهنُْم َك ُح ِّ
َّ ِ
حبا َِّللِ } (البقرة.)165:
ين آ َمنُوا أ َ
َش ّد ُ
َوالذ َ
 وقال تعاىلَ {:اي أَيّ َها الَّ ِذي َن َآمنُوا َم ْن يَْرتَ َّد ِمْن ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه فَ َس ْو َف َأيِْيت ا َّللُ
بَِقوٍم ُُِيبّهم وُُِيبّونَه أ َِذلٍَّة علَى الْمؤِمنِني أ َِعَّزةٍ علَى الْ َكافِ ِرين ُجي ِ
اه ُدو َن ِيف َسبِ ِيل
َ
َ ُْ َ
َ َ
ْ ُْ َ ُ
ِ
َِّ
اللِ يُ ْؤتِ ِيه َم ْن يَ َشاءُ َوا َّللُ َو ِاس ٌع َعلِي ٌم}
ض ُل َّ
ك فَ ْ
الل َوَال َخيَافُو َن لَ ْوَمةَ َالئٍِم َذل َ
(املائدة.)54:

اج ُك ْم َو َع ِش َريتُ ُك ْم
آاب ُؤُك ْم َوأَبْنَا ُؤُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأ َْزَو ُ
 وقال تعاىل{:قُ ْل إِ ْن َكا َن َِ
وأَمو ٌال اقْتفْ تُم ِ
ب إِلَْي ُك ْم ِم َن
ض ْوَهنَا أَ َح َّ
وها َوجتَ َارةٌ َختْ َش ْو َن َك َسا َد َها َوَم َساك ُن تَ ْر َ
َ ْ َ ََ ُ َ
ِِ ِ ٍ
َِّ
ِِ
اللُ َال يَ ْه ِدي الْ َق ْوَم
اللُ ِأبَْم ِرهِ َو َّ
صوا َح َّىت َأيِْيتَ َّ
الل َوَر ُسوله َوج َهاد ِيف َسبِيله فَََتبَّ ُ
ِِ
ني } (التوبة.)24:
الْ َفاسق َ
 .2177ما مقتضيات هذا احلب؟
من مقتضياته:
 -توقريه سبحانه وتعظيمه.
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 إفراده ابلتوحيد جل وعال ،والتوكل عليه ،واإلانبة إليه. التحاكم إليه ،وإسالم القلوب والوجوه له ،واإليان به ،واللجوء إليه يف مجيعجيااب أو استحبا ًاب،
األمور ،ورجاؤه ،والتقرب إليه مبا ُيبه ويرضاه من الشرائع إ ً
واإلكثار من ذكره أبنواع الذكر املشروعة.
-اإلقبال على التعّرف عليه ،مبعرفة أمسائه وصفاته والتعبد له ِباثرها ومقتضياهتا.

االساس الثان :النصرة.
 .2178ما الركن الثان يف الوالء؟
الركن الثاين هو نصرته جل وعال ،أي جيب على املسلم الذي يوايل يف هللا
تعاىل أن ينصر هللا تعاىل وما ُيبه.
 .2179ما املراد ابلنُصرة؟
املراد هبا نصره ابتباع شريعته بفعل املأمور وترك احملظور ،ونصر كتابه ،والدفاع
عن دينه ،واإليان برسوله ﷺ ،واجلهاد يف سبيله ،وترك شهوات النفوس اليت
ال يرضاها ،ونصرة أوليائه ،وغري ذلك.
 .2180ما دليل هذا الركن؟
َّ ِ
ت
ص ُروا َّ
ص ْرُك ْم َويُثَبِّ ْ
اللَ يَْن ُ
ين َآمنُوا إِ ْن تَ ْن ُ
 قال هللا جل شأنهَ {:اي أَيّ َها الذ َك ْم} (حممد)7:
أَقْ َدا َم ُ
ِ ِ
اج ِر َّ ِ
ِ
ين أُ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َاي ِرِه ْم َوأَْم َواهلِِ ْم يَْب تَ غُو َن
ين الذ َ
وقال تعاىل{:ل ْل ُف َقَراء الْ ُم َه َالص ِادقُو َن}
ص ُرو َن َّ
ض ًال ِم َن َّ
ك ُه ُم َّ
فَ ْ
اللِ َوِر ْ
اللَ َوَر ُسولَهُ أُولَئِ َ
ض َو ًاان َويَْن ُ
(احلشر.)8:
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 .2181هل قضية الوالء متفاوتة بني املسلمني؟

ٍ
شخص وآخر بتفاوت حتقيق
نعم ،مواالة العباد هلل جل وعال تتفاوت بني
هذه املقتضيات وظهور هذه اآلاثر ،فمحبته هلا آاثرها ونصرته هلا آاثرها،
فأعظمنا حتقي ًقا هلذه اآلاثر أكربان والية له جل وعال.

اثنيا :املواالة للنيب ﷺ
 .2182ماذا تقتضي املواالة للنيب ﷺ؟
املواالة للنيب ﷺ تقتضي أمرين مها :احملبة والنصرة.
 .2183ما حكم حمبته ﷺ يف قلوب العباد؟

فرض الزٌم على كل مسلم ،بل هي من مقتضيات الشهادة أبنه
حمبته ﷺ ٌ
رسول هللا ،بل البد أن تكون حمبتنا له مقدمة على حمبة اآلابء واألبناء
واإلخوان واألزواج والعشرية واألموال والتجارات واملساكن واألنفس والناس
أمجعني ،فإنه مل ُيقق اإليان الواجب من ق ّدم شيئًا من هذه احملاب على حمبته
ﷺ.

 .2184ما دليل هذا احلكم؟
 قال النيب ﷺ( :ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالدهوالناس أمجعني) .رواه البخاري ( ،)14ومسلم (.)44
كن فيه وجد هب َّن حالوة اإليان :من كان هللا ورسوله
 وقال ﷺ( :ثالث من ّأحب إليه مما سوامها .)...رواه البخاري ( ،)16ومسلم (.)43
 ملا قال له عمر « :اي رسول هللا ،إين أحبك أكثر من كل شيء إال من724

نفسي» .فقال ﷺ( :ال اي عمر ،حىت من نفسك) .فقال عمر  :والذي
بعثك ابحلق إين ألحبك أكثر من نفسي .فقال ﷺ ( :اآلن اي عمر) .رواه

البخاري (.)6632

 .2185كيف ميكن حتقيق حمبته ﷺ يف حياتنا؟
يكن حتقيق هذا يف أمور ،منها:
 أن نعلم أن حمبته ﷺ ليست شع ًورا نفسيًا ،أو جمرد اعتقاد فقط. البد أن أييت العبد بربهاهنا الذي يص ّدقها ،وهو اتباعه ﷺ بفعل ما أمر،واجتناب ما هنى عنه وزجر.
شرع ﷺ.
 أال يُعبد هللا إال مبا ّ العلم أبن عنوان حمبته ﷺ االتباع وترك االبتداع. .2186من أعظم الناس حمبة للنيب ﷺ؟
أعظمنا وأصدقنا حمبة له أشدان له اتبا ًعا ،وأكملنا به اقتداءً.
 .2187هل النُصرة له ﷺ مرتبطة ابملواالة له؟

رسول هللا ﷺ بكل أنواع النصرة،
ملسلم َ
نعم ،فمن متام املواالة أن ينصر ا ُ
وبكل ما حتويه هذه الكلمة من ٍ
معان ولوازم.

 .2188كيف ميكن حتقيق النصرة له ﷺ؟
يكن ذلك أبمور كثرية ،منها:
 -نصرته ابإليان به ،واعتقاد أنه آخر األنبياء ،فال نيب بعده.

 نصرة سنته والدفاع عنها مبا يفتحه هللا على العبد من العلم النافع.725

شرحا ونشًرا.
 نصرته ابإلقبال على سنته؛ تعلّ ًما وتعلي ًما وحفظًا و ً نصرته بتقدمي قوله على قول كل أ ٍحد.
 -نصرته بطاعة أمره وترك هنيه وتصديقه يف كل ما أخرب به.

 نصرته بتعزيره وتوقريه وتعظيمه وتقديره حق قدره ،قال تعاىل{:فَالَّ ِذي َن َآمنُوابِِه وعَّزروه ونَصروه واتَّب عوا النّ ِ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن}
ور الَّذي أُنْ ِزَل َم َعهُ أُولَئِ َ
َ َ ُ ُ َ َُ ُ َ َ ُ
َ
(األعراف.)157:

 نصرته حبب صحابته ،واعتقاد أهنم أفضل اخللق بعد األنبياء ،وأنه ال كانالذب عنهم ونشر فضائلهم ،والصمت وعدم اخلوض
وال يكون مثلهم ،و ّ
فيما جرى بينهم من اخلالف.
 حماربة البدع بكل صورها وخمتلف أشكاهلا ،وبكل أنواع احملاربة املمكنة. بيان مكانته ﷺ وفضله ونشر مشائله والتحلي أبخالقه وسلوك سبيله واتباعسنته واقتفاء أثره وغري ذلك من معاين االتباع.
صارا له ﷺ كما مضى ذكره مفصالً يف الكالم
 قتل سابه والقادح فيه انت ًاللَ َوَر ُسولَهُ}(احلشر ،)8:وقال
ص ُرو َن َّ
عن سب النيب ﷺ ،قال تعاىل َويَْن ُ
صرهُ وُر ُسلَهُ ِابلْغَْي ِ
ب} (احلديد.)25:
تعاىلَ {:ولِيَ ْعلَ َم َّ
اللُ َم ْن يَْن ُ ُ َ

اثلثا :املواالة للمؤمنني
 .2189ما أركان املواالة للمؤمنني؟
مواالة املؤمنني هلا ركنان ومها :احملبة والنصرة.
 .2190ما حكم احملبة للمؤمنني؟
جيب على كل مسلم أن ُيب إخوانه املسلمني ،فهم إخوة له يف العقيدة،
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وشركاء له يف التوحيد ،فاحملبة بني املسلمني فرض الزم البد من حتقيقه
بتحقيق مقتضياهتا وآاثرها.
 .2191ما دليل احلكم السابق؟
قال تعاىل{ :إمنا املؤمنون إخوة} (احلجرات. )10:
وقال تعاىل عن املشركني{ :فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف
الدين} (التوبة)5:
 .2192ما مقتضيات حتقيق احملبة للمؤمنني؟
ه ذه احملبة تقتضي اآليت:
أن حتب ألخيك ما حتب لنفسك ،كما قال ﷺ( :ال يؤمن أحدكم حىتُيب ألخيه ما ُيب لنفسه) .رواه البخاري ( ،)13فجعل النيب ﷺ ذلك األمر
شرطًا ال يتحقق كمال اإليان الواجب إال به.
 حتقيق قوله ﷺ ( :املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال يسلمه) .رواهالبخاري ( ،)6951ومسلم (.)2580

عضا).
 حتقيق قوله ﷺ( :املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ب ً( ،)2446ومسلم (.)2585

رواه البخاري

 التسامح والتصافح والتوادد والتعاطف والتاحم فيما بيننا.ضا وال ينم بعضنا على بعض.
 حفظ عرضه فال يغتاب بعضنا بع ً ست عيوبه والتجاوز عن أخطائه ما أمكن ذلك. بذل النصيحة له بال غش ،كما قال ﷺ( :الدين النصيحة) ،وقال ﷺ:(وإذا استنصحك فانصح له) .رواه مسلم (.)2162
 س ّد فاقته وإعانته مبا تقدر عليه من بذل جاهٍ أو مال وحنو ذلك ،وإن727

َّ ِ
َّار و ِْ
اإليَا َن ِم ْن
ين تَبَ َّوءُوا الد َ َ
مما امتدح هللا به األنصار  قوله تعاىلَ {:والذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
اجةً ِممَّا أُوتُوا َويُ ْؤثُِرو َن
اجَر إِلَْي ِه ْم َوَال َجي ُدو َن ِيف ُ
ص ُدوِره ْم َح َ
قَ ْبل ِه ْم ُُيبّو َن َم ْن َه َ
ِِ
ِ
ك ُه ُم
اصةٌ َوَم ْن يُ َ
وق ُش َّح نَ ْف ِس ِه فَأُولَئِ َ
ص َ
َعلَى أَنْ ُفس ِه ْم َولَ ْو َكا َن هب ْم َخ َ
ِ
حو َن} (احلشر)9:
الْ ُم ْفل ُ
 .2193كيف حنقق النصرة مع املؤمنني؟

جيب على املسلم أن ينصر إخوانه يف هللا ،وأن يش ّد عضد إخوانه يف العقيدة
ِ
ص ُروُك ْم ِيف ال ِّدي ِن
مبا آاته هللا تعاىل من قوة وقدرة ،قال تعاىلَ {:وإِن ا ْستَ ْن َ
اق} (األنفال ،)72 :فنرى املسلم
َّص ُر إَِّال َعلَى قَ ْوٍم بَْي نَ ُك ْم َوبَْي نَ ُه ْم ِميثَ ٌ
فَ َعلَْي ُك ُم الن ْ
احلق يشعر أبخيه املسلم يف كل مكان؛ وإن تباعدت األقطار واختلفت
األلوان واللغات واجلنسيات.

 .2194ما أوجه النصرة بني املؤمنني؟
هذه النصرة تقتضي اآليت:
 أمره ابملعروف وهنيه عن املنكر ،وتعليمه إن كان جاهالً ،وتذكريه إن كانمأسورا.
انسيًا ،وختليصه من األسر إن كان
ً
ِ
ك لِ َم ِن
ض َجنَا َح َ
 تقتضي اللني وخفض اجلناح له ،كما قال تعاىلَ {:وا ْخف ِِْ
اتَّب ع َ ِ
ني} (الشعراء.)215:
ك م َن الْ ُم ْؤمن َ
ََ
 تقتضي حمبته ومودته واحلفاظ على حرمته ونصرته ابملال والنفس. تقتضي نصرته؛ أبن خيلفه خبري يف أهله وماله ،لو غاب عنهم. تقتضي نصرته ابلدعاء له. وتقتضي الذب عن عرضه عند مساع غيبته.728

ظلوما ويوضح ذلك قوله ﷺ ":انصر أخاك ظاملا أو
 البد من نصره ظاملا وم ًمظلوًما" فقال :اي رسول هللا :أنصره مظلوًما فكيف أنصره ظاملا؟ فقال ":متنعه
عن الظلم فإن ذلك نصر له".
رابعا :الوالء لكتاب هللا تعاىل
 .2195كيف يكون والء املؤمن لكتاب هللا تعاىل ؟

يكون والء املؤمن لكتاب هللا إذا حقق عدة أمور ،من ذلك:

 أن يعتقد أنه كالم هللا من زل غري خملوق ،وأنه من هللا بدأ وإليه يعود. السعي احلثيث يف حتقيق مقاصد إنزاله ،وهي تالوته ابللسان وتدبره وتعقلهِ
ك ُمبَ َارٌك لِيَ َّدبَُّروا
اب أَنْ َزلْنَاهُ إِلَْي َ
والتذكر واالتعاظ به وتفهمه ،قال تعاىل{:كتَ ٌ
آايتِِه ولِي تَ َذ َّكر أُولُو ا ْألَلْب ِ
اب} (ص.)29 :
َ
َ ََ َ
 العمل به ابالئتمار أبوامره واجتناب زواجره وتصديق أخباره وأخذ العربةوالفائدة والدروس من قصصه وأمثاله.

 احلذر والتحذير من حتريفه عن مواضعه أو اإلحلاد يف آايته بتكذيبها أوتعطيلها عن معانيها املرادة منها أو إخراجها عن مدلوالهتا الصحيحة إىل
مع ٍ
ان ابطلة.
 احتامه بكل أنواع االحتام املشروعة من تعظيمه وأال يسه إال على طهارةكاملة وأن يبعده عن األماكن اليت ال تليق به.
 الذب عنه وحماربة خصومه املكذبني به وكشف زيف كالمهم وفضح أسرارهموهتك عوارهم ودحض شبهاهتم اليت يثريوهنا حوله .

ونشرا.
 اإلقبال عليه تالوة وحفظًا وتعل ًما وتعلي ًما ً729

 التحاكم إليه عند التنازع ،كما قال تعاىل{:اي أَيّها الَّ ِذين آمنُوا أ َِطيعُوا َّ
َ َ
َ َ
اللَ
ِ
ول وأُوِيل ْاألَم ِر ِمْن ُكم فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُم ِيف َشي ٍء فَرّدوه إِ َىل ا َّللِ والَّرس ِ
ول
ْ
ْ ُ ُ
َ ُ
ْ
ْ
َوأَطيعُوا الَّر ُس َ َ
ِ ِ
ِ
َح َس ُن َأتْ ِوي ًال}(النساء ،)59:وقد
إِ ْن ُكْن تُ ْم تُ ْؤِمنُو َن ِاب َّلل َوالْيَ ْوم ْاآل ِخ ِر ذَل َ
ك َخ ْريٌ َوأ ْ
أمجع السلف على أن الرد إىل هللا هو الرد إىل كتابه.
 االستماع واإلنصات عند تالوته متس ًكا للفائدة ولن زول الرمحة كما قالئ الْ ُقرآ ُن فَاستَموا لَه وأَنْ ِ
ِ
محُو َن}(األعراف.)204:
صتُوا لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َ
ْ
تعاىلَ {:وإ َذا قُ ِر َ ْ
َُ

 االستشفاء به ،فإن هللا جل وعال جعل هذا القرآن هدى وشفاء ،كما قالص ُدوِر
س قَ ْد َجاءَتْ ُك ْم َم ْو ِعظَةٌ ِم ْن َربِّ ُك ْم َو ِش َفاءٌ لِ َما ِيف ال ّ
تعاىلَ {:اي أَيّ َها النَّا ُ
ِ ِِ
ف يقني كثري من الناس يف
ني}(يونس ،)57:وإنه ملا خ ّ
َوُه ًدى َوَر ْمحَةٌ ل ْل ُم ْؤمن َ
القرآن تعلقت قلوهبم ابلعالج البدين اجملرد وتركوا االستشفاء ابلقرآن.
 عدم التق ّدم عليه بقول أو فعل ،كما قال تعاىلَ {:اي أَيّ َها الَّ ِذي َن َآمنُوا َال تُ َق ِّد ُموابني ي َد ِي َِّ
ِ
ِِ
يع َعلِ ٌيم}(احلجرات ،)1:فال قول أو
الل َوَر ُسوله َواتَّ ُقوا ا َّللَ إِ َّن ا َّللَ َمس ٌ
َْ َ َ
حكم يسبق كالم النيب ﷺ ،وهذا هو امليزان الذي يوزن به احلق من الباطل،
والصواب من اخلطأ.
خامسا :الوالء لإلسالم
 .2196كيف يكون والء املؤمن لدين هللا جل وعال؟
يكون والء املؤمن لدين هللا تعاىل بتحقيق عدة أمور ،منها:
 حب شريعة هللا تعاىل ،احلب الذي يثمر العمل هبا ابنشراح صدر وإقبال قلبوسعادة روح.

 تعلم أحكام هذا الدين العظيم وشرائعه ،والعلم الواجب على كل أ ٍحد هو
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العلم الذي تتوقف عليه صحة العقيدة والعبادة ،وما زاد على ذلك ففرض
كفاية يف حق عموم األمة.
 نشره مبختلف الوسائل ،وعلى مجيع بقاع األرض ،والدعوة إليه وإيصال صورتهاحلقيقية املشرقة الصافية جلميع البشر ،ويتضمن ذلك :التعريف مبحاسن
اإلسالم.
ب عن هذا الدين ،بتوضيح االعتقاد الصحيح وكشف الشبه وحماربة أهل
 الذ ّزمان وم ٍ
األهواء والبدع ،وإثبات صالحيته املطلقة يف كل ٍ
كان.
 نصره ابجلهاد ابلنفس واملال إلعالء كلمة الدين ،ونصره بنصر قضاايه يف كلاحملافل.
سادسا :الوالء للصحابة 
 .2197كيف يكون والء املؤمن لصحابة النيب ﷺ؟
يتحقق هذا بتحقيق عدة أمور ،منها:
 أن نعتقد االعتقاد اجلازم أهنم خري البشر بعد األنبياء والرسل ،فال كان واليكون مثلهم.

 -أن نعتقد أن هللا تعاىل رض َي عنهم ،ورضوا عنه.

 أن حنبهم وننصرهم ابلقول واليد والقلم ،وبكل ما يدخل حتت ذلك املسمى. أن ننشر فضائلهم ،ونظهر حماسنهم للعامة واخلاصة. -أن منسك عن اخلوض فيما شجر بينهم ،مع اعتقادان اجلازم أهنم يف ذلك

اخلالف جمتهدون حمبّون للحق ،فاملصيب منهم له أجران ،واملخطئ له أجر
واحد.
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ٍ
بشيء ابلرد عليه وبيان زيف
ب عنهم ممن انهلم بسو ٍء ،أو قدح فيهم
 الذ ّكالمه ،وأن يهجر ويعزر مبا يردعه وأمثاله عن الكالم يف خيار األمة.
 دراسة سريهم ،وأخذ الفوائد واألخالق والعربة منها ،فإهنم القدوة لألمة بعدعلما وأقلها تكل ًفا.
نبيها ﷺ ،فهم أبر األمة ق ً
لواب وأعمقها ً

القسم الثان :ما يتعلق بقضية الرباء
 .2198ما تعريف الرباء؟
الرباء يف االصطالح هو :املصارمة والعداوة واجملانبة والتربّي والبغض.
 .2199ما دليل هذا القول؟
قال تعاىلَّ{:ال َِجت ُد قَ ْوًما يُ ْؤِمنُو َن ِاب َّللِ َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر يُ َوا ّدو َن َم ْن َح َّ
اد ا َّللَ
َوَر ُسولَهُ َولَْو َكانُوا آ َابءَ ُه ْم أ َْو أَبْنَاءَ ُه ْم أ َْو إِ ْخ َو َاهنُْم أَْو َع ِش َريَهتُْم }(اجملادلة.)22:
 .2200ما الذي يدور عليه الرباء ؟
ال َرباء مداره على البغض.
 .2201ما مفهوم الرباء يف الشريعة اإلسالمية؟
إن مفهوم الرباء يف الشريعة اإلسالمية تقتضي بغض أعداء هللا تعاىل،
ومعاداهتم والتربّي منهم.
 .2202ما أقسام الكفار؟

يكن تقسيمهم إىل األقسام اآلتية:
 /1املعاهد :هو الذي يسكن يف بالد املسلمني ،وبينه وبني املسلمني عهد،
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ككفار الدول الكافرة يف عصران هذا ،اليت بينها وبني احلاكم املسلم
لسلطانه عهود وسفارات.
الذمي :وهو الكافر الذي صاحله املسلمون على أن يدفع هلم اجلزية،
ّ /2
وبذل اجلزية حلمايته ،ويف مقابل التزامه اإلسالم فيما يعتقدون حتريه،
دون ما يعتقد حله.
 /3املستأمن :هو الذي يدخل بالد املسلمني ،إما إبذن من ويل األمر ،أو
إبذن أحد من املسلمني.
 /4احلرب :وهو ما عدا األصناف السابقة من الكفار ،فهذا يشرع للمسلمني
جهاده وقتاله حبسب االستطاعة واحلكم الشرعي.
 .2203ما التعامل الشرعي الصحيح مع الكفار غري احلربيني؟
من أهم تلك التعامالت:
 /1محايتهم ما داموا يف بالد املسلمني.
بعضا.
 /2العدل عند احلكم بينهم وبني املسلمني ،وبني بعضهم ً
 /3دعوهتم إىل اإلسالم ،فإن دعوة الكفار فرض كفاية على املسلمني.
ُ /4يرم إكراههم على تغيري دينهم.
ُ /5يرم على املسلم االعتداء عليهم.
حدا منهم.
غش أ ً
ُ /6يرم على املسلم أن ي ّ
ُ /7يرم على املسلم أن يسيء إىل أح ٍد منهم.
 .2204ما أقسام الرباء؟
قسم العلماء الرباء إىل قسمني :الرباء املطلق ،ومطلق الرباء.
ّ
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ومبعىن آخر نقول :الرباء الكلي ،والرباء اجلزئي.
 /1ما يتعلق بقضية الرباء املطلق ( أو الرباء الكلي).
 .2205ماذا نعين ابلرباء املطلق؟
نعين به الرباء التام من الفعل وصاحب الفعل ،الرباءة املطلقة الكلية التامة
األبدية حىت ُيصل منه اإليان.
 .2206ما مثال هذه الرباءة؟
مثاهلا ما ورد يف قول تعاىل عن إبراهيم ﷺ والذين آمنوا معه :قال تعاىل عن
ت لَ ُك ْم أُ ْس َوةٌ َح َسنَةٌ ِيف إِبْ َر ِاهي َم َوالَّ ِذي َن
إبراهيم ﷺ والذين آمنوا معه {:قَ ْد َكانَ ْ
معه إِ ْذ قَالُوا لَِقوِم ِهم إِ َّان ب راء ِمن ُكم وِممَّا تَعب ُدو َن ِمن ُد ِ
اللِ َك َف ْرَان بِ ُك ْم َوبَ َدا
ون َّ
ََُ
ْ َ ُْ
ْ ْ َُ
ضاء أَبَداً َح َّىت تُ ْؤِمنُوا ِاب َّللِ َو ْح َدهُ }(املمتحنة.)4:
بَْي نَ نَا َوبَْي نَ ُك ُم الْ َع َد َاوةُ َوالْبَ ْغ َ
 .2207كيف ميكن حتقيق الرباءة الكلية؟
هذه الرباءة الكلية هلا مقتضيات حىت تكون براءة صادقة ،وهي العداوة
الكاملة ،ومن ذلك:
 ظهور آاثرها على اجلوارح؛ من ترك التشبّه هبم يف شيء من عباداهتم وعاداهتماخلاصة هبم ،وهكذا.
ضا وجود البغضاء املطلقة يف القلب ،ولذلك فإن هللا تعاىل قال يف
 تقتضي أي ًاآلية السابقةَ {:وبَ َدا} أي :بسبب هذه الرباءة اليت تقدم ذكرها بيننا وبينكم
أبدا .
العداوة والبغضاء ً
 .2208الرباءة القلبية ،هل هي واجبة من كل مسلم مع الكفار؟
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نعم ،فمن حتقق فيه مقتضى الرباءة املطلقة فالبد يتربأ منهم الرباءة املطلقة اليت
تقتضي عداوته العداوة املطلقة ،وبغضه البغض املطلق.
 .2209ما حكم هذه الرباءة؟
هي فرض واجب على كل مسلم جتاه الكفار ،وهي من األمور اليت نتقرب هبا
إىل هللا تعاىل.
 .2210هذه الرباءة املطلقة تكون يف ح ّق من؟
الرباءة املطلقة إمنا تكون يف حق الكافر الكفر األكرب ،واملشرك الشرك األكرب،
واملنافق النفاق االعتقادي.
 .2211كيف تكون هذه الرباءة مع األصناف السابقة؟
 الكافر :نتربأ منه الرباءة املطلقة ،ونعاديه ونبغضه املعاداة والبغض املطلق. املشرك شرًكا أكرب :نتربأ منه الرباءة املطلقة ،ونعاديه ونبغضه املعاداة والبغضاملطلق.
 املنافق النفاق األكرب :نربأ منه الرباءة املطلقة ،ونعاديه ونبغضه املعاداة والبغضاملطلق.

 .2212ما سند هذه األحكام؟
ِ ِِ
َّخ ِذ الْم ْؤِمنُو َن الْ َكافِ ِر ِ ِ
قوله تعاىلَ{:ال ي ت ِ
ني َوَم ْن يَ ْف َع ْل
ين أ َْوليَاءَ م ْن ُدون الْ ُم ْؤمن َ
َ
ُ
َ
ٍ
ِ
س ِم َن ا َّللِ ِيف َش ْيء إَِّال أَ ْن تَتَّ ُقوا ِمْن ُه ْم تُ َقاةً } (آل عمران )28:أي أن
ذَل َ
ك فَلَْي َ
من خاف يف بعض البلدان واألوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره فقط ال
بباطنه ونيته.
َّ ِ
ين يَتَّ ِخ ُذو َن الْ َكافِ ِري َن أَْولِيَاءَ ِم ْن
منكرا على من يوايل الكفار {:الذ َ
وقال تعاىل ً
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ون الْم ْؤِمنِني أَي ب تَ غُو َن ِعْن َدهم الْعَِّزةَ فَِإ َّن الْعَِّزةَ َِّللِ َِ
ِ
مجي ًعا}(النساء.)139:
ُد ُ َ َْ
ُُ
 .2213ماذا تفيد اآلايت؟
تفيد وجوب الرباءة املطلقة ملن اتصف ابلكفر ،أو الشرك األكرب ،أو النفاق
االعتقادي.
 .2214ما قول سلفنا رمحهم هللا تعاىل مع هذا اجلانب من الرباءة؟
شر يف وجوه أقوام ،وقلوبنا تلعنهم" .رواه البخاري
قال أبو الدرداء ":إان لنك ّ
(.)437/10
وقال الثوري :قال ابن عباس " :ليس التُقية ابلعمل ،وإمنا التقية ابللسان".
 /2ما يتعلق بقضية الرباءة اجلزئية
 .2215ما املقصود هبذا العنوان؟
يُقصد هبا أن هناك من الناس من نتربأ ونكره جانبًا معينا فيه ،ملخالفات
شرعية وقع هبا ،وال نتربأ منه الرباءة الكاملة ،ويقال هلا :مطلق الرباء.
 .2216ملن تكون الرباءة اجلزئية؟
هذه تكون لعصاة املوحدين؛ سواءً كانت املعصية معصية شهوة أو شبهة.
 .2217ملاذا تكون معهم الرباءة اجلزئية؟
ألن معهم أصل اإلسالم ،وإمنا نربأ منهم مطلق الرباء ،أي بعض الرباء ال كل
الرباء ،ومطلق الرباء ممن حتقق فيه ما يقتضيه ،يوجب مطلق العداوة أي
بعضها ال كلها ،ويوجب مطلق البغضاء أي بعضها ال كلها.
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 .2218كيف ميكن تعليل احلكم السابق؟

تعليله أنه قد جيتمع يف الشخص الواحد موجب احملبة والعداوة ،وموجب
الثواب والعقاب.
وبعبارة أخرى نقول :عصاة املوحدين حنبهم ونواليهم مبا معهم من اإليان،
ونبغضهم ونعاديهم مبا معهم من الفسوق والعصيان.

 .2219هل له من دليل يف اهلدي النبوي؟
نعم ،ومن تلك األدلة الشرعية ما أييت:
 عبدهللا بن أيب بن سلول ،نربأ منه الرباءة املطلقة ،ونبغضه البغض املطلق،ونعاديه املعاداة املطلقة؛ ألنه منافق النفاق األكرب ،بل هو عند أهل العلم يعد
رأس املنافقني.
 أبو هلب وأبو جهل ،نربأ منهما الرباءة املطلقة ونبغضهما البغض املطلق،ونعاديهما املعاداة املطلقة؛ ألهنما كافران ومشركان.
سراق والزانة وشاربو اخلمر وقطاع الطريق والبغاة ،وسائر أصحاب املعاصي،
 ال ّفهؤالء ال خيرجون من دائرة اإلسالم هبذه املعاصي ،بل ينقص إياهنم بقدر ما
عندهم من املعصية.
 فهؤالء نربأ منهم مطلق الرباءة ،ونبغضهم مطلق البغض ،ونعاديهم مطلقالعداوة ،ويكون ذلك بقدر ما مع كل وا ٍ
حد منهم من املعصية.
 .2220هل من أمثلة على صور مواالة الكفار لنحذرها وحن ِّذر منها؟
نعم ،األمثلة على مواالة الكفار كثرية ،ومن أمهها:

 الرضا بكفرهم ،وعدم تكفريهم ،أو الشك يف كفرهم ،أو تصحيح أي مذ ٍهب
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من مذاهبهم الكافرة ،وهذه الصورة انقضة للتوحيد من أساسه ،وقد جعلها
العلماء من مجلة نواقض اإلسالم.
أنصارا وأعوا ًان وأصدقاء وإخوا ًان ،أو الدخول يف
 التويل العام للكفار؛ ابختاذهم ًدينهم ،أو إعانتهم على مراسم كفرهم ٍ
بقول أو عمل.
 -التحاكم إليهم عند نزول احلوادث وترك التحاكم للشريعة ،فما أن تن زل انزلة

جدا؛ ألنه
ابملسلمني إال ويرفعون األمر إىل الكفار ليحكموا فيه ،وهذا خطري ً
ِ َّ ِ
ين يَْزعُ ُمو َن
نوع من اإليان مبا هم عليه من الكفر ،قال تعاىل {:أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ
ِ
يدو َن أَ ْن يَتَ َحا َك ُموا إِ َىل
ك يُِر ُ
ك َوَما أُنْ ِزَل ِم ْن قَ ْبل َ
أ ََّهنُْم َآمنُوا ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
ِ
ِ
ِ
الشيطَا ُن أَ ْن ي ِ
ض َالًال
ضلَّ ُه ْم َ
الطَّاغُوت َوقَ ْد أُم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا بِه َويُِري ُد َّ ْ
ُ
يدا}(النساء )60:مودهتم وحمبتهم ،والسعي احلثيث يف حتقيق ما يرضيهم ولو
بَعِ ً
كان على حساب اإلسالم وقضاايه ،وهذا مزلق خطري وطامة كبرية ،قال
تعاىلَ {:ال َِجت ُد قَ ْوًما يُ ْؤِمنُو َن ِاب َّللِ َوالْيَ ْوِم ا ْآل ِخ ِر يُ َوا ّدو َن َم ْن َح َّ
اد َّ
اللَ َوَر ُسولَهُ
ب ِيف قُلُوهبِِ ُم
آابءَ ُه ْم أ َْو أَبْنَاءَ ُه ْم أ َْو إِ ْخ َوا َهنُْم أ َْو َع ِش َريَهتُْم أُولَئِ َ
َولَ ْو َكانُوا َ
ك َكتَ َ
ِِ
ٍ
ِ ِ
ِ
اإليَا َن وأَيَّ َدهم بِر ٍ ِ
ِْ
ين فِي َها
وح مْنهُ َويُ ْدخلُ ُه ْم َجنَّات َْجت ِري م ْن َْحتت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالد َ
َ ُْ ُ
الل عْن هم ورضوا عْنه أُولَئِك ِحزب َِّ
ِ
ِ
اللِ ُه ُم
ب َّ
َرض َي َُّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ
الل أََال إِ َّن ح ْز َ
َ ُْ
الْ ُم ْفلِ ُحو َن}(اجملادلة.)22:
ِ َّ ِ
َّار َوَما لَ ُك ْم
ين ظَلَ ُموا فَتَ َم َّس ُك ُم الن ُ
 الركون إليهم ،قال تعاىلَ {:وَال تَ ْرَكنُوا إ َىل الذ َِمن دو ِن َِّ ِ ِ
ص ُرو َن } (هود )113:أي االعتماد عليهم يف
ْ ُ
الل م ْن أَْوليَاءَ ُمثَّ َال تُْن َ
داي وسياسيًا وعسكرًاي وفكرًاي وغري ذلك.
سائر األمور أو أغلبها اقتصا ً
 مداهنتهم وجماملتهم ومداراهتم على حساب ديننا ،قال تعاىلَ {:وّدوا لَ ْو تُ ْد ِه ُنفَيُ ْد ِهنُو َن } (القلم)9:
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 اختاذهم بطانة من دون املؤمنني ،قال تعاىل {:ايأَيّها الَّ ِذين آمنُوا َال تَت َِّخ ُذوا
َ َ
َ َ
ِ
ضاءُ ِم ْن
بِطَانَةً ِم ْن ُدونِ ُك ْم َال َأيْلُونَ ُك ْم َخبَ ًاال َوّدوا َما َعنِتّ ْم قَ ْد بَ َدت الْبَ ْغ َ
ِ
ِ
كْن تُ ْم تَ ْع ِقلُو َن} (آل
ورُه ْم أَ ْك َربُ قَ ْد بَيَّنَّا لَ ُك ُم ْاآل َاي ِت إِ ْن ُ
أَفْ َواه ِه ْم َوَما ُختْفي ُ
ص ُد ُ
عمران.)118:
أمرا من أمور املسلمني؛ كاإلمارة ،والكتابة وقيادة اجلند ،أو توزيرهم،
 توليتهم ًوحنو ذلك.
 التشبّه هبم فيما هو من عباداهتم ،أو عاداهتم ومشاركتهم يف أعيادهم ويفمراسم كفرهم اخلاصة هبم وهتنئتهم على ذلك.
 .2221هل املواالة للكفار فيها أقسام من اجلهة الر ّدة عن الردة ودوهنا؟
نعم ،فاملواالت خمتلفة معهم ،حسب العمل والقصد.

 .2222مىت تكون املواالة للكفار ردة وكفرا؟
ما يكون كفًرا وردة ،مثل :التويل املطلق ،ومودهتم ألجل دينهم وسلوكهم،
والرضا أبعماهلم ،ومتين انتصارهم على املسلمني ،وطاعتهم يف التشريع،
واعتقاد مساواهتم ابملسلمني ،وأن املسلمني ال ميزة هلم ،والوثوق هبم وائتماهنم
دون املسلمني ،ونصرهتم ومساعدهتم على حرب املسلمني ،والتشبه هبم
إعج ًااب واستحسا ًان يف قضااي التوحيد والعبادات ،فهذه الصور من املواالة
كفر أكرب.
 .2223مىت تكون املواالة للكفار كبرية من الكبائر؟
تكون املواالة كبرية من الكبائر ،وال يكفر فاعلها إذا مل بفعلها استحالالً،
وذلك كاختاذهم بطانة ،ومداهنتهم ،والتذلل هلم ،ومالينة احلربيني منهم،
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واملبالغة يف رفع شأهنم وتعظيمهم ،والدخول يف سلطاهنم بال حاجة وال اقتضاء
مصلحة عامة ،والتشبه هبم يف أخالقهم وشعائرهم كاملوالد واألعياد ،واإلقامة
عندهم ملن ال يستطيع إعالن دينه مع قدرته على اهلجرة ،فهذه الصور من
الوالء ال تصل إىل حد الكفر ،بل هي يف دائرة الكبائر ما مل يكن مستحالً
هلا.
 .2224مىت تكون املواالة للكفار حتتاج إىل تنبيه ،وال تصل إىل الردة أو الكبائر؟
ما يكون أقل مما سبق ،وذلك:
 ميل القلب غري اإلرادي إىل الزوجة الكتابية ،أو لالبن غري املسلم. ميل القلب ملن بذل إلينا معروفًا ،أو من كان منهم صاحب خل ٍق وأدب ،أوالثقة فيهم.
 العمل لديهم مع وجود اإلهانة واالحتقار ،مع وجود فرص ٍعمل أخرى.
 .2225هل االتصال ابلكافر لسبب ما يعد من نواقض اإلميان؟
أدق
ال يعترب من نواقض اإليان ،ويقول الشيخ ابن عثيمني" :وهذه املسألة من ّ
املسائل وأخطرها وال سيما عند الشباب  ،ألن بعض الشباب يظن أ ّن أي شيء
1
يكون فيه اتصال مع الكفار فهو مواالة هلم ؛ وليس كذلك"أ.ه .
 .2226ما األمور اليت يباح للمسلم أن يتعامل هبا مع غري املسلم؟
 /1جيوز استعماهلم واستئجارهم يف األعمال اليت ليس فيها والية على مسلم.
 /2يستحب للمسلم اإلحسان للمحتاج من الكفار ،كالصدقة على فقريهم.
 - 1الباب املفتوح -466/3( :سؤال)1507
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 /3جيوز ّبرهم ابهلدااي ،لتغيبهم يف اإلسالم.
 /4يستحب إكرامه عند نزوله ضيفا على املسلم ،كما جيوز أن ينزل املسلم ضيفا
على الكافر.
 /5جيوز إجابة دعوته للمصلحة الشرعية.
 /6جيوز األكل العارض معهم من غري أن يتخذ املسلم الكافر صاحبا أو
جليسا ،أو أكيال دائما.
 /7جيوز التعامل معهم يف األمور الدنيوية املباحة.
 /8جيوز للمسلمني أن يستعينوا ابلكفار يف صد عدوان على املسلمني ،وذلك
بشرطني- :االضطرار إىل أعانتهم- .األمن من مكرهم وضررهم.
 /9جيوز للمسلم أن يتزوج ابلكافرة الكتابية فقط؛ إذا كانت عفيفة ،وعند األمن
من ضررها على الدين واألوالد والنفس.
 /10جيوز للمسلم أن يذهب للطبيب الكافر إذا وثق به.
 /11جيوز دفع الزكاة إىل املؤلفة قلوهبم من الكفار.
 /12جيوز للمسلم أن يشارك الكافر يف التجارة ،بشرط أن يشرف املسلم عليها.
 /13جيوز قبول اهلدية من الكافر ،إذا مل يكن فيها إذالل للمسلم ،وال مواالة
منه للكافر.
 /14جيوز للمسلم أن يعمل عند الكافر ،وجيوز أن يعمل يف عمل يديره بعض
الكفار ،لكن ال جيوز أن يعمل يف خدمة الكافر الشخصية؛ كطبخ طعامه،
وغسل ثيابه.
 /15جتوز هتنئتهم مبناسباهتم الدنيوية؛ كوالدة ولد ،إذا كان ملصلحة شرعية.
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 /3التعامل مع الكافر املعاهد
 .2227ما املقصود من هذا العنوان؟
املقصود منه بيان كيفية التعامل الشرعي مع كافر يعيش يف بل ٍد مسلم.
 .2228ما معىن مصطلح (معاهد)؟

أي هو املتواجد يف البلد املسلم بصورة نظاميّة قانونيّة.

 .2229ما حكم االعتداء أو قتل هذا الشخص؟
هدا مل يرح
هذا حمّرم ،فعن ابن عمرو  أن الرسول ﷺ قال( :من قتل معا ً
رائحة اجلنة ،وإن رُيها ليوجد من مسرية أربعني سنة) .رواه البخاري (.)3166
 .2230هل الغدر ابلكافر املعاهد ،جيوز؟
بدرا إال أين
هذا حمّرم ،فعن حذيفة بن اليمان  قال« :ما منعين أن أشهد ً
خذان كفار قريش ،قالوا :إنكم تريدون حممدا؟
خرجت أان وأيب حسيل ،فأ َ
فقلنا :ما نريده ،ما نريد إال املدينة .فأخذوا منا عهد هللا وميثاقه لننصرفن إىل
املدينة وال نقاتل معه .فأتينا رسول هللا ﷺ فأخربانه اخلرب ،فقال ﷺ:
(انصرفا ،ن ِفي هلم بعهدهم ،ونستعني هللا عليهم) .رواه مسلم (.)1787
 .2231ما الفرق يف احلكم بني اخلديعة عن الغدر مع غري املسلمني؟
الغدر يف الشرع حمّرم مطل ًقا حىت يف اجلهاد الشرعي ،فعن بريدة عن أبيه،
صة
قال :كان رسول َّ
الل ﷺ إذا أمر أمرياً على جيش أو سريَّة أوصاهُ يف َخا َّ
الل ويف
الل ومن معهُ من املسلمني خريا ،مث قال( :ا ْغ ُزوا بسم َّ
نفسه بتقوى َّ
سبيل ا َّلل وقاتلوا من كفر اب َّلل ،اغزوا وال تغ ُد ُروا ،وال تَ ْغلوا ،وال متثّلوا ،وال
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ليدا .)..رواه مسلم ( ،)1731وهو نقض للعهد واألمان ،وقد أمر هللا
تقتُلوا و ً
ابإليفاء ابلعهود فقال{:أَْوفُوا ِابلْعُ ُقوِد}(املائدة)1:
خبالف اخلدعة ،فهي جائزة يف احلرب ،فعن جابر عن رسول هللا ﷺ:
(احلرب خدعة) .رواه البخاري ( ،)3029ومسلم ( ،)1739وال تكون يف مقابل
أمان وعهد.
 .2232هل تقدمي مال إىل كافر يعترب من احملرمات؟
ال يعترب من احملرمات ،بل هذا راجع للمصاحل واملفاسد ،وفرق بني حالة القوة
والضعف ،عن حالة االختيار واالضطرار ،مع العلم أبن من أصناف الزكاة
الثمانية (املؤلفة قلوهبم) وهم الكفار.
 .2233ما تقرير العلماء هلذا اجلانب؟
قال ابن تيمية ،بعد ذكر مشروعية بذل والة األمور األموال ملن يرجى نفعه ،أو
دفع ضرره من الكفار؛ ألن النيب  أعطى يوم حنني املؤلفة قلوهبم كافرهم
ومسلمهم" :وهذا النوع من العطاء ،وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك
الضعفاء كما يفعل امللوك؛ فاألعمال ابلنيات ،فإذا كان القصد بذلك مصلحة
ال دين وأهله كان من جنس عطاء النيب  وخلفائه ،وإن كان املقصود العلو يف
األرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون ،وإمنا ينكره ذوو الدين الفاسد
كذي اخلويصرة الذي أنكره على النيب  حىت قال فيه ما قال ،وكذلك حزبه
علي  ما قصد به املصلحة من التحكيم
اخلوارج أنكروا على أمري املؤمنني ٍّ
وحمو امسه ،وما تركه من سيب نساء املسلمني وصبيانه ،وهؤالء أََمر النيب 

743

1

بقتاهلم؛ ألن معهم دينا فاسداً؛ ال يصلح به دنيا وال آخرة".

 .2234ما القول مع من يفيت أبن مال غري املسلمني حالل ،وجيوز ظلمهم؟
هذا خطأ كبري ،ومن املعلوم شرعا أبن الكافر املظلوم تستجاب دعوته يف حق
ظامله ولو كان مسل ًما ،كما ثبت عن ابن عباس  أن رسول هللا ﷺ قال:
(و ِ
اتق دعوة املظلوم ،فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب) .رواه البخاري (،)1496
ومسلم (.)19

 .2235ما حكم ما يرت ّدد على ألسنة البعض من قوهلم( :الدين هلل ،والوطن
للجميع) ،فهل هلذه الكلمة تعلّق بقضية الوالء والرباء؟
هذه الكلمة كلمة ضالة ،يراد هبا متييع قضية الوالء والرباء ،وهي من وسائل
مكر الكفرة من اليهود والنصارى وغريهم ابملسلمني.
 .2236ما معىن اجلملة السابقة؟
حق هلل جل وعال ،وأما املواطنة فهي حق اجلميع ،فاجلميع
أي أن الدين ٌ
يعيش حتت راية واحدة ،فتكون احملبة والعداوة والوالء والرباء مرتبط ابملصاحل
الدنيوية الشخصية والعالقات املادية ،وال دخل للعقيدة والدين فيها.
 .2237ما عاقبة اجلملة السابقة؟
ومؤداها متييع قضية احملبة والعداوة ،وعدم التمييز بني الطيب واخلبيث،
عاقبتها ّ
فيعيش املسلم مع الكافر دون حتديد شخصية وال معرفة دين وال بيان معتقد،
ويعيش اجلميع حتت راية واحدة ،وأنه ال اعتبار ابختالف األداين
 - 1السياسة الشرعية)218/1( :
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واالعتقادات ما دام الوطن واح ًدا ،وال حق ألح ٍد من أفراد هذا الوطن أن
حر يف
ينكر على الفرد اآلخر ما يدين به ويعتقده ،فكل يعتقد ما يشاء فهو ّ
اعتقاده ،وال دخل ألح ٍد فيه.
 .2238ما أثر هذه الكلمة بني املسلمني والكفار؟
هذه دعوى لنبذ التفريق بني أولياء الشيطان وأولياء الرمحن ،ومؤداها ترك
اإلنكار واألمر ابملعروف ،وهي فكرة سيئة يُراد هبا تعظيم صورة الوطن يف
النفوس ،وتقدمي الوطنية على أخوة الدين.
فالواجب رفضها والرباءة منها ،واإلنكار على من يتل ّفظ هبا ،وهي كقوهلم":
اعط ما هلل هلل ،وما لقيصر لقيصر".
 .2239ما القول يف فكرة التقارب بني األداين ،أو وحدة األداين؟
هذه دعوات ظاهرها احلضارة واحلوار ،وابطنها اهلدم والدمار ،كما قال
تعاىلَ {:وّدوا لَ ْو تَ ْك ُف ُرو َن َك َما َك َف ُروا فَتَ ُكونُو َن َس َواءً} (النساء ،)89:فهل يتصور
أن الدين احلق الصحيح سيقتب من الدايانت الباطلة؟
 .2240من جيعل تطبيق الشريعة بيد الشعب ،ما القول له؟
هذا موجود ،إذ صرح منظروا بعض احلركات احلزبية أهنم لن يطبقوا اإلسالم
حىت خيتار الشعب ذلك ابلتصويت ،وهذا داللة جهل فاضح يف اجلهل
بقضية الوالء والراء.

745

الفصل التاسع

متفرقات عقدية

املبحث األول :التعامل مع املنافقني
املبحث الثاين :املسح على اخلفني
املبحث الثالث :ما يتعلق ابلبدعة
املبحث الرابع :التعامل مع املبتدعة
املبحث اخلامس :بغض أهل البدع
املبحث السادس :الوسطية
املبحث السابع :ما يتعلق ببعض الفرق اإلسالمية
املبحث الثامن :ما يتعلق ابحملُكم واملتشابه
املبحث التاسع :ما يتعلق مبعرفة الغيب

746

املبحث األول

التعامل مع املنافقني
 .2241من هو املنافق؟
هو الذي يظهر اإلسالم ،لكن ابطنه فيه السوء والكفر.
 .2242هل وردت صفات املنافقني يف النصوص الشرعية؟
وبني مكنون
نعم ،فصفاهتم كثرية ،وقد فضحهم هللا يف القرآن غاية الفضيحةَّ ،
نفوسهم وما حتمله صدورهم من الغل واحلسد واحلقد لعباد هللا تعاىل.
 .2243ما صفات املنافقني وفق ما ورد يف النصوص الشرعية؟

ابلتتبع لبعض اآلايت والسور واألحاديث تبني لنا من صفاهتم ما يلي:
آات َان ِم ْن
 إخالف الوعد ونقض املواثيق ،قال تعاىلَ {:وِمْن ُه ْم َم ْن َعا َه َد َّاللَ لَئِ ْن َ
ص َّدقَ َّن ولَنَ ُكونَ َّن ِمن ال َّ ِِ
فَ ْ ِ ِ
ضلِ ِه َِخبلُوا بِِه
ني ( )75فَلَ َّما َ
آات ُه ْم ِم ْن فَ ْ
صاحل َ
ضله لَنَ َّ َ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َخلَ ُفوا
َوتَ َولَّْوا َوُه ْم ُم ْع ِر ُ
ضو َن ( )76فَأ َْع َقبَ ُه ْم ن َفاقًا ِيف قُلُوهب ْم إِ َىل يَ ْوم يَْل َق ْونَهُ مبَا أ ْ
ا َّلل ما وع ُدوه وِمبَا َكانُوا يك ِ
ْذبُو َن}(التوبة )77-75:وعن أيب هريرة ( :آية
َ
َ َ ََ ُ َ
املنافق ثالث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا أؤمتن خان) رواه
البخاري ( ) 33ورواه مسلم ( ،)107وهذه الصفة من أبرز صفاهتم قبحهم هللا تعاىل.
 الكذب يف احلديث واخليانة يف األمانة والفجور يف املخاصمة ،قال النيبصا ومن كانت فيه خصلة منهن
ﷺ( :أربع من كن فيه كان مناف ًقا خال ً
كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها :إذا أؤمتن خان ،وإذ حدث
كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر) .رواه البخاري ( ،)34ومسلم (.)58
َّ ِ
ِ
ِ
ني ِم َن
ين يَْلم ُزو َن الْ ُمطَِّّوع َ
 ملز املؤمنني يف صدقاهتم وتعبداهتم ،قال تعاىل{:الذ َ747

الْمؤِمنِني ِيف َّ ِ َّ ِ
ين َال َِجي ُدو َن إَِّال ُج ْه َد ُه ْم فَيَ ْس َخ ُرو َن ِمْن ُه ْم َس ِخَر
ُْ َ
الص َدقَات َوالذ َ
ا َّللُ ِمْن ُه ْم}(التوبة.)79:
 التذبذب بني فريق اإليان وفريق الكفار ،قال تعاىل{:م َذب َذبِني ب ِك َال
ني ذَل َ
ُ ْ َ َْ َ
ّ
إِ َىل َه ُؤَال ِء َوَال إِ َىل َه ُؤَال ِء}(النساء ،)143:فهم يتكيفون حسب غلبة أحد
الفريقني ،فهم كما قال رسول هللا ﷺ( :مثل املنافق كمثل الشاة العائرة بني
الغنمني ،تعري إىل هذا مرة وإىل هذا مرة) .رواه مسلم (.)2784
 اإلفساد يف األرض بدعوى اإلصالح ،قال تعاىل{:وإِذَا قِيل َهلُْم َال تُ ْف ِس ُدوا ِيف
َ
َ
ْاألَْر ِ
صلِ ُحو َن .أََال إِ َّهنُْم ُه ُم الْ ُم ْف ِس ُدو َن َولَ ِك ْن َال
ض قَالُوا إَِّمنَا َْحن ُن ُم ْ
شعُرو َن}(البقرة.)12-11:
يَ ْ ُ
ِ ِ
ِ
َّاس
يل َهلُْم آمنُوا َك َما َآم َن الن ُ
 السخرية من عباد هللا الصاحلني ،قال تعاىلَ :وإ َذا ق َقَالُوا أَنُ ْؤِم ُن َك َما َآم َن ال ّس َف َهاءُ أََال إِ َّهنُْم ُه ُم ال ّس َف َهاءُ َولَ ِك ْن َال
يَ ْعلَ ُمو َن}(البقرة ،)13:فيسخرون من اللحية ،وتقصري الث وب واحلجاب
واألذان ،وغري ذلك.
 املخادعة للمؤمنني والكيد هلم ،قال تعاىلُ {:خيا ِدعو َن َّ َّ ِين َآمنُوا َوَما
َ ُ
اللَ َوالذ َ
َِّ
شعُرو َن }(البقرة)9:
َخيْ َدعُو َن إال أَنْ ُف َس ُه ْم َوَما يَ ْ ُ
 إشاعة الفتنة والفاحشة بني املسلمني ،قال تعاىل { :لََق ِد ابْتَ غَ ُوا الْ ِفْت نَةَ ِم ْن قَ ْب ُلكا ِرُهو َن }(التوبة.)48:
ور َح َّىت َجاءَ ْ
احلَ ّق َوظَ َهَر أ َْم ُر َّ
اللِ َوُه ْم َ
َوقَلَّبُوا لَ َ
ك ْاأل ُُم َ
 كراهتهم لإلنفاق يف سبيل هللا ،كما قال تعاىلَ {:وَما َمنَ َع ُه ْم أَ ْن تُ ْقبَ َل ِمْن ُه ْمِ
ِ
سولِِه}(التوبة.)54:
نَ َف َقا ُهتُْم إَّال أَ َّهنُْم َك َف ُروا ِاب َّلل َوبَِر ُ
ِِ
اللَ َوُه َو
ني ُخيَ ِادعُو َن َّ
 ال أيتون الصالة إال وهم كساىل ،قال تعاىل{:إِ َّن الْ ُمنَافق َص َالةِ قَ ُاموا ُك َس َاىل}(النساء ،)142:ويزداد ثقلها
َخا ِدعُ ُه ْم َوإِذَا قَ ُاموا إِ َىل ال َّ
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عليهم يف العشاء والفجر ،كما قال ﷺ ":أثقل الصالة على املنافقني صالة
حبوا ".
العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو ً
ف َرأَيْتَ ُه ْم
 اخلوف الشديد ،كما قال تعاىل {:أَ ِش َّحةً َعلَْي ُك ْم فَِإذَا َجاءَ ْاخلَْو ُ
ك تَ ُدور أ َْعي نُهم َكالَّ ِذي ي ْغ َشى علَي ِه ِمن الْمو ِ
ِ
ت}(األحزاب.)19:
ُ
َ ْ َ َْ
يَْنظُُرو َن إلَْي َ ُ ُ ُ ْ
 الفرح ابنتصار الكفار ،واالستياء من انتصار أهل اإلسالم ،قال تعاىل{:إِ ْنصب َ ِ
ِ
تُ ِ
َخ ْذ َان أَْمَرَان ِم ْن قَ ْب ُل
صْب َ
ك ُمصيبَةٌ يَ ُقولُوا قَ ْد أ َ
ك َح َسنَةٌ تَ ُس ْؤُه ْم َوإِ ْن تُ ْ
حو َن} (التوبة.)50:
َويَتَ َولَّْوا َوُه ْم فَ ِر ُ
 ي ّدعون حب املؤمنني ويبطنون بغضهم واحلقد عليهم ،قال تعاىلَ {:ها أَنْتُ ْمأَ ِ ِ
وهنُم وَال ُُِيبّونَ ُكم وتُ ْؤِمنُو َن ِابلْ ِكتَ ِ
اب ُكلِّ ِه َوإِ َذا لَ ُقوُك ْم قَالُوا َآمنَّا َوإِ َذا
ْ َ
ُوالء ُحتبّ َ ْ َ
الل علِيم بِ َذ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ات
َخلَ ْوا َع ّ
ضوا َعلَْي ُك ُم ْاأل ََانم َل م َن الْغَْيظ قُ ْل ُموتُوا بغَْيظ ُك ْم إ َّن ََّ َ ٌ
ص ُدوِر}(آل عمران.)119:
ال ّ

 .2244ما حكم إطالق وصف (منافق) ،على من وجدان فيه بعض من صفات
املنافقني؟
هذا ال جيوز ،فلم يثبت أن النيب ﷺ كان يطلق وصف النفاق على املنافقني،
أو من كانت فيه صفة نفاق.
 .2245ماذا يعين وصف مسلم أبنه من املنافقني؟
ِِ
ني ِيف َّ
الد ْرِك ْاألَ ْس َف ِل ِم َن
هذا يعين احلكم عليه ابلكفر ،قال تعاىل{:إِ َّن الْ ُمنَافق َ
النَّا ِر ولَن َِجت َد َهلم نَ ِ
ص ًريا }(النساء ،)145 :وهذا ال يكن قوله إال بيقني.
َْ
ُْ
 .2246ما القواعد اليت جيب مراعاهتا عند احلكم على اآلخرين؟
القواعد كثرية ،وخالصة هذه القواعد كما يلي:
749

القاعدة األوىل :جيب صون املنطق عن احلرام ،ويسن كفه عن املكروه وفضول
املباح.

القاعدة الثانية :لنا الظاهر وهللا يتوىل السرائر.
القاعدة الثالثة :صفاء السريرة على احملكوم عليه ،وإحسان الظن به مطلب
أساسي يف احلكم عليه.
القاعدة الرابعة :ما كان الرفق يف شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه.
القاعدة اخلامسة :من وقع يف مكفر أو مبدع أو مفسق فإنه ال ُيكم عليه
مبقتضاه ،إال بعد توفر الشروط وانتفاء املوانع.
القاعدة السادسة :احلكم العام يكون على األقوال واألفعال ،وهذا ال يستلزم
طعا إال بعد توفر الشروط وانتفاء املوانع.
انطباقه على األفراد ق ً

املعني إال بعد بلوغها وفهمها مطلق
القاعدة السابعة :ال تقوم احلجة على ّ
الفهم.
القاعدة الثامنة :ال ُيكم على الغري ملخالفته شيئًا ثبت اخلالف الشرعي فيه،
واي.
السيما إذا كان اخلالف ق ً
القاعدة التاسعة :جيب يف احلكم على الغري النظر يف القرائن املصاحبة للقول
والفعل .
القاعدة العاشرة :طلب العذر للمخالف مق ّدم على احلكم عليه.

القاعدة احلادية عشرة :الزم القول ليس قوالً إال بعد عرضه وقبوله.

القاعدة الثانية عشرة:من اإلنصاف أن يغتفر قليل خطأ املرء يف كثري صوابه.

قف على العلماء الراسخني .
القاعدة الثالثة عشرة :احلكم على اآلخرين و ٌ

القاعدة الرابعة عشرة :ال تُبىن األحكام على اإلشاعات والنقول واألراجيف.
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 .2247كيف يتعامل املسلم مع املنافقني؟

واجب أن يتعامل معهم كما كان النيب ﷺ يتعامل مع املنافقني يف زمنه.

 .2248كيف نتعامل مع املنافقني يف حياتنا اليومية ،وفق الدليل الشرعي؟
نتعامل مع املنافقني مبا يلي:
أوالً :قبول عالنيتهم ،ودليل ذلك :أنه ﷺ كان يسمح هلم ابخلروج معه
للجهاد ،وابلدخول يف املسجد وابلصالة معه.
وملا ختلّف طائفة منهم يف غزوة تبوك جاءوا واعتذروا وحلفوا ابهلل أهنم مل
يستطيعوا اخلروج وال ع ّدة عندهم وخيافون من الفتنة ،فقبِل منهم
مدا
عالنيتهم واستغفر هلم ،وكان يقول( :أتريد أن يتحدث الناس أن حم ً
يقتل أصحابه) .رواه البخاري ( ،)4905ومسلم (.)2584
اثنياً :توكيل سرائرهم إىل هللا تعاىل ،ذلك ألن النفاق أمر ابطين ال يُرى ،ولكن
له عالمات ،وهم ُياولون إخفاء هذه العالمات ،وحنن مأمورون
ابألخذ ابلظاهر ،وأما أمر السرائر فإنه إىل هللا تعاىل.
اثلثاً ورابعاً :جماهدهتم ابلعلم واحلجة واإلغالظ عليهم ،قال تعاىلَ {:اي أَيّ َها
ِِ
ِِ
ِ
ِ
س
النَِّ ّ
يب َجاهد الْ ُك َّف َار َوالْ ُمنَافق َ
ني َوا ْغلُ ْظ َعلَْيه ْم َوَمأْ َوا ُه ْم َج َهن َُّم َوبْئ َ
صري}(التوبة ، )73:وقال تعاىل{:أُولَئِ َّ ِ
ِ
اللُ َما ِيف قُلُوهبِِ ْم
ين يَ ْعلَ ُم َّ
َ
ك الذ َ
الْ َم ُ
ِ
ل َهلُْم ِيف أَنْ ُف ِس ِه ْم قَ ْوًال بَلِيغًا}(النساء)63:
فَأَ ْع ِر ْ
ض َعْن ُه ْم َوعظْ ُه ْم َوقُ ْ
واجملاهدة هنا ختتلف ،واملراد هبا جماهدهتم ابحلجة والربهان ،ال ابلسيف
والسنان.
خامساً :اإلعراض عنهم ،قال تعاىلَ {:سيَ ْحلِ ُفو َن ِاب َّللِ لَ ُك ْم إِذَا انْ َقلَْب تُ ْم إِلَْي ِه ْم
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ِ
ضوا َعْن ُه ْم إِ َّهنُْم
ضوا َعْن ُه ْم فَأَ ْع ِر ُ
لتُ ْع ِر ُ
يك ِ
ْسبُو َن}(التوبة)95:
َ
ص ِّل
سادساً :ترك الصالة على من ثبت نفاقه يقينًا ،وذلك لقوله تعاىلَ {:وَال تُ َ
علَى أ ٍ ِ
ات أَبَ ًدا َوَال تَ ُق ْم َعلَى قَِْربهِ إِ َّهنُْم َك َف ُروا ِاب َّللِ َوَر ُسولِِه
َحد مْن ُه ْم َم َ
َ َ
وماتُوا وهم فَ ِ
اس ُقو َن}(التوبة.)84:
ََ َ ُ ْ

ِ
س َوَمأْ َو ُاه ْم َج َهنَّ ُم َجَزاءً ِمبَا َكانُوا
ر ْج ٌ

سابعا :عدم شهود جنائزهم أو القيام على قبورهم ،كما يف اآلية السابقة،
والشاهد منها قولهَ {: :وَال تَ ُق ْم َعلَى قَِْ
ربهِ}(.التوبة )84:
َستَ ْغ َف ْر َ
اتس ًعا :عدم االستغفار هلم ،قال تعاىلَ {:س َواءٌ َعلَْي ِه ْم أ ْ
ت َهلُْم أَ ْم َملْ
ِِ
ِ
ني}
تَ ْستَ ْغ ِف ْر َهلُْم لَ ْن يَ ْغ ِفَر ا َّللُ َهلُْم إِ َّن َّ
اللَ َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َفاسق َ
(املنافقني.)6:
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املبحث الثان

املسح على اخلفني

 .2249ما املقصود من املسح على اخلفني؟
هي عملية املسح على ما يغطي القدمني أثناء الوضوء ،بدالً من غسلهما.
 .2250ما عالقة هذا احلكم الفقهي مع أمور العقيدة؟
له عالقة وثيقة لتميّز أهل السنة بني من خالفهم ،حىت أصبح شعاراً هلم.
 .2251من الذي خالف يف هذه املسألة؟
دائما.
خالف يف هذا الشيعة ،حيث يرون املسح على القدمني ً
 .2252ما الوارد يف هذا الشأن يف الشرع؟
َّ ِ
الص َالةِ فَا ْغ ِسلُوا ُو ُجوَه ُك ْم
ين َآمنُوا إِ َذا قُ ْمتُ ْم إِ َىل َّ
ورد يف كتاب ربناَ {:اي أَيّ َها الذ َ
وأَيْ ِديَ ُكم إِ َىل الْمرافِ ِق و ْامس ُحوا بِرءو ِس ُكم وأَْر ُجلَ ُكم إِ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِ
ني} (املائدة.)5:
ْ
ْ
ََ َ َ ُُ ْ َ
َ
 .2253اآلية السابقة فيها تنصيص على أن كلمة {وأ ْر ُجل ُك ْم} معطوفة على كلمة
{بِ ُرءُو ِس ُك ْم} ،فلماذا مت النصب هلا بدال من اجلر؟
ورد يف هذه الكلمة قراءاتن صحيحتان:
ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم} ،ويكون
األوىل :ابلنصب ،عطفا على كلمة{:فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
القدم هلا الغسل.
والثانية :وهي ابجلر ،وتكون {وأَرجلَ ُكم} عطفا على كلمة{ :بِرء ِ
وس ُك ْم}
َُْ ْ
ُُ
ويكون هلا املسح.
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 .2254ما تقدير اآلية السابقة؟

ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َىل الْ َمَرافِ ِق َو ْام َس ُحوا
كأن لفظ اآلية يف األصل {:فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
ِ
ِ ِ
وس ُكم وأَْر ُجلَ ُكم إِ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِ
ُخَر غس ُل الرجل بعد
ني} (املائدة ،)6:ولكن أ ّ
ْ
ب ُرءُ ْ َ
مسح الرأس للداللة على أن ترتيب األعضاء يف الوضوء من األركان ،فيكون
على هذا النحو :غسل الوجه ،مث األيدي ،مث مسح الرأس ،مث غسل األرجل .

 .2255ما الراجح يف القدم ،الغسل أو املسح؟
كالمها صحيح ،وفق ما مت نقله إلينا عن فعل النيب ﷺ يف صفة وضوئه،
واحلاالت اليت يكون فيها.
 .2256ما الدليل على غسل النيب ﷺ لقدميه؟
ُ -سئل عبد هللا بن زيد  عن وضوء النيب ﷺ ،فدعا بتور من ماء فتوضأ هلم

وضوء النيب ﷺ ،فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثالاث ،مث أدخل يده يف
التور ،فمضمض واستنشق واستنثر ثالث غرفات ،مث أدخل يده فغسل وجهه
ثالاث ،مث غسل يديه مرتني إىل املرفقني ،مث أدخل يده فمسح رأسه ،فأقبل

هبما وأدبر مرة واحدة ،مث غسل رجليه إىل الكعبني).
 وعن محران موىل عثمان بن عفان ،أنه رأى عثمان  دعا بوضوء فأفرغعلى يديه من إانئه فغسلهما ثالث مرات ،مث أدخل يينه يف الوضوء ،مث
متضمض واتنشق واستنثر ،مث غسل وجهه ثالاث ،ويديه إىل املرفقني ثالاث ،مث
مسح برأسه مث غسل كلتا رجليه ثالاث ،مث قال :رأيت النيب ﷺ توضأ حنو
وضوئي هذا وقال« :من توضأ حنو وضوئي هذا ،مث صلى ركعتني ال ُيدث
فيهما نفسه غفر هللا له ما تقدم من ذنبه» .رواه البخاري ( ،)159ومسلم (.)226
رواه البخاري (.)186
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 .2257ماذا نقل العلماء عن هذا احلكم؟

ضوئِِه
قال احلافظ ابن حجر « :وقد تواترت األخبار عن النيب ﷺ يف صفة ُو ُ
خالف
أنه غسل ِرجليه َوُه َو املبني ألَم ِر َّ
الل ،ومل يثبت عن أحد من الصحابة َ
ك إال عن علِ ّي وابن عباس وأنس ،وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك ،قال
ذل َ
الل ﷺ َعلَى غسل القدمني،
رسول َّ
عبد الرمحن بن أَِيب ليلى :أمجع أَصحاب ُ
1
رواه سعيد بن منصور» .انتهى.

 .2258هل سار أعالم أهل البيت على خطى ج ّدهم املصطفى ﷺ؟
الرجلني ،وهذه بعض من أقواهلم:
نعم ،فقد كانوا أيمرون بغسل ّ
توضأ
 /1عن زيد بن علي عن آابئه عن علي (عليه ال ّسالم) قال« :جلست أ ّ
فأقبل رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) حني ابتدأت يف الوضوء ،فقال يل:
سنت ،مث غسلت ثالاثً ،فقال :قد جيزيك من ذلك
متضمض واستنشق وا ّ
املّراتن .فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتني ،فقال :قد جيزيك من
مي ،فقال يل :اي علي خلل بني األصابع ،ال ختلّل
ذلك ّ
املرة .وغسلت قد ّ
ابلنار».
ِ
 /2عن أيب ب ِ
فغسلت
ت
ص ٍري عن أيب عبد َّ
َ
الل (عليه السالم) قال « :إذا نسي َ
َ
ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ،مث اغسل ذراعيك بعد الوجه،
فإن بدأت بذراعك ْاألَيسر قبل ْاألَين فأعد غسل األَين ،مث اغسل
اليسار ،وإن نسيت مسح رأسك حىت تغسل رجليك فامسح رأسك ،مث
اغسل

رجليك».

2

 - 1فتح الباري ()266 /1
 - 2مرقاة املصابيح ()101/2
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 /3عن على بن أىب محزة قال :سألت أاب إبراهيم (عليه السالم) عن قول
َّ ِ
الصالةِ} إىل قولهَ {:وأَْر ُجلَ ُك ْم إِ َىل
ين آ َمنُواْ إِذَا قُ ْمتُ ْم إِ َىل َّ
هللاَ {:اي أَيّ َها الذ َ
الْ َك ْعبَ ِ
وضأ؟ قال:
ني} فقال :صدق هللا .قلت :جعلت فداك كيف يت ّ
مرة؟ قال:
مرة ،قلت :من املاء ّ
مرة ّ
مرتني ،قلت :يسح؟ قالّ :
مرتني ّ
ّ
1
نعم ،قلت :جعلت فداك فالقدمني؟ قال :اغسلهما غسال".
 .2259ما الدليل على مشروعية املسح يف سنّة النيب ﷺ؟
عن املغرية بن شعبة  قال« :انطلق النيب ﷺ حلاجته ،مث أقبل فتلقيته
مباء فتوضأ وعليه ُجبة شامية ،فمضمض واستنشق ،وغسل وجهه ،فذهب
خيرج يديه من كميه فكاان ضيقني ،فأخرج يديه من حتت اجلبة فغسلهما
ومسح برأسه وعلى خفيه» .رواه البخاري (.)363

 - 1مستدرك الوسائل (اجلزء األول) رقم742 :
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املبحث الثالث

ما يتعلق ابلبدعة

 .2260ما تعريف البدعة لغة؟
1
هي الشيء املختع ال على مثال سابق.
 .2261ما دليل هذا القول من النصوص الشرعية؟
ت بِ ْد ًعا ِم َن الّر ُس ِل}(األحقاف ،)9:أي ما كنت
 قوله تعاىل {:قُ ْل َما ُكْن ُأول من أُرسل ،فقد أرسل قبلي رسل كثري.
 قوله تعاىلَ {:وَرْهبَانِيَّةً ابْتَ َدعُوَها}(احلديد :)27:أي اختعوها وابتدأوها منعند أنفسهم.
ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض}(البقرة )117:وذلك إلبداعه هلا
 قوله تعاىل{:بَد ُيع َّ َ َ
وإحداثه هلا ال على مثال سابق.
 .2262ما تعريف البدعة شرعاً؟
2
هي إحداث شيء يف الدين ليس عليه أمر الشارع.
 .2263هل هذا التعريف موافق للهدي النبوي؟
نعم ، ،فعن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا ﷺ( :من أحدث
رد) .رواه البخاري (.)2697
يف أمران هذا ما ليس منه فهو ّ
وملسلم ( :من ِ
عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد ) .رواه مسلم (.)1718
 - 1لسان العرب ( ،)6/8اتج العروس ( .)307/20مادة (بدع)
 - 2االعتصام للشاطيب ()42-37/1
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 .2264هل هناك من تعريفات أخرى للبدعة ،من الناحية الشرعية؟

نعم ،ومن ذلك( :طريقة يف الدين خمتعة تضاهي الطريقة الشريعة يقصد
ابلسلوك عليها املبالغة يف التعبد له سبحانه) .وهذا تعريف الشاطيب.
وهناك أيضا( :كل حمدث مل أيت به الشرع تعلقت به نية الفاعل ابلتقرب
إىل هللا سبحانه بذاته أي نية عبادة واعتقاد ثواب على فعله).
وإن شئت االختصار ف ُقل( :التعبد هلل مبا ال دليل عليه).

 .2265ما حكم البدعة الشرعية؟
أوضح حكمها النيب ﷺ غاية اإليضاح مبا ال يدع جماالً للمناقشة ،وذلك يف
قوله ﷺ( :وكل بدعة ضاللة ) .رواه مسلم (.)867
 .2266أين االستنباط من هذا التوجيه النبوي على حكم البدعة؟
تقرر أن لفظة ( كل ) من أقوى صيغ العموم ،فهذه كلية عامة ال خيرج عنها
شيء مما يصح وصفه ابلبدعة ،فكل ما يدخل حتت هذا املسمى فإنه
حمكوم عليه أبنه ضاللة.
 .2267ماذا يستفاد من التعريفات السابقة للبدعة ،أنه ليس من البدعة مع
وجوده يف العبادات؟
خرج بقيد (حمدث) كل ما له أصل يف الشريعة.
وخرج بقيد (بذاته) كل الوسائل املشروعة واحملدثة املساعدة يف العبادة
واملنفكة عنها؛ كمكربات الصوت يف املساجد ،ودور املياه ،واملدارس للتعلم
وما شابه ذلك ،لعدم دخول هذه املسميات يف العبادة ،ومل توضع كتشريع
جديد ،وامنا احدثت لضرورة هدفها حتقيق العبادة على الطريقة املشروعة.
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 .2268ما ضوابط وعالمات معرفة البدعة الشرعية؟

للبدعة الشرعية عالمات ثالثة ختتص هبا ،وهي:
 /1اإلحداث.
 /2أن يضاف هذا اإلحداث إىل الدين.
 /3أال يستند هذا اإلحداث إىل أصل شرعي؛ بطريق خاص أو عام.

 .2269ما القيود اليت تضبط مسار البدعة؟
القيود ثالث وهي القيد الزماين ،واملكاين ،والكيفي.
 .2270ما توضيح القيود السابقة؟
القيد الزماين :اذا مت ختصيص عبادة بزمن ،مع اعتقاد نية تقرب يف هذا
ص يوما من السنة بصيام مع
القيد ،فقد دخلنا يف البدعة ،كمن خ ّ
رجاء ثواب من هذا التخصيص ،ومل أيت هبذا القيد الشرع ،ومثله
صيام النصف من شعبان ،أو قراءة القرآن يف املآمت.
خص مكاان معينا ابلصالة فيه رجاء ثواب املكان ،ومل
القيد املكاين :كمن ّ
يثبت بدليل شرعي للثواب يف هذا املكان.
القيد الكيفي :مثل من اجتمعوا لقراءة القرآن مجاعة؛ اعتقادا منهم بثواب
خص اخلطبة ابلدعاء يوم اجلمعة ظنا منه بسنيته،
قراءته مجاعة ،وكمن ّ
أي يرجوا ثواب اتباع السنة به.
 .2271مباذا تشرتك البدع السابقة؟
يف مجيع هذه احملداثت جند عبادة أصلية أُدخلت عليها قيود وزايدات
مبتدعة رجاء الثواب ،ونسمي هذا النوع بدعة إضافية.
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 .2272ما نصوص القرآن اآلمرة ابإلتباع والناهية عن االبتداع؟

تكاثرت األدلة ابألمر ابإلتباع والنهي عن االبتداع ،فمن ذلك:
اللُ}
 قوله تعاىل{:أ َْم َهلُْم ُشَرَكاءُ َشَرعُوا َهلُْم ِم َن ال ِّدي ِن َما َملْ َأيْذَ ْن بِِه َّ-

(الشورى)21:

َّيب ْاألُِّم ِّي
وقال تعاىل {:فَ ِآمنُوا ِاب َّللِ َوَر ُسولِِه النِ ِّ
ك ْم َهتْتَ ُدو َن } (األعراف.)158:
َواتَّبِعُوهُ لَ َعلَّ ُ
ك ْم َعْنهُ فَانْتَ ُهوا} (احلشر)7:
وقال تعاىلَ {:وَما آ َات ُك ُم الَّر ُس ُ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُ
ِ
ِ ِ
يما فَاتَّبِعُوهُ َوَال تَتَّبِعُوا ال ّسبُ َل فَتَ َفَّر َق
وقال هللا تعاىلَ {:وأَ َّن َه َذا صَراطي ُم ْستَق ً
ِ
سبِيلِ ِه } (األنعام.)153:
ب ُك ْم َع ْن َ
اللَ َوَر ُسولَهُ َوَال تَ َولَّْوا َعْنهُ َوأَنْتُ ْم
وقال تعاىلَ {:اي أَيّ َها الَّ ِذي َن َآمنُوا أَ ِطيعُوا َّ
س َمعُو َن}(األنفال.)20:
تَ ْ
الَّ ِذي يُ ْؤِم ُن ِاب َّللِ َوَكلِ َماتِِه

 .2273ما نصوص السنة النبوية اآلمرة ابإلتباع والناهية عن االبتداع؟
النصوص النبوية كثرية ،ومن ذلك:
 عن جابر  أن النيب ﷺ كان يقول إذا خطب الناس( :أما بعد فإنأصدق احلديث كتاب هللا تعاىل ،وخري اهلدي هدي حممد ﷺ ،وشر األمور
حمداثهتا ،وكل بدعة ضاللة) .رواه مسلم (.)867
 ويف الصحيح يف أحاديث احلوض( :وأن قوما يُذادون عنه كما يذاد البعريالضال) ،فأقول – أي النيب ﷺ( :-أصيحايب أصيحايب؟) ،فيقولون :إنك
سحقا سحقا) .رواه البخاري ()6643
ال تدري ما أحدثوا بعدك! فأقولُ ( :
ومسلم ()249

 .2274ما أقوال السلف يف هذا اجلانب املبارك؟
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تواتر القول عن السلف أهنم كانوا:
1
تصاد يف سنة ،خري من اجتهاد يف بدعة".
 يقولون" :اق ٌقد ِرها) .رواه الدارمي ()98
 ويقولون( :ما ابتدع قوٌم بدعة إال ُرفع من السنة ب َكفيتُم" .رواه الدارمي ()211
 ويقولون" :اتبعوا وال تبتدعوا فقد ُ2
قول وال عمل إال مبوافقة السنة".
 وكان سفيان يقول" :ال يستقيم ٌٌ
3
 وكان ابن عمر يقول ":كل بدعة ضاللة ،وإن رآها الناس حسنة". .2275هل ُحسن النية مع اخلطأ يف الفعل ،يكون سببا للقبول عند هللا؟
ال يعترب سببًا للقبول ،قال الفضيل بن عياض يف قوله تعاىل{:لِيَ ْب لَُوُك ْم أَيّ ُك ْم
أَ ْح َس ُن َع َم ًال} قال ":أخلصه وأصوبه" .قيل :اي أاب علي ،ما أخلصه
وأصوبه؟ قال" :إن العمل إذا كان خالصا ومل يكن صوااب مل يُقبل ،وإذا كان
صوااب ومل يكن خالص مل يقبل ،حىت يكون خالصا صوااب ،واخلالص ما كان
4
هلل تعاىل والصواب ما كان على السنة".
 .2276هل هناك من كتب تناولت هذا املوضوع املهم؟

نعم ،وهي كثرية ،ومنها( :االعتصام) للشاطيب ،و(الباعث) أليب شامة،
وكتاب ابن وضاح املسمى ب (ما جاء يف البدع) ،و(األمر ابإلتباع والنهي عن
االبتداع) للسيوطي ،و(احلوادث والبدع) للطرطوشي.

 - 1السنة امل ْرَوِزي (ص)30:
َ
 - 2الشريعة لآلجري ()638/ 2
 - 3شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة الاللكائي ()101/1
 - 4احللية ألبو نعيم ()95 / 8
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 .2277ما الفرق بني البدعة واملعصية؟

شرعا.
تتفق البدعة واملعصية أبن كال منهما خمالفة للمتقرر ً
ولكن تزيد البدعة أبن فاعلها ينوي التقرب إىل هللا تعاىل ابلفعل أو القول،
فهو يف قرارة نفسه ال يرى أنه قد خالف الشرع يف ٍ
شيء ،وإمنا يرى أنه
متقرب إىل هللا تعاىل بذلك.
ّ
وإما املعصية :فإن العاصي يعلم حال ارتكابه هلذه الفعلة إنه عاص بذلك،
وال يقوم يف قلبه التعبد هلل تعاىل هبذا الفعل.

 .2278ما توضيح التفريق السابق ابألمثلة؟
الزاين حني يزين ،يعلم أنه يعصي ربه بذلك ،ولكن غلبته الشهوة ،مع قوةداعي الشيطان وضعف اإليان فحمله كل هذا على ذلك الفعل،
 السارق ،وشارب اخلمر والذي أيكل الراب ،وحنوهم كلهم يفعلون ذلك وهميقّرون يف أنفسهم أن هذه معاصي ،وال يرجون هبا تقراب أو ثوااب.
 أما من يطوف حول القرب ،أو ُيتفل مبولد النيب ﷺ ،أو يدعو األموات ،أوينذر هلم ،أو يقول الذكر اجلماعي أدابر الصلوات وحنو هذا ،فإنه يفعل
ذلك ألجل املبالغة يف التعبّد والتقرب إىل هللا تعاىل.
 .2279ما خالصة ما سبق؟
البدعة ينوي صاحبها ال ُقربة ،واملعصية ال ينوي صاحبها ذلك.
ب إىل إبليس؛ البدعة أو املعصية؟
 .2280أيهما أح ّ

كالمها شر ،لكن البدعة أحب إىل إبليس من املعصية ،ألن صاحب البدعة
ال يرى أنه خمطئ ،بل يرى أنه على صواب.
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 .2281وسائل اإلقناع ،هل ختتلف بني املبتدع عن العاصي يف النصح عن
اخلطأ؟
التوبة من املبتدع؛ حتتاج إىل إقناعه أوال خبطِأ فعله هذا وأنه بدعة ،ونرى
الكثري من املبتدعة ال تقبل أنفسهم النزع عن هذه البدعة العتيادهم عليها،
ورسوخها يف قلوهبم ،وأهنا من مورواثت آابئهم وبين قومهم.
وأما صاحب املعصية فألنه يعلم قبح فعلته ،وأهنا حرام وموجبة للعذاب،
فإنه غالبًا ابلتذكري والوعظ يزدجر عنها ويتوب منها.
 .2282أيهما أكثر عودة للحق ،ومن مث التوبة عن خطئه؟
التوبة يف العصاة أكثر من التوبة يف املبتدعة ،وال نعين بذلك أن صاحب
البدعة ال يتوب ،كال ،بل ابب التوبة مفتوح يلجه كل مذنب ،ولكن
املقصود أن توبته منها طريقها ابتداء أن يعلم بقبحها ،وهذا ُيتاج إىل
كشف الشبهة عن قلبه ،وبيان وجه املخالفة.
 .2283هل تُقبل توبة املبتدع إذا اتب؟

تقرر يف األدلة من الكتاب والسنة أن من أذنب أبي ذنب ،مث اتب وأتى
بشرائط التوبة فإن هللا يتوب عليه.

 .2284ما الدليل على هذا احلكم من القرآن الكرمي؟
من أدلة هذا:
 قال تعاىل {:قُل اي ِعب ِاد َّ ِين أَ ْسَرفُوا َعلَى أَنْ ُف ِس ِه ْم َال تَ ْقنَطُوا ِم ْن َر ْمحَِة
ي الذ َ
َْ َ َ
الل ي ْغ ِفر ال ّذنُوب َِ
َِّ ِ
مج ًيعا}(الزمر ،)53:فقوله :الذنوب مجع دخلت
َ
الل إ َّن ََّ َ ُ
عليه األلف والالم االستغراقية ،وقد أكد هذا العموم بقوله مجيعاً واألصل
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هو البقاء على العموم حىت يرد املخصص.
 وقال تعاىل{:حم ( )1تَ ْن ِزيل الْ ِكتَ ِاللِ الْ َع ِزي ِز الْ َعلِي ِم (َ )2غافِ ِر
اب ِم َن َّ
ُ
ب وقَابِ ِل التَّ و ِب َش ِد ِ
اب ِذي الطَّوِل َال إِلَه إَِّال هو إِلَيهِ
ِ
يد الْع َق ِ
َّ ِ
َُ ْ
َ
ْ
ْ
الذنْ َ
الْم ِ
صريُ}(غافر.)3-1:
َ
 .2285ما الدليل على هذا احلكم من السنة النبوية؟

من أدلة هذا:
 ورد يف حديث اإلفك الطويل( :إن العبد إذا اعتف بذنب ،مث اتب ،اتبهللا عليه) .رواه البخاري ( ،)2661ومسلم (.)2770
 قال النيب ﷺ ":من اتب قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا اتب هللا عليه".رواه مسلم ()2703

 -عن ابن عمر  مرفوعا ":إن هللا تعاىل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر".

رواه

التمذي (.)3537

 .2286ما خالصة القول يف إمكانية توبة املبتدع؟
خالصته القول :نعلم يقينا أن صاحب الكفر والشرك لو اتب من خمالفته،
وصدق يف ذلك ،اتب هللا عليه ،فألن تقبل توبة املبتدع فهذا من ابب أوىل،
وهذا فيه فتح ابب للمذنبني أن ال يقنطوا من رمحة هللا تعاىل ،وال يتمادوا يف
معاصيهم ،ويف احلديث( :والتوبة هتدم ما كان قبلها).
 .2287ما أقسام البدعة ابعتبار تعلقها أببواب الدين؟
تنقسم البدعة هبذا االعتبار إىل قسمني:
 بدعة يف ابب العلميات :أي العقائد.764

 وبدعة يف ابب العمليات :أي أمور الفقه. وقد جيتمعان يف بعض الصور ،فيقال عنها :بدع عقدية عملية. .2288ما أمثلة البدع يف االعتقاد (العلميات)؟
من أمثلة البدع يف االعتقاد بدع القدرية واخلوارج ،وكل من خالف اهلدي
النبوي الصحيح ،وغريهم من الفرق اليت تنتسب للقبلة.
متس العقيدة وهي من العلميات؟
 .2289كيف كانت هذه البدع ّ
البدع اليت أتى هبا هؤالء بدع عقدية ،أو نقول :بدع يف ابب العلميات،
فإنكار الصفات بدعة عقدية ،وإنكار القدر بدعة عقدية ،وإخراج األعمال
عن مسمى اإليان بدعة عقدية ،وإنكار قدرة العبد واختياره بدعة عمليه،
واعتقاد كفر مرتكب الكبرية وخلوده يف النار بدعة عقدية ،وغري ذلك.
 .2290ما أنواع البدع يف العمليات؟
البدعة العملية أنواع ،منها:
 -ما يكون بدعة يف أصل العبادة ،وذلك أبحداث عبادة ليس هلا أصل يف

الشرع؛ كإحداث صالة ،أو صيام غري مشروع ،أو عيد غري مشروع؛
كأعياد امليالد واألم ورأس السنة ،أو اختاذ بعض املوالد لبعض األنبياء أو
األولياء عيداً ،وكالطواف حول القبور ،واألمثلة على ذلك كثرية.

 ما يكون يف الزايدة على القدر املشروع يف هذه العبادة ،كما لو زيد ركعة يفصالة الظهر أو العصر.

 ما يكون يف صفة أداء العبادة ،كفعل عبادة على صفة غري مشروعة ،وذلككأداء األذكار املشروعة أبصوات مجاعية ومطربة.
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 ما يكون بتخصيص وقت للعبادة املشروعة مل خيصصه الشرع ،أو ختصيصفعلها يف مكان معني مل خيصصه الشرع؛ كتخصيص ليلة النصف من
شعبان وليلته بصيام ،أو قيام ،فإن أصل الصيام والقيام مشروع لكن هذا
التخصيص ُيتاج إىل دليل،

 ختصيص مكان معني ابعتقاد أفضلية فعل الصالة فيه كمقربة مثالً ،أومسجد فيه قربًا ،أو مكان صلّى فيه نيب أو ويل وحنو ذلك ،فهذا
التخصيص ُيتاج إىل دليل.
 .2291ما أقسام البدعة ابعتبار حكمها الشرعي؟
تنقسم البدعة ابعتبار حكمها الشرعي إىل قسمني:
 بدعة مك ّفرة ،أي ما ُيكم عليه أبنه كفر. وبدعة غري مك ّفرة ،أي ال تصل إىل درجة الكفر ،بل تبقى يف درجة الظلموالفسق.
 .2292ما مثال البدعة املك ّفرة؟

مثال البدعة املكفرة:
 بدعة اجلهمية ،أتباع اجلهم بن صفوان التمذي ،فإن هؤالء كفروا ببدعتهموقد تقلد كفرهم مخسمائة عاٍمل من أهل السنة ،وذكر بعض أهل السنة
املتأخرين اتفاق أهل السنة على أن اجلهمية كفار خارجون عن الثالث
وسبعني فرقة ،وال يوصفوا أبهنم من أهل القبلة.
 القول خبلق القرآن ،وقد أتفق السلف على أن القائل هبذا فهو كافر. بدعة القدرية الذين ينكرون علم هللا السابق ،والكتابة السابقة ،ويزعمون أن766

ال قدر وأن األمر أنف ،وقد أتفق على تكفريهم من أتخر موته من
الصحابة؛ كابن عمر وأنس وأيب سعيد وأيب هريرة  وغريهم ،وسار أهل
السنة على هذا االتفاق.
 دعاء األموات والذبح هلم واالستغاثة هلم يف تفريج الكرابت ،والركوعوالسجود إىل القبور ،واحللف بغري هللا تعظيما له كتعظيم هللا تعاىل.
 .2293ما مثال البدعة اليت ال تصل إىل التكفري؟
مثال البدع اليت ال تصل إىل ح ّد الكفر:
 بدعة ش ّد الرحال إىل القبور. بدعة األذكار اجلماعية أدابر الصلوات. بدعة ختصيص مكان أو زمان معني ببعض العبادات. بدعة إخراج العمل من اإليان. بدعة تكفري مرتكب الكبرية ،وحنو ذلك. .2294ما القول مع من يقرر أن هناك بدعة حسنة يف الدين؟

هذا ابتداء ُمطالب بتقدمي الدليل ،ألنه انقل عن األصل.
وقد تقرر يف األصول أن الدليل يُطلب من الناقل عن األصل ،ال من الثابت
عليه ،وعلى ذلك مضى سلف األمة.

 .2295هل هناك بدعة حسنة يف الدين؟

ليس يف الدين بدعة حسنة ،إمنا كل بدعة يف الدين ضاللة.

 .2296كيف اجلواب على من يقول :أن من البدع ما يكون حسناً ،ويستدل
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أب بن كعب  يف صالة الرتاويح فخرج
بقول عمر  ملا مجع الناس على ّ
فقال ( :نعمت البدعة هذه)؟
عرفنا البدعة الشرعية
ال داللة يف هذا القول وجود بدعة حسنة ،وذلك إلننا ّ
وهي إحداث شيء يف الدين ليس عليه أمر الشارع ،واالجتماع يف صالة
التاويح مما عليه أمر الشارع.
 .2297ما الدليل على وجودها يف الشرع؟
عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا ﷺ صلّى يف املسجد ذات ليلة
فصلى بصالته انس ،مث صلى من القابلة فكثر الناس ،مث اجتمعوا يف الليلة
الثالثة أو الرابعة فلم خيرج إليهم رسول هللا ﷺ فلما أصبح قال( :قد رأيت
الذي صنعتم ومل ينعين من اخلروج إال أين خشيت أن تفرض عليكم) وذلك
يف رمضان فدل هذا احلديث على كوهنا سنة .رواه البخاري ( ،)731ومسلم
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 .2298ما الدليل على ثبوت هذا الفعل النبوي وبقائه وعدم نسخه؟

قيام رسول هللا ﷺ أوالً دليل على صحة صالة القيام يف املسجد مجاعة يف
رمضان ،وامتناعه عنه بعد ذلك عن اخلروج ليس بنسخ هلذا احلكم ،بل علله
خبوفه أن يفرض عليهم هذا القيام ،ولرمحته أبمته أمتنع من اخلروج وهذا اليت
خيشاه قد زال مبوته ﷺ.

 .2299إن قيل :فلو كان كذلك ،فلماذا مل تُفعل يف عهد أب بكر ؟
يُقال أبن هذا يرجع ألمرين:

أوالً :إما ألنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم عليه كان عنده أوىل من
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مجعهم إىل إمام واحد أول الليل.
اثنياً :ضيق زمانه  عن النظر يف ذلك الفرع مع شغله التام أبهل الردة
وغري ذلك مما هو أوكد من صالة التاويح.
 .2300ما الذي جرى يف عهد اخلليقة الثان عمر  مع صالة الرتاويح؟
مجع الناس على إمام واحد ،وقال بعد ذلك( :نِ ْع َم الْبِ ْد َعةُ َه ِذهِ).
 .2301كيف نعلم أبن عمر  كان يريد األمر الشرعي يف قوله؟
نعلم ابتداء أنه  كان يعلم أبن االجتماع يف صالة التاويح شيء مت فعله
مع النيب ﷺ فلذا هو مشروع.
ابتعادا عن التفرق،
وهو  مجعهم على عبادة مشروعة مع إمام واحد ً
فعلمنا بذلك أن قول عمر ( :نِ ْع َم الْبِ ْد َعةُ َه ِذهِ) رواه البخاري ( ،)1906أنه
ال يقصد هبا البدعة الشرعية ،إمنا يقصد هبا البدعة اللغوية ،واليت فيها
اجتماعهم على إمام واحد ،مبوافقة من مجيع الصحابة.
حمسين البدع على حتسني بدعهم بقوله ﷺ ( :م ْن س َّن ِيف
 .2302يستدل بعض ّ
ِْ
اإل ْسالِم ُسنَّةً حسنةً ،فـعُ ِمل ِهبا بـ ْعدهُُ ،كتِب لهُ ِمثْ ُل أ ْج ِر م ْن ع ِمل ِهبا ،وال
يـ ْنـ ُق ِ
ُجوِرِه ْم شيءٌ ،وم ْن س َّن ِيف ِْ
اإل ْسالِم ُسنَّةً سيِّئةً ،فـعُ ِمل ِهبا بـ ْعدهُ،
ص م ْن أ ُ
ُ
ْ
ِِ
ِ
ِ ِ
ص ِم ْن أ ْوزا ِرِه ْم شيءٌ) رواه مسلم
ُكتب عل ْيه مثْ ُل ِوْزِر م ْن عمل هبا ،وال يـ ْنـ ُق ُ
ْ
( )1017فما وجه استدالهلم به ،وكيف اإلجابة عنه؟
وبني املقصود ال
هذا احلديث رواه مسلم رمحه هللا تعاىل ،وهو واضح الداللة ّ
يدل على ما يريده حمسنو البدع؛ ال مطابقة وال تضمنا وال التزاما.
769

 .2303ما بيان املقصود ابحلديث؟

سن يف اإلسالم سنة حسنة ) فليس فيه
املقصود :إن احلديث فيه (من ّ
سوى ذكر السنة احلسنة والسيئة ،ومل يرد ذكر للبدعة ،والسنة يف اللغة
الطريقة.

سن يف اإلسالم)؟
 .2304ما املقصود من حديث( :من ّ

املقصود به :أن من أتى بطريقة حسنة فسنّها للناس فهو من املثابني عليها،
وال يكن تعّرف طريقة ما أهنا حسنة إال بداللة الشرع على حتسينها.
دل على أن
فعندما تُوصف الطريقة أبهنا حسنة كما يف احلديث ،فإن ذلك ي ّ
هلا أصالً يف الشرع ،كذلك قال أهل العلم يف هذا احلديث.

 .2305ما الفائدة الرئيسة يف احلديث؟
الداللةّ على أن الرسول ﷺ مل يطلق ( السنة احلسنة) إال على أم ٍر له أصل
يف الشرع.
 .2306ما مناسبة احلديث؟

سببه أنه جاء إىل الرسول ﷺ وفد من العرب كانوا على غاية من احلاجة
والفقر ،وحث النيب ﷺ أصحابه على التصدق عليهم ،فجاء رجل من
األنصار فتصدق بصدقة كبرية ،مث تتابع الناس من بعده على التصدق حىت
جتمع قدر كبري من الصدقات ،فأعجب فعل األنصاري النيب ﷺ ،فقال
احلديث.

 .2307ماذا كان مقصد النيب ﷺ من قوله السابق؟
عل األنصاري من ابتدائه ابلصدقة يف
النيب ﷺ إمنا قصد ابلسنة احلسنة ف ُ
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تلك احلادثة ،ونعلم يقينا أبن الصدقة مشروعة من ْقب ُل ،فتقرر هبذا أن النيب
ﷺ إمنا أطلق السنة احلسنة على ما هو مشروع يف الدين ،فال جمال إلقحام
البدع حتت دائرة السنة احلسنة ،إذ البدعة ال أصل هلا يف الشرع.
 .2308ملاذا ال ميكن وصفها أبهنا بدعة حسنة؟
ال يكن أن توصف هبذا وقد وصفها أعلم اخللق ابلشريعة؛ النيب ﷺ ،أبهنا
ضاللة وأبهنا رد ،فظهر هبذا بطالن استدالل حمسين البدع هبذا احلديث.
 .2309ما الضوابط والقواعد املهمة ملعرفة البدعة مع شيء يسري من شرحها؟
ذكر أهل العلم رمحهم هللا تعاىل بعض القواعد والضوابط املهمة ملعرفة البدعة
والتميز بينها وبني السنة ودونك بعضها:
القاعدة األوىل :كل إحداث يف الدين فهو رد ،وهذا مأخوذ من احلديث
املعروف( :من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد ) رواه البخاري (،)107/9
ومسلم ( )1343 /3رقم ( ،)1718واملراد ابإلحداث هنا أي اختاع للقول أو
تفرع عنها من اإلمجاع
الفعل ال دليل عليه من الكتاب والسنة ،أو ما ّ
والقياس الصحيح ،وهذه القاعدة هي أم القواعد يف الباب وما بعدها من
القواعد والضوابط فإنه متفرع عنها.
القاعدة الثانية :األصل يف العبادات احلظر والتوقيف ،وهذه القاعدة
كالتعبري الثاين ملعىن القاعدة األوىل.
القاعدة الثالثة :األصل يف العبادات اإلطالق عن الزمان واملكان والصفة

املعينة ،وبياهنا :أن من قيّد عبادة بصفة معينة؛ فإن هذا القيد يتوقف قبوله
على الدليل ،ومن قيّدها بوقت معني فإن هذا القيد يتوقف قبوله على
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الدليل املعني ،ومن قيّد عبادة مبكان معني فإن هذا القيد أيضاً قبوله على
الدليل الشرعي الصحيح الصريح.
القاعدة الرابعة :ال يُستدل على شرعية الوصف بشرعية األصل ،بل ال بد
للوصف الزائد على األصل من دليل خاص ،وال ُيق أن يعمل العبادات
على الوصف املختع الذي ال دليل عليه ،بل هذا الوصف يتطلب دليالً
زائداً على جمرد دليل األصل.
القاعدة اخلامسة :األحكام الشرعية تفتقر يف ثبوهتا لألدلة الصحيحة
الصرُية ،وليس ألحاديث ال تصح.

القاعدة السادسة :كل فهم يف نصوص الصفات والقدر واليوم اآلخر
خمالف لفهم السلف فهو بدعة ،أو نقول :ما مل يرد يف الكتاب وال يف السنة
ومل أيثر عن الصحابة والتابعني من املعتقدات فهو بدعة.
 .2310هل هذا مما مييّز علم السلف عن غريهم؟
نعم ،هذا األصل يتضح به فضل السلف على اخللف ،فإن السلف رمحهم
هللا تعاىل كانوا يفهمون من نصوص الصفات واليوم اآلخر فهماً واضحا
موافقاً ملراد رسول هللا ﷺ.
 .2311لو كان لإلنسان فهم خيالف ما سبق بيانه ،فما احلكم فيه؟
كل فهم حمدث خيالف ما سبق بيانه فإنه بدعة ،وذلك كفهم اجلهمية
واملعتزلة وغريهم لنصوص الصفات ،وكفهم الفالسفة لنصوص اليوم اآلخر،
وكفهم اجلربية والقدرية لنصوص القدر ،فكل هذه الفهوم ابطلة ،ومردودة
على أصحاهبا ملخالفتها لفهم السلف.
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 .2312هل وضع السلف ميزان واضح يف فعل العبادات؟

نعم ،وهذا ما تتناوله القاعدة السابعة وفيها" :كل تعبّد قويل أو فعلي ال
يُعرف عن السلف فهو بدعة".

 .2313ما توضيح هذه القاعدة؟
توضيحه أن ننظر إىل هدي اآلل والصحابة  يف أمور العبادات وكيفية
تطبيقهم هلا ،واألمور اليت وجد سببها وحاهلا يف زمنهم مث مل جندهم قد
فعلوها ،فما متسكوا به يف الفعل فهذا واجب االقتداء هبم فيه ،وغريه
فواجب التك له.
 .2314ما األمثلة املوضحة هلذه القاعدة؟

من أمثلة هذا:
كاالحتفال ابملواليد ،فإنه ليس معروفاً عند السلف. الطواف حول القبور والعكوف عندها ،والدعاء والذبح أو النذر هلاوتسييجها وإسراجها ،ووضع األشجار اخلضراء عليها ،وتزويقها والكتابة
عليها وجتصيصها ،وعمل اخلتمة هلا ،وتوزيع الطعام والشراب يف املقربة
بعد الدفن.
 أعياد امليالد ،فإن منشأها من النصارى. الذكر اجلماعي والسماع اجلماعي. التعبد بلبس الصوف ،واهليام يف الرباري ،ومعاشرة الوحوش طلباً للكرامة. التعبد هلل بتحرمي بعض احلالل؛ كنكاح أو طعام أو لباس. ختصيص شيء ال يُسجد إال عليه ،كما يفعل بعض ابلناس .وغري ذلك.773

 .2315كيف ميكن مناقشة من حيتفل مبولد النيب ﷺ؟

يكن مناقشته من خالل النقاط اآلتية:
 /1هل هذا االحتفال طاعة ،أو معصية؟
فإن قال معصية ،فيكون النقاش منتهيًا.
وإن قال طاعة ،فنسأله السؤال التايل:
 /2هل علِم النيب ﷺ عن هذه الطاعة ،أم جهلها؟
فإن قال مل يعلمها ،فهذا اهتام للنيب ﷺ ابجلهل ،وهذا خطري.
وإن قال علمها ،فنسأله السؤال التايل:
 /3هل بلّغنا النيب ﷺ عن هذه الطاعة ،أو مل يبلغنا؟
فإن قال مل يبلّغها؟ فهو اهتام للنيب ﷺ بعدم البالغ ،بل فيه طعن
وخمالفة لقوله تعاىل{:اي أَيّها ا َّلرس ُ ِ
ك ِم ْن َربِّ َ
ول بَلّ ْغ َما أُنْ ِزَل إِلَْي َ
ك َوإِ ْن َملْ
َ َ ُ
تَ ْفعل فَما ب لَّ ْغت ِرسالَتَه وا َّلل ي ع ِ
ك ِم َن النَّا ِ
س}( املائدة.)67:
ص ُم َ
َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َْ
وإن قال بلّغها! فنطلب منه أن أييت بدليل واحد على هذه الدعوى!

 .2316الذي مل يفعله النيب ﷺ هل يدخل يف جانب البدع؟

األمر فيه تفصيل أكثر ،وتوضيحه يتم وفق القاعدة الثامنة ،وهي" :كل فعل
ب فعله على عهد النيب ﷺ ومل يفعله فاملشروع تركه".
توفر سب ُ

 .2317ما توضيح هذه القاعدة؟
توضيحها أن يُقال :األشياء اليت كانت أسباب فعلها متوفرة على عهد النيب
ﷺ ومع ذلك فإنه مل يفعلها؛ ال هو وال أحد من أصحابه فتكهُ هلا يدل
على أهنا ليست من الشريعة.
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 .2318ما أمهية هذه القاعدة؟

تعترب من الردود القوية ،ويدخل فيها من البدع ما ال حصر هلا مثل ما سبق
بيانه.

 .2319ما دور العادات يف البدع والتشريع؟
لنتذكر القاعدة التاسعة وهي" :ال مدخل للعادات يف أمور التشريع".
 .2320ما الفرق بني العبادات عن العادات اليومية يف احلكم الشرعي؟
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ":إن أعمال العباد تنقسم إىل:
عبادات يتخذوهنا دينًا ينتفعون هبا يف اآلخرة أويف الدنيا واآلخرة ،وإىل
عادات ينتفعون هبا يف معاشهم.
فاألصل يف العبادات أن ال يُشرع منها إال ما شرعه هللا تعاىل.
1
واألصل يف العادات أن ال ُيظر منها إال ما حظره هللا تعاىل».
 .2321هل االخرتاعات احلديثة ،هلا تعلّق ابلتحذير من البدع؟
االختاعات ،مثل وسائل التنقل ،والتكنلوجيا يف االتصاالت ،فهذه كلها
وغريها كثري ال تدخل يف البدع املذمومة احملّرمة ،ألهنا أمور دنيوية ال دينية.
 .2322هل ميكن كسب األجر من هذه املخرتعات ،مع أهنا من األمور الدنيوية؟
نعم ،إذا متّ استخدامها يف أمور العبادات ،فيكون فيها نفع للدين ،ويف أمور
تيّسر لنا العبادة ،مثل استخدام السيارة لبلوغ املساجد بيسر وراحة،
واستخدام مكربات الصوت لألذان،
 - 1اقتضاء الصراط املستقيم (ص)269 :
775

 .2323هل ميكن هلذه املخرتعات أن يكون من بعدها اإلمث؟
نعم ،لو مت استخدامها لبلوغ املعاصي.

 .2324ما الفرق بني البدعة وبني املصاحل املرسلة؟
املصاحل تدخل يف الوسائل ،أما البدعة فتدخل يف املقاصد.
ثريا ما خيلط املبتدعة بني األمرين فيقيسون إحداثهم يف الدين ابملصاحل
وك ً
املرسلة ،وخيلطون بني املقاصد والوسائل.
 .2325كيف ظهر اخلطأ يف اخللط بني الوسائل واملقاصد؟
مثال ذلك :حينما جند من ُيتفل ابملولد النبوي مثالً حبجة التذكري ابلنيب
ﷺ ،فأحدث االحتفال بيوم ميالده.
فنتذكر أبن التذكري بسرية النيب ﷺ من وسائل زايدة االيان ،إال أن
مقصدا ،وليس وسيلة لالعتقاد ابلثواب الناتج
االحتفال بيوم مولده يعترب
ً
عنه لذاته ،أي االحتفال بذات اليوم واالعتقاد خبصوصيته.
ونتذكر أبن املصاحل ال تتعلق هبا نية تعبدية لذاهتا ،إمنا لغاايهتا.
فيظهر لنا الفرق بني إقامة دروس يف التلفاز لسرية املصطفى ﷺ ،عن إقامة
االحتفاالت بيوم املولد.
 .2326ماذا نفعل يف حال خمالفة العادات للشرع؟
العادات املوروثة إذا كانت خمالفة للشرع فيجب إلغاؤها واستبداهلا ابملشروع،
وال جيوز االحتجاج أبهنا من عوائد القوم وأعرافهم اليت ورثوها كابراً عن
كابر ،فإن هذه احلجة حجة إبليسية قدية.
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 .2327هل ميكن تقدمي قول أي إنسان على الكتاب أو السنة ،أو مما أمجعت
عليه األمة؟
حمرم فعله.
هذا ّ
 .2328ما دليل هذا احلكم؟
َّ ِ
الل وأ ِ
ِ
ول َوأُوِيل ْاألَ ْم ِر ِمْن ُك ْم
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين آ َمنُوا أَطيعُوا ََّ َ
قال تعاىلَ {:اي أَيّ َها الذ َ
فَِإ ْن تَنَازعتم ِيف َشي ٍء فَرّدوه إِ َىل َِّ
الرس ِ
ول إِ ْن ُكْن تُ ْم تُ ْؤِمنُو َن ِاب َّللِ َوالْيَ ْوِم
ْ ُ ُ
الل َو َّ ُ
َ ُْ ْ
ِ
َح َس ُن َأتْ ِو ًيال}(النساء )59:فكل قول خيالف الكتاب أو
ْاآل ِخ ِر ذَل َ
ك َخ ْريٌ َوأ ْ
السنة فهو مردود على صاحبه.
 .2329احلكم السابق ،هل ميكن تطبيقه حىت على كبار الصحابة؟

نعم ،حىت ولو كان من الكبار منهم ،فعن ابن عباس  قال « :متتّع النيب
ﷺ» ،فقال عروة بن الزبري :هنى أبو بكر وعمر عن املتعة! فقال ابن عباس:
«ما يقول عريّة»؟ قال :يقول :هنى أبو بكر وعمر عن املتعة .فقال ابن
عباس« :أراهم سيهلكون! أقول :قال النيب ﷺ ،ويقول :هنى أبو بكر
وعمر»! .رواه أمحد (.)3121

 .2330ما وصية العلماء يف هذا اجلانب من اإلتباع؟
1
صح احلديث فهو مذهيب».
 قال أبو حنيفة« :إذا ّ وقال مالك« :إمنا أان بشر أخطئ وأصيب ،فانظروا يف رأيي ،فكل ما وافق2
الكتاب والسنة فخذوه ،وكل ما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه».
 - 1حلية األولياء ()106 /9
 - 2جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب ()775 /1
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 وقال الشافعي« :أمجع املسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول هللا1
ﷺ مل ُي ّل له أن يدعها لقول أحد».
 وقال أمحد بن حنبل« :رأي األوزاعي ،ورأي مالك ،ورأي أيب حنيفة كل2
رأي ،وهو عندي سواء ،وإمنا احلجة يف اآلاثر».

 - 1أعالم املوقعني البن القيم ()282/2
 - 2أعالم املوقعني ()79 /1
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املبحث الرابع

ما يتعلق أبهل البدع

 .2331ما خطر البدع على الفرد واجلماعة؟
البدعة أشد من املعصية ،ويرجع ضررها إىل وجوه:
األول :أن البدع مفسدة للقلوب ،مزامحة لل ّسنة يف إصالح النفوس ،فهي أشبه

ما تكون ابلطعام اخلبيث ،ويف هذا املعىن يقول ابن تيمية" :الشرائع
أغذية القلوب ،فمىت اغتذت القلوب ابلبدع مل يبق فيها فضل للسنن،
1
فتكون مبنزلة من اغتذى ابلطعام اخلبيث".
فهي تلبس لباس ال ِّدين ،فيظن املنتسب هلا أهنا حق وأنه مأجور عليها،
وبذلك فإنه يعقد عليها الكره واحلب ،والثواب والعقاب ،فتزاحم السنن،
وتقود أصحاهبا إىل االعتقادات الباطلة ،واألعمال الفاسدة.

الثان :أنه يف مقابل ظهور بدعة تضيع سنّة ،يقول ابن تيمة" :من أسباب هذه
الشرعة واملنهاج الذي بعث به
االعتقادات واألحوال الفاسدة اخلروج عن ِّ
الرسول ﷺ إلينا ،فإن البدع هي مبادئ الكفر ومظان الكفر ،كما أن
السنن املشروعة هي مظاهر اإليان ،ومقوية لإليان ،فإنه يزيد ابلطاعة
2
وينقص ابملعصية".
 .2332ما سبب التحذير من البدعة وأصحاهبا؟

 - 1اقتضاء الصراط املستقيم ()281/1
 - 2جمموع الفتاوى ()565/10
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ملا كان منهج املبتدعة قائما على معارضة نصوص الكتاب والسنة ،هلذا كان
املبتدع أخطر شأان على ال ِّدين وأهل اإلسالم من الكافر واملشرك ،ألن البدعة
تفسد اإلسالم ،وحترف الناس عن احلق إىل مزالق ،عاقبتها التفرق والتشرم ،هلذا
1
تعني على املسلمني املسارعة ابلتحذير من املبتدعة.
 .2333هل هناك تفريق بني الفاعل وفق بدعته؟

نعم ،فهناك من البدع املتعلقة بصاحبها واليت تصل خبطرها إىل التكفري ،وهناك
من البدع اليت هتدد كيان اإلسالم واجملتمع.

 .2334ما السلوك املناسب مع فاعل البدعة؟
الواجب معه األمور اآلتية:
 -1بيان خمالفته لل ِّدين ابحلجة والدليل ،وهذا ما سلكه الرسول ﷺ مع ذلك
الشاب الذي أتى يستأذن الرسول ﷺ يف الزان!! ومع ذلك الشخص
الذي توجه إىل الرسول ﷺ ابلقول :اعدل اي حممد!
 -2نصح املبتدع شفقة به ،مع بيان عظيم ما وقع فيه وعظم اآلاثر املتتبة
على بدعته؛ وهذا ما قام به ابن عباس  وهو ُياور اخلوارج ويلزمهم
بالزم مذهبهم الذي ذهبوا إليه يف شأن الفريقني املتقاتلني من الصحابة.
 -3الوقوف بصرامة إزاء حتول هذه البدعة إىل مذهب يتلقفه الناس ويتخذونه
منهجا؛ لذا حذر الرسول الكرمي ﷺ من البناء على القبور واختاذها
مساجد ولعن اليهود والنصارى معرضا هبم كل من يقوم يف هذه األمة

 - 1راجع كالمه يف :درء تعارض العقل والنقل ()149/1
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هبذه البدعة .كما واجه الرسول ﷺ النفر الذين تقالوا عبادته يف شأهنم ملا
قد غُ ِفَر للرسول ﷺ ابلبيان والتحذير واإلنكار الشديد.
 -4يف مجيع األحوال السابقة يبقى للمرء حقوق اإلسالم وعليه واجباته ال
يسقط منها شيء ،لذا فإنه اندرا ما كان يُقصي الرسول ﷺ من جاء
أبمر منكر يف ال ِّدين ،بل احتمل ﷺ بقاءهم يف اجملتمع ،ولكن مع
إنكاره عليهم وحتذيره مما صنعوا ،فقد كان يعلم الرسول ﷺ أن للشيطان
مداخله على بعض الصاحلني من جهة تشددهم أو فهمهم خطأ للدين
أو تعبدهم هلل مبا يستحسنونه من حال أو هيئة؛ فإذا مل ُُيسن إىل هؤالء
حتولوا إىل أعداء؛ كيف وقد صرب على أعدائه من املشركني واملنافقني!.

 .2335ما العمل مع من يدعو إىل بدع مكفرة هتدد غيمان الناس ،أو اجملتمع؟
البدعة إىل مهدد حقيقي للدين أو اجملتمع وحدته وأمنه واستقراره؛ ما يلزم يف
هذه احلالة معاجلة جادة وصارمة لذلك:
أ -إن كانت البدعة مك ّفرة :أي أن يبتدع املرء من العقائد أو األفعال أو األقوال
ما يوجب تكفريه ،فإن كان ذلك صادر منه عن جهل أو أتول ،بُِّني له،
وروجع يف األمر ،وأقيمت عليه احلجة ،واستتيب من قبل ويل األمر ،فإن
وجد أن بدعته صادرة عن زندقة وإحلاد منه عُزر ،وإن كان ابلقتل فهذا لويل
حرقهم.
األمر ،كما فعل علي بن أيب طالب  ابلسبئية حني ّ
فسقة لكن هلا أثرها على وحدة األمة وأمنها واستقرارها
ب -وإن كانت البدعة م ّ
(كبدعة التكفري عند اخلوارج) ،فال يُكفَّر صاحبها ،لكن مقاتلته فيما لو
أفسد يف األرض ومحل السيف واجبة لوأد الفتنة وإمخاد ثورهتم ،وهذا فعل
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علي  مع اخلوارج ،حيث مل يبادئهم بقتال وال حكم بكفرهم وال بنفاقهم،
ومع ذلك قاتلهم ملا محلوا السيف على املسلمني.
 .2336ما املصائب اليت وقع فيها املبتدعة ،وكانت سبب ضالهلم يف االعتقاد؟
األسباب كثرية ،جيمعها ما يلي:
األول :عدم حصرهم أدلة االعتقاد يف الوحيني.

فإهنم يستدلون ابملنطق والفلسفة ويسموهنا العقليات ،وهي يف
حقيقتها جهليات ،ولذلك فهم يعرضون النصوص على عقوهلم ،فما
وافقها أخذوه ،وما خالفها ردوه واهتموه.

الثان :أهنم ال أيخذون الشرع على فهم السلف.

بل جندهم يبتدعون من عندهم املعاين الغريبة واالصطالحات
الغامضة ،ويقولون :هذا معىن هذا النص.
وقد تقرر يف القواعد أنه ال بد من فهم الكتاب والسنة فهماً يوافق
أصح فهوماً ،وأعمق علوماً ممن أتى بعدهم.
فهم السلف ،فهم ّ

الثالث :بناء استدالهلم على قواعد غريبة.

وتكون هذه االستدالالت مناقضة للمعقول ،وخمالفة للمنقول،
ومعارضة ملنهج السلف يف االستدالل.
فهم يستدلون ابملتشابه ويدعون احملكم ،وأيخذون بطرف من
النصوص ويدعون اآلخر ،ويقدمون العقل على النقل ،ويثبتون أمور
ويفسرون بعض
الغيب ابلقياس ،وأيخذون ابجململ ويدعون املبنيّ ،
ألفاظ القرآن على غري ما تعرفه العرب من كالمها.

الرابع :اخلوض يف النصوص بال علم وال برهان.
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وال يقفون حيث وقف النص ،بل يقحمون عقوهلم فيما ال جمال هلا
فيه؛ كخوضهم يف ابب القدر وابب الصفات وحنوها ،والسالمة يف
الوقوف عند ما وقف عليه النص.
اخلامس :كثرة جداهلم وخصوماهتم ومرائهم.
السادس :اعتمادهم على األلفاظ البدعية اجململة وبناء معتقدهم عليها؛
كلفظ اجلوهر ،والعرض ،واجلهة ،واجلسم ،واحليز ،وحنوها ،وهذه
األلفاظ ،ألفاظ حمدثة بدعية ال تُعرف عن أحد من السلف.

السابع :الفهم الفاسد للنصوص.
كفهم اخلوارج لبعض النصوص ،وكفهم أهل التمثيل والتعطيل
لنصوص الصفات ،وكفهم اجلربية والقدرية لنصوص القدر ،وكفهم
املرجئة والوعيدية لنصوص الوعد والوعيد.
الثامن :اعتمادهم يف اعتقادهم على األحاديث املوضوعة والضعيفة.
التاسع :تقدمي آراء الرجال وقواعد املذاهب على قول هللا ورسوله ﷺ.
فال يقبلون من النصوص إال ما وافق مذهبهم وكالم مبتدعيهم.
العاشر :اعتقادهم التعارض بني العقل والنقل ،وبني احلقيقة والشريعة.
احلادي عشر :اعتمادهم على األهواء والشهوات.
ويظهر قبيح صنيعهم بتحكيمها يف كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه ﷺ.
 .2337مباذا يُعرف أهل البدع ؟

يكن معرفة أهل البدع من خالل األمور اآلتية:

 الوقيعة يف أهل السنة ،ووصفهم ابألوصاف القبيحة املستهجنة اليت هي هبم783

أليق ،وهم هبا ألصق.
 عقد الوالء والرباء على املسميات اليت ما أنزل هللا هبا من سلطان. إتباع اهلوى واإلعراض عن الدليل. أهنم ال يذكرون إال ما هلم فقط ،ويكتمون ما عليهم ،أو يكذبون بهويعرضون عنه ويقدحون فيه ،وأما أهل السنة فيذكرون ماهلم وما عليهم ،مع
اإلجابة عنه.
َّ ِ
ِِ
ين ِيف قُلُوهب ْم َزيْ ٌغ فَيَ تَّبِعُو َن َما تَ َشابَهَ
 إتّباع املتشابه ،كما قال تعاىل{:فَأ ََّما الذ َِمْنهُ ابْتِغَاءَ الْ ِفْت نَ ِة َوابْتِغَاءَ َأتْ ِويلِ ِه} (آل عمران )7:ويف الصحيحني من حديث
عائشة مرفوعاً( :فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مساهم
هللا فاحذروهم ) .رواه أبو داود ()4598
 كثرة التن ّقل والتبديل والتغيري ،فال يثبتون على شيء فمذاهبهم غالباً ختضعللمستجدات واملتغريات واألحداث واألهواء والشهوات وأقوال متبوعيهم،
ومن نصبوه إماماً هلم ،ولكثرة جداهلم ومن جعل دينه عرضاً للخصومات
أكثر التنقل ،وألن هذه املذاهب الفاسدة أصالً مل تُب على أسس اثبتة بل
بنيت على أهواء متغرية وأفكار متبدلة ،وشهوات متلونة.
 معارضة الكتاب والسنة ابألقيسة الفاسدة واملعقوالت الكاسدة. دعواهم أن األدلة ال تفي ابلدين ،وال تكفي لتنظيم حياة الناس ،وهم يفمصرح وملمح .
ذلك بني ّ

 كثرة االختالف والفرقة فيما بينهم ،وهذا أمر واضح فال جتدهم يتفقونعلى شيء ،فانظر إىل فرق اخلوارج وفرق الشيعة وفرق املعتزلة وهكذا ،وهذا
من أبرز صفاهتم.
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 أهنم يتس ّمون ابألمساء احملدثة ،فمنهم من ينتسب إىل مؤسس الفرقةكاألشاعرة نسبة إىل أيب احلسن األشعري ،واجلهمية نسبة إىل اجلهم بن
صفوان التمذي ،واملاتريدية نسبة إىل أيب منصور املاتريدي ،والكالبية نسبة
إىل حممد بن سعيد بن كالب ،وحنو ذلك.
علي  ،أو
 أهنم ينتسبون إىل أصل بدعهم ،كاخلوارج ألهنم خرجوا على َّألهنم خرجوا على املسلمني وإمامهم ،واجلربية نسبة إىل قوهلم ابجلرب ،والقدرية
نسبة إىل نفيهم للقدر السابق ،وقوهلم :إن العبد هو الذي خيلق فعله ،وحنو
يتسمون إال ابسم اإلسالم
ذلك ،وأما أهل السنة رمحهم هللا تعاىل فإهنم ال ّ
واإليان ،أو ما دل عليه الدليل ،أو وقع اتفاق الصدر األول عليه.
تعصب لآلراء وعدم الرجوع للحق ولو بعد بيان احلق ،بل يتعامون عن
 ال ّص ُار
احلق تعامياً عجيباً ،وال نقول أال كما قال تعاىل{:فَِإ َّهنَا ال تَ ْع َمى ا ْألَبْ َ
ِ
ص ُدوِر}(احلج.)46 :
وب الَِّيت ِيف ال ّ
َولَك ْن تَ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
 بغض أئمة احلديث وأهل األثر ،فبغض أئمة اإلسالم والدين؛ كالصحابةوالتابعني ،واتبعيهم إبحسان؛ كاإلمام أمحد والثوري واألوزاعي ،وابن عيينة،
وابن املديين ،والبخاري ،وابن تيميه ،وابن القيم ،وحممد بن عبدالوهاب
رمحهم هللا ،فإذا مسعت الرجل يقع يف أحد من أئمة اإلسالم والسنة فاعلم
أنه صاحب بدعة وهوى.
 .2338هجر املبتدع ،هل حيرص عليه املسلم؟

قال ابن تيمية" :وهذا اهلجر خيتلف ابختالف اهلاجرين يف قوهتم وضعفهم،
وقلتهم وكثرهتم ،فإن املقصود به -يعين اهلجر -زجر املهجور وأتديبه ،ورجوع
العامة عن مثل حاله ،فإن كانت املصلحة يف ذلك راجحة حبيث يفضي هجره
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إىل ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً ،وإن كان ال املهجور وال غريه يرتدع
بذلك ،بل يزيد الشر ،واهلاجر ضعيف حبيث يكون مفسدة ذلك راجحة على
مصلحته مل يشرع اهلجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من اهلجر ،واهلجر
لبعض الناس أنفع من التأليف ،...وهلذا كان يفرق بني األماكن اليت كثرت فيها
القدر يف البصرة والتنجيم خبراسان -وبني ما ليس كذلك،
البدع -كما كثر َ

ويفرق بني األئمة املطاعني وغريهم ،وإذا عرف مقصود الشريعة سلك يف حصوله
1
أوصل الطرق إليه".
 .2339هل يفرح املسلم مبوت إنسان مبتدع؟

نعم ،ألن مبوته س ّد ابب شر على اإلسالم وأهله ،واألدلة من علمائنا تدل
على هذا ،ومنها:
ِ
 /1لَ َّما جاء خرب ِ
احلارث يف ا ِ
لسوق ،قال أمحد:
شر ب ُن
موت املِِّر ِّ
يسي ِّ
َُ
الضال وبِ ُ
موضع ُشك ٍر وس ٍ
موضع ُشهرٍة لكا َن ِ
"لوال أنَّه كان ِ
احلمد هللِ الذي
جود ،و ُ
ُ
َ
َ
2

أماتَه".

ِ
 /2قيل ِ
أمحد ب ِن َح ٍ
أبصحاب اب ِن أيب ُدؤاد؛
فر ُح مبا يَن ِزُل
نبلَّ " :
لإلمام َ
الر ُج ُل يَ َ
3
فر ُح هبذا"؟!.
عليه يف ذلك إمثٌ؟ قالَ " :
ومن ال يَ َ

الرز ِ
 /3قال َسلَمةُ بن َش ٍ
الصنعاينَّ ،-فجاءَان
َّاق -يعين َّ
كنت عند عبد َّ
بيبُ ":
ُ
ِ 1
حمم ٍد ِمن ع ِ
موت عبد ِ
اجمليد ،فقالِ ُ " :
بد اجمليد".
اح أ َُّمةَ َّ
َ
ُ
احلمد هلل الذي أر َ
 - 1جمموع الفتاوى ()203 /28
 - 2اتريخ بغداد ، )66/7( :لسان امليزان)308/2( :
 - 3السنة للخالل)121/5( :
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ضالِ -
رشي -وكان ضاال م ِ
ٍ
هدي،
لعبد َّ
ُ
الرمح ِن ب ِن َم ٍّ
نعي َوهب ال ُق ِّ
 /4لَ ّما جاءَ ُ
2
ِ
ِ
مني منه".
اح املُسل َ
قال" :احلم ُد هلل الذي أر َ
ِ
ظ ابن كث ٍري عن أ ِ
حد ُر ِ
ؤوس أ ِ
مني منه يف
هل البِ ِ
اح هللاُ املُسل َ
دع" :أر َ
 /4وقال احلاف ُ ُ
ِ
هذه َّ ِ ِ ِ ِ
ودفِن بدا ِره ،مث نُِقل إىل َمقاب ِر قَُر ٍ
يش؛ فلل ِه
السنة يف ذي احل َّجة منهاُ ،
ِ
ُ ِِ
ّكر
فرحا ً
احلمد واملنَّة ،وحني م َ
أهل ال َّسنَّة مبوته ً
شديدا ،وأظْ َهروا الش َ
ات فر َِح ُ
3
أحدا منهم َّإال َُي َم ُد هللا"!
هلل؛ فال َِجت ُد ً

اجمليد هذا هو ابن عبد العزي ِز ب ِن أيب رَّواد ،وكان رأسا يف اإلر ِ
وعبد ِ
جاء
 - 1سري أعالم النبالءُ ،)435/9( :
َ
ً
َ
ُ
 - 2لسان امليزان البن حجر)402/8( :
 - 3البداية والنهاية ( )338/12
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املبحث اخلامس

بغض أهل البدع

 .2340ما حكم بُغض أهل البدع ؟
هذا واجب من واجبات الشريعة ،يُثاب فاعلة امتثاالً ،ويستحق العقاب
اتركه ،وهو من الوالء والرباء الذي هو ركيزة من ركائز االعتقاد.
 .2341ما دليل هذا احلكم الشرعي؟
قال تعاىلَ{:ال َِجت ُد قَ ْوًما يُ ْؤِمنُو َن ِاب َّللِ َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر يُ َوا ّدو َن َم ْن َح َّ
اد َّ
اللَ
ب ِيف
آابءَ ُه ْم أ َْو أَبْنَاءَ ُه ْم أ َْو إِ ْخ َو َاهنُْم أ َْو َع ِش َريَهتُْم أُولَئِ َ
َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا َ
ك َكتَ َ
وح ِمْنه وي ْد ِخلُهم جنَّ ٍ
ِ
قُلُوهبِِم ِْ
ات َْجت ِري ِم ْن َْحتتِ َها ْاألَ ْهنَ ُار
اإليَا َن َوأَيَّ َد ُه ْم ب ُر ٍ ُ َ ُ ُ ْ َ
ُ
خالِ ِد ِ
اللِ أََال إِ َّن ِحزب ا َِّ
الل عْن هم ورضوا عْنه أُولَئِ َ ِ
ِ
لل
ب َّ
ين في َها َرض َي َُّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ
َْ
ك ح ْز ُ
َ َ
ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن}(اجملادلة .)22:وغري ذلك من النقول.
 .2342على أي صفة يكون هذا البغض؟
البغض هلم خيتلف ابختالف البدعة ،إن كانت مكفرة ،أو مفسقة ،أو
عقدية ،أو عملية ،أو حقيقياً ،أو إضافية وهكذا.
وخيتلف أيضا ابختالف حالة املبتدع؛ فمنهم املستور ومنهم املعلن ،ومنهم
الداعية ،ومنهم املعاند املكابر ،ومنهم املتأول املخطئ.
 .2343ما القول اجلامع فيما سبق؟

يكن القول :ما كان من البدع مكفراً فإنه جيب أن نبغض صاحبها البغض
املطلق ،وما مل يكن مكفراً منها فإننا نبغض صاحبها بقدر ما معه من
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املخالفة ،أي نبغضه مطلق البغض ال البغض املطلق ،وأما التفصيل يف آحاد
املبتدعة فإنه متوك يف حال املسئول عنه.
 .2344بعض املسلمني حيتج مبوقف ابن تيمية من سلوك تلميذه ابن القيم،
فكيف النظر هلذا املوقف؟

هذا املوقف ذكره ابن القيِم يف عن موقِف ِ
ِ
اإلسالم اب ِن تَيميَّةَ من
شيخ
شيخه ِ
ُ ّ
بشرا له مب ِ
ِ
ِ
وت أك ِرب أعدائِه وأش ِّدهم َعداوةً
ُخصومه ،حيث قالُ " :
وجئت ً
يوما ُم ّ ً
وأذًى له ،فنَهرين وتَ َّ
ستجع."...
نكر يل وا َ
َ

أتمل ذلك وج َد أنَّه ال تَعارض بني األَمري ِن؛ ِ
ِ
اإلسالم
شيخ
فمن َمساح ِة ِ
ُ َ
َ
ولكن َمن َّ َ
وت ِ
ِ
نتقم لنَ ْف ِسه؛ ولذلك عندما أاته تلمي ُذه يب ِّشره مب ِ
أحد
ُ ُ
اب ِن تَيميَّةَ أنَّه ال يَ ُ
ِ
لش ِ
خ ِ
يخه
صومه وأش ّدهم َعداوةً وأ ًذى له َهنَره وأَن َكر عليه؛ فالتلمي ُذ َّإمنا أبْ َدى َ
ُ
ِ
ِ
أحد ُرؤ ِ
دع
وس البِ ِ
رحه مبوتِه لكونِه َ
رحه مبوت َخص ٍم من ُخصومه ،ال فَ َ
فَ َ
ِ 1
والضَّالل.
 .2345ما حكم الصالة خلف املبتدع احملكوم بكفره؟

صح الصالة خلفه ابتفاق أهل السنة؛ سواء كان داعية إىل
مثل هذا ال ت ّ
بدعته أو غري داعية.

 .2346ما حكم صالة املأموم خلف املبتدع؟
من صلّى خلفه فعليه اإلعادة مطلقا ،ألنه ائتم مبن ليس من أهل الصالة
أصال.
 - 1مدارج السالكني)345/2( :
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 .2347هل على مثل هذا حيمل قول العلماء ابلنهي عن الصالة خلف املبتدع؟

نعم ،على ذلك ُيمل كالم بعض السلف من هنيهم عن الصالة خلف من
حكموا بكفره من أهل البدع كاجلهمية والرافضة والقدرية.

 .2348ما دليل هذا احلكم؟
عن واثلة بن األسقع  أنه سئل عن الصالة خلف القدري ،فقال ":ال
1
يُصلى خلفه ،أما لو صليت خلفه ألعدت".
ول ِيف ْ ِ ِ
َّار،
وذكر اخلالل :بسنده إىل َس َّال َم بْ َن أَِيب ُم ِطي ٍع ،يَ ُق ُ
اجلَ ْهميَّةُ « :كف ٌ
2
صلَّى َخ ْل َف ُه ْم».
َوَال يُ َ
 .2349ما حكم الصالة خلف املبتدع الذي مل يكفر ببدعته ،لكنه داعيا هلا؟

إن كان داعية إليها فإنه ال يُصلى خلفه أيضا ،إال إذا كان هو إمام اجلُمع
واجلماعات اليت ال تصلى إال خلفه ،فإهنا حينئذ نصلى خلفه وال إعادة ،بل
املتخلّف عن الصالة خلف هذا الرجل معدود من أهل البدع.

 .2350ما دليل هذا احلكم من أفعال سلف األمة؟

 عن عبيد هللا بن عدي أنه دخل على عثمان  وهو حمصور فقال" :إنكإمام عامة ونزل بك ما ترى ،ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج"! ،فقال:
"الصالة أحسن ما يعمل الناس ،فإذا أحسن الناس فإحسن معهم ،وإذا
أساؤا فاجتنب إساءهتم" .رواه البخاري (.)695
 -صلّى بعض الصحابة خلف أهل البدع ،كما روى أبو زمنني عن سوار بن

 - 1شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة الاللكائي ()806 /4

 - 2السنة للخالل ( ،)97 /5احملقق :د .عطية الزهراين
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شبيب قال" :حج جندة احلروري يف أصحابه ،فوادع ابن الزبري  ،فصلى
يوما وليلة ،وهذا ابلناس يوًما وليلة ،فصلى ابن عمر 
هذا ابلناس ً
خلفهما ،فاعتض رجل فقال :اي ابن عمر تصلي خلف جندة احلروري؟
فقال ابن عمر" :إذا اندوا ح ّي على خري العمل أجبنا ،وإذا اندوا حي على
1
قتل النفس ،قلنا :ال .ورفع هبا صوته".
 قال ابن حزم" :ال نعلم أحدا من الصحابة  امتنع من الصالة خلف2
املختار ،وعبيد هللا بن زايد ،واحلجاج ،وال فاسق أفسق من هؤالء".
وقال ابن تيمية رمحه هللا تعاىل" :ومما يدل على أن الصحابة مل يكونوا يكفروا
اخلوارج أهنم كانوا يصلون خلفهم ،وكان عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما
3
وغريه من الصحابة يصلون خلف جندة احلروري".
 .2351ما حكم الصالة خلف املبتدع الذي ال يكفر ببدعته ،ومل يكن داعيا هلا؟
إذا كان ال يك ّفر ببدعته ،ومل يكن داعية إليها وهو من عامة األئمة ،أي أنه
يكن إقامة الصالة خلفه ،فإن األمر فيه تفصيل:
 فإن كان يف ترك الصالة خلفه تعطيل هلذه اجلماعة فإنه يُصلى خلفه،ألنه إذا تعارضت املصاحل واملفاسد ،وكانت املفاسد أكرب فإن درء
املفسدة مقدم على جلب املصلحة.
 وإن كان ال يؤدي ترك الصالة خلفه إىل تعطيل اجلماعة يف املسجد فإنهال يصلي خلفه ،وهذا من ابب الزجر ابهلجر ويبحث عن اإلمام األتقى،
 - 1أصول السنة أليب َزَمنِني (ص)283 :
 - 2احمللى ابآلاثر ()214 /4
 - 3منهاج السنة النبوية ( ،)247 /5احملقق :حممد رشاد سامل
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 .2352ما التعليل الشرعي لرتك الصالة خلفه ؟

تقرر يف القواعد أنه كلما كان اإلمام أمجع للصفات املعتربة شرعاً كلما كانت
الصالة أكمل ،بل ويكون ترك الصالة خلفه من ابب الوجوب إذا كان يفيد
زجره عن بدعته اليت يعتقدها أو يفعلها ،وويل األمر مطالب أن ال ينصب يف
اإلمامة إال األتقى.

 .2353هل يُصلى على من مات من أهل البدع ؟
الصحيح يف هذه املسألة هو التفصيل ،فال نقول :يُصلى عليهم مطلقاً ،وال
نقول :ال يُصلى عليهم مطلقاً.
 .2354كيف التفصيل يف هذه املسألة؟

 إن كان هذا املبتدع الذي مات حمكوما بكفره ببدعته؛ كاجلهميةواإلمساعيلية والنصريية فإنه ال يصلى عليه ،ألن صالة اجلنازة خمصوصة
ابملسلم الذي مات على اإلسالم ،وهذا املبتدع مات كافرا فال جيوز
الصالة عليه.
 أما إذا كان هذا املبتدع الذي مات ليس حمكوما بكفره هبذه البدعة؛كصاحب الذكر اجلماعي وحنو هؤالء ،فإن األصل أنه مسلم ،وبدعته
هذه ال خترجه عن أصل اإلسالم ،وقد تقرر يف القاعدة أنه يصلى على
كل من مات مسلما.
 وإن كانت املصلحة أن يتخلّف عن الصالة عليه إمام املسلمني ،أو انئبهوأهل العلم والداينة والصالح ،فإهنم يتكون الصالة عليه ،زجرا للعامة
عن مواقعة هذه الفعلة اليت مات عليها ،فإن الناس إذا علموا أن أهل
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العلم والصالح ختلفوا عن الصالة عليه من أجل هذه البدعة ،أو هذه
املعصية فإنه ال شك أهنم ُيذرون من مواقعتها ،وقد ثبت أن النيب ﷺ مل
يصلي على الغا ّل ،وال على قاتل نفسه ،وال على من استدان ومات وال
حتمله أحد الصحابة ،وهذا يدخل حتت ابب الزجر ابهلجر
وفاء له حىت ّ
وهو أتديب انفع جدا له أثره احلميد ،لكن مبناه على مراعاة املصاحل
واملفاسد.
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املبحث السادس

ما يتعلق ابلوسطية
 .2355ما املراد ابلوسطية؟
ط بني فرق األمة،
املراد هبا هو بيان قول العلماء" :أهل السنة واجلماعة وس ٌ
كوسطية األمة بني األمم".
 .2356هل للوسطية أقسام؟
نعم ،فهناك وسطيتني :وسطية عامة ،ووسطية خاصة.
 .2357ما املراد ابلوسطية العامة؟

يُراد هبا وسطية األمة اإلسالمية بني سائر النحل كاليهودية والنصرانية.
فإننا إذا نظران إىل دين اليهود الذي هم عليه حاضرا ،وجدانه دينًا يقوم على
الغلو واإلفراط والتشديد.
وإذا نظران إىل دين النصارى الذي هم عليه وجدانه دينًا ييل إىل التفريط
والتساهل املخزي الفاض ح يف غالب أموره.

 .2358ما مثال هذا يف أمور العقيدة؟
فمثالً :يعتقد اليهود أن عيسى ﷺ كذاب وابن بغي -نعوذ ابهلل من ذلك،
بينما يعتقد النصارى أنه هو هللا ،أو ابن هللا ،أو اثلث ثالثة  -تعاىل هللا عن
بريا  ،-وكِال امللتني على طريف نقيض بني اإلفراط والتفريط.
علوا ك ً
ذلك ً
فتوسط املسلمون يف ذلك وقالوا( :هو عبدهللا ورسوله) ،فقوهلم( :عبد هللا)
رد على النصارى الذين غلوا فيه ،وقوهلم ( :ورسوله) رد على اليهود الذين
ّ
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كذبوه وأهانوه ،فاعتقاد املسلمني يف عيسى عليه السالم  -وسط بني هاتني
األمتني الضالتني املغضوب عليهما.
ومثال آخر :يعتقد اليهود يف احلائض أهنا جنسة العني ،وبنوا على ذلك أهنا
مسها؛ ألنه عندهم
ال جيوز مؤاكلتها وال جمالستها ،وال احلديث معها وال ّ
جنسة قذرة ،وهذا هو الغلو بعينه ،بينما يعتقد النصارى جواز فعل كل شيء
معها حىت النكاح ،وهذا تفريط وتساهل ،فجاءت الشريعة اإلسالمية
فقالت( :اصنعوا كل شيء إال النكاح) ،وهذا رد على اليهود الذين قالوا :ال
تصنعوا معها شيئًا ،وقوله( :إال النكاح) رد على النصارى الذين جييزون
ذلك.
 .2359ما املقصود ابلتوسط اخلاص؟
إذا نظران إىل اعتقادات الفرق يف سائر أبواب االعتقاد وجدهتم على طريف
نقيض ،ففرقة فرطت وفرقة أفرطت ،وفرقة واحدة توسطت يف سائر هذه
األبواب ،وهم أهل السنة  -رفع هللا نزهلم يف الفردوس األعلى .-
 .2360ما سبب التوسط هلم؟
سبب هذه الوسطية:
 أهنم اعتمدوا النص وأخذوا بكل أطراف األدلة وقدموها على العقلوعظموا قدرها يف نفوسهم فلم خيالفوها برأي ساقط وال بعقل متهافت
وال مبذهب ابطل.
 سلكوا يف فهمهم هلذه النصوص مسلك الصحابة  ،yفهم ال أيخذونمعتقدهم إال من الكتاب والسنة على فهم سلف األمة.
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 ال يدخلون يف أبواب االعتقاد متأولني ِبرائهم وال متومهني أبفكارهم. .2361هل يصدق عليهم أهنم الوسطية الواردة يف القرآن؟
ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لِتَ ُكونُوا
نعم ،يصدق عليهم قوله تعاىلَ { :وَك َذل َ
يدا}(البقرة ،)143 :فكما أن
ُش َه َداءَ َعلَى النَّا ِس َويَ ُكو َن الَّر ُس ُ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِه ً
األمة شهيدة على سائر األمم ،فكذلك أهل السنة شهداء على سائر
الطوائف والفرق ،وهذا الذي نعنيه بقولنا :الوسطية اخلاصة.
 .2362كيف ظهرت هذه الوسطية فيهم؟
ظهرت وسطيتهم واعتداهلم يف أمور كثرية ،ومن ذلك:
1

 وسطية أهل السنة يف ابب األمساء والصفات. -وسطيتهم يف ابب القدر بني اجلربية والقدرية.

 وسطيتهم يف ابب مسائل الدين واألحكام بني الوعيدية واملرجئة. وسطيتهم يف ابب الصحابة وآل البيت ،بني النواصب (اخلوارج) والغالة. وسطيتهم يف ابب التعامل مع الوالة. وسطيتهم يف ابب الكرامات. وسطيتهم يف مسألة تسيري العبد وختيريه ،بني من قال أبنه مسري مطل ًقا وهماجلربية ،وبني من قال خمري مطل ًقا وهم القدرية ،فقال أهل السنة" :العبد
مسري ابعتبار سبق الكتابة ،وخمري ابعتبار دخول الفعل حتت قدرته
واختياره".
 وسطيتهم يف مسألة التعامل مع القبور وأصحاهبا بني من مل يعرف للقبور - 1سبق بفضل هللا بيان هذه الوسطية يف املباحث السابقة يف هذا الكتاب.
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قد ًرا ومل يقم عليها وزًان وبني من غال فيها وعظمها التعظيم الزائد حىت
أواثان تعبد من دون هللا.
جعلها ً

 وسطيتهم يف مسألة تعليق الكالم ابملشيئة بني من يعلق كل كالمهابملشيئة ،وبني من ال يعرف للمشيئة طري ًقا.
 -وسطيتهم يف ابب التعامل مع األولياء.

 .2363ما املظاهر الدالة على الغلو واالبتعاد عن الوسطية؟
من مظاهر الغلو:
• كثرةُ االفتاضات والسؤاالت عما مل يقع.
• املبالغة يف التطوع املفضي إىل ترك األفضل ،أو تضييع الواجب.
• العدول عن الّرخصة يف موضعِها إىل العزية.
ِ
مبسائل الفروع على حساب األصول.
• االشتغال
علما وعمالً.
اجملمع عليهً ،
• استفراغ اجلُهد يف املختلَف فيه مع إمهال َ
صب للرأي ،وعدم االعتاف ابلرأي اآلخر.
• التع ّ
• إلزام مجهور الناس مبا مل يُلزمهم به هللا.
• التشديد يف غري حملِّه؛ ككونه يف غري مكانه أو زمانه أو أهله.
• الغِلظة واجلفاء واخلشونة يف غري حملِّها.
• سوءُ الظن ابآلخرين ،ورميُهم ابلتهم الباطلة.
ط شرعية.
• السقوط يف هاوية التكفري بال ضواب َ
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املبحث السابع

املُحكم واملتشابه

1

 .2364ما تعريف احملكم واملتشابه؟
البني الواضح الذي ال يلتبس أمره.
احملكم :هو الشيء ّ
وأما املتشابه :فهو الشيء الذي يشتبه أمره على بعض الناس دون بعض.
 .2365ما املقصود من هذا العنوان؟
أن هناك آايت ُحمكمة بيّنة واضحة ال يلتبس أمرها يف الفهم واحلكم ،وهذا
هو الغالب يف القرآن.
وهناك آايت مشتبهة يف احلكم واملعىن ،ويشتبه أمرها على بعض الناس دون
بعض ،فيعلم ما فيها العلماء وال يعلمه اجلهال ،ومنها ما ال يعلمه إال هللا
تعاىل.
 .2366ما األمور اليت ميكن حصر احملكم واملتشابه فيها؟

املتابع لكالم العلماء يف اإلحكام والتشابه جيد أنه يدور حول مخسة متعلقات:
 /1النسخ.
 /2احلالل واحلرام.
 /3احتمال املعاين.
 /4القصص واألخبار.
 /5حقائق املعاين الغيبية.

 - 1شرح العقيدة الطحاوية ( ص)214 :
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 .2367هل اإلحكام متنوع ،أو واحد يف آايت القرآن؟

هو متنوع ،فهناك وصف لبعض اآلايت ابإلحكام العام ،ووصف لبعض
اآلايت ابلتشابه العام ،ولبعضها ابإلحكام ووصف لبعضها ابلتشابه.

 .2368ما اآلايت الواردة يف ما سبق بيانه؟
ِ
ِ
آايتُهُ}(هود.)1:
اب أُ ْحك َم ْ
 -1وصفه ابإلحكام العام :قال تعاىل{:كتَ ٌ
ت َ
احل ِد ِ
يث كِتَا ًاب ُمتَ َش ِاهبًا}.
 -2وصفه ابلتشابه العام ،قال تعاىلَّ {:
اللُ نََّزَل أ ْ
َح َس َن َْ
 -3وصف لبعضه ابإلحكام ووصف لبعضه ابلتشابه ،قال تعاىلُ {:ه َو الَّ ِذي
ِ
أَنْزَل علَي َ ِ
ات ُه َّن أُّم الْ ِكتَ ِ
ت}(آل
اب َوأُ َخ ُر ُمتَ َشاهبَا ٌ
ت ُْحم َك َم ٌ
اب ِمْنهُ آ َاي ٌ
َ َْ
ك الْكتَ َ
عمران.)7:

 .2369هل هناك من اختالف بني اآلايت؟
ال اختالف بني اآلايت وال تناقض بينها.
تقن اإلتقان املطلق يف ألفاظه
فإن اإلحكام العام معناه اإلتقان ،فالقرآن كله ُم ٌ
ومعانيه وترابط آايته وعمق بالغته وكبري إعجازه ووضوحه؛ وذلك ألنه كالم
هللا تعاىل من زل غري خملوق.
 .2370هل هناك من فرق بني التشابه العام واإلحكام العام؟
بعضا يف أوامره
التشابه العام هو بعينه اإلحكام العام ،أي أن بعضه يشبه ً
عضا ،ويوافق
بعضا ،ويؤيد بعضه ب ً
وزواجره وأخباره وأمثاله ،فهو يصدق بعضه ً
ضا ،فهو متشابه يف الكمال واإلحسان والبالغة واإلعجاز واإلتقان
بعضه بع ً
واالئتالف ،فاإلحكام العام هو التشابه العام ،فال اختالف بني وصفه
ابإلحكام العام والتشابه العام.
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 .2371ما القول يف التشابه اخلاص واإلحكام اخلاص؟

املراد ابإلحكام اخلاص :أي وضوح املراد وبيانه وظهور املقصود منه.
والتشابه اخلاص :هو ما خفي معناه ،ومل يتضح املراد به.
فبعض القرآن حمكم ظاهر املعىن ،وبعضه متشابه خ ِفي املعىن.

 .2372كيف يتعامل أهل العلم مع اآلايت املتعلقة ابحملكم واملتشابه؟

1

مسلك أهل العلم الراسخني املوفقني أنه إذا ورد عليهم األمر املتشابه اخلفي يف
القرآن جندهم يقولون :آمنا به كل من عند ربنا ،كما وصفهم هللا تعاىل بذلك
اللُ َو َّ
الر ِاس ُخو َن ِيف الْعِْل ِم يَ ُقولُو َن َآمنَّا بِِه ُكلٌّ
يف قوله تعاىلَ {:وَما يَ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إِالَّ ّ
ِ ِِ
ند ربِنَا وما ي َّذ َّكر إِالَّ أُولُواْ األلْب ِ
اب}(آل عمران ،)7:فهذا مسلك الراسخني
َ
ّم ْن ع َّ َ َ َ ُ ْ
يف العلم.

 .2373ما توضيح العلماء يف احملكم واملتشابه يف القرآن؟
قال القرطيب يف تفسري آية آل عمران (رقم " :)7احملكمات من آ ِي القرآن :ما
ِ
ِ
سبيل
عُرف أتويله ،وفُهم معناه وتفسريه؛ واملتشابه :ما مل يكن ألحد إىل علمه ٌ
ممَّا استأثر هللا تعاىل بعلمه دون خلقه؛ قال بعضهم :وذلك مثل وقت قيام
َّجال ،وعيسى ،وحنو احلروف املقطَّعة يف
أيجوج
الساعة ،وخروج
ومأجوج ،والد َّ
َ
َ
ُ
2
أوائل السور".
 .2374ما مسلك أهل البدع مع اآلايت اليت يتوهم وجود اختالف بينها؟

مسلكهم هو اتباع هذا املتشابه واعتماده والصدور عنه ،ومعارضة احملكم به.

 - 1العقيدة التدمرية (ص )90 :احملقق :د .حممد بن عودة السعوي ،اجلواب الصحيح ()72/4
 - 2تفسير القرطبي (
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 .2375ما مقصدهم من هذا الفعل؟

ابتغاء الفتنة للمؤمنني ،كما وصفهم هللا تعاىل بذلك يف قوله{:فَأ ََّما الَّ ِذي َن ِيف
شابَهَ ِمْنهُ ابْتِغَاءَ الْ ِفْت نَ ِة َوابْتِغَاءَ َأتْ ِويلِ ِه} (آل عمران)7:
قُلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ فَيَ تَّبِعُو َن َما تَ َ

 .2376هل ح ّذر النيب ﷺ من صنيع املبتدعة؟
نعم ،ففي حديث عائشة رضي هللا عنها قالت" :تال رسول هللا ﷺ هذه
اآلية{:هو الَّ ِذي أَنْزَل علَي َ ِ
اب }..فقال ﷺ( :فإذا رأيتم الذين يتبعون
َ َْ
ك الْكتَ َ
َُ
ما تشابه منه فأولئك الذين مساهم هللا تعاىل فاحذروهم) .رواه التمذي ()2994
 .2377هل التشابه اخلاص من األمور املنضبطة واملعلومة لكل عامل يف شريعتنا؟
التشابه اخلاص أمر نسيب  -أي ابعتبار صاحبه  ،-فإنه قد خيفى على بعض
أهل العلم ما ال خيفى على البعض اآلخر ،وقد يكون متشاهبًا يف حق البعض
ما هو حمكم يف حق اآلخر ،وهذا يفيدان أنه  -أي التشابه اخلاص  -أمر
نسيب  -أي ابلنسبة إىل صاحبه  ،-وبه نعلم أن التشابه ليس وص ًفا ذاتيًا يف
الدليل ،بل األدلة يف ذاهتا واضحة كل الوضوح وحمكمة كل اإلحكام.
 .2378من أين جاء التشابه اخلاص؟
التشابه إمنا حصل يف ذهن اجملتهد  -أي الناظر يف الدليل  ،-وذلك لق ٍلة يف
وضعف يف الفهم ،بدليل أنه يتفاوت بني جم ٍ
ٍ
تهد وجمتهد.
العلم
 .2379ما أنواع األدلة اليت ميكن أن متر علينا؟

نفرق يف الكالم على معانيها وكذلك عن
عندان صنفان من األدلة البد أن ّ
كيفياهتا اليت هي عليه يف الواقع.
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 .2380ما مثال هذا التقرير؟

مثال ذلك :األدلة اليت تثبت وقائع اليوم اآلخر ،وهي كثرية يف القرآن ،فاملتقرر
فوض علم كيفياهتا إىل هللا تعاىل،
عند أهل السنة هو أننا نعلم معانيها ،ون ّ
وكذلك ما يتعلق بصفات هللا سبحانه.

 .2381ما القول فيمن ينسب اجلهل إىل أهل السنة يف هذه األدلة؟

جهل إن كان صاحبها جاهالً حبقيقة
هذا من االدعاء الباطل ،وهذه النسبة ٌ
احلال.
وظلم وغواية إن كان صاحبها يريد التلبيس على العامة.

 .2382ما حقيقة فهم أهل السنة لألدلة اليت متر عليهم؟

1

 أهل السنة يعلمون معاين أدلة الصفات واليوم اآلخر ،فيعلمون لغة معىنالسمع ،والن زول ،والبصر ،والوجه ،واليد ،والعلو ،واالستواء وحنو ذلك،
ولكنهم ال يعلمون كيفياهتا على ما هي عليه يف الواقع .
 وهم يعلمون عن آايت الصفات من جهة معانيها ،وجيهلوهنا من جهةكيفياهتا.
 وكذلك يعلمون معىن انشقاق السماء ،وانكدار النجوم ،وتكوير الشمس،والقمر ،وامليزان ،والصراط ،لكنهم جيهلون كيفيتها اليت ستكون عليه يف
املستقبل.
 -ويعلمون من اللغة معاين أمساء ما يف اجلنة من النعيم ،وما يف النار من

 - 1املوافقات ( ،)178 – 177 /4احلسبة البن تيمية (ص )54:حققه :علي بن انيف الشحود ،القول
املفيد على كتاب التوحيد البن عثيمني (  )368/2بتصرف
802

العذاب اجلحيم وحنو ذلك ،ولكنهم جيهلون كيفيتها اليت ستكون عليه يف يوم
القيامة.
 .2383هل ما سبق بيانه يف الكيفيات هو املتشابه؟
نعم ،هذا اخلفاء يف كيفياهتا أمر عام لكل ٍ
أحد من املكلفني ،وهو التشابه
ٌ
احلقيقي.
 .2384ما سبب هذا اخلفاء على اجلميع؟
سببه ألهنم مل يروه ،ومل يشاهدوا نظريه ،بل مل خيربان الصادق ﷺ عن حقيقة
كيفيته.
قصورا يف األدلة الشرعية ،خللل يف البيان؟
 .2385هل يعين هذا
ً
ليس ذلك لعيب يف األدلة ،أو أهنا يف ذاهتا متشاهبة  -حاشا وكال  ،-وإمنا
القصور يف عقولنا ،فإن كيفيات هذه األشياء ال حتتملها عقولنا ،وليست
داخلة يف حدود مدركاهتا وما ُخلقت له.
 .2386ماذا كلّفنا هللا مع مثل هذه األدلة الشرعية؟
مل يكلفنا هللا تعاىل يف هذين الصنفني من األدلة إال ابإليان هبا ،ومبا اتضح لنا
من معانيها ،وابلعمل مبقتضياهتا واالستعداد هلا.
وأما الغوص يف معرفة تفاصيل كيفية هذه األشياء فلم نكلّف به ،بل ُكلفنا
ابجتنابه والتباعد عنه؛ ألنه دخول فيما ال دليل عليه ،وإقحام للعقل فيما
ليس له فيه جمال.
 .2387ما القواعد للتعامل الصحيح مع األدلة اليت فيها تشابه مع اآلايت
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احملكمة؟

القواعد فيها:
 أنه يُرد إىل احملكم. احملكم مق ّدم على املتشابه.وهذا هو املخرج الشرعي الصحيح يف هذه املتشاهبات اليت فيها التشابه
اخلاص.
 .2388هل هذا الصنيع فيه السالمة ،وبلوغ للفهم الصحيح؟
نعم ،فلم يسلم يف دينه من اعتمد الكالم يف املتشاهبات ،وخاض فيها وجادل
بال برهان وال علم.
ِ
وردها إىل
وإمنا السامل يف دينه هو من آمن هبا ،وقالُ {:كلٌّ ِم ْن ِعْند َربِّنَا}ّ ،
احملكمات الواضحات.
 .2389ما احلكمة من كون بعض القرآن يف آايت متشاهبة؟
احلكمة يف ذلك ابتالء العباد واختبارهم ليتبني الصادق يف إيانه ،والراسخ يف
علمه ،الذي يؤمن ابهلل وكلماته ،ويعلم أن كالم هللا تعاىل ليس فيه تناقض وال
اختالف ،فريد ما تشابه منه إىل احملكم ،ليصري بذلك كله حمكم.
 .2390ما دليل هذا التعليل؟
َّ ِ
ين يف قُلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ فَيَ تَّبِعُو َن َما تَ َشابَهَ ِمْنهُ ابْتِغَاء
دليله قول هللا تعاىل{:فَأََّما الذ َ
الْ ِفْت نَ ِة َوابْتِغَاء َأتْ ِويلِ ِه َوَما يَ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إِالَّ ا ّللُ َوا َّلر ِاس ُخو َن ِيف الْعِْل ِم يَ ُقولُو َن َآمنَّا بِِه
ُكلٌّ ِمن ِعن ِد ربِنَا وما ي َّذ َّكر إِالَّ أُولُواْ األلْب ِ
اب}(آل عمران.)7:
َ
َّ َ َ َ ُ ْ
ّْ
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املبحث الثامن

ما يتعلق مبعرفة الغيب

1

 .2391ما حكم من ي ّدعي علم الغيب؟
احلكم فيه أنه كافر الكفر األكرب املخرج عن امللة ابلكلية.
 .2392ما دليل هذا احلكم؟
لسماو ِ
ات َو ْاألَْر ِ
ب إَِّال ا َّللُ َوَما
دليله قوله تعاىل{:قُ ْل َال يَ ْعلَ ُم َم ْن ِيف ا َّ َ َ
ض الْغَْي َ
شعُرو َن أَ َّاي َن يُْب َعثُو َن}(النمل.)65:
يَ ْ ُ
ِ
ندهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
قال تبارك وتعاىلَ { :و ِع َ
ب الَ يَ ْعلَ ُم َها إالَّ ُه َو َويَ ْعلَ ُم َما ِيف الْ َِربّ
ِ
ٍ
والْبح ِر وما تَس ُق ُ ِ
ٍِ
ض والَ َرطْ ٍ
ب
ط من َوَرقَة إالَّ يَ ْعلَ ُم َها َوالَ َحبَّة ِيف ظُلُ َمات األ َْر ِ َ
َ َ ْ ََ ْ
س إِالَّ ِيف كِتَ ٍ
اب ّمبِ ٍ
َوالَ َايبِ ٍ
ني} (األنعام)59 :
 .2393ما وجه االستدالل على كفر مدعي الغيب؟
اآلية السابقة خرب من هللا تعاىل ،وهو الصدق الذي ال أيتيه الباطل من بني
يديه وال من خلفه تن زيل من حكيم محيد فمن يدعي معرفته للغيب فهو
مكذب للخرب القرآين ومصادم له وانقض لداللته ،وقد تقرر يف القواعد أن
من كذب بشيء من أخبار القرآن فإنه كافر هبذا التكذيب.
 .2394كيف نستدل هبذا من النص القرآن؟
اآلية السابقة قد صدرت بقوله تعاىل{:قُ ْل} ،واخلطاب للنيب ﷺ ،فإذا كان
 - 1أحكام القرآن ،البن العريب املالكي ( ،)738/2فتح اجمليد (ص ،)306– 304 :نواقض اإليان
االعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبد هللا بن علي الوهييب( )103/2
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مجيعا أنه ال يعلم الغيب يف
هللا تعاىل أيمر نبيه ﷺ أبن يعلن أمام املأل ً
السموات واألرض إال هللا تعاىل ،فغريه من ابب أوىل.
 .2395قوله تعاىلَ {:ع ِاملُ الْغَْي ِ
ضى ِمن
ب فَ َال يُظْ ِه ُر َعلَى َغْيبِ ِه أَ َح ًدا ( )26إَِّال َم ِن ْارتَ َ
ِِ
ك ِمن ب ِ ِ ِ
ص ًدا}أليس فيه إشارة أن هناك
َّر ُسوٍل فَِإنَّهُ يَ ْسلُ ُ
َْ
ني يَ َديْه َوم ْن َخ ْلفه َر َ
اطالع من البشر على الغيب؟
َح ًدا} نكرة ،فهو نكرة يف سياق
قوله تعاىل{:فَ َال يُظْ ِه ُر} هذا نفي ،وقوله{:أ َ
عم ،فيدخل يف ذلك
النفي ،وقد تقرر يف األصول أن النكرة يف سياق النفي ت ّ
النفي كل أحد ،املالئكة واألنبياء ،ومن دوهنم من ابب أوىل ،إال أن هللا تعاىل
قد استثىن جل وعال من ارتضاه من رسول فإنه يعلمه من الغيب مبا أراد جل
وعال .
 .2396هل هناك رواايت تثبت عدم معرفة النيب ﷺ للغيب؟
نعم هناك الكثري ،ومن ذلك:
 /1شهادته بعدم معرفته موعد الساعة ،عن جابر أنه قال :مسعت النيب ﷺ
يقول قبل أن يوت بشهر( :تسألوين عن الساعة؟ وإمنا علمها عند هللا).
رواه مسلم ).)2538
 /2عدم معرفته ماذا سيفعل به أهل الطائف.
 /3عدم معرفته ماذا سيفعل كفار مكة ابملسلمني الضعفاء.
 /4عدم معرفته بوقت وفاة خدجية رضي هللا عنها.
 /5عدم معرفته بفرار قافلة أيب سفيان قبل غزوة بدر.
 /6عدم معرفته بنتائج غزوة أحد املؤملة.
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 /7عدم معرفته بنتائج صلح احلديبية ومنعه من العمرة.
وغريها كثري من املواقف الدالة على جهله ﷺ ابلغيب ،وهذا ليس عيبا فيه ،بل
داللة كمال يقني وتوكل على هللا.
 .2397هل اجلن يعلمون الغيب؟
ال ،فاجلن ال مدخل هلم يف علم شيء من أمور الغيب.
 .2398ما الدليل على هذا؟
ِ
ت َما َد َّهلُْم َعلَى َم ْوتِِه إَِّال َدابَّةُ ْاألَْر ِ
ض َأتْ ُك ُل
قال تعاىل{:فَلَ َّما قَ َ
ضْي نَا َعلَْيه الْ َم ْو َ
ت ِْ
ِمنسأَتَه فَلَ َّما خَّر تَب يَّنَ ِ
َّ
ب َما لَبِثُوا ِيف الْ َع َذا ِب
َ ُ
َ َ
اجل ّن أَن ل ْو َكانُوا يَ ْعلَ ُمو َن الْغَْي َ
الْم ِه ِ
ني} (سبأ ، )14:فعلم الغيب من خصائصه جل وعال.
ُ
 .2399ما املمارسات الواقعية اليت فيها دعوى ملعرفة الغيب؟
األمثلة على ذلك كثرية ،ومن ذلك:
 األبراج اليت يضعها الكهنة على بعض صفحات اجلرائد كربج الثور وبرج األسدوحنو ذلك ،وهي معروفة ،فإن واضعها كافر؛ ألنه مدع لعلم الغيب ،ومص ّدق
أيضا إن كان عاملا حبقيقة احلال.
ذلك كافر ً

 -من يص ّدق السحرة فيما ي ّدعونه من علم الغيب.

 وهو من يص ّدق الشياطني فيما ُخترب به من أمور الغيب ،وكذلك من يصدقالكهنة.
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الفصل العاشر

ما يتعلق بعالقة احلاكم مع احملكوم

1

املبحث األول :احلاكم واحملكوم
املبحث الثاين :العالقة مع احلاكم
املبحث الثالث :حقوق ويل األمر
املبحث الرابع :واجبات ويل األمر
املبحث اخلامس :اخلروج على احلاكم
املبحث السادس :احلاكم املتغلّب على احلكم
املبحث السابع :البيعة للحاكم
املبحث الثامن :احلكم بغري ما أنزل هللا
املبحث التاسع :الفكر اخلارجي واحلكام
املبحث العاشر :اخلوارج ال َقعدية

 - 1كتاب (املعلوم من واجب العالقة بني احلاكم واحملكوم) ،لعبد العزيز بن ابز( ،معاملة احلكام يف ضوء
الكتاب والسنة) ،لعبد السالم بن برجس العبد الكرمي( ،فقه السياسة الشرعية) خلالد بن علي العنربي،
(هيبة ويل األمر واجب شرعي وضرورة دنيوية) ،لدغش بن شبيب العجمي
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املبحث األول

احلاكم واحملكوم
 .2400ما املقصود هبذا العنوان؟
يُراد به بيان كيفية العالقة بني احلاكم مع احملكومني وفق النظرة الشرعية.
 .2401هل معرفة هذا اجلانب مهم يف حياتنا؟
نعم ،فاإلنسان اجتماعي بطبعه ،واحلياة حتتاج إىل اجتماع.
وال اجتماع إال بتحقق الوضوح والتفاهم بني الناس.
وال تفاهم إذا مل يكن بني الناس قانون.
وال حت ّقق للقانون إذا مل يكن هناك قوة لتحقيق االمتثال له حبسن الطاعة.
وال طاعة واضحة منهم للقانون إذا مل يكن هناك قائد له قوة وعلم فيهم.
وهذا لتحقيق االجتماع الكرمي بني الراعي مع الرعية يف البلد الواحد.
 .2402ما أمهية دراسة هذا اجلانب؟
معرفة العالقة بني احلاكم واحملكوم ،ومعرفة حقوق كل طرف من املباحث
الدقيقة اليت زلت فيها أقدام الكثريين ،ما بني إفراط وتفريط.
 .2403سوء الفهم يف هذا اجلانب..ما نتائجه؟
من نتائجه أن بعض الناس يوصل ابألئمة واحلكام إىل الغلو؛ ابدعاء العصمة
فيهم ،أو منحهم حقوقا مل يشرعها هللا ،لتسلطوا هبا على عباد هللا ابسم الدين
وحنو ذلك ،ومن الناس من يفرط يف حقوق األئمة فيك ّفرهم وخيرج عليهم ،أو
رمبا أقل ما يصدر منهم أنه يغتاهبم ويتطاول عليهم ،وحنو ذلك.
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املبحث الثان:

العالقة مع احلاكم
 .2404العالقة مع احلاكم ،هل منطلقها الشرع؟
نعم ،فقد جاء التذكري مرارا أبمهيتها يف شريعتنا.
 .2405ما دليل أمهية الطاعة لوالة األمر القول السابق؟
َّ ِ
ول َوأ ُْوِيل
اللَ َوأَ ِطيعُوا الَّر ُس َ
ين َآمنُوا أَ ِطيعُوا َّ
دليله قول هللا تعاىلَ {:اي أَيّ َها الذ َ
ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم} (النساء.)59 :
 .2406ملاذا جاء األمر ابلتعدد لوالة األمر يف قوله تعاىل :؟}مكنم رمأال يلوأو{

لويل البلد ،أي احلاكم يف البلد،
جاء التعدد لبيان أن الطاعة ابملعروف ليس ّ
لكنها تشمل احلاكم وكل من له مسؤولية يف أمر وعمل معني.

 .2407ما الوصف الشرعي الذي ورد مشاهبا ملعىن ويل األمر ،مبعىن احلاكم؟
من تلك األوصاف الشرعية :األمري ،اخلليفة ،امللك ،اإلمام ،الرئيس،
السلطان.
 .2408هل وصف (ويل األمر) يشمل كل مسؤول يف البلد؟
نعم ،يشملهم هذا الوصف ،فكل مسؤول له رعاية وطاعة مناطة به وفق
حدود الشرع والقانون املتعامل به.
 .2409هل املسؤول نطيعه يف كل أمر وقرار؟
ال ،لكن الطاعة له كما قال النيب ﷺ( :إمنا الطاعة يف املعروف)
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رواه البخاري

( ،)7257ومسلم ( ،.)1840أي مبا يناسب مقام املسؤولية والقانون ،ويكون فيها
حسن العمل ،بعيدا عن املعصية هلل تعاىل.
 .2410هل البيعة للحاكم واجبة؟
نعم ،لقول النيب ﷺ( :من كره من أمريه شيئا فليصرب ،فإنه من خرج من
السلطان شربا مات ميتة جاهلية) .رواه البخاري ( ،.)7053ومسلم (.)1849
 .2411ما القول مع من ليس يف عنقه بيعة لإلمام احلايل ،إال إذا وجد إماما واحدا
لكل املسلمني؟
هذا قول ابطل ،فأمة اإلسالم من بعد معاوية  ظهرت الطوائف الكثرية
فيها وكل دولة هلا إمامها املطاع شرعا ،والناس هلم بيعة له.
 .2412بعض العامة من الناس ال يطيع حاكم بلده املسلم أو غريه ،متعلّال أبنه مل
يبايعه صراحة  ..فما توجيه القول له؟
ابتداء لنعلم أبنه ليس بواجب مبايعة مجيع الناس يف أي بلد لويل األمر! فإذا
ابيعه أهل احلل والعقد فتكون البيعة العامة متت لبقية الناس ،ومثاله املبايعة
أليب بكر ابخلالفة يف السقيفة.
 .2413كيف ميكن أن يبلغ اإلنسان للحكم؟
يكنه أبحد الوسائل الثالث:
 االختيار واالنتخاب له. العهد له ابحلكم (والية العهد). التغلب ابلقوة على احلكم.811

 .2414ما أنواع احل ّكام املتوقع تواجدهم يف احلكم من جهة اإلميان واملعصية؟

حمتمل أن يكون احلاكم أحد هؤالء الثالثة:
 مؤمن تقي مطبّق للشريعة ،كأمثال أيب بكر وعمر وغريمها. مسلم ،وله معاصي ظاهرة ،صغريةً كانت أو كبرية ،مثل بقية املسلمني. -كافر ،معلوم الكفر.

 .2415هل ختتلف الطاعة لكل صنف من هذه األفراد؟
ال ختتلف يف أمور احلياة العامة اليت تنظّم معايش الناس واجتماعهم ،لكن ال
طاعة ألي حاكم لو أمر مبعصية.
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املبحث الثالث

حقوق ويل األمر
 .2416ما األمور الواجب على الرعية حتقيقها لويل األمر؟
واجب عليهم حتقيق األمور التالية:
 /1التوقري.
 /2طاعته يف غري معصية هللا.
 /3الصالة خلفه ،واحلج واجلهاد معه.
 /4الدعاء له.
غل عليهن قلب مسلم،
 /5إخالص النصيحة له :لقول النيب ﷺ( :ثالث ال ي ّ
إخالص العمل هلل ،والنصيحة لوالة األمر ،ولزوم اجلماعة ،فإن دعوهتم
حتيط من ورائهم) .رواه ابن ماجه (.)3056
حلث النيب ﷺ إىل هذا ،فقال( :من رأى من أمريه
 /6الصرب على جورهّ :
شيئا يكرهه فليصرب ،فإنه من فارق اجلماعة شربا فمات فميتته جاهلية).
رواه البخاري ( ،.)7053ومسلم (.)1849

احلق األول :التوقري لوالة األمر
 .2417ما معىن التوقري لويل األمر؟
يُراد به التبجيل واالحتام املناسب هلم ،بال غلو وال جفاء.
 .2418ما دليل وجوب هذا األمر للحاكم؟
دليله ما ورد عن أيب بكرة  قال :مسعت النيب ﷺ يقول( :السلطان ظل
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هللا يف األرض ،فمن أكرمه أكرمه هللا ،ومن أهانه أهانه هللا) .وعنه أنه مسع
النيب ﷺ يقول( :من أجل سلطان أجلّه هللا يوم القيامة) .ذكرمها ابن أيب عاصم يف
ّ

السنة (.)1024

 .2419ما احلكم فيمن يُظهر للحاكم التوقري عالنية؟
فعله صحيح ،لقول معاذ  :عهد إلينا رسول هللا ﷺ يف مخس من فعل
منهن كان ضامنا على هللا( :من عاد مريضا ،أو خرج مع جنازة ،أو خرج
غازايً يف سبيل هللا ،أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقريه ،أو قعد يف بيته
فيسلم الناس منه ويسلم) .رواه أمحد (.)22093
 .2420ما املراد يف احلديث من مقولة ( تعزيره وتوقريه)؟
يراد هبما حسن التعامل والتبجيل مع النصرة له.

 .2421هناك من يتكلم مبا ال ينبغي ابحلاكم ،فهل فعله صحيح؟
هذا خمالف ملا أوصاان به النيب ﷺ ،مث خمالف ملا سار عليه سلف األمة ،قال
يستخف بثالثة :العلماء،
حق على العاقل أن ال
ّ
عبد هللا املبارك رمحه هللاٌ « :
استخف ابلعلماء ذهبت آخرته ،ومن
والسالطني ،واإلخوان ،فإنه من
ّ
ستخف ابلسلطان ذهبت دنياه ،ومن استخف ابإلخوان ذهبت مروءته».
ا
ّ
سري أعالم النبالء (.)251

 .2422ما نتيجة عدم مراعاة التوقري لوالة األمر يف حياة الناس؟

له آاثر قبيحة واضحة يف حياة الناس ،قال سهل بن عبد هللا التستي رمحه
هللا « :ال يزال الناس خبري ما عظّموا السلطان والعلماء ،فإن عظموا هذين؛
أصلح هللا دنياهم وأخراهم ،وإن استخ ُفوا هبذين ،أفسدوا دنياهم وأخراهم».
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أسد الغابة البن األثري (. )123/3

احلق الثان :طاعتهم يف غري معصية هللا.
 .2423ما دليل هذا احلق لوالة األمر ولغريهم من الناس؟
دليله قول النيب ﷺ":إمنا الطاعة ابملعروف" .رواه البخاري ( )7145ومسلم ()1840
ِ ِ ِ
ب َوَك ِرهََ ،ما َملْ يُ ْؤَم ْر
يما أَ َح َّ
ولقوله ﷺ ":ال َّس ْم ُع َوالطَّ َ
اعةُ َعلَى املَْرء املُ ْسل ِم ف َ
ِ ِ ٍِ
ِ ٍِ
اعةَ" .رواه البخاري (.)7144
مبَْعصيَة ،فَِإ َذا أُمَر مبَْعصيَة فَالَ مسَْ َع َوالَ طَ َ
 .2424هل يعين هذا حتقيق الطاعة للحاكم ولو كان عاصيا هلل؟
نعم ،عن أم سلمة قالت :قال رسول هللا ﷺ ":يكون عليكم أمراء تعرفون
وتنكرون ،فمن عرف برئ ،ومن كره سلم ،ولكن من رضي واتبع! قالوا :أفال
نقاتلهم؟» قال :ال ،ما صلوا" .رواه مسلم (.)1854
وقال رسول هللا ﷺِ ( :خيار أَئِ َّمتِ ُكم الَّ ِذين ُِحتبّ َ ِ
صلّو َن َعلَْي ِه ْم
وهنُْم َوُُيبّونَ ُك ْمَ ،وتُ َ
َُ
ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ َّ
وهنُْم
ضونَ ُك ْمَ ،وتَ ْل َعنُ َ
ضَ
وهنُْم َويُْبغِ ُ
ين تُْبغِ ُ
َويُ َ
صلّو َن َعلَْي ُك ْمَ ،وشَر ُار أَئ َّمت ُك ُم الذ َ
ِ
وي ْلعنُونَ ُكم» ،قَالُوا :قُ ْلنَا :اي رس َ ِ
«الَ ،ما
ك؟ قَ َ
الَ :
ول هللا ،أَفَ َال نُنَابِ ُذ ُه ْم ِعْن َد َذل َ
َ َُ
ََ َ ْ
الص َالةَ ،أََال من وِ ِ ٍ
الص َالةََ ،الَ ،ما أَقَ ُاموا فِي ُك ُم َّ
أَقَا ُموا فِي ُك ُم َّ
يل َعلَْيه َوال ،فَ َرآهُ
َْ َ َ
ِ
صي ِة هللاِ ،فَ ْليكْره ما أيِْيت ِمن مع ِ
ِ
صيَ ِة هللاَِ ،وَال يَْن ِز َع َّن يَ ًدا ِم ْن
َ َْ َ َ ْ َ ْ
َأيِْيت َشْي ئًا م ْن َم ْع َ
اع ٍة) .رواه مسلم (.)1855
طَ َ
 .2425ما مثال الطاعة يف التقرير السابق؟

مثاله :احتام القوانني اليت تنظّم مصاحل الناس وأعماهلم اليومية ،وأمور عملهم
يف مؤسسات الدولة ،العامة واخلاصة.
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 .2426هل هناك من تالزم بني طاعة والة األمر مع حمبتهم؟

ال تالزم يف هذا ،فقد تكون هناك حسن طاعة من الرعية للحاكم ،من غري
حتقق احملبة له.

 .2427أليست الطاعة داللة على احلب؟
ال ،فإن احملبة إلنسان تكون حبسب ما قام به من دين هللا ،وهذا متحقق
حب له يف أي أمر خيالف فيه الشرع.
للحاكم واحملكوم ،وال ّ
 .2428ما القول مع من يريد الطاعة فقط حلاكم يطبق شرع هللا كامال؟
هذا مل يقله أي عامل من العلماء! فمن يريد حاك ًما مثل اخللفاء الراشدين
اخلمسة ،فهل عنده شعبًا  -وهو فيهم -مثل الصحابة ،ليتكامل احلكم بني
الطرفني بكل طاعة شرعية ووضوح يف العالقة؟
ومن يريد حاكما مطبّقا جلميع أحكام الشرع فهذا يعين القول ابلعصمة ،وهو
تقرير ابطل ،هلذا فالطاعة متوجهة للحاكم ولو خالف الشرع يف حكمه.
 .2429هل من دليل على التقرير السابق؟

دليله ما ورد يف حديث حذيفة  ،قال النيب ﷺ( :يكون بعدي أئمة ،ال
داي ،وال يستنّون بسنيت ،وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب
يهتدون هب ّ
الشياطني يف جثمان إنس) .قال حذيفة  :كيف أصنع اي رسول هللا إن
أدركت ذلك؟ قال ﷺ ( :تسمع وتطيع ،وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك،
فامسع وأطع) .رواه مسلم (.)1847

تصح ،بزايدة ( وإن ضرب ظهرك ،وأخذ
 .2430هناك من يقول أبن هذه رواية ال ّ
مالك)؟

816

يكفي يف الرد عليه أهنا من رواية اإلمام مسلم يف الصحيح ،ونقلها لنا الرواة
الثقات ،وأوضحها لنا العلماء الثقات.
 .2431بعضهم يقول :أن الرواية السابقة تعلّمنا الذل واخلضوع للحكام
الفاسدين ،والسكوت على ظلمهم؟
يكن الرد عليه ابآليت:
 هل النيب ﷺ يريد أن يعلّمنا ال ّذل واهلوان يف حياتنا؟عيدا عن التقيّد ابهلدي
 هذا قول يقوله من يريد إشاعة الثورات بني الناس ب ًالنبوي ،ومعاجلة ظلم احلكام ابلتناصح واحلكمة.
 هذا قول من ق ّدم عقله وعاطفته البعيدة عن طاعة هللا وحسن االتباعللهدي النبوي.
ث على حسن الطاعة للحكام مما قرره العلماء؟
 .2432هل احل ّ
نعم ،فهذا مما استفاض يف كتب العقيدة ،ومن ذلك ما قاله اإلمام الطحاوي
يف عقيدة أهل السنة« :وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أموران ،وإن جاروا،
يدا من طاعتهم ،ونرى طاعتهم من طاعة هللا عز
وال ندعو عليهم ،وال ننزع ً
وجل فريضة ،ما مل أيمروا مبعصية ،وندعو هلم ابلصالح واملعافاة» .الطحاوية (ص
 )11للطحاوي

 .2433ماذا يفعل الشعب مع احلاكم الواقع يف املعاصي؟
عليهم اتباع ما أمرهم به النيب ﷺ يف مثل هذه األمور ،فعن عوف بن مالك
األشجعي  قال :مسعت رسول هللا ﷺ ،يقول( :خي ُار أَئِ َّمتِ ُك ُم الَّ ِذين
ِ
صلّو َن عليكم ،وشرا ُر أَئِ َّمتِ ُك ُم الَ ِذين
تُ ِحبّ َ
صلّو َن علي ِهم ويُ َ
وهنُم ويُ حبّونَ ُك ْم ،وتُ َ
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وهنُْم ويلعنُونَ ُك ْم) ،قلنا :اي رسول هللا ،أفال
ضونَ ُك ْمَ ،وتَ ْل َعنُ َ
ضَ
وهنُْم َويُْبغِ ُ
تُْبغِ ُ
ِ
أقاموا فِي ُك ُم
قاموا فيكم ال َّ
صالةَ ،ال َما ُ
نُنَاب ُذ ُه ْم عند ذلك؟ قال ﷺ( :ال ،ما أ ُ
لصالةَ ،أال من وِيل عليه و ٍال فرآه أييت َشي ئًا ِمن مع ِ
صيَ ِة هللا ،فَ ْليَكَْرْه َما َأيِْيت
ا َّ
ْ ْ َْ
ُ
َ
ََ
ِ
اع ٍة) .رواه مسلم (.)1855
من معصيَة هللا ،وال يَْن ِز َع َّن يَ ًدا م ْن طَ َ
 .2434ملاذا ال يتم تغيريه والثورة عليه ومنازعته على احلكم؟

ألن النيب ﷺ مل ُيثّنا إىل ذلك ،حلديث عبادة بن الصامت  قال( :دعاان
النيب ﷺ فبايعناه ،فقال فيما أخذ علينا :أن ابيعنا على السمع والطاعة يف
منشطنا ومكرهنا ،وعسران ويسران ،وأثرة علينا وأال ننازع األمر أهله ،إال أن
حا عندكم فيه من هللا برهان) رواه البخاري ( ،)7056ومسلم (.)1709
تروا كفًرا بوا ً

حمل االستمرار ابلطاعة للحاكم املسلم الظامل؟
 .2435ما عاقبة من ال يت ّ
عليه أن يتذكر تنبيه الصحايب الكرمي أنس  ،فعن الزبري بن عدي قال :أتينا
أنس بن مالك ،فشكوان إليه ما نلقى من احلجاج .فقال ﷺ( :اصربوا ،فإنه
أشر منه حىت تلقوا ربكم» ،مسعته من
ال أييت عليكم زمان إال والذي بعده ّ
نبيكم) .رواه البخاري (.)7068

احلق الثالث :الصالة خلفه ،واحلج واجلهاد معهم
 .2436ماذا يُقصد من هذا العنوان؟
يقصد به أمهية االجتماع معهم لتحقيق أعظم شعائر الدين ،الصالة ،واحلج،
واجلهاد.
 .2437ملاذا التنصيص على هذه العبادات؟
ألن احلج واجلهاد فرضان يتعلقان ابلسفر ،فال بد من سائس يسوس الناس
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ويتوىل أمورهم فيها ،ويقاوم العدو ،وهذا املعىن كما ُيصل ابإلمام الرب الصاحل،
فإنه ُيصل ابحلاكم الفاجر.
 .2438ما الدليل على وجوب االجتماع مع احلاكم للصالة؛ ولو كان فاجرا ظاملا؟
دليله قول النيب ﷺ ":يصلّون لكم ،فإن أصابوا فلكم وهلم ،وإن أخطأوا فلكم
وعليهم" .رواه البخاري(.)662
ويف احلديث ":أرأيت إذا كان عليك أمراء ييتون الصالة عن وقتها)؟ قال -
أي أبو ذر :فما أتمرين اي رسول هللا؟ فقالِ :
صل الصالة لوقتها ،فإن أدركتها
معهم ِ
فصل خلفهم فإهنا لك انفلة" .رواه مسلم (.)648
واضحا يف زمن الصحابة؟
 .2439هل وقع هذا األمر
ً

نعم ،فقد حتقق يف زمن أمري املؤمنني عثمان  حينما جاءه أهل الفتنة ،فقد
سأل سائل عثمان  ملا ح ِ
صر ،وصلى ابلناس شخص آخر ،فقال :
ُ
ال:
صلِّي لَنَا إِ َم ُام فِْت نَ ٍةَ ،ونَتَ َحَّر ُج؟ فَ َق َ
َّك إِ َم ُام َع َّام ٍةَ ،ونََزَل بِ َ
"إِن َ
ك َما نََرىَ ،ويُ َ
َح ِس ْن َم َع ُه ْمَ ،وإِ َذا
«ال َّ
َّاس ،فَأ ْ
َّاس ،فَِإ َذا أ ْ
َح َس َن الن ُ
صالَةُ أَ ْح َس ُن َما يَ ْع َم ُل الن ُ
أَساءوا فَا ْجتَنِ ِ
ساءَ َهتُ ْم » .رواه البخاري (.)695
بإَ
ْ
َُ

 .2440هل فعل هذا الصحابة بعد زمن اخللفاء الراشدين مع اخللفاء الظلمة؟
نعم ،فقد صلّى ابن عمر وأنس خلف احلجاج ،وصلى ابن مسعود  خلف
الوليد بن عقبة ،وصلى مجلة من علماء السنة خلف األمراء الظلمة من بين
حيدا للصف،
مجعا للكلمة ،وحقنًا للدماء ،وتو ً
أمية وبين العباس ،وذلك ً
ولدفع أعلى املفسدتني (القتل ،وضياع احلقوق) بتحمل أدانمها (الصرب على
حاكم غاشم).
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احلق الرابع :الدعاء لوالة األمر
 .2441ماذا يُقصد من هذا العنوان؟
يُقصد به حسن الدعاء لوالة األمر ابخلري ،واحلرص عليه.
 .2442هل قرر العلماء هذا األمر يف كالمهم؟

نعم ،وعندهم فيه اتفاق على هذا ،ومن ذلك ما قاله ابن تيمية« :وهلذا كان
السلف -كالفضيل بن عياض وأمحد -وغريهم يقولون « :لو كان لنا دعوة
1
مستجابة لدعوان هبا للسلطان».

 .2443ما القول فيمن يدعو على احلاكم ،لوجود ظلم ظاهر فيه؟

هذا ال ينبغي ،فاملسلم ال ينظر إىل األمر وفق عاطفته ،ولكن ينظر للمآل من
األمر ،فلعل الدعاء يصلح احلال ،ويب ّدل سلوك احلاكم.

 .2444ماذا قرر الصحابة مع مسألة التطاول على والة األمر؟
ِ
َصح ِ
الَ :ال تَ ُسبّوا
اب ُحمَ َّم ٍد  قَ َ
قال أنس بن مالك َ " :هنَ َ
اان ُك ََرب ُاؤ َان م ْن أ ْ َ
اصِربُوا ،فَِإ َّن ْاأل َْمَر إِ َىل
صوُه ْمَ ،واتَّ ُقوا هللاَ َو ْ
أ َُمَراءَ ُك ْم َوَال تَغُ ّش ُ
وه ْمَ ،وَال تَ ْع ُ
ِ ٍ 2
قَريب".
وعن أيب الدرداء  قال« :إايكم ولعن الوالة! فإن لعنهم احلالقة ،وبغضهم
العاقرة» ،قيل :اي أاب الدرداء :فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما ال حنب؟ قال

 - 1شرح السنة ()107
 - 2السنة البن أيب عاصم ( )1015والبيهقي ()7117
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ابملوت».

ﷺ« :اصربوا ،فإن هللا إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم
«سب اإلمام احلالقة! ال أقول حالقة الشعر ،ولكن حالقة
وقال أبو جملز:
ّ
2
الدين».
1

 .2445معلوم أبن اإلمام أمحد انله الكثري من العذاب زمن ثالثة من خلفاء بين
العباس ،فهل دعا على أحد منهم؟

ال ،مل يثبت عنه هذا ،لكن ثبت عنه قوله « :وإين ألدعو له ابلتسديد
والتوفيق ،يف الليل والنهار والتأييد ،وأرى ذلك واجب عل َّى».

 .2446ما فوائد الدعاء لوالة األمر؟
من فوائد هذا السلوك:
 /1الدعاء له فيه تعبّد هلل سبحانه.
 /2فيه إبراء للذمة يف حتقيق النصح لوالة األمر.
 /3يف الدعاء تصديق ملبدأ السمع والطاعة حبسن القول له.
 /4الدعاء لويل األمر عائد نفعه األكرب إىل الرعية وإقرار به.
 /5إذا بلغ ويل األمر أن الشعب يدعو له! فإنه يُسر بذلك ،ويدعوه ذلك إىل
حمبتهم وتيسري أمورهم ،ورمبا ابدهلم الدعاء ابلدعاء هلم.
 .2447كيف يكون لإلكثار من الدعاء فيه إصالح من جور احلاكم؟
قال أبو عثمان الزاهد « :فانصح للسلطان ،وأكثر له من الدعاء ابلصالح
صلحوا صلح العباد بصالحهم،
والرشاد ابلقول والعمل واحلُكم؛ فإهنم إذا َ
 - 1السنة البن أيب عاصم ()1016
 - 2األموال البن زجنويه ()77/1
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شرا ،أو يزيد البالء على املسلمني،
وإايك أن تدعوا عليهم ابللعنة فيزدادوا ً
1
ولكن ادع هلم ابلتوبة فيتكوا الشر فريتفع البالء عن املؤمنني».
 .2448بعض الناس يستنكر الدعاء للحاكم الظامل ،فيدعو للتهييج وذكر مساوئه
دائما ،فهل هذا من فعل سلف األمة؟
ضْي ُل بن ِعيَاض قال« :لو كانت ِيل دعوةٌ ُمستجابةٌ مل
ال ،فقد ثبت أن ال ُف َ
أجعلها َّإال يف إمام؛ ألنه إذا صلُح اإل ِ
اد» .فقال ابن
مام أَم َن البال ُد والعب ُ
ُ
2
ئ على هذا غريُك».
املبارك على كلمته« :اي معلم اخلَري ،من َْجي َِت ُ
 .2449ما القول مع من حيرص على الشتم والغيبة للحاكم؟
هذه من الدالالت على ابتعاده عن منهج السلف ،ثبت عن ابن عباس 
3
أنه قال« :إن كان وال ب ّد؛ ففيما بينك وبينه ،وال تغتب إمامك».
وقال الربهباري ":إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان ،فاعلم أنه صاحب
4
بدعة ،وإذا رأيت الرجل يدعوا للسلطان ابلصالح فاعلم أنه صاحب سنة».
 .2450بعض الناس يتكلم يف اجملالس العامة عن مساوئ احلاكم ووزرائه ،من ابب
الفضفضة واحلديث ابلشأن العام ،فهل فعله صحيح؟
هذا ليس من فعل احلكماء ،وال ممن يتبع اهلدي النبوي ،فمن شغل نفسه
إبصالح حاله ،والتناصح ابخلري فسينشغل عن هذه األقوال.
 - 1البيهقي ()7016
 - 2شرح االعتقاد لاللكائي ()176-172/1
 - 3رواه سعيد بن منصور ()1657 /4
 - 4شرح السنة ()113
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 .2451ملاذا ال نتوجه ابلدعاء على احلاكم الظامل لو تسلّط علينا؟

أجاب عن هذا احلسن البصري ،حينما مسع رجال يدعو على احلجاج ،فقال:
«ال تفعل -رمحك هللا -إنكم من أنفسكم أتيتم ،إمنا ناف إن عزل احلجاج
أو مات ،أن تليكم القردة واخلنازير» املقاصد احلسنة ( )520للسخاوي .
مث ذكرهم بوصية أحد العلماء ،فقال :ولقد بلغين أن رجال كتب إىل بعض
الصاحلني يشكو إليه جور العمال ،فكتب إليه« :اي أخي ،وصلين كتابك
تذكر ما أنتم فيه من جور العمال ،وإنه ليس ينبغي ملن عمل ابملعصية أن
يُنكر العقوبة ،وما أظن الذي أنتم فيه إال من شؤم الذنوب ،والسالم» .طبقات

احملدثني ( )24 /2لألصبهاين

احلق اخلامس :النصح مع والة األمر
 .2452ما موقع النصيحة يف ديننا؟
التناصح يعد من األعمال املباركة والواجب احلرص عليه بني املسلمني.
لقول النيب ﷺ( :الدين النصيحة!) .قالوا :ملن اي رسول هللا؟ قال ﷺ( :هلل،
ولكتابه ،ولرسوله ،وألئمة املسلمني ،وعامتهم) .رواه مسلم (.)55
ب؟
 .2453هل النصح لوالة األمر واج ٌ
نعم ،واجب على الرعية تقدمي النصيحة والتوجيه لوالة األمر.
قال أبو عمر بن عبد الرب" :وأما مناصحة والة األمر فلم خيتلف العلماء يف
1
وجوهبا".
 .2454ما ضابط التناصح من الشعب لوالة األمر؟
 - 1االستذكار ()361/27
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واجب عليهم مناصحتهم ابحلكمة والطرق الشرعية اليت ال تُوجب املفاسد
العامة ،بال قدح وال تشهري أمام العامة.
 .2455ما دليل هذا؟
ورد عن أيب هريرة  قال :قال النيب ﷺ( :إن هللا يرضى لكم ثالاث ،أن
تعبدوه وال تشركوا به شيئا ،وأن تعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا ،وأن
تناصحوا من واله هللا أمركم) .رواه أمحد (.)8799
 .2456ماذا تعين (النصيحة ) لوالة األمر؟
النصيحة أعم من الوعظ واألمر واإلنكار ،فهي كلمة جامعة تعين إرادة اخلري كله
للمنصوح له ،قال حممد بن نصر املروزي" :النصيحة ألئمة املسلمني تعين حب
صالحهم ورشدهم وعدهلم ،وحب اجتماع األمة عليهم ،وكراهة افتاق األمة
عليهم ،والتدين بطاعتهم يف طاعة هللا ،والبغض ملن رأى اخلروج عليهم ،وحب
1
إعزازهم يف طاعة هللا".
 .2457النصح للمسلمني هل خيتلف وفق طبقتهم يف اجملتمع؟

نعم ،لقول النيب ﷺ( :الدين النصيحة!) .قالوا :ملن اي رسول هللا؟ قال ﷺ:
(هلل ،ولكتابه ،ولرسوله ،وألئمة املسلمني ،وعامتهم) .رواه مسلم ( ،)95ففي
احلديث تفريق بني الوالة عن العامة ابلنصيحة .

 .2458كيف االختالف يف النصح بني الوالة عن العامة؟

يتحقق يف كيفية توصيل النصح هلم ،واألدب فيه ،ومراعاة املصلحة عن

 - 1تعظيم قدر الصالة ()693-694/2
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املفسدة ،واإلسرار فيه ،والنظر يف عواقب األمور ومقاصدها الشرعية.
يغريه بيده ،مث بلسانه؟
 .2459أليس واجب علينا أبن من رأى منكرا ّ
نعم ،ولكن التناصح مع والة األمر له كيفية تليق مبقامهم الكرمي.
 .2460كيف يتحقق النصح لوالة األمر؟

يكون وفق الشرع ،فعن عياض بن غنم  أنه مسع رسول هللا ﷺ قال( :من
أراد أن ينصح لذي سلطان فال يُبد له عالنية ،ولكن ليأخذ بيده ،فيخلو به،
فإن قبِل منه فذاك ،وإال كان قد أ ّدى الذي عليه) .رواه أمحد ()15369

 .2461هل حرص الصحابة  على هذا التوجيه النبوي؟

ابلتأكيد ،ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس ﷺ أنه قال« :إن كان وال ب ّد؛
1
ففيما بينك وبينه ،وال تغتب إمامك».
ووقع عمليا منهم هذا السلوك ،فعندما قيل ألسامة بن زيد  قبيل استشهاد
عثمان " :أال تدخل على عثمان  فتكلمه"؟! فقال " :أترون أين ال
أكلمه إال أمسعكم؟! وهللا لقد كلمته فيما بيين وبينه ،ما دون أن أفتتح أمراً ال
أحب أن أكون أول من فتحه" .رواه مسلم (.)2989

أمورا ختفى عن العامة؟
 .2462هل االثر السابق يفيد أبن احلاكم يعلم ً
ابلتأكيد ،فالعامة من الشعب ختفى عليهم الكثري من األمور يف سياسة
الدولة ،بعكس والة األمر ،ولذا فواجب إحسان الظن بوالة األمر يف كيفية
إدارهتم لشؤون البلد ،ومناصحتهم واالستفسار منهم ابلسر.
 - 1رواه سعيد بن منصور ()746
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 .2463ما الفرق بني النصيحة عن اإلنكار العلين؟

النصيحة هي تبيان اخلطأ للمخطئ وفق ضوابط التناصح ،وفيه األدب والسر،
وهذا واجب حتقيقه لكل مسلم ،ولو كان ويل األمر.
أما اإلنكار العلين ،فيكون على خطأ واقع يف اجملتمع ،بعي ًدا عن ذكر
األشخاص ،مثل التنبيه على خطورة الراب ،املعازف ،ما يقع يف بعض
الفضائيات من جتاوزات.

 .2464ما عاقبة عدم التفريق بني األمرين السابقني؟
عدم التفريق بينهما يف الواقع جيعل املسلم ينتقل من منهج السلف املبارك يف
حسن التعامل مع األخطاء وفق النظرة اهلدي النبوي ،إىل منهج اخلوارج
دمر الجتماع األمة.
امل ّ
 .2465ما أمثلة اإلنكار العلين على والة األمر؟
مثاله ما يُقال على املنابر ،أو يف الفضائيات ،أو يف وسائل التواصل احلديث؛
التويت ومثيالته ،وأخطرها ما يتحقق من بعضهم يف التجمعات العامة،
واملسريات الثورية.
 .2466قد يُقال :أبن اإلنكار العلين ثبتت مشروعيته مبا ثبت عن عمر  من
قومون) ،فما التوجيه هلذا؟
قول( :ف ّ
سندا ،اثنيا :على فرض صحته ،فيمكن القول:
أوال :هذا األثر ضعيف ً
 أن معناه وجوب اإلصالح وفق اهلدي الشرعي. أن التغيري ليس ابلتغيري الثوري أو التطاول العاطفي.أدب يف القول بغية اإلصالح ،وليس اإلهانة.
 أن (التقومي) يعين الت ّ826

 (التقومي) :سلوك للحال الطيب ،وليس ابلتكسري وتعليم الناس البذاءة. (فق ّوموين) كلمة تفيد اإلذن من ويل األمر ملن حوله من املستشارين من أهلاحل ّل والعقد ،وليس لكل فرد من العامة.
وتفرق ،تضيع
فقوموين) كلمة قيلت يف زمن أمن وترابط ،وليس يف موطن فتنة ّ
( ّمعها كلمة احلق وسبل النصح.
 مقولة( :فق ّوموين) قيلت أمام احلاكم ويف وجهه ،وليست خلفه ،ويف صفوفمن الغوغاء.
كرا فليغ ّريه بيده مث بلسانه ،فلماذا ال جيوز
 .2467أليس النيب ﷺ أمران مبن رأى من ً
اإلنكار العلين للحاكم لو أخطأ؟

صصها الرواايت الدالة على وجوب
هذا احلديث من األصول العامة اليت خت ّ
النصح ابخللوة مع احلاكم.

احلق السادس :الصرب على ظلم احلاكم
 .2468ما املقصود من هذا العنوان؟

يُقصد به أمهية الصرب على قرارات احلاكم ،ولو وقع فيها ظلم يف أموره
وأحكامه.

 .2469ما احلكم مع اإلنكار العلين والتس ّخط على احلاكم لو وقع منه ظلم
للرعية؟
اللِ بْ َن أَِيب أ َْو َىف َوُه َو
ت َعْب َد َّ
هذا ال جيوز ،فعن سعيد بن جهمان قال" :أَتَ ْي ُ
يد بْ ُن
ت َعلَْي ِه ،قَ َ
ت :أ ََان َسعِ ُ
ت؟ فَ ُق ْل ُ
ال ِيلَ :م ْن أَنْ َ
ص ِر ،فَ َسلَّ ْم ُ
وب الْبَ َ
َْحم ُج ُ
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ت :قَتَ لَْتهُ ْاأل ََزا ِرقَةُ ،قَ َ
ال :فَ َما فَ َع َل َوالِ ُد َك؟ قَ َ
ُمجْ َها َن ،قَ َ
ال :قُ ْل ُ
ال :لَ َع َن ا َّللُ
ول َِّ
ِ
ال:
ب النَّا ِر) ،قَ َ
اللُ ْاأل ََزا ِرقَةََ ،حدَّثَنَا َر ُس ُ
ْاألََزا ِرقَةَ ،لَ َع َن َّ
الل ( أ ََّهنُْم ك َال ُ
ال:
ال«:بَ ِل ْ
تْ :األََزا ِرقَةُ َو ْح َد ُه ْم ،أَِم ْ
ِج ُكلّ َها» .قَ َ
ِج ُكلّ َها؟ قَ َ
قُ ْل ُ
اخلََوار ُ
اخلََوار ُ
ِ
ال :فَتَنَاوَل ي ِدي فَغَمزها بِي ِدهِ
قُ ْل ُ ِ
َّاسَ ،ويَ ْف َع ُل هبِِ ْم ،قَ َ
َََ َ
َ َ
ت :فَإ َّن ال ّسْلطَا َن يَظْل ُم الن َ
ال« :وُْيك اي ابن ُمجها َن علَيك ِاب َّ ِ
ك
َغ ْمَزةً َش ِد َ
لس َواد ْاألَ ْعظَِمَ ،علَْي َ
يدةًُ ،مثَّ قَ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ِِ
لسو ِاد ْاأل َْعظَِم إِ ْن َكا َن ال ّسْلطَا ُن يسمع ِمْن َ ِِ
ِ
َخِ ْربهُ ِمبَا تَ ْعلَ ُم،
ك ،فَأْته ِيف بَْيته ،فَأ ْ
ََُْ
اب َّ َ
ت ِأبَ ْعلَم ِمْنهُ" .رواه أمحد (.)19415
كَ ،وإَِّال فَ َد ْعهُ ،فَِإن َ
فَِإ ْن قَبِ َل ِمْن َ
َّك لَ ْس َ َ
حنث من وقع عليه ظل ٌم من احلاكم ابلصرب؟
 .2470ملاذا ّ
ألنه متوقع على مع من يدير أطراف الدولة وينظر أبحوال رعاايها ،أنه قد
يقع منه حْيف يف بعض قراراته ،فلذا وجب الصرب على بعضها رعاية
بعيدا عن أمور اخلاصة.
ملصلحة أعظم وهي انتظام أمور العامة ً
 .2471أليس هذا من الرضا ابلذل واهلوان يف تقبّل الظلم؟
ال ،لكنه من حسن الرعاية والنظر لعاقبة األمور ملصلحة العامة ،بدال من
السعي لالنتقام وارادة التغيري ابلعواطف حلاجة خاصة ،واحتمال وقوع الشر
العام على اجملتمع.
 .2472ثبت يف احلديث( :أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) ،أليس
هذا دليل على مشروعية اإلنكار والنصح العلين للحاكم الظامل؟

ي احلاكم ،أي أمامه ،ودليله القول النبوي
نعم ،لكن بشرط أن يكون بني يد َ
وبعيدا عنه.
بكلمة( :عنده) ،أي بني يديه ،وليس بني الناس ً
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 .2473بعضهم يقول أن عدم السماح ابإلنكار العلين على احلاكم الظامل يع ّد من
التقديس له والغلو فيه..فما بيان هذا؟
من تقيّد ابهلدي النبوي فهو على اجلادة الصحيحة ،ولن يقع يف الغلو وال
التقديس للحاكم الظامل ،قال تعاىلَ {:وإِ ْن تُ ِطيعُوهُ َهتْتَ ُدوا} (النور )54:أي إن
تلتزموا هبدي النيب ﷺ فستكونون على اجلادة الصحيحة.

 .2474أليس عدم الثورة على احلاكم الظامل الفاجر يع ّد تعليم للشعب مبعيشة
فيها خنوع وذل..فما القول مع هذا؟
من مت ّسك ابهلدي النبوي فسيكون يف رفعة شأن عند هللا ،ومن شك أن النيب
ﷺ يوجهنا إىل الذل يف حياتنا فهذا على خطر عظيم فيما يعتقده.
يل األمر واجبة يف كل أمر وهني؟
 .2475هل طاعة و ّ
ال ،لقول النيب ﷺ( :ال طاعة يف معصية هللا ،إمنا الطاعة يف املعروف).

رواه

البخاري ( ،)7257ومسلم (.)1840

 .2476لو وقع احلاكم يف ظلم للرعية ،ماذا نفعل معه؟

واجب أوالً عدم التسّرع بفعل أي شيء إال بعد االستفسار من العلماء،
وعدم سبق العاطفة واآلراء الشخصية للحكم الشرعي.
ونعلم يقينًا أبن القوانني املتعلقة ابملصاحل الدنيوية لن يوافق عليها بعض الناس،
س مصاحلهم السياسية أو التجارية وغريها.
ألهنا مت ّ

 .2477لو قال قائل :ملاذا ال نك ّفر احلاكم الظامل املستبد الطاغية ،والذي أيخذ
أموال الناس ،ويضع من ال يستحق على رقاب الناس؟
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يكن ال ّرد على من يقول هذا الكالم ابآليت:
 هل هذا االستئثار أبمور الدنيا ،وفعل الكبائر جيعل من املسلم كافًرا ،إذا مليستحلّها؟
 هل هذا (التكفري) يكن تطبيقه على كل مسلم يظلم الناس يف حياهتم؟ .2478إذا تطاول احلاكم يف ظلمه ،إىل مىت ميكن الصرب على سوء أفعاله؟

هناية الصرب وفق ما قرره الشرع ،فعن أسيد بن حضري  أن رجال من
األنصار قال« :اي رسول هللا ،استعملت فالان ،ومل تستعملين»! فقال رسول
هللا ﷺ( :إنكم ستون بعدي أثرة ،فاصربوا حىت تلقوين على احلوض) .رواه
البخاري ( ،)3163ومسلم (.)1845

حث إىل الدفاع عن احلق ،وأن من دافع عن ماله فمات فهو
 .2479أليس شرعنا ّ
من الشهداء ،فلم ال ندافع عن املال العام ،وجور احلاكم؟
نعم ،وهذا ما قررته شريعتنا يف وجوب الدفاع عن احلق ،لكن هذا الدفاع
متعلق ابلظلم اخلاص ،ومن أمثلة الظلم اخلاص ص ّد من يتطاول على بيت
الشخص ،فواجب عليه شخصيًا الدفاع ولو ابملقاتلة عن عرضه وماله ونفسه!
لكن ما سبق بيانه يتناول احلديث عن عالقة واقعة خارج البيت؛ أي عن ظلم
حث له النيب ﷺ
عام ،وهو أمر بني الرعية عامة مع احلاكم ،وهذا الذي ّ
ابلصرب وحسن التعامل والتناصح مع ويل األمر ،رعاية للعواقب العامة.

 .2480الوصول إىل احلاكم للتناصح يع ّد حاليًا من األمور املتع ّذر حتقيقها ،فكيف
نتناصح مع احلاكم الظامل؟
متوقع تع ّذر الوصول إىل احلاكم ،هلذا فممكن توصيل النصح إىل من يُتوقع أن
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يكون قريبا من احلاكم من املستشارين أو الوزراء ،أو لنا اإلكثار من الدعاء
ابلغيب للحاكم ابلصالح وسداد احلال.
 .2481كيف ميكن للمظلوم من أخذ حقه من احلاكم الظامل؟
التوضيح وارد يف حديث ابن مسعود  قال :قال رسول هللا ﷺ( :إهنا
ستكون بعدي أثرة ،وأمور تنكروهنا!) قالوا« :اي رسول هللا ،كيف أتمر من
أدرك ذلك منا»؟ قال ﷺ( :تؤّدون احلق الذي عليكم ،وتسألون هللا الذي
لكم) .رواه البخاري ( ،)3603مسلم (.)1843
 .2482هل التقاضي القانون على أي مسؤول لو تطاول على حق أي مسلم يع ّد
من اخلروج عليه؟

ال ،فالتقاضي وهو تقدمي الدعاوى عند القضاء أمر مشروع ،ومعمول به يف
شريعتنا ،فيجوز للمسلم رفع الدعوى عند جهات االختصاص على أي
مسؤول ليستجع حقه املسلوب.

 .2483هناك من ال يرضى ابلصرب على ظلم احلاكم ،ويريد اجملاهرة ابإلنكار عليه،
فما التوجيه له؟
شتان بني من يريد إرجاع احلق لنفسه وفق القنوات القانونية املعلومة ،واليت مسح
هبا احلاكم أو املسؤول ،عن ذاك الذي ال يريد التقيّد بتوجيهات الشرع الداعية
للصرب خشية من وقوع مفسدة كبرية على األمة.
ويسعى لبث القالقل والفتنة بني اجملتمع ألجل حظ نفسه.
 .2484ما األمور اليت قد يكون فيها جور وظلم من احلاكم املسلم لرعاايه؟
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قد يكون فيه جور واستبداد يف تعيني بعض أقاربه يف املناصب ،أو يستحوذ
على جانب من أموال الدولة ،أو ال يعدل يف بعض أحكامه.
 .2485ما النظرة الشرعية هلذا اجلانب من التعامل مع احلاكم؟
عن أسيد بن حضري  :أن رجال من األنصار خال برسول هللا ﷺ ،فقال:
«أال تستعملين كما استعملت فالان؟ فقال ﷺ ( :إنكم ستلقون بعدي أثرة،
فاصربوا حىت تلقوين على احلوض) .رواه البخاري ( ،)3792ومسلم (.)1845
 .2486هل حرص الصحابة  على الصرب مع الوالة الظلمة؟
خريا
نعم ،فهذا ابن عمر  حينما بُويع ليزيد بن معاوية قال« :إن كان ً
1
شكران ،وإن كان بالء صربان».
 .2487ما القول بثورة عبد هللا بن الزبري  على الدولة األموية؟
ابن الزبري  مل يقم أبي ثورة على بين أمية! فكتب التاريخ تبني أن اخلليفة
معاوية بن يزيد ترك اخلالفة بعده ،ومل يكن هناك من وايل ،فتقلّدها ابن
الزبري يف العراق واحلجاز واليمن ،مث صارت املقتلة بينه وبني عبد امللك.
 .2488كيف اثر احلسني  على اخلليفة يزيد ،وأراد خلعه؟
مل يكن األمر هكذا ،فاحلسني  مل يبايع ليزيد ابتداء ،وكذا بعض أهل العراق
مل يفعلوا ،فذهب احلسني  لينظر فيما يكون من أمر ،وهلذا مل يكن معه
جيش للقتال ومل يتوجه إىل الشام ،إمنا كان جمتهدا يف رأيه ،ومل يتابعه الصحابة
 الذين كانوا يف مكة واملدينة.
 - 1العقد الفريد ()309 /5
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 .2489هل استمر احلسني  ملا خرج ألجله؟

ملا علم احلسني  خبذالن أهل الكوفة له ،ترك األمر الذي خرج ألجله ،مث
أراد التوجه ليزيد ،لكنه ُمنع من هذا بسبب اجليش الذي أسره ،مث وقعت املقتلة
عليه ،وحتققت له الشهادة .

 .2490هل كان العلماء حيثّون الناس ابلصرب على جور الوالة ،أو اخلروج عليهم؟

نعم ،بل ُيثّوهنم على التعقل والصرب ،فعن عمرو بن يزيد قال :مسعت
احلسن البصري أايم يزيد بن املهلب ،يقول وأاته رهط ،فأمرهم أن يلزموا
بيوهتم ،ويغلقوا عليهم أبواهبم ،مث قال رمحه هللا « :وهللا ،لو أن الناس إذا
ابتلوا من قبل سلطاهنم صربوا ،ما لبثوا أن يرفع هللا عز وجل ذلك عنهم،
وذلك أهنم يفزعون إىل السيف فيُوكلون إليه ،ووهللا ،ما جاؤوا بيوم خري
قط» مث قرأ قوله تعاىل{:وَمتَّ ِ
ِ ِ
يل ِمبَا
ك ْ
ت َربِّ َ
َ ْ
ت َكل َم ُ
احلُ ْس َىن َعلَى بَِين إ ْسَرائ َ
شو َن}(األعراف)137 :
صنَ ُع فِْر َع ْو ُن َوقَ ْوُمهُ َوَما َكانُوا يَ ْع ِر ُ
ص َربُوا َوَد َّم ْرَان َما َكا َن يَ ْ
َ

 .2491ما أسباب جور احلكام؟

ِ
ك
لعله من ظلم وجور الرعية فتسلّط عليهم احلاكم الظامل ،قال تعاىلَ {:وَك َذل َ
ِِ
ضا ِمبَا كانُوا يَ ْك ِسبُو َن}(األنعام.)129:
ني بَ ْع ً
ض الظَّالم َ
نُ َوِّيل بَ ْع َ

 .2492ماذا نفعل حىت يرفع هللا نقمة احلاكم الظامل عن البالد والعباد؟
علينا حبسن العمل الصاحل والتوبة ،قال احلسن البصري « :اعلم -عافاك
هللا -أن جور السلطان نقمة من نقم هللا تعاىل ،ونقم هللا ال تالقى
ابلسيوف ،وإمنا تتقى وتستدفع ابلدعاء والتوبة واإلانبة واإلقالع من
الذنوب ..إن نقم هللا مىت لقيت ابلسيوف كانت هي أقطع ،ولقد حدثت
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أن قائال قال للحجاج :إنك تفعل أبمة رسول هللا كيت وكيت» فقال:
أجل ،إمنا أان نقمة على أهل العراق ملا أحدثوا يف دينهم ما أحدثوا وتركوا من
1
شرائع نبيهم ما تركوا».

 - 1آداب احلسن البصري البن اجلوزي (ص)119:
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املبحث الرابع:

واجبات ويل األمر

 .2493ما املقصود ابلواجبات؟
يُقصد هبا األمور الواجب على ويل األمر حتقيقها للشعب.
 .2494ما أهم الواجبات اليت ينبغي على ويل األمر حتقيقها واحلفاظ عليها؟
من تلك األمور املهم مراعاهتا للرعية ما أييت:
 /1إقامة الدين
 /2أداء األماانت.
 /3محاية البلد والرعية والدفاع عنهم.

الواجب األول :إقامة الدين
 .2495ماذا يُقصد من هذا العنوان؟
يقصد رعاية شرع هللا وتطبيقه يف البالد وبني العباد.
 .2496ما دليل هذا الواجب على ويل األمر؟
َّ ِ
ص َالةَ َوآتَ ُوا َّ
ين إِ ْن َم َّكنَّا ُه ْم ِيف ْاألَْر ِ
ض أَقَا ُموا ال َّ
الزَكاةَ
دليله قول هللا تعاىل{:الذ َ
وأَمروا ِابلْمعر ِ
ك ِر َوَِّللِ َعاقِبَةُ ْاألُُموِر}(احلج.)41:
وف َوَهنَْوا َع ِن الْ ُمْن َ
َ َُ َ ُْ
 .2497ما أمهية حتقيق هذا الواجب؟
مثرته تظهر ابنتشار العدل واألمن ،ويظهر اإلنصاف من الظامل للمظلوم.
 .2498هل من رعاية الدين منع األفكار الباطلة من االنتشار؟
نعم ،إذ تلويث عقول الناس وقلوهبم ابألفكار املخالفة للشرع من األمور اليت
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ُيرص عليها أعداء الدين ،من خالل الكتب أو املرئيات ،هلذا واجب
االهتمام بتنقية اجملتمع منها.
الواجب الثان :أداء األماانت
 .2499ماذا يقصد أبداء األماانت؟
يقصد هبا رعاية الوالايت واملناصب ،وحفظ أموال الدولة.
 .2500كيف ميكن حتقيق األمانة يف املناصب؟
يتحقق بتولية اإلنسان املناسب يف املوضع املناسب له.
 .2501هل حرص النيب ﷺ على هذا اجلانب؟

نعم ،ومن أوضح األدلة على حتقيقه لذلك ،أنه حينما تسلّم مفاتيح الكعبة
من بين شيبة طلبها منه العباس  ،ليجمع له بني سقاية احلاج وسدانة
اللَ َأيْ ُمُرُك ْم أَ ْن تُ َؤّدوا ْاألََما َان ِت إِ َىل أ َْهلِ َها َوإِ َذا
البيت ،فأنزل هللا تعاىل{:إِ َّن َّ
اللَ َكا َن
اللَ نِعِ َّما يَعِظُ ُك ْم بِِه إِ َّن َّ
ني النَّا ِس أَ ْن َْحت ُك ُموا ِابلْ َع ْد ِل إِ َّن َّ
َح َك ْمتُ ْم بَْ َ
َِمسيعا ب ِ
ص ًريا}(النساء )58:فأرجعها النيب ﷺ لبين شيبة.
ً َ

 .2502اختيار العامل املناسب ،هل فيه عون للحاكم يف رعاية البلد؟
يل منكم عمال فأراد
نعم ،وهذا من توفيق هللا له ،كما قال النيب ﷺ ":من و َ
هللا به خريا جعل له وزيرا صاحلا ،إن نسي ذكره ،وإن ذكر أعانه" .رواه النسائي
(.)4204

 .2503ما أبرز الصفات اليت ينبغي أن يتحلّى هبا من يستعملهم احلاكم؟
من أبرز صفاهتم:
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 القوة :لتعينه يف حسن إدارة العمل الذي بني يديه. األمانة :وهذه ترجع إىل وجود اخلشية من هللا فيه ،وأن يتقي هللا فيما يعمل. العلم يف التولية :وهذا يعين وجود املؤهالت العلمية اليت تعينه يف حسن رعايةاملهمة.
اك َخلِي َفةً ِيف ْاألَْر ِ
ني
ود إِ َّان َج َع ْلنَ َ
 العدل :لقول هللا تعاىلَ {:اي َد ُاو ُاح ُك ْم بَْ َ
ض فَ ْ
ك عن سبِ ِيل ا َّللِ إِ َّن الَّ ِذين ي ِ
ِ
النَّ ِ
ضلّو َن َع ْن َسبِ ِيل
ََ
اس ِاب ْحلَِّق َوَال تَتَّبِ ِع ا ْهلََوى فَيُضلَّ َ َ ْ َ
َِّ
ِ ِ
احلِسا ِ
ب} (ص.)26:
الل َهلُْم َع َذ ٌ
اب َشدي ٌد مبَا نَ ُسوا يَ ْوَم ْ َ
 البصرية :ويراد هبا الفطنة وجودة الرأي يف العمل املناط به ،وسرعة البديهة يفاختاذ القرارات املناسبة.
 .2504ماذا جيب على احلاكم بشأن أموال الدولة؟
واجب عليه احملافظة عليها ،ووضعها فيما ينفع البالد والعباد.
 .2505مباذا أوصاان هللا مجيعا يف هذا اجلانب؟
ِ ِ
ِ
ض ُك ْم بَ ْع ً
قال تعاىل{:فَِإ ْن أ َِم َن بَ ْع ُ
ضا فَ ْليُ َؤّد الَّذي ْاؤُمت َن أََمانَتَهُ َولْيَ ت َِّق ا َّللَ
َربَّهُ}(البقرة.)283:
 .2506هل هناك من وعيد بشأن أكل احلاكم ألموال الناس ابلباطل؟
نعم ،قال النيب ﷺ( :من أخذ أموال الناس يريد أداءها ّأداها هللا عنه ،ومن
أخذها يريد إتالفها أتلفه هللا) .رواه البخاري (.)2387

الواجب الثالث :الدفاع عن العباد والبالد
 .2507ماذا يُقصد هبذا العنوان؟
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يقصد به أن من واجبات احلاكم محاية احلدود ،والعمل على استتباب
األمن.
 .2508ما أثر حتقيق هذا اجلانب يف البالد من احلاكم؟
يظهر أثره العظيم من خالل انصراف الناس إىل معايشهم ،وانتشارهم يف
األسفار آمنني ،مع حسن عبادهتم لرهبم بكل طمأنينة يف بالدهم ،وحتقق
اقتصاد كرمي يف بلدهم.
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املبحث اخلامس:

اخلروج على احلاكم

1

 .2509ماذا يُقصد من هذا العنوان؟
يُقصد به بيان احلكم الشرعي يف قضية حماولة االنقالب والثورة للخروج على
احلاكم ،وإرادة تغيريه ِبخر ،ومىت جيوز شرعا فعل هذا للمسلمني.
 .2510ما الفرق بني مصطلحات :ثورة ،انقالب ،مترد ،عصيان؟
كلها تد ّل على أمر واحد ،وهو عدم صرب الرعية على حال وقرارات احلاكم،
والسعي لتغيريه ،ألسباب يروهنا فيه.
 .2511ما أمهية دراسة هذا املوضوع شرعيا؟
تظهر أمهيته من خالل النظر شرعيا إىل اآليت:
 عواقب تغيري احلاكم ،والسعي من بعض املسلمني للثورة عليه. جهالة طائفة من املسلمني يف مىت يُشرع السعي لتغيري احلاكم. تقليد شباب األمة ألحوال الغرب يف الثورات واملظاهرات. نقص التأصيل الشرعي ملا يتعلق بسياسة األمور. .2512هل األمر من األمهية مبكان أن يتم احلديث عنه؟
نعم ،ألن الدعوة للثورات واخلروج على الوالة له شأنه اخلطري وشره املستطري
وقل من خرج على إمام ذي سلطان إال كان ما تولد
الحقا ،قال ابن تيميةَّ " :
( - 1احلكم بغري ما أنزل هللا وأصول التكفري يف ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف األمة) ،خلالد بن علي العنربي
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على فعله من الشر ،أعظم مما تولَّد من اخلري."...
فإذا كان هذا مآل اخلارج ،وإن كان قصده حسنًا ،وال يريد إال اخلري وإصالح
2
األوضاع ،فكيف جيوز اخلروج ؟
1

 .2513من أين أتى الوصف مبصطلح (اخلروج)؟
ورد مبا قاله النيب ﷺ عندما تطاول عليه رجل عند تقسيم الغنائم ،فقال:
"اعدل اي حممد!" ،ويف رواية" :اتق هللا اي حممد!" فقال فيه النيب ﷺ( :إنه
خيرج من ِضْئ ِ
ضئ هذا الرجل من ُيقر أحدكم صالته عند صالته.)..
فحكم النيب ﷺ عليه أبنه رأس اخلوارج .رواه ابن ماجه (.)172
 .2514هل قرر العلماء احلكم السابق على من تطاول على النيب ﷺ؟

ذم اخلوارج وصفاهتم،
نعم ،ذكر علماءُ احلديث هذا احلديث يف أول أبواب ّ
أذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر:
(من تَ َرَك قتال اخلوارج
ذكر هذا احلديث يف أول اببَ :
• اإلمام البخاريَ :
ّ
ناس عنه).
ينفر ال ُ
للتَّأَلف ،وأن ال َ
(ذكر اخلوارج وص ِ
• االمام النووي :ذكره يف أول اببِ :
فاهتم).
• االمام البغوي :ذكره يف ابب( :قتال اخلوارج وامللحدين).
ُ
• أبو نعيم األصبهاين رمحه هللا :ذكره يف أول ابب( :أصل اخلوارج وصفاهتم).

لف ألصول أهل السنة واجلماعة؟
 .2515هل اخلروج على والة األمر خما ٌ
نعم ،وهذا متواتر يف كتبهم العقدية.

 - 1منهاج السنة ()241/2
 - 2اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،لعبدهللا بن عمر الدميجي (ص)499 :
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 .2516ما القاعدة اليت وضعها بعض العلماء يف هذا اجلانب؟

قال اإلمام الطحاوي« :وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أموران ،وإن جاروا،
وال ندعوا عليهم ،وال ننزع يدا من طاعتهم ،ونرى طاعتهم من طاعة هللا عز
1
وجل فريضة ،ما مل أيمروا مبعصية ،وندعو هلم ابلصالح واملعافاة».

 .2517ما حكم الثورة على ويل األمر املسلم لو كان مستب ًدا ظاملا؟
حمرم ،إذ واجب الصرب على حالة احلاكم اجلائر.
هذا ٌ

 .2518احلاكم املستبد والظلم للرعية ،أو القتل فيهم..هل هذا يقتضي تكفريه؟
ال ،فهذه كلها معاصي ،فيها الكبائر والصغائر ،وال ُيكم بكفره إال
ابجتماع العلماء ،حينما يتبني هلم استحالل ما قال ،وال يتحقق احلكم فيه
ألفراد املسلمني ليقرر كفر الوالة.
حث نبوي بكيفية التعامل مع أفعال احلاكم اجلائرة؟
 .2519هل ورد ٌ
نعم ،قال النيب ﷺ( :على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ،إال
أن يُؤمر مبعصية ،فإن أمر بعصية فال مسع وال طاعة) .رواه مسلم ()1839
ري من اخلروج عليهم؟
 .2520هل الصرب على ظلم الوالة خ ٌ
نعم ،قال احلسن البصري يف األمراء« :وهللا ال يستقيم الدين إال هبم؛ وإن
جاروا وظلموا ،وهللا ملا يصلح هللا هبم أكثر مما يفسدون مع أن طاعتهم
2
لغبطة ،وإن فرقتهم لكفر».
 - 1شرح الطحاوية (ص )11:للطحاوي
 - 2جامع العلوم واحلكم (ص)294 :
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 .2521هل جيوز االنقالب أو اخلروج على احلاكم املسلم العاصي؟

ال جيوز ،فعن عبد هللا بن عمر  قال مسعت رسول هللا ﷺ يقول( :من
يدا من طاعة لقي هللا يوم القيامة ال ُحجة له ،ومن مات وليس يف
خلع ً
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) .رواه مسلم (.)1851
وقال النووي" :وأما اخلروج عليهم (يعين األئمة) وقتاهلم فحرام إبمجاع
1
املسلمني وإن كانوا فسقة ظاملني".

 .2522مىت ميكن اخلروج والثورة على احلاكم لتغيريه؟
يكن وفق ما اشتطه الشرع ،يف حديث عبادة بن الصامت  قال النيب
ك ْم من هللا فيه بُْرَها ٌن) .رواه البخاري
احا ِعْن َد ُ
ﷺ( :إال أَن تَ َرْوا ُك ْفًرا بَ َو ً
( ،)7055ومسلم (.)1709

 .2523لو أمكن توضيح الشروط املعينة لتغيري احلاكم؟
نعم ،إذا حتققت الشروط اآلتية:
 /1ظهور الكفر الصريح فيه.
 /2حكم العلماء بكفر احلاكم.
 /3القدرة على تغيري احلاكم.
 /4أال جيّر التغيري بسبب الفساد إىل مفاسد أعظم على الناس الح ًقا.
 .2524أين الدليل على هذا احلكم؟
ورد عن عبادة بن الصامت  قال" :دعاان النيب ﷺ ،فبايعناهُ ،فقال فيما
لسمع والطاعة يف َمْن َش ِطنَا َوَمكَْرِهنَاَ ،وعُ ْس ِرَان
أَ َخ َذ علينا :أن ابيعنا َعلَى ا َّ
 - 1شرح صحيح مسلم للنووي ()229/12
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احا ِعْن َد ُك ْم
َويُ ْس ِرَانَ ،وأَثََرةً علينا ،وأن ال نُنَا ِز َ
عا ْ
ألمَر أَ ْهلَهُ إال أَن تَ َرْوا ُك ْفًرا بَ َو ً
من هللا فيه بُْرَها ٌن" .رواه البخاري ( ،)7055ومسلم (.)1709
ول
ع ْاأل َْمَر أَ ْهلَهَُ ،و َعلَى أَ ْن نَ ُق َ
ويف روايةَ " :و َعلَى أَثََرةٍ َعلَْي نَاَ ،و َعلَى أَ ْن َال نُنَا ِز َ
اف ِيف هللاِ لَ ْوَمةَ َالئٍِم " .رواه مسلم (.)1709
ِاب ْحلَِّق أَيْنَ َما ُكنَّاَ ،ال َنَ ُ
بواحا)؟
كفرا ً
 .2525ما املقصود جبملة ( تروا ً

(الرؤية) :هنا مبعين العلم ،يعين إما أن تراه بعينك ،وإما أن يكون هناك عل ًما
يقينيا بوقوعه.
كفرا) :وقع منه األمر الذي فيه كفر.
( ً
احا) :أي صرُيًا ،ال ُيتمل التأويل.
(بو ً

 .2526من الذي له القدرة ابحلكم على تكفري اإلنسان؟
ممكن هذا للعلماء جمتمعني لتقرير هذا.
 .2527هل احلكم بتكفري املسلم من اخلطورة مبكان يف شرعنا؟
نعم ،قال النيب ﷺ( :أيا أمرئ قال ألخيه اي كافر ،فقد َابء هبا أحدمها ،إن
كان كما قال ،وإال رجعت عليه) .رواه مسلم (.)60
 .2528احلكم ابلكفر ،هل يشمل كل معصية وقع فيها املسلم؟
ال ،فرمي حكم التكفري على كل مسلم عاصي من منهج اخلوارج.
 .2529بعضهم يذهب إىل تكفري احلاكم لو وقع يف أي ظلم أو خمالفة للشرع ،مث
يدعو للثورة عليه ،فما القول يف هذا؟
هذا خمالف للهدي النبوي وفيه تناقض للواقع ،وبيان هذا:
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 /1خمالف للهدي النبوي :حلديث عوف بن مالك األشجعي  عن
رسول هللا ﷺ قال ":خيار أئمتكم الذين ُيبوهنم وُيبونكم ،وتصلّون
عليه ويصلون عليكم ،وشرار أئمتكم الذي تبغضوهنم ويبغضونكم،
وتلعنوهنم ويلعنونكم) .قلنا« :اي رسول هللا ،أفال ننابذهم عند ذلك»؟
قال ﷺ( :ال ،ما أقاموا فيكم الصالة ،ال ما أقاموا فيكم الصالة ،أال
من ويل عليه و ٍال فرآه أييت شيئا من معصية هللا فليكره ما أييت من
معصية هللا ،وال ينزعن يدا من طاعة".
 /2مناقض للواقع :ألن من يق ّدم قوله على احلاكم نراه ال يستطيع إنزاله
على نفسه أو والديه ،لو وقع من أي طرف معصية أو ظلم يف حياته،
ليحكم عليه ابلكفر.
رواه مسلم (.)1855

 .2530الظلم واالستحواذ على ثروات البلد ،هل هذا عذر يف اخلروج عليه؟
ال ،فعن ابن مسعود  أن رسول هللا ﷺ قال( :إهنا ستكون بعدى أَثَرة ،
وأمورٌ تُ ِ
نكروهنا! قالوا :اي رسول هللا فما أت ُم ُران ؟ قال ":تؤّدون احلق الذي
عليكم ،وتسألون هللا الذي لكم)  .رواه البخاري ( ،)3603مسلم (.)1843
 .2531ماذا قال العلماء يف توضيح هذا احلديث؟
قال اإلمام النووي -كما يف شرح مسلم على هذا احلديث« -فيه احلث
على السمع والطاعة ،وإن كان املتويل ظاملا عسوفا ،فيُعطى َّ
حقه من
ِ
الطاعة ،وال ُخيرج عليه وال ُخيلع ،بل يُتضرع إىل هللا تعاىل يف كشف أذاهُ
شِّره وإصالحه» .شرح النووي على صحيح مسلم ()317 /6
ودفع َ
 .2532ما أقوال العلماء يف مسألة اخلروج على احلاكم املسلم لو وقع يف الظلم؟
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من أقوال العلماء:
وج عليه ألحد من
ُيل قت ُ
ال ال ّسْلطَان وال اخلر ُ
 /1اإلمام أمحد بن حنبل" :وال ّ
1
السنة والطريق".
النَّاس ،فمن فعل ذلك فهو ُمبتدع على غري ّ
ُيل قتال السلطان واخلروج عليه -وإن جاروا،-
 /2قال اإلمام ال َ ْربَهباري" :وال ّ
بدا حبشياً)،
وذلك قول رسول هللا ﷺ أليب ذر  ":اصرب ،وإن كان ع ً
وقوله ﷺ لألنصار(:اصربوا حىت تلقوين على احلوض) .وليس من السنة
2
قتال السلطان ،فإن فيه فساد الدين والدنيا".
روج عليهم -يعين :األئمة -وقتاهلم فحرام
 /3قال اإلمام النووي" :وأ َّما اخل ُ
3
إبمجاع املسلمني ،وإن كانوا فَس َقة ظاملني".
َ
ِ
ِ
ور م ْن مذهب أهل ال ّسنَّة أهنم ال يرون
 /4قال ابن تيمية" :وهلذا كان ُ
املشه ُ
ت على
اخلروج على األَئمة وقتاهلم ابلسيف وإن كان فيهم ظُلم ،كما دلَّ ْ
4
اديث الصحيحة املستفيضةُ عن النَّيب ﷺ".
ذلك األَح ُ
 .2533ما األساس الذي يُبىن عليه أمر اخلروج على الوالة الظلمة؟
أساسه إدراك املصلحة وحتصيل اخلري.
 .2534ما أساس رد األحاديث الصحيحة املتعلقة بعدم اخلروج؟
هذا من أفعال اخلوارج يف رّد األحاديث الصحيحة إن مل توافق هواهم
وشهوهتم ،وُياولون الطعن فيها ،وهذا من مسلكهم قدياً وحديثاً.
 - 1شرح االعتقاد لاللكائي ()161-160/1
 - 2شرح السنة ()58
 - 3شرح النووي على مسلم ()229/12
 - 4منهاج السنة النبوية ()391/3
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 .2535ماذا قال العلماء يف الرا ّد لألحاديث اليت ختالف أفكاره؟

قال ابن تيمية عن اخلوارج إذا مل يعقلوا األحاديث" :فيطعنون اترة يف
اإلسناد ،واترة يف املنت ،وإال فهم ليسوا متبعني وال مؤمتني حبقيقة السنة اليت
1
جاء هبا الرسول ﷺ ،بل وال حبقيقة القرآن".

 .2536ما الوسائل احلديثة للطعن وإظهار معايب والة األمر؟

من ذلك ما يكون يف الصحف أو املنابر أو وسائل التواصل أو املدوانت،
وُيتج أصحاهبا أنه من ابب التعبري عن الرأي ،وهذا غري صحيح شرعا.

 .2537هل منع التعبري عن الرأي مسلك غري حضاري ،وفيه إقصاء للرأي؟
التعبري عن الرأي واجب ضبطه بضوابط الشرع ،وليس وفق ما يهواه املتكلم ،بل
ليس كل رأي واجب احتامه ،فالقول املخالف للشرع ال كرامة له ،وواجب منع
انتشاره بني الناس.
ث ملنع اآلراء املخالفة؟
 .2538هل هناك من دليل حي ّ
نعم ،مثلما فعل عمر  مع رجل يقال له صبيغ بن عسل ،وقصته من
أشهر القضااي ،فانه بلغه أنه يسأل عن متشابه القرآن ويقدمه بني الناس،
حىت رآه عمر  ،فسأل عمر  عن الذارايت ذروا ،فقال :ما امسك؟
قال عبدهللا صبيغ .فقال :وأان عبدهللا عمر ،وضربه الضرب الشديد.
وكان ابن عباس اذا أحلّ عليه رجل يف مسألة من هذا اجلنس ،يقول :ما
أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ!
 - 1جمموع الفتاوى ()73 /19
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وهذا ألهنم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة ،ال االستشاد واالستفهام.
 .2539هل يكون اخلروج على احلاكم فقط ابلسالح؟
ال ،فحمل السالح البد أن يسبقه القول ،مث التهييج للعامة ،فتثور العواطف
ويظهر الفعل ،وبعد التمادي ابألقوال جند الرفع للسالح ،مث سفك الدماء.
 .2540هل قرر العلماء هذه القضية يف مسألة اخلروج؟
نعم ،قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا« :وأما الواقع ،فإان نعلم علم اليقني،
أن اخلروج ابلسيف فرع عن اخلروج ابللسان والقول ،ألن الناس مل خيرجوا
على اإلمام مبجرد ِ
أخذ السيف ،ال بد أن يكون توطئة ومتهيد :قدح يف
األئمة ،وست حملاسنهم ،مث متتلئ القلوب غيظًا وحق ًدا ،وحينئِ ٍذ ُيصل
1
البالء».
 .2541هل اخلروج املقصود ابلنصوص الشرعية هو فقط ما يكون ابلسالح؟
ُسئل الشيخ صاحل الفوزان :هل اخلروج على األئمة يكون ابلسيف فقط ،أم
يدخل يف ذلك الطعن فيهم ،وحتريض الناس على منابذهتم والتظاهر ضدهم؟
فأجاب« :ذكران هذا لكم ،قلنا :اخلروج على األئمة يكون ابخلروج عليهم
ابلسيف ،وهذا أشد اخلروج ،ويكون ابلكالم :بسبِّهم ،وشتمهم ،والكالم
فيهم يف اجملالس ،وعلى املنابر ،هذا يهيِّج الناس وُيثهم على اخلروج على
2
ويل األمر ،ويُنَ ِّقص قدر الوالة عندهم ،هذا خروج ،فالكالم خروج ،نعم".
 - 1من تعليقه على رسالة اإلمام الشوكاين« :رفع األساطني يف حكم االتصال ابلسالطني (الشريط /٢ :أ )
 -2حماضرة للشيخ مبسجد امللك فهد ابلطائف بتاريخ  1415-3-3ه  ،بعنوان( :صور اخلروج على األئمة).
847

 .2542هل يع ّد ذكر أخطاء احلاكم من التهييج واإلاثرة للتحريض ابخلروج؟

نعم ،ودليله ما ورد عن هالل بن أيب محيد قال :مسعت عبد هللا بن عكيم
بدا بعد عثمان»! فقيل له :اي أاب معبد ،أ َو
يقول« :ال أُعني على دم خليفة أ ً
1
عوان على دمه».
ت على دمه؟ فيقول« :إين أَعُ ّد ِذ ْكر مساويه ً
َ
أعْن َ

 .2543حنن يف عصر الكلمة ،وواجب التناصح بنشر األخطاء لتحقيق
اإلصالح ،فما املانع من هذا مع كل مسؤول يف البلد؟
ُسئ َل العالمة عبدالعزيز الراجحي حفظه هللا :هل اخلروج على احلكام يكون
كمن ينتقد الظلم مثالً ،أو من
ابلسيف فقط ،أم يكون ابللسان ً
أيضا؟ َ
يطالب بتغيري املنكرات عالنيةً عن طريق اإلعالم والقنوات الفضائية؟
فأجاب« :نعم ،اخلروج على الوالة يكون ابلقتال وابلسيف ،ويكون أيضاً
بذكر املعايب ونشرها يف الصحف ،أو فوق املنابر ،أو يف اإلنتنت؛ يف
الشبكة أو غريها؛ ألن ذكر املعايب هذه تبغِّض الناس يف احلُ ّكام ،مث تكون
سببًا يف اخلروج عليهم.
أمري املؤمنني عثمان  ملا خرج عليه (الثوار) نشروا معايبه أوالً بني الناس،
وقالوا :إنه خالف الشيخني الذين قبله أبو بك ٍر وعمر ،وخالفهما يف
وقرب أولياءه،
التكبري ،وأخذ الزكاة على اخليل ،وأمتَّ الصالة يف السفرّ ،
وأعطاهم الوالايت ..فجعلوا ينشروهنا ،فاجتمع (الثوار) ،مث أحاطوا ببيته
وقتلوه.
شر املعايب ،هذا نوعٌ من اخلروج ،فإذا نُشرت
فال جيوز لإلنسان أن ين َ
 - 1طبقات ابن سعد ()58 /3
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املعايب -معايب احلُكام والوالة -على املنابر ،ويف الصحف ،واجملالت ،ويف
أبغض الناس الوالة وألَّبوهم عليهم ،فخرج الناس
الشبكة املعلوماتية،
َ
1
عليهم».
 .2544أليس ما سبق بيانه يع ّد من الغلو والتقديس يف تعظيم احلاكم ،كأنه هناك
اعتقاد بعصمته وأنه ال خيطئ؟

ال ،لكنه يع ّد حسن تعامل وداللة بصرية وحكمة مع ما قد يقع مستقبال
بسبب اإلاثرة لعواطف العامة بشحن القلوب ابحلقد والكراهية على والة
األمر ،ولنتذكر أبن عدم اخلوض أبخطاء الوالة علنا بني العامة ال ينع من
بياهنا ملن يكنه أن يبلغ احلاكم ابألخطاء بني يديه ،إن مل نتمكن من
الوقوف بني يدي احلاكم ملناصحته.

 .2545كيف ميكن مناصحة احلاكم ،مع تعذر الوصول عليه؟
يكن توصيل املناصحة له من خالل وزرائه أو املستشارين حوله ،ومع هذا
فهناك الدعاء له دائما ابخلري واهلداية.

 - 1شرح املختار يف أصول السنة ،للراجحي (ص)289 :
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املبحث السادس:

احلاكم املتغلّب على احلكم
 .2546ما املقصود من هذا العنوان؟
يُقصد به العمل مع من تغلّب على احلاكم املوجود ليكون هو بدال عنه.
 .2547ماذا يطلق على مثل هذا يف الزمن املعاصر؟
يُطلق عليه أوصاف :االنقالب ،التغلّب ،الثورة ،التغيري ،التسليم السلمي،
انتقال السلطة.
 .2548ما الداللة على تغلّب احلاكم اجلديد على احلاكم السابق؟

يكن احلكم له ابلتغلب حينما يقوم بتنحية احلاكم السابق ،مث تكون له
القوة يف البلد؛ مثل أن يكون معه السالح والقوة العسكرية والتوجيه على
مؤسسات الدولة الرئيسة.

 .2549من تغلّب يف بلد ،وأصبح هو احلاكم اجلديد ،وعزل احلاكم السابق،

فهل واجب اخلروج عليه؟
ال ،فليس هذا من هدي سلف األمة ،إذ مل يُعرف عنهم أهنم أرجعوا ح ّق بين
أمية بعد تغلّب بين العباس عليهم.
قال ابن حجر" :وقد أمجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلّب
1
واجلهاد معه ،وأ ّن طاعته خري من اخلروج عليه".

النيب ﷺ( :ستون بعدي أُموراً تنكروهنا).
 - 1فتح الباري ( ) 5 /13كتاب الفنت ،ابب قول ّ
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 .2550أليس إرجاع احلقوق ألصحاهبا من األمور الواجبة؟

نعم هذا صحيح ،لكن ال نتمسك هبذه املقدمة لنصل إىل نتيجة خاطئة!
فعلينا النظر بكل وضوح إىل قضية أعظم وأعم على املسلمني؛ وهي حفظ
دماء الناس ،وهو أوجب من النظر إىل حق شخص واحد ،فالقضية متعلقة
بقضية مراعاة املصلحة العامة ،ودرء املفسدة يف مصاحلهم ،ووجود اجتماع
الناس ومؤسساهتا أوجب ابلتأكيد من نصرة شخص معني لنرجعه للحكم.

 .2551هل التغلّب الصحيح يتحقق إذا متت املبايعة من اجلميع للحاكم اجلديد؟
هذا كالم لن يتحقق واقعياً ،ألنه هو خمالف للواقع العملي ،فليس يف أي
زمن حاكم يوافقه مجيع شعبه! لكن احلكم لألغلب من الشعب ،وملن تكون
بيده أسلحة الدولة ،ووالء هيئات الدولة.
وإما بقهره
قال ابن تيمية" :والقدرة على سياسة الناسّ ،إما بطاعتهم لهّ ،
هلم ،فمىت صار قادراً على سياستهم بطاعتهم أو بقهره ،فهو ذو سلطان
1
مطاع إذا أمر بطاعة هللا".
 .2552ما أقوال سلف األمة يف قضية التغلّب؟
تواتر القول عنهم يف احلرص على دماء املسلمني واالجتماع مع من تغلب
كل
على احلكم ،روى البيهقي ،عن حرملة ،قال" :مسعت الشافعي يقولّ :
يسمى خليفة وجيمع الناس عليه ،فهو
من غلب على اخلالفة ابلسيف ّ
حىت ّ
2
خليفة".
السنّة ( )538 -529 /1بطالن مزاعم ابن املط ّهر عن بيعة أيب بكر.
 - 1منهاج ُ
علي أهل القبلة.
 - 2مناقب الشافعي للبيهقي (  )448 /1ابب ما يؤثر عنه يف قتال أمري املؤمنني ّ
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يف رواية عبدوس بن مالك العطار عن أمحد بن حنبل قال" :ومن غلب
ُيل ألحد يؤمن
عليهم ابلسيف ّ
حىت صار خليفة ومسّي أمري املؤمنني ،فال ّ
1
ابهلل واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إماماًّ ،براً كان أو فاجراً".
وقال اإلمام أمحد" :والسمع والطاعة لألئمة وأمري املؤمنني الرب والفاجر ،ومن
ويل اخلالفة ،واجتمع الناس عليه ورضوا به ،وم ّن عليهم ابلسيف حىت صار
خليفة ومسي أمري

املؤمنني".

2

ث العلماء على نصرة احلاكم املخلوع؟
 .2553ملاذا مل حي ّ
ألهنم نظروا إىل املصلحة العامة ،وحفظ دماء املسلمني من التقاتل ،وثبات
األمان يف البالد ،وعدم تعطيل مصاحل وأشغال الناس ،وهذا هو املقصد من
وجود احلاكم ،فالعربة بوجوده وصفا وعمال ،وليس ابلنظر إىل ذات معينة.
 .2554ما القول أبن ( إرادة الشعب) فوق كل أمر؟
هذا القول قد يوصل صاحبه إىل الشرك! فهو مل ينظر للحكم الشرعي
اكما على الناس ،ولكن جعل إرادة الشعب هي احلاكم يف حياتنا.
ليكون ح ً
حتض على رعاية وجود (حاكم) وصفاً ،وليس بشخص
 .2555هل شريعتنا ّ
احلاكم؟
نعم ،فكل من كان على يديه حفظ مصاحل املسلمني ورعاية أمورهم الشرعية
والعامة فواجب حسن التعامل معه ،وطاعته ابملعروف.
ويف رواية أيب احلارث ،عن اإلمام أمحد أنه قال" :تكون اجلمعة مع من
 - 1األحكام السلطانية أليب يعلى(ص )23 :فصول يف اإلمامة.
 - 2أصول السنة لإلمام أمحد ()15
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احلرة ،وقال:
غلب" ،و ّ
احتج أبن ابن عمر  صلّى أبهل املدينة يف زمن ّ
1
"حنن مع من غلب".

 - 1األحكام السلطانية أليب يعلى (ص )23 :فصول يف اإلمامة.
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املبحث السابع

البيعة للحاكم
 .2556ما املقصود من هذا العنوان؟
يُقصد به أن يكون عند املسلم مبايعة؛ أي عه ٌد حبسن السمع والطاعة
مريه على أن يسلم له النظر يف أمر نفسه وأمور
للحاكم ،كأن املبايع يعاهد أ َ
املسلمني.

 .2557ما تعريف البيعة لغة؟
البيعة هي الصفقة على إجياب البيع ،وتقوم على الرضا والطاعة.
 .2558هل هذا األمر موجود يف شريعتنا؟
نعم ،لقول وفعل النيب ﷺ ملن حوله ،فكان ﷺ يبايع الصحابة ،ويقول
هلم ( :أال تبايعوين على اإلسالم؟).
 .2559على ماذا كان يبايع النيب ﷺ الصحابة؟

نيب ﷺ ،فبايعناهُ ،فقال فِيما أخذ
عن عبادة بن الصامت  قال :دعاان ال ّ
لس ْم ِع والطاعة ِيف َمْن َش ِطنَا وم ْكَرِهنَاَ ،وعُ ْس ِرَان َويُ ْس ِرَان،
علينا :أن ابيعنا على ا َّ
األمَر أ َْهلَهُ إِال أَ ْن تَ َرْوا ُك ْفًرا بَ َوا ًحا ِعْن َد ُك ْم ِم َن هللا
َوأَثََرةً َعلَْي نَاَ ،وأَ ْن ال نُنَا ِز َ
ع ْ
فِ ِ
يه بُْرَها ٌن) .رواه البخاري ( ،)7055ومسلم (.)1709

 .2560هل البيعة واجب حتقيقها من كل فرد من الرعية؟
ال ،فهي واجبة على أهل احل ّل والعقد يف البلد ،وابقي الناس يدخلون ضمنا
يف هذا.
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 .2561كيف تتحقق البيعة من عامة الناس للحاكم؟

تكون حبسن التعامل له ،وكرمي االحتام للقوانني العامة مبا جيعل البلد يف
هدوء واستتاب أمن.

 .2562من يقول أبنه مل يبايع احلاكم ،فإذا الطاعة للحاكم غري واجبة عليه ،فما
الرأي فيه؟

هذا قول من جيهل الشريعة ،وأيضا فقه العلماء ملا يتعلق ابلبيعة ،وكيف
كانت تتم للخلفاء.
 .2563هل البيعة تكون لكل حاكم؟
تكون فقط للحاكم املسلم ،ولو كان فيه ظلم للرعية.
 .2564ما خطورة عدم املبايعة ألي حاكم؟
خيشى أن يشمله الوعيد النبوي ،فعن ابن عمر  قال :مسعت رسول هللا
ﷺ يقول( :من خلع يداً من طاعة لقي هللا يوم القيامة ال حجة له ،ومن
مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) .رواه مسلم (.)1851
 .2565ما احلكم يف مسلم يعيش يف دولة كافرة ،كيف تكن املبايعة له؟
ليس له بيعة له ،لكن واجب عليه مراعاة قوانني الدولة اليت ال ختالف الشرع
فيلتزم هبا املسلم ،وُيرص على االمتثال هبا ،وُيسن التعايش معهم بكل
أمانة وصدق.
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املبحث الثامن

احلكم بغري ما أنزل هللا
املطلب األول :مقدمة مهمة
 .2566ما املراد من هذا العنوان؟
يُراد به بيان ما النظرة الشرعية مع من مل ُيكم حبكم شرعي.
 .2567ما اآلايت املتعلقة هبذا املوضوع؟
من ذلك:
كافِرو َن} (املائدة)44:
 قوله تعاىلَ {:وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّاللُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ َ ُ
 وقال تعاىل {:ومن َّمل َُي ُكم ِمبَا أَنزَل َّ ِك ُهم الظَّالِ ُمو َن} (املائدة)45:
ََ ْ ْ
َ
اللُ فَأُولَئ َ ُ
ك هم الْ َف ِ
 وقال تعاىل{:ومن َّمل َُي ُكم ِمبَا أَنزَل َّ ِاس ُقو َن} (املادة)47:
ََ ْ ْ
َ
اللُ فَأُولَئ َ ُ ُ
 .2568ما الواجب دراسته قبل النظر يف آايت احلكم بغري ما أنزل هللا؟
الواجب النظر هل الكفر يتفاوت ،وكذا الظلم ،وأيضا الفسق؟
 .2569ما بيان ما سبق التساؤل عنه؟

كفرا أصغر ال يكن احلكم على اإلنسان بعده
كفرا أكرب ،و ً
أي أن هناك ً
ابخلروج عن ملة اإلسالم ،ومثل هذا للظلم والفسق.

 .2570هل الكفر يتفاوت؟
ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن}؛
اللُ فَأ ُْولَئِ َ
نعم ،ولذا ورد يف قولهَ {:وَمن َّملْ َُْي ُكم مبَا أَنَزَل ّ
الل ردا لِْل ُقر ِ
آن ،و َج ْح ًدا لَِق ْوِل
يف اآلية إِ ْ
ض َم ٌار ،أ ْ
َي َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبا أَنْ َزَل َُّ َ ْ
ِ
َّ ِ
س و َغ ْريُهُ:ليس بِ ُك ْف ٍر يَْن ُق ُل عن امللة ،ولكنه
الر ُسول ﷺ فَ ُه َو َكافٌر ،وعن ط ُاو ٌ
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كفر دون كفر» ،1أي هناك كفٌر دون كفر ،مبعىن هناك كفر عملي أو قويل
ال خيرج بسببه الفاعل من اإلسالم ،مثل احللف ابملخلوق ،ومثله الفسق أو
الظلم الذي أخطره الوقوع يف الشرك ،وأقل منه الظلم للناس أبخذ أمواهلم.
 .2571ما مثال هذا التفاوت؟
مثاله قول ربنا{:والَّ ِذين ي رمو َن الْمحصنَ ِ
ات ُمثَّ َملْ َأيْتُوا ِأبَْربَ َع ِة ُش َه َداء
ُْ َ
َ َ َْ ُ
ك هم الْ َف ِ
فَاجلِ ُدوهم َمثَانِني ج ْل َدةً وال تَ ْقب لُوا َهلم َشهادةً أَب ًدا وأُولَئِ
اس ُقو َن}
َ
ُ
ْ ُ ْ َ َ َ َ ُْ َ َ َ َ ْ
ُ
(النور ،)4 :فآية القذف ال تفيد أن القاذف الفاسق خرج عن ملة اإلسالم.
 .2572ما أمهية التفصيل السابق؟
تظهر أمهيته مع مساعنا لبعض الناس حينما يرمي بكل جرأة وسرعة حلكم
التكفري على كل من مل ُيكم بشرع هللا ،وهذا مسلك خطري دال على
جهالة واضحة ،وبغي على اجملتمع املسلم ،وعدم الرجوع لرأي العلماء.
التسرع لسوء الفهم لآلايت السابقة يف الفرق اإلسالمية؟
 .2573ما مثال ّ
من أمثلة هذا طائفة اخلوارج ،فقال اإلمام السمعاين يف تفسريه لآلية:
«واعلم أن اخلوارج يستدلون هبذه اآلية ،ويقولون :من مل ُيكم مبا أنزل هللا؛
2
فهو كافر ،وأهل السنة قالوا :ال يكفر بتك احلكم».
 .2574هل قضية احلكم بغري ما أنزل هللا متوجهة فقط للحاكم؟
ال ،هي ليست مقتصرة للحكام ،فهي تشمل لكل من ُيكم ولو على نفسه
أبم ٍر مل أيمر هللا به.
 - 1تفسري القرطيب ( )190 /6
 - 2تفسري السمعاين ()42 /2
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 .2575ما قول العلماء مع اآلايت املتعلقة ابلتحكيم لغري هللا؟
ك
قال إمساعيل بن سعيد« :سألت أمحدَ {:وَمن َّملْ َُْي ُكم ِمبَا أَنَزَل ا ّللُ فَأ ُْولَئِ َ
1
ُه ُم الْ َكافُِرو َن} ،قلت :فما هذا الكفر؟ قال« :كفر ال ينقل عن امللة ».
 .2576أين اللبس يف أذهان من يسارع للحكم بتكفري من مل حيكم بشرع هللا؟
ِ
دها نزلت ِيف الْكفَّار َومن
أوضح هذا اإلمام العيين ،فقالَ « :هذه واآليتان ْبع َ
غ ّري حكم هللا من الْيَ ُهود ،ولَْيس ِيف أهل ِْ
اإل ْس َالم ِمْن َها َش ْيء ِألَن الْ ُمسلم
َ َ
2
ِ
كافر.".
َوإِن ْارتكب َكبِ َرية َال يُ َقال لَهَُ :
ومت نشر مقال للشيخ ابن ابز ،وفيه" :اطلعت على اجلواب املفيد القيم
الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ حممد انصر الدين األلباين –وفقه
هللا -املنشور يف جريدة الشرق األوسط وصحيفة املسلمون الذي أجاب به
فضيلته من سأله عن تكفري من حكم بغري ما أنزل هللا من غري تفصيل،
فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها احلق ،وسلك فيها سبيل املؤمنني،
وأوضح – وفقه هللا -أنه ال جيوز ألحد من الناس أن يك ّفر من حكم بغري
ما أنزل هللا مبجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه ،واحتج مبا
جاء يف ذلك عن ابن عباس رضي هللا عنهما وغريه من سلف األمة.
وال شك أن ما ذكره يف جوابه يف تفسري قوله تعاىلَ {:وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل
ك ُه ُم
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن}َ { ،وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
َّ
اللُ فَأُولَئِ َ
اللُ فَأُولَئِ َ
ك هم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن}هو
الظَّالِ ُمو َن}َ { ،وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اللُ فَأُولَئ َ ُ ُ
الصواب ،وقد أوضح –وفقه هللا – أن الكفر كفران أكرب وأصغر ،كما أن
 - 1أحكام النساء للخالل ()91
 - 2عمدة القاري شرح صحيح البخاري ()241 /24
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استحل احلكم بغري
الظلم ظلمان ،وهكذا الفسق فسقان أكرب وأصغر ،فمن
ّ
ما أنزل هللا أو الزان أو الراب أو غريمها من احملرمات اجملمع على حتريها فقد
كفر كفراً أكرب ،ومن فعلها بدون استحالل كان كفره كفراً أصغر ،وظلمه
1
ظلماً أصغر ،وهكذا فسقه".
 .2577ما توجيه القول مع من حيتج أبن اآلايت وإن جاءت يف غري املسلمني،
يعم كل فاعل؟
لكن احلكم ّ
هذا قول صحيح ،لكن له توجيه مهم ،فقال ابن حجر« :إن اآلايت ،وإن
كان سببها أهل الكتاب ،لكن عمومها يتناول غريهم ،لكن ملا تقرر من
قواعد الشريعة :أن مرتكب املعصية ال يسمى :كافراً ،وال يسمى – أيضاً –
2
ظاملاً؛ ألن الظلم قد فُسر ابلشرك ،بقيت الصفة الثالثة»؛ يعين الفسق».
 .2578هل التكفري السابق يُراد به التكفري لألعيان؟
الكالم السابق هو من ابب التكفري ابلوصف ،وال ينطبق على األعيان إال
بعد توفر الشروط وانتفاء املوانع ،فإن تكفري األعيان بليّة ال يطيق أي مسلم
حتملها ،ومسئولية عظيمة يعجز الكاهل عنها ،واللسان عن قوهلا ،والقلم
ّ
عن كتابتها ،وإمنا املقصود احلُكم العام ،وقد تقرر لنا أن احلكم العام
ال ينطبق على األعيان إال بعد توفر الشروط وانتفاء املوانع.
 .2579ما القول مع من يتكرر منه احلكم بغري ما أنزل هللا؟

قال الشيخ عبد احملسن العباد البدر« :يبدو أنه ال فرق بني احلكم يف

 - 1جريدة الشرق األوسط يف عددها ( ) 6156بتاريخ (1416/5/12ه ) للشيخ عبد العزيز بن ابز.
 - 2فتح الباري ()120 /13
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مسألة ،أو عشرة ،أو مئة ،أو ألف – أو أقل أو أكثر – ال فرق؛ ما دام
اإلنسان يعترب نفسه أنه خمطئ ،وأنه فعل أمراً منكراً ،وأنه فعل معصية ،وانه
خائف من الذنب ،فهذا كفر دون كفر.
ستحل فيها احلكم بغري
وأما مع االستحالل – ولو كان يف مسألة واحدة ،ي ّ
1
ما أنزل هللا ،يعترب نفسه حالالً-؛ فإنه يكون كافراً».
 .2580هل من األمهية الرجوع ألقوال العلماء يف مسائل التكفري؟
نعم ،فمن يقرأ توجيهاهتم سيعلم رسوخ علمهم ،ومن ذلك ما قاله
الشنقيطي « :رَّمبَا أُطْلِق ِيف الشَّرِع مرادا بِِه الْمع ِ
صيَةُ َات َرةًَ ،والْ ُك ْفَر الْ ُم ْخر َِج
ْ َُ ً
َْ
َ
ُ
ِ ِِ
ضةً لِلّر ُس ِل َوإِبْطَ ًاال
ُخَرىَ { :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اللُ}ُ ،م َع َار َ
م َن الْملَّة أ ْ
ِ
ِألَح َك ِام َِّ
ِج َع ِن الْ ِملَّ ِةَ { ،وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم
ْ
الل ،فَظُْل ُمهُ َوف ْس ُقهُ َوُك ْف ُرهُ ُكلّ َها ُك ْفٌر خمُْر ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِمبَا أَنْ َزَل َّ
يحا ،فَ ُك ْف ُرهُ َوظُْل ُمهُ َوف ْس ُقهُ
ب َحَر ًاما فَاع ٌل قَبِ ً
اللُ} ُم ْعتَق ًدا أَنَّهُ ُم ْرتَك ٌ
ِ ِ َّ ِ 2
َغ ْريُ خمُْرٍِج َعن الْملة».

املطلب الثان :قواعد مهمة مع شرع هللا
 .2581ما القواعد املتعلقة مبا سبق بيانه؟
من تلك القواعد املهمة املتعلقة هبذا األمر
فرض عني على كل مسلم.
األوىل :احلكم مبا أنزل هللا ٌ
 .2582ما املفهوم من هذه القاعدة؟

أن التحاكم إىل شرع هللا واجب على كل مسلم مكلف.

 - 1شرح سنن أيب داود ()231
 - 2أضواء البيان ()408 /1
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 .2583ما دليل هذه القاعدة؟

ِ ِ
ِ
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ
دليلها قوله تعاىل{:فَ َال َوَربِّ َ
ك َال يُ ْؤمنُو َن َح َّىت ُُيَ ّك ُمو َك ف َ
ِ
ِ
ِ
يما}(النساء.)65:
َال َِجي ُدوا ِيف أَنْ ُف ِس ِه ْم َحَر ًجا ممَّا قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلّ ُموا تَ ْسل ً

 .2584هل احلكم بشرع هللا واجب؟
ِ
ِ
اح َذ ْرُه ْم أَ ْن
نعم ،دليلهَ {:وأَن ا ْح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم مبَا أَنْ َزَل ا َّللُ َوَال تَتَّبِ ْع أَ ْه َواءَ ُه ْم َو ْ
يد ا َّلل أَ ْن ي ِ
وك َع ْن بَ ْع ِ
صيبَ ُه ْم
ض َما أَنْ َزَل َّ
يَ ْفتِنُ َ
اللُ إِلَْي َ
ك فَِإ ْن تَ َولَّْوا فَا ْعلَ ْم أََّمنَا يُِر ُ ُ ُ
اس لََف ِ
ض ذُنُوهبِِ ْم َوإِ َّن َكثِ ًريا ِم َن النَّ ِ
بِبَ ْع ِ
اس ُقو َن}(املائدة. )49:
 .2585عدم التحاكم إىل شرع هللا ،ما عاقبته؟
له عواقب وخيمة ،قال تعاىل{:فَ ْليح َذ ِر الَّ ِذين ُخيَالُِفو َن عن أَم ِرهِ أَ ْن تُ ِ
صيبَ ُه ْم
َْ ْ
َْ
َ
صيب هم ع َذا ِ
ِ
ِ
يم}(النور.)63:
فْت نَةٌ أَْو يُ َ ُ ْ َ ٌ
ب أَل ٌ
الثانية :وقوع املرء يف شيء من املكفرات ال يلزم منه كفره.

 .2586ماذا تعين هذه القاعدة؟
تعين أنه ال يلزم من فعل أمرا من املكفرات إطالق احلكم على فاعله.
 .2587ما قول العلماء يف هذا اجلانب؟
قال ابن تيمية« :وليس ألحد أن يكفر أحدا من املسلمني وان أخطأ وغلط
حىت تقام عليه احلجة وتبني له احملجة ،ومن ثبت إسالمه بيقني مل يزل ذلك
1
عنه ابلشك ،بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة وإزالة الشبهة».

 - 1جمموع فتاوى ()466/12
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 .2588ما املقصود إبقامة احلجة؟

إقامة احلجة تعين التأكد من توفر شروط تكفري املعني يف ذلك اإلنسان؛
كالعلم املنايف للجهل ،والقصد املنايف للخطأ ،واالختيار ملنايف لإلكراه ،وعدم
التأويل املنايف لوجود التأويل السائغ.

الثالثة :كفر احلاكم ال يلزم منه اخلروج عليه.
 .2589مىت جيوز اخلروج على احلاكم؟
جيوز اخلروج على احلاكم إذا توافرت مخسة شروط:
 -1وقوعه يف الكفر البواح ،الذي عندان من هللا فيه برهان.
 -2إقامة احلجة عليه.
 -3القدرة على إزالته.
 -4القدرة على تنصيب مسلم مكانه.
 -5أال يتتب على هذا اخلروج مفسدة على املسلمني أعظم من مفسدة بقائه.
 .2590ما القاعدة الفقهية املتعلقة هبذا اجلانب؟

أشر منه).
القاعدة الشرعية ت ّ
نص على( :ال جيوز إزالة الشر مبا هو ّ

 .2591ماذا يفعل من كان احلاكم عنده كافرا؟
قال ابن تيمية« :فمن كان من املؤمنني أبرض هو فيها مستضعف ،أو يف
وقت هو فيه مستضعف ،فليعمل ِبية الصرب والصفح عمن يؤذي هللا
ورسوله من الذين أوتوا الكتاب و املشركني ،وأما أهل القوة فإمنا يعملون ِبية
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قتال الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم

صاغرون».

1

 .2592هل قرر هذا علماؤان يف زماننا املعاصر مبثل ما سبق؟
نعم ،قال ابن عثيمني « :إن كنا قادرين على إزالته فحينئذ نرج ،وإذا كنا
غري قادرين فال نرج؛ ألن مجيع الواجبات الشرعية مشروطة ابلقدرة
واالستطاعة ،مث إذا خرجنا فقد يتتب على خروجنا مفسدة أكرب وأعظم مما
لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه ،ألننا لو خرجنا مث ظهرت العزة له؛
2
صران أذلة أكثر ومتادى يف طغيانه وكفره أكثر».
الرابعة :األصل يف األعمال املخالفة للشرع عدم التكفري ،والتكفري طارئ على هذا
األصل ،انقل عنه.

 .2593ماذا تعين هذه القاعدة؟
تعين أن مجيع األعمال املخالفة للشرع غري مك ّفرة ،إال ما دل الدليل على
التكفري به.
فرع على ما سبق أي أمور؟
 .2594هل يت ّ

نعم ،يتفرع من هذه القاعدة مسألتان:
 /1من أراد نقل عمل من األعمال منهي عنه من أصله ( عدم الكفر) إىل
خالف أصله (الكفر) فيلزمه الدليل ،فإن مل أيت بدليل فال عربة مبا قال.
 /2من أراد عدم التكفري بعمل من األعمال املنهي عنها ،فيكفيه االستدالل
ابألصل ،وعدم وجود الدليل الذي ينقل من ذلك األصل.

 - 1الصارم املسلول ()414 - 413 / 2
 - 2لقاء الباب املفتوح ()20/15
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 .2595ما القاعدة الشرعية املتعلقة هبذا اجلانب؟
القاعدة( :اليقني ال يزول ابلشك).

 .2596ما تقرير العلماء هلذا اجلانب؟
قال ابن عبد الرب « :كل من ثبت له عقد اإلسالم يف وقت إبمجاع من
بعد يف خروجه من
أتول أتويالً ،فاختلفوا ُ
املسلمني ،مث أذنب ذنباً ،أو ّ
بعد إمجاعهم معىن يوجب حجة ،وال خيرج من
اإلسالم ،مل يكن الختالفهم َ
1
اإلسالم املتفق عليه إال ابتفاق آخر ،أو سنة اثبتة ال معارض هلا».
اخلامسة :احلكم بغري ما أنزل هللا ال خيتص أبحد دون أحد.
 .2597ماذا تعين هذه القاعدة؟

تعين أن احلكم بغري ما أنزل هللا ال خيتص يف أحكامه إبنسان حمدد وال
يشمل غريه ،فهي ليس فقط متعلقة ابحلاكم األعلى ،مثل أمري البالد ،لكنها
تشمل القاضي واألمري ،وكل من حكم بني إثنني ،وحىت الزوج يف بيته.

 .2598ما تقرير العلماء يف هذا؟

قال ابن تيمية « :وكل من حكم بني اثنني فهو ٍ
قاض ،سواءً كان صاحب
حر ٍب ،أو متوِّيل ِديوان ،أو ِ
منتصبًاً لالحتساب ابألمر ابملعروف والنهي عن
املنكر ،حىت الذي ُيكم بني الصبيان يف اخلطوط؛ فإن الصحابة كانوا
2
يع ّدونه من احلكام».

 - 1التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ()21 /17
 - 2جمموع الفتاوى ()84 /21
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 .2599ماذا يلزم من التقرير السابق؟

يلزم أن احلكم على األمري يتحقق يف غريه ،ومن كفر يف أي صورة من صور
مريا كان أو غري
املسألة السابقة لزمه أن يك ّفر كل من وقع يف تلك الصورة ،أ ً
أمري.

السادسة :اإلمجال سبب يف كثري من اإلشكاالت.
 .2600ما أمهية معرفة هذه القاعدة؟
قال ابن تيمية «:وأما األلفاظ اجململة ،فالكالم فيها ابلنفي واإلثبات دون
1
االستفصال ،يوقع يف اجلهل والضالل ،والفنت واخلبال ،والقيل والقال».
 .2601ما الواجب على كل مسلم مع األلفاظ احملتملة ألكثر من معىن؟

الواجب التفصيل يف أي مسألة فصلتها األدلة الشرعية ،وال يصح إطالق
األحكام على األفعال دون اعتبار التفصيل الذي اقتضاه الدليل.

املطلب الثالث :حاالت وقوع الكفر األكرب
 .2602ما املقصود من هذا املطلب؟

بيان احلاالت واألحوال اليت ُيكم من بعدها على الواقع فيها أن كافر كفرا
أكرب.

 .2603ما احلاالت اليت ميكن احلكم عليها أهنا من الكفر األكرب؟
من تلك احلاالت :االستحالل -اجلحود -التكذيب -التفضيل -املساواة-
التبديل -االستبدال -التقنني -التشريع العام.
 - 1جمموع الفتاوى ()170 /18
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األوىل :االستحالل
 .2604ما معىن االستحالل؟
االستحالل أمر قليب؛ وذلك أن حقيقته هي :اعتقاد حل الشيء.
1

قال ابن تيمية رمحه اهلل« :واالستحالل :اعتقاد أهنا حالل له».

عتقدا
ستحل للشيء هو :الذي يفعله م ً
وقال ابن القيم «:فإن امل ّ

حل ه».2.

 .2605ما صورة هذا األمر؟
عتقدا أن احلكم بغري ما أن زل اهلل أم ر
صورته :أن ُيكم بغري ما أنزل اهلل ،م ً
ج ائز غ ري حمرم.
وشرح هذا وهو "أن عامل الكبرية يكفر ابستحالله إايها ،بل يكفر مبجرد
اعتقاده بتحليل ما حرم هللا ورسوله ولو مل يعمل به ،ألنه ح ٍ
يئنذ يكون
كفر ابلكتاب والسنة
مكذابً ابلكتاب ومكذابً ابلرسول ﷺ ،وذلك ٌ
واإلمجاع ،فمن جحد أمراً جممعاً عليه معلوماً من الدين ابلضرورة فال شك
3
يف كفره".
 .2606ما حكم هذا الفعل؟
حكمها :اتفقوا على أن هذه احلالة مكفرة الكفر األكرب .
 .2607ما دليل هذا احلكم؟
دليل هذا أمران:
 - 1الصارم املسلول ()971/3
 - 2إغاثة اللهفان ()346 /1
 - 3معارج القبول ()358 ،357/2
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األول :اتفاق أهل السنة على كفر من استحل شيئا من احملرمات ،قال ابن

تيمية« :من فعل احملارم مستحالً هلا فهو كافر ابالتفاق».
تحل احلك م بغ ري م ا أن زل اهلل،
الثاين :اتف اق أه ل الس نة ع لى كف ر م ن اس ّ
حرم
قال ابن تيمية« :واإلنسان مىت حلل احلرام اجملمع عليه ،أو ّ
تدا
احلالل اجملمع عليه ،أو بدل الشرع اجملمع عليه :كان كا ًفرا مر ً
ابتفاق الفقهاء ،ويف مثل هذا نزل قوله تع اىل – على أح د الق ولني –
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن}(املائدة )44:أي :هو
{ َوَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل ا َّللُ فَأُولَئِ َ
2
املستحل للحكم بغري ما أنزل اهلل».
قول شارح (الفقه األكرب)" :إن استحالل املعصية صغرية أو كبرية كفر – إذا
ثبت كوهنا معصية بداللة قطعية – وكذا االستهانة هبا كفر ،أبن يعدها هينة
3
سهلة ،ويرتكبها من غري مباالة هبا ،وجيريها جمرى املباحات يف ارتكاهبا".
1

 .2608ما أنواع االستحالل؟
إىل قسمني :القليب  -الفعلي.
 .2609هل االستحالل الفعلي يقود إىل الكفر األكرب؟
قال ابن عثيمني رمحه اهلل « :االستحالل الفعلي فينظر :إن كان هذا
االستحالل مما ِّ
فمثال :لو أن اإلنسان تعامل ابلراب،
يكفر فهو كافر مرتدً ،
وال يعتقد أنه حالل لكنه يصر عليه ،فإنه ال يكفر؛ ألنه ال يستحلّه ،ولكن
 - 1الصارم املسلول ()521
 - 2جمموع الفتاوى ()170 /18
 - 3شرح الفقه األكرب ،ملال على القاري (ص)126 :
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لو قال :إن الراب حالل ،ويعين بذلك الراب الذي حرمه هللا فإنه يكفر؛ ألنه
عقدي
استحالل
فعلي ،و
ٌ
مكذب هلل ورسوله .االستحالل إذَن :اس ٌ
ٌّ
تحالل ٌّ
بقلبه.
فاالستحالل الفعلي :ينظر فيه للفعل نفسه ،هل يكفر أم ال؟ ومعلوم أن
أكل الراب ال يكفر به اإلنسان ،لكنه من كبائر الذنوب ،أما لو سجد لصنم
فهذا يكفر ملاذا؟ ألن الفعل يكفر؛ هذا هو الضابط؛ ولكن البد من شرط
معذورا جبهله ،فإن كان معذوًرا جبهله؛
املستحل
آخر وهوَّ :أال يكون هذا
ّ
ً
فإنه ال يكفر ،مثل أن يكون إنسا ٌن حديث عهد ابإلسالم ،ال يدري أن
اخلمر حرام ،فإن هذا -وإن استحله -فإنه ال يكفر ،حىت يعلم أنه حرام؛
1
فإذا أصَّر بعد تعليمه ،صار كافرا.».
ً
 .2610كيف نعرف االستحالل القليب؟
ال يكن معرفة هذا إال ابلتصريح مبا يف النفس.
 .2611ما الدليل على التقرير السابق ،وأن األفعال ال تعترب من القرائن على
تكفري الفاعل للكفر؟
ال أثر للقرائن يف احلكم على صاحب الفعل ابالستحالل ،ودليل ذلك يف
قصة الرجل الذي قتل نفرً ا من املسلمني ،ول ما مت ّكن منه أسامة رضي اهلل
عنهما نطق ابلشهادة ،فقتله أسامة ظنا منه أنه إمنا قاهلا ختلّصا من السيف،
ال اسامة:
اللُ) قَ َ
فأنكر عليه النيب ﷺ ،وقال( :أَقَتَ ْلتَهُ بَ ْع َد َما قَ َ
ال الَ إِلَهَ إَِّال َّ
ِ
ك اليَ ْوِم".
ت قَ ْب َل ذَل َ
ت أِّ
َين َملْ أَ ُك ْن أَ ْسلَ ْم ُ
"فَ َما َز َال يُ َكِّرُرَها َعلَ َّيَ ،ح َّىت متََن َّْي ُ
 - 1لقاء الباب املفتوح (الشريط .)50
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 .2612ما وجه االستدالل من هذا احلديث؟
وجه االستدالل أنه لو كان األخذ ابلقرائن معترباً يف احلكم على م ا يف
القل وب لك ان اجته اد أسامة بن زيد  أوىل هبذا االعتبار؛ فقد اجتمع يف
ذلك الرجل من القرائن اليت تقوي القول بعدم صدق إسالمه ما ال يكاد أن
جيتمع يف غريه ،ومع هذا فقد ألغى النيب ﷺ اجتهاد الص حايب ،ومل يقب ل
من ه أخ ذه ب القرائن للحكم على ما يف القلوب ،فاجتهاد غري الصحايب أوىل
ابإللغاء.
 .2613ماذا نستفيد من إحدى رواايت احلديث« :هال شققت عن قلبه»؟

قال اخلطايب رمحه اهلل ":ويف قوله ﷺ (هال شققت عن قلبه) دليل على أن
1
احلكم إمنا جيري على الظاهر ،وإن السرائر موكولة إىل هللا سبحانه".

 .2614إذا كان الظاهر عند إنسان فعل احملرمات كأنه يستحلّها ،فلماذا ال
نسارع إىل تكفريه؟

ال يكن هذا ،وعلّل ابن تيمية السبب فقال« :وكذلك اإليان؛ له مب دأ
وك مال ،وظ اهر وب اطن؛ ف إذا علقت به األحكام الدنيوية؛ من احلقوق
الدنيوية – علقت
واحلدود – كحق ن ال دم وامل ال واملواري ث والعقوابت
ُ
بظاهره ،وال يكن غري ذلك؛ إذ تعليق ذلك ابلباطن متعذر ،وإن قدر
علما وقدرة ،ف ال يُعل م ذل ك عل ما يثب ت ب ه يف الظاهر،
أحياان؛ فه و متع ّسر ً
 - 1عون املعبود ()217 /7
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وال يكن عقوبة من مل يعلم ذلك منه يف

الباطن".

1

 .2615املداومة على فعل املنكرات ،هل يعترب داللة على االستحالل؟
ال ،فاملداومة أو اإلصرار على فعل ليس بدليل لتح ّقق االستحالل.
 .2616ما برهان هذا التقرير؟

برهان هذا يظهر من وجوه أربعة ،وهي:
األول :مل يقل به أحد من أهل العلم املتقدمني ،ولو كان حقا لسبقوان إليه.
الثان :يلزم منه تعارض دليلني من اإلمجاع:
 .١اإلمجاع على عدم كفر أهل الذنوب ،قال ابن عبد الرب« :اتفق أهل
حدا ال خيرجه
الس نة واجلماعة–وهم أهل الفقه واألثر– على أن أ ً
ذنبه–وإن عظم–من اإلسالم"  ،2وهذا اإلمجاع مطل ق ال قي د في ه،
ف يعم امل ذنب املداوم واملصر.
 .٢اإلمجاع على كفر من استحل ذنب ،قال ابن تيمية رمحه اهلل« :
3
وبيان هذا أن م ن فع ل احمل ارم مستحالً هلا فهو كافر ابالتفاق».
فإطالقهم اإلمجاع على عدم كفر أهل الذنوب ،مع إمجاعهم على
كفر من استحل حمرما؛ دليل على عدم اعتبار املداومة واإلصرار
استحالالً.
الثالث :يلزم منه تكفري أهل الذنوب ،وذلك ما أمجع أهل السنة ع لى

 - 1جمموع الفتاوى ()422 /7
 - 2التمهيد ( )467 /6
 - 3الصارم املسلول (ص)125:
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خالف ه ،فمن قارف الذنب دهره ،وداوم عليه ،وأصر عليه – بفعله
– :فهو كافر عند من قرر ذلك؛ ألنه يراه مستحالً ما حرم اهلل،
وهو يف احلقيقة ليس بكافر إبمجاع أهل السنة.
الرابع :أن حقيقة االستحالل هي اعتقاد احلل ،وال يك ن أن يصار إىل
معرفة االعتقاد –معرفة يقينية – إال إبفصاح صاحب ذلك االعتق اد
ع ما يف نفسه ،ولذلك فإننا جند من العصاة اعتافًا ابلذنب وأتثرا
كثريا ،واالستحالل ال
من النصيحة ورمبا يعزم أحدهم على التوبة ً
يتصور مع اإلقرار ابلذنب.

الثان :اجلحود
 .2617ما املقصود من هذا اجلانب؟
حدا حكم هللا تعاىل.
أن ُيكم إنسان بغري ما أنزل هللا جا ً
 .2618ما معىن اجلحود يف اللغة؟
قال الراغب األص فهاين« :اجلح ود :نف ي م ا يف القل ب إثبات ه ،وإثب ات ما يف
1
القلب نفيه».
ودا أَنْ َكَرهُ َم َع ِع ْل ِم ِهَ ،والْ ُمَر ُاد بِِه
وقال الفريوزآابديَ « :ج َح َدهُ َحقَّهُ َ ...و ُج ُح ً
هنَا ْ ِ ِ ِ
ِ ِ 2
َّال ع ِن ِ ِ
ستَقيم".
ُ
اجلَاح ُد لل ّدي ِن الْ َق ِو ِمي َوالض ّ َ ّ
الصَراط الْ ُم ْ
 .2619كيف نفهم اجلحود؟

اجلحود أمر قليب ،وحقيقته أن ينكر الشيء بظاهره مع اإلقرار به يف ابطنه.

 - 1املفردات (ص)187 :
 - 2لوامع األنوار البهية ( )420/2السفاريين
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 .2620ما الدليل على هذا الصنيع يدخل يف حيز الكفر األكرب؟
دليل ذلك أمران :

األول :اتفاق أهل السنة على كفر من جحد شيئًا من دين هللا ،قال ابن
ابز« :وهكذا احلكم يف ح ق م ن جح د ش يئا مم ا أوجب ه اهلل ،أو
استحل شيئا مما حرمه هللا من األمور املعلومة من الدين ابلضرورة
1
 ...فإن ه ك افر مرت د ع ن اإلسالم إبمجاع أهل العلم».
الثان :اتفاق أهل الس نة ع لى كف ر م ن جح د وج وب احلك م ب ما أن زل اهلل،
قال الشيخ حمم د بن إب راهيم رمح ه اهلل يف ه ذه احلال ة «:وه ذا م ا ال
2
ن زاع في ه ب ني أه ل العلم...فإنه كافر الكفر الناقل عن امللة».
 .2621إذا كان اجلحود أمرا قلبيا ،فهل ميكن احلكم على مسلم أنه جاحد؟
ما كان أمرا قلبيا فإنه ال يعرف إال ابلتصريح ب ما يف ال نفس.
 .2622هل ميكن االستفادة من القرائن على حتقق اجلحود؟
ال أثر للقرائن يف احلكم على صاحب الفعل أبن ه جاح د.
 .2623لو استعمل إنسان وصف اجلحود على غريه ،فهل هذا يستلزم دخوله يف
التكفري؟
ال ،فقد يصف أهل العلم بعض العصاة ابجلحود وذلك ابلنظر اجملرد لفعله
ولو مل يقتن به اعتقاد قليب ،لكنهم ال يقولون بكفره ،فه ذا التعب ري – وإن
ك ان موج ودً ا – إال أن ه توسع يف العبارة ،واليراد به التكفري ،فالُيتج به.
 - 1جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ( - )76 /7التوحيد وما يلحق به
 - 2فتاوى ()288 /12
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الثالث :التكذيب
 .2624ما صورة هذا األمر يف الوقوع؟
مكذاب حكم اهلل.
أن ُيكم بغري ما أنزل اهلل ً
 .2625ما حكم هذا الصنيع؟

اتفقوا على أن هذه احلالة مكفرة الكفر األكرب .

 .2626ما دليل هذا احلكم؟
دليل ذلك :اتفاق أهل السنة على كفر من كذب هللا ورسوله ﷺ.
 .2627ما قول العلماء يف هذا؟

قال ابن تيمية رمحه اهلل« :مث يقال هلم :إذا قل تم (ه و التص ديق ابلقل ب أو
ابللس ان أوهبما) ،فهل هو التصديق اجململ؟ أو البد فيه من التفصيل؟ فلو
صدق أن حمم ًدا رسول اهلل ،ومل يعرف صفات احلق؛ هل يكون مؤمنًا؟ أم
ال؟ ف إن جعل وه مؤمن ا؛ قيل :فإذا بلغه ذلك ف ّكذب به؛ مل يكن مؤمناً
ابتفاق املسلمني».1.
2
وقال رمحه هللا" :فكل مك ّذب ملا جاءت به الرسل فهو كافر".

الرابع :التفضيل
 .2628ما صورة هذا األمر؟
قدا أن حكم غري هللا أفضل من حكم هللا.
أن ُيكم بغري ما أنزل هللا معت ً
 - 1جمموع الفتاوى ()152 /7
 - 2جمموع الفتاوى ()79/2
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 .2629ما حكم هذا الصنيع؟

حكمها :اتفق العلماء على أن هذه احلالة مكفرة الكفر األكرب .

 .2630ما دليل هذا احلكم؟
دليل ذلك أمران :
اللِ
األول :أن معتقد هذا مكذب لق ول اهلل ع ز وج لَ {:وَم ْن أَ ْح َس ُن ِم َن َّ
ْما لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن}(املائدة ،)٥٠:أي :ال أحد أحسن من هللا ح ًكما.
ُحك ً
الثاين :اإلمجاع ،قال ابن ابز رمح ه اهلل « :من حكم بغري م ا أن زل اهلل ي رى
1
ذل ك أحسن من شرع اهلل فهو كافر عند مجيع املسلمني».
 .2631جمرد االعتقاد هبذا األمر هل يدخل معتقده يف دائرة الكفر األكرب؟

نعم ،يكفر يف هذه احلالة ولو مل ُيكم بغري ما أنزل هللا ،مادام يعتقد أن
حكم غري هللا تع اىل أفضل من حكم اهلل تعاىل.

 .2632ما موطن التفضيل يف اإلنسان؟
التفضيل أمر قليب ؛ وذلك أن حقيقته  :أن يعتقد أفضلية أمر على آخر .
أمرا قلبيا فكيف معرفته يف اإلنسان؟
 .2633إذا كان التفضيل ً
ما كان أمراً قلبياً فإنه ال يعرف إال ابلتصريح ب ما يف ال نفس.
 .2634هل ميكن االعتماد على القرائن الدالة على التفضيل للحكم ابلكفر؟
ال أثر للقرائن يف احلكم على صاحب الفعل أبن ه مفض ل.

 - 1جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن ابز( )416/4
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 .2635استعمال بعض العلماء مصطلح تفضيل ،أو تقدمي طاعة الشيطان على
بعض الناس ،هل يعين هذا حكمهم بتكفري للعاصي؟
ال يستلزم هذا ،فهذا التعبري–وإن كان موجوًدا–إال أنه تو ّسع يف العبارة ،وال
يراد به التكفري ،فال ُُيتج به.

اخلامس :املساواة
 .2636ما املقصود هبذا العنوان؟ وما حكمه؟
أن هناك من ُيكم بغري ما أنزل هللا ،معتقدا تساوي حكم غري هللا مع حكم
هللا تعاىل ،واتفق العلماء أن هذه احلالة مكفرة الكفر األكرب.
 .2637ما دليل التقرير السابق؟

اللِ
دليله :أن معتقد هذا مك ّذب لقول اهلل عز وجلَ {:وَم ْن أَ ْح َس ُن ِم َن َّ
ْما لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن }(املائدة،)٥٠أي :ال أحد أحسن من هللا ح ًكما.
ُحك ً
قال ابن ابز رمحه اهلل معلقاً على الناقض الرابع من نواقض اإلسالم:
«ويدخل يف القسم الرابع :من اعتقد أن األنظمة والقوانني اليت يسنها الناس
1
أفضل من شريعة اإلسالم ،أو أهنا مساوية هلا ،أو أنه جيوز التحاكم إليها».

 .2638من مل حيكم بغري ما أنزل هللا ،هل حنكم عليه ابلكفر؟
نعم ،يكفر يف هذه احلالة ولو مل ُيكم بغري ما أنزل اهلل ،ما دام يعتقد
مساواة حك م البشر مع حكم اهلل تعاىل.
 .2639اعتقاد املساواة أمرا قلبيا ،كيف السبيل إىل معرفة هذا يف أي إنسان؟
 - 1جمموع فتاوى ()132 /1
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اعتقاد املساواة أمر قليب؛ وذلك أن حقيقته :أن يعتقد التساوي بني أمرين،
وما كان أمراً قلبياً فإنه ال يعرف إال ابلتصريح ب ما يف ال نفس.
 .2640هل ممكن االعتماد على القرائن للحكم ابلتكفري؟
ال أثر للقرائن يف احلك م ع لى ص احب الفع ل أبن ه يعتق د املس اواة.

سادسا :التبديل
 .2641ما صورة هذا الفعل؟
أن ُيكم بغري ما أنزل هللا تعاىل ويزعم أن ماحكم به هو حكم هللا.
 .2642ما حكم هذا الصنيع؟

حكمها  :اتفق العلماء على أن هذه احلالة مكفرة الكفر األكرب .

 .2643ما دليل احلكم السابق؟
دليل ذلك :اإلمجاع ،قال ابن تيمية رمحه اهلل« :واإلنس ان مت ى حل ل احل رام
اجملم ع عليه ،أو حرم احلالل اجملمع عليه ،أو بدل الشرع اجملمع عليه كان
1
تدا ابتفاق الفقهاء».
كافرا مر ً
 .2644هل هذا اجلانب له ارتباط مبا سبق من حاالت؟
الكفر يف هذه احلالة له تعلق حبالة اجلح ود؛ ف إن نس بته حكم ه إىل حك م
اهلل تع اىل تتضمن جحده حكم اهلل تعاىل الذي تركه.
 .2645هذا النوع ،هل يشرتط وقوعه يف حكم واحد ،أو مجيع األحكام؟
 - 1جمموع الفتاوى ()267 /3
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يكون احلاكم كافرً ا يف هذه احلالة ولو ب ّدل يف مسألة واحدة ،أو مرة
واحدة ،فال عربة ابلعدد؛ ألن اإلمجاع مل يقيد بذلك ،وال يصح تقييد الدليل
بال دليل.
 .2646هل يشرتط نسبة احلكم املبدل إىل هللا؟
نعم ،وقد أوضح هذه القضية العلماء من وجهني:
األول :قال ابن العريب– ونقله الشنقيطي عن القرطيب مقراً له–":إن حكم
1
مبا عنده على أنه من عند اهلل فهو تبديل له يوجب الكفر».
الثاين :قال ابن تيمية رمحه هللا" :الشرع املبدَّل :وهو الْ َك ِذب علَى َِّ
الل
ُ َ
ََُ
َّاس بِ َشهاد ِ
ِِ
ات الّزوِر وَْحن ِوَها والظّْل ِم الْبَِّ ِ
ني ،فَ َم ْن
َوَر ُسوله ﷺ أ َْو َعلَى الن ِ َ َ
َ
َ
2
ال َّ
اع".
اللِ فَ َق ْد َك َفَر بِ َال نَِز ٍ
قَ َ
إن َه َذا ِم ْن َش ْرِع َّ
 .2647ما تعليل األقوال السابقة؟
أقول :فقد فسر املبدل أبنه احلكم املزعوم أبنه م ن عن د اهلل ،وس ماه ك ذب
ع لى هللا ورسوله ،ونص على قول الزاعم( :هذا من شرع هللا).
 .2648هل القضية يف هذا اجلانب هي جمرد االستبدال؟
لو كان التغيري اجملرد هو التبديل لل ِزم من هذا تعارض إمجاعني :
 .١اإلمجاع على كفر املبدل ،وهو إمجاع مطلق ال قيد في ه ،ق ال اب ن تيمي ة رمح ها
هللا" :واإلنسان مىت حلّل احلرام اجملمع عليه ،أو حرم احلالل اجملمع عليه ،أو
 - 1أحكام القرآن ()127/2
 - 2جمموع الفتاوى ()268/3
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الفقهاء».

تدا ابتفاق
كافرا مر ً
ب دل الشرع اجملمع عليه كان ً
 .٢اإلمجاع على عدم كفر من جار يف احلكم ،قال ابن عبد الرب« :وأمجع
العلماء على أن اجلور يف احلكم من الكبائر ملن تعمد ذلك عاملا به».
وقال " :وأمجع العلماء أن اجلور البني واخلطأ الواضح املخالف لإلمجاع
2
والسنة الثابتة املشهورة اليت ال معارض هلا مردود على كل من قضى به".
1

 .2649ماذا نستفيد من التقرير السابق؟
نستفيد وجوب القطع أبن صورة التبديل ليست استبداالً جمردً ا ،إلطالقهم
اإلمج اع على التكفري ابلتبديل ،مع إمجاعهم على عدم التكفري ابجلور الذي
هو استبدال جمرد من نسبة احلكم اجلديد للدين.
 .2650كيف ميكن التبيني أبن االستبدال ليس هو التبديل؟
لو مل يكن التبديل غري االستبدال ،للزم من ه ذا تكف ري أصحاب الذنوب،
كحالق اللحية ،ومسبل اإلزار خيالء؛ ألن كل واحد منهم قد ق ام
ابالستبدال؛ حيث أبدل حكم اهلل حبكم هواه.
ِ
قال ابن حزم رمحه اهلل « :فإن اهلل عز وجل قالَ {:وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم مبَا أَنْ َزَل ا َّللُ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن} (:44املائ دة) ،وق ال تع اىلَ {:وَمن َّملْ َُْي ُكم ِمبَا أَنَزَل َّ
فَأُولَئِ َ
اللُ
ِ
ِ
فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الظَّال ُمو َن (:45املائ دة )،وق ال تع اىلَ {:وَمن َّملْ َُْي ُكم مبَا أَنَزَل ا َّللُ
ِ
يصرحوا بكفر كل عاص
فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ َفاس ُقو َن}(47املائدة)؛ فليُلَزم املعتزلة أن ّ
وظامل وفاسق ،ألن كل عامل ابملعصية فلم ُيكم مبا أنزل اهلل».
 - 1جمموع الفتاوى ()268 -267 /3
 - 2التمهيد البن عبد الرب ( ،)74 /5واالستذكار للمؤلف نفسه(8/ 568).
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 .2651ما القول مع ما ذكره البخاري« :فلم يلتفت أبو بكر إىل مشورة إذ كان
عنده حكم رسول اهلل ﷺ يف الذين فرقوا بـني الصالة والزكاة وأرادوا تبديل
الدين»؟
اإلمام البخاري أراد قوماً وقعوا يف التبديل ابملعىن الذي مت تقريره؛ حيث
زعموا أن ترك الزكاة من الدين ،واستدلوا على أن الزكاة الُ تؤدى إال للرسول
ِِ
ِ
ص َدقَةً} (التوبة .)١٠٣:وبرهان ذلك
ﷺ بقول اهلل تعاىلُ {:خ ْذ م ْن أَْم َواهل ْم َ
فيما قال ابن حجر« :قال القاضي عياض وغريه :كان أهل الردة ثالثة
أصناف...وصنف اثلث استمروا على اإلسالم ،لكنهم جحدوا الزك اة
وت ّأولوا أبهنا خاصة بزمن النيب ﷺ ،وهم الذين انظر عمر أاب بكر يف قت اهلم
1
ك ما وقع يف حديث الباب».
املطلب الرابع :أفعال ال تصل إىل الكفر األكرب

أوال :االستبدال

 .2652ما صورة هذا األمر؟

صورته :أن ُيكم بغري ما أنزل اهلل جم ًردا عما تقدم ،أي أنه يبدل حك م اهلل
مكذاب ،وال مفضالً ،وال
حبك م غ ريه ،وال يك ون مس تحالً ،وال جاح داً ،وال
ً
مساوًاي ،وال ينسب احلكم الذي جاء به لدين هللا.

 .2653ما حكمه؟
حكمها :الكفر األصغر ،ال خترج من ملة اإلسالم.
 - 1فتح الباري ()276 /12
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 .2654ما دليل التقرير السابق؟

دليل ذلك أمران :
 /1إمجاعهم على عدم تكفري اجلائر ،قال ابن عبد الرب« :وأمج ع العل ماء ع لى أن
اجلور يف احلكم من الكب ائر مل ن تعم د ذل ك عامل ا ب ه» ،التمهيد (.)358 /16
واجلائر هو املستبدل ،إذ ال فرق بينهما؛ حيث إنه ما أصبح جائرا إال بعدما
استبدل.
 /2عدم وجود دليل يوجب الكفر األكرب ،حبيث نرد به اإلمجاع املتقدم ونرج به
هذا املسلم من إسالمه الذي دخله بيقني.

 .2655ما الفرق بني التبديل واالستبدال؟

يك ن إمج ال الفرق يف وجهني :
األول وهو يف صورة املسألة :أن املبدل يزعم أن م ا ج اء ب ه ه و حك م اهلل
تع اىل ،أم ا املستبدل فال يزعم ذلك.
والثاين وهو يف حكم املس ألة :أن املبدل كافر إبمجاع أهل العلم ،أما
املس تبدل ف ال دلي ل على تكفريه.

 .2656من وقع يف كفر االستبدال ماذا يلزم عليه؟
من كفر ابالستبدال لزمه التكفري مبجرد ت رك احلك م ب ما أن زل اهلل ،ألن ه ال
يتص ور أن يكون املرء حاكما واترًكا حلكم هللا عز وجل ،مث جيلس بني قومه
من دون أن ُيكم بشيء! فأصبح حكم االستبدال كحكم التك – متاما –
بال فرق .
 .2657الرتك ألي واجب هل يدخل يف حكم التكفري؟
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التكفري ابلتك اجملّرد مل ي ُقل به أحد من أهل السنة ،بل يتع ارض م ع أث ر عبد
هللا بن شقيق رمحه هللا« :كان أصحاب حممد ﷺ ال ي رون ش يئًا م ن
األعمال تركه كفر غري الصالة» .رواه التمذي ()2622
 .2658إن قيل  :أليس التكفري ابلرتك هو ظاهر قول هللا عز وجل {:وم ْن ملْ
ْحي ُك ْم ِمبا أنْـزل َّ
اّلِلُ فأُولئِك ُه ُم الْكافِ ُرون (:44املائدة)؟
بلى ،هو ظاهر اآلية ،ولكن أهل السنة واجلماعة أمجعوا على عدم األخذ
هبذا الظاهر ،بل نسبوا أخذ اآلية على ظاهرها إىل اخلوارج واملعتزلة.

 .2659ما قول العلماء يف هذا اجلانب؟
 قال اآلجري رمحه اهلل" :ومما يتبع احلرورية من املتشابه قول هللا ع زك ُه ُم الْ َكافُِرو َن}(املائدة،)44:
وج لَ {:وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل ا َّللُ فَأُولَئِ َ
ويق رؤون معه اُ {:مثَّ الَّ ِذي َن َك َف ُروا بَِرِّهبِ ْم يَ ْع ِدلُو َن }(األنعام ،)١:فإذا رأوا اإلمام
ُيكم بغري احلق قالوا :قد كف ر! ومن كفر فقد عدل بربه! فهؤالء األئمة
1
مشركون! فيخرج ون فيفعل ون م ا رأي ت ،ألهنم يتأولون هذه اآلية».
 وقال ابن عبد الرب رمحه اهلل « :وقد ضلت مجاعة من أهل البدع م ن اخل وارجواملعتزل ة يف هذا الباب فاحتجوا هبذه اآلاثر ومثلها يف تكفري املذنبني،
واحتجوا م ن كت اب اهللٍ ِبايت ليست على ظاهرها مثل قوله عز
2
كافِرو َن} .
وجلَ {:وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّ
اللُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ َ ُ
كافِرو َن}(املائدة)44:
 وقال القرطيبَ { :وَم ْن َملْ َُْي ُك ْم ِمبَا أَنْ َزَل َّاللُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ َ ُ
 - 1الشريعة ()341/1
 - 2التمهيد ()16/17
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1

فيه».

ُيتج بظاهره من يكفر ابلذنوب ،وهم اخلوارج ،وال حجة هلم
 وقال أبو حيان األندلسي رمحه هللا " :واحتجت اخلوارج هبذه اآلية على أنكل من عصى اهلل تعاىل فهو كافر ،وقالوا :هي نص يف كل من حكم بغري
ما أنزل هللا؛ فهو كافر ،وكل من أذنب فقد حكم بغري ما أنزل هللا؛ فوجب
2
أن يكون كافراً».
 وقال حممد رشيد رضا رمحه اهلل« :أم ا ظ اهر اآلي ة مل يق ل ب ه أح د م ن أئم ة3
الفق ه املشهورين ،بل مل يقل به أحد».

اثنيا :التقنني.
 .2660ما صورة هذا الفعل؟

صورهتا :أن ُيكم بغري ما أنزل هللا حبكم هو أتى به من عنده.

 .2661كيف يتحقق هذا التصرف؟
أن يكون هو الذي اختع ذلك احلكم أو القانون ،وال يكون مستحالً ،وال
واي ،وال ينسب احلكم الذي جاء
جاحداً ،وال مكذاب ،وال مفضالً ،وال مسا ً
به لدين هللا.
 .2662ما حكم هذا الصنيع؟
حكمه :الكفر األصغر ،أي ال خيرج من ملة اإلسالم.

 - 1تفسري القرطيب ()54 /5
 - 2البحر احمليط ()270 /4
 - 3تفسري املنار ( )335 /6
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 .2663ما دليل هذا القول؟

دليله عدم وجود دليل يوجب تكفريه ،فالشريع ة مل تعلّق الكف ر األك رب ع لى
مصدر احلكم ،كما أن األدلة مل تفرق بني من حكم حبكم غريه ومن حكم
حبكم نفسه ،ولو كان هذا التفريق حقً ا مل ا أغفلت ه الشريع ة  ،ول ورد يف
األدل ة الشرعي ة ما يعضده.

 .2664هل احلكم يشمل من جيعل األحكام الشرعية على شكل مواد قانونية؟
ال يشمله احلكم ،فهذه طريقة لتيسري التحاكم يف احملاكم ،والرجوع إىل مواد
شرعية وفق صياغة قانونية.
 .2665هل الذي خيرتع قوانني يعد فعله منازعة هلل تعاىل يف شيء من خصائه؛
وهو التشريع؟
الواجب التفصيل يف هذا ،ألن املقنن ال خيلو من حالتني:
األوىل :أن يقوم ابلعمل وي ّدعي لنفسه حق التشريع ابلتصريح ال مبجرد
الفعل؛ فهذا كافر الكفر األكرب بال شك؛ ألنه مستحل ألمر حرمه اهلل
تعاىل .
الثانية :أن يقوم ابلعمل ،وال ي ّدعي لنفسه ذلك؛ فهذا ال يكفر لثالثة أمور:
 .١ال دليل على كفره.
 .٢عدم تكفري أهل السنة لصديق السوء الذي يقنن للذنب ويزيّنه ويدعو
ل ه.
 .٣عدم تكفري أهل السنة للمصورين الذين ال يستحلون التصوير احملرم،
فق د ق ال هللا عنهم يف احلديث القدسي( :من أظلم ممن ذهب خيلق
883

كخلق ي؟) رواه البخاري ( ،)5953وال ف رق بينهما؛ إذ املصور جعل
نفسه خالقا مع هللا ،واملشرع جعل نفسه مشّرع ا م ع اهلل ،فمن ك ّفر
املشرع مع هللا فليكفر اخلالق! سواء بسواء.
 .2666إذا سـ ّن احلاكم قانونـاً يتضـمن ال حـ ّد عـلى الـزان ،فهل يتم احلكم عليه
ابلكفر األكرب؟

اتفق عل ماء ال عصر الثالثة :ابن ابز واأللباين وابن عثيمني رمحهم اهلل اتفقوا
على عدم التكفري هبا.

 .2667ما قول العلماء يف هذه ملسألة؟
قال ابن ابز رمحه اهلل ":فإذا س ّن قانون اً يتض من أن ه ال ح د ع لى ال زاين ،أو
1
ال ح د على السارق  : ...فهذا قانون ابطل ،وإذا استحله الوايل كفر».
وهذا ما قرره األلباين رمحه اهلل من عدم تكفري من شرع القانون إال إن
استحله.
وقال ابن عثيمني رمحه اهلل« :احلكم بغري ما أنزل اهلل ليس بكفر خمرج ع ن
املل ة ،لكن ه كفر عملي ( أي أصغر) ؛ ألن احلاكم ب ذلك خ رج ع ن الطري ق
الص حيح ،وال يف رق يف ذلك بني الرجل الذي أيخذ قانوان وضعياً من قبل
غريه وُيكمه يف دولته وبني م ن ينشئ قانوانً ويضع هذا القانون الوضعي؛ إذ
امله َم هو هل هذا القانون خيالف القانون السماوي؟ أم ال؟».

اثلثا :التشريع العام
 .2668ما صورة هذا الفعل؟
 - 1جمموع فتاوى ومقاالت البن ابز ()106/7
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أن ُيكم بغري ما أنزل هللا ،وجيعل هذا احلكم عاما على كل من حتته.
 .2669هل يتصور أنه يكون مستحال أو جاحدا لشرع هللا؟
ال يتصور هذا ،مبعىن أنه يستبدل حكم اهلل حبكم غريه ،فال يشتط أن
يكون مستحالً ،أو جاح ًدا ،أو مكذ ًاب ،أو مفضالً ،أو مساوًاي ،وال ينس ب
احلكم الذي جاء به لدين اهلل.
 .2670ما حكم هذا الصنيع؟
حكمه :الكفر األصغر.
 .2671ما دليل على عدم دخوله إىل الكفر األكرب؟

دليل ذلك :عدم وجود دليل يوجب تكفريه ،فالشريع ة مل تعل ق الكف ر األك رب
ع لى تعميم احلكم أو على اإللزام به ،كما أن األدلة مل تفرق بني احلاكم
الذي يعمم أو ال ذي ال يعمم ،وال بني احلاكم الذي يلزم من حتته أو الذي
ال يلزم ،ولو كان هذا التفريق حقا مل ا أغفلت ه الشريع ة ،ول ورد يف األدل ة
الشرعي ة ما يعضده.

 .2672هل القضية متوجهة إىل عظم هذا الفعل ،أو دخوله يف الكفر األكرب؟
صحيح أن من حكم ح ًكما عا ًما أو ألزم من حتته قد يعد أكثر ج ًرما من
ال ذي مل ُيك مُ احلكم العام أو مل يلزم به ،ولك ن حم ل البح ث ه و :الكف ر
جرما.
ال ذي ال دلي ل علي ه ،ال يف حتقيق األشد ً
 .2673هل وردت فتاوى للعلماء يف هذه القضية املهمة؟
نعم ،ومن ذلك قول الشيخ بن ابز رمحه هللا" :من حكم بغري ما أنزل هللا فال
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خيرج عن أربعة أمور:
 /1من قال :أان أحكم هبذا – يعين القانون الوضعي – ألنه أفضل من
الشريعة اإلسالمية فهو كافر كفراً أكرب.
 /2ومن قال :أان أحكم هبذا؛ ألنه مثل الشريعة اإلسالمية ،فاحلكم هبذا
جائز وابلشريعة جائز ،فهو كافر كفراً أكرب.
 /3ومن قال :أان أحكم هبذا ،واحلكم ابلشريعة اإلسالمية أفضل ،لكن
احلكم بغري ما أنزل هللا جائز ،فهو كافر كفراً أكرب.
 /4ومن قال :أان أحكم هبذا ،وهو يعتقد أن احلكم بغري ما أنزل هللا ال
جيوز ،ويقول :احلكم ابلشريعة أفضل ،وال جيوز احلكم بغريها ،ولكنه
متساهل ،أو يفعل هذا ألمر صادر من حكامه فهو كافر كفراً أصغر ال
1
خيرج من امللة ،ويعترب من أكرب الكبائر".

 - 1قضية التكفري بني أهل السنة وفرق الضالل ،سعيد علي وهف القحطاين (ص– 72:
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املبحث التاسع

الفكر اخلارجي واحلكام

1

 .2674ما عالقة هذا املوضوع مع مباحث احلاكم واحملكوم؟
العالقة وثيقة ،من جهة أن أخطر ما يزعزع صفو العالقة بني احلاكم
والشعب هم أهل اخلروج على النظام العام. ،وحرصهم على نشر الفكر
الثوري.
 .2675هل فرقة اخلوارج انتهى أمرها أو الزال حاهلا موجودا؟
فرقة اخلوارج اليت ظهرت بذرهتا يف زمن النيب ﷺ ،واستفحل شرها يف زمن
اخلليفتني عثمان وعلي انتهت شخوصها ،لكن ال زالت رايح شرها وفسادها
الفكري يهب على اجملتمعات اإلسالمية بتجدد نشر أفكارها.
 .2676من هو أول اخلوارج إنكا ًرا على احلاكم؟
أول هؤالء اخلوارج هو ذو اخلويصرة التميمي وقصته يف الصحيحني ،عن أيب
سعيد اخلدري قال" :بينما حنن عند رسول هللا ﷺ وهو يقسم قسما ،أاته
ذو اخلويصرة ،وهو رجل من بين متيم ،فقال :اعدل! فقال ﷺ( :ويلك،
ومن يعدل إذا مل أعدل؟ قال :خبت وخسرت إن مل أكن أعدل) ،فقال
عمر " :اي رسول هللا ائذن يل فيه ،فأضرب عنقه"! فقال ﷺ( :دعه،
فإن له أصحااب ُيقر أحدكم صالته مع صالهتم ،وصيامه مع صيامهم،
 - 1هذا املبحث له صلة وثيقة مبا مت بيانه يف الفصل الثامن( :ما يتعلق بعالقة احلاكم مع احملكوم) ،يف املبحث
اخلامس :اخلروج على احلاكم.
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يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم ،يرقون من الدين كما يرق السهم من
الرمية) .رواه البخاري ( ،)3610ومسلم (.)1064
 .2677ما الدليل على أن فكر اخلوارج وحامليه نشأوا من هذا الرجل؟
دليله قول النيب ﷺ يف احلديث السابق( :فإن له أصحا ًاب )..رواه

البخاري

( ،)3610ومسلم (.)1064

 .2678ملاذا واجب التحذير من أفكار اخلوارج؟
قال اآلجري رمحه هللا" :مل خيتلف العلماء قديا وحديثا أن اخلوارج قوم سوء،
عصاة هلل عز وجل ،ولرسول هللا ﷺ ،وإن صاموا وصلوا واجتهدوا يف
العبادة؛ فليس ذلك بنافع هلم ،وإن أظهروا األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر ،وليس بنافع هلم ألهنم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ،ويوهون
على املسلمني ،وقد حذر هللا عز وجل منهم ،وحذران رسول هللا ﷺ،
وحذران اخللفاء الراشدون بعده ،وحذران الصحابة  ومن تبعهم إبحسان
1
رمحة هللا عليهم".
 .2679من خرج على احلاكم يشمله وصف اخلوارج؟
نعم ،فكل من خرج على اإلمام احلق الذي اتفقت اجلماعة عليه يسمى
خارجياً ،سواء كان اخلروج يف أايم الصحابة  ،أو كان بعدهم على
التابعني إبحسان واألئمة يف كل زمان.
 .2680مىت ظهر الوصف السابق بصورة جلية؟
 - 1الشريعة لآلجري ()325 /1
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ظهر بكل وضوح بعد اخلروج على أمري املؤمنني علي  ،قال أبو احلسن
األشعري « :السبب الذي مسوا له خوارج خروجهم على علي بن أيب طالب
1
.»
سبب يف تسميتهم
 .2681هل البتعادهم عما كان عليه عامة املسلمني
ٌ
ابخلوارج؟

نعم ،وهذا ما ذكره ابن قتيبة الدينوري « :وأما اخلوارج؛ فإهنم مسوا بذلك
خلروجهم عن البيضة ،وشقهم العصا ،ولذلك مساهم املارقني ،واملروق:
2
اخلروج».

 .2682ما أخطر اعتقاداهتم ،املخالفة للشرع وهلا عالقة ابحلاكم؟

من أخطرها حينما قرروا :أن مرتكب الكبرية من أمة حممد ﷺ كافر خملد يف
النار ،فكان هذا يستلزم تكفريهم للحاكم اجلائر ،واخلروج عليه لتغيري املنكر.

 .2683هل خيتلف شكل ظهور اخلوارج يف كل زمن ومكان؟
نعم ،قد يتنوع شكل ظهورها أبصول جديدة خمتلفة عن األصول واملذاهب
اليت ظهرت أوال ،لكن اجلامع هلا كوهنا تك ّفر املسلمني وتستحل دماءهم،
وتثري العامة للخروج على والة األمر.
شرهم وفتنتهم مستمرة أو تنتهي يف زمن معني؟
 .2684هل ّ
شرهم متج ّدد على األمة ،فعن ابن عمر قال :ينشأ نشء يقرءون القرآن ال
جياوز تراقيهم ،كلما خرج قرن قطع .قال ابن عمر :مسعت رسول هللا ﷺ
 - 1مقاالت اإلسالميني ()207/1
 - 2غريب احلديث ()252 /1
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يقول ( :مث كلما خرج قرن قطع  -أكثر من عشرين مرة -حىت خيرج يف
ِعر ِ
اضهم الدجال) .أخرجه ابن ماجه ()174
َ
 .2685هل اخلروج على احلاكم يعترب من منهج اخلوارج؟
نعم ،قال ابن عثيمني يف شرح الواسطية ( :وأول بدعة حدثت يف هذه األمة
هي بدعة اخلوارج ،ألن زعيمهم خرج على النيب ﷺ وهو ذو اخلويصرة من
فقسمها بني الناس ،فقال له
بين متيم ،حني قسم النيب ﷺ ذهيبة جاءت ّ
هذا الرجل :اي حممد اعدل فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة
اإلسالمية ،مث عظمت فتنتهم يف أواخر خالفة عثمان ويف الفتنة بني علي
1
ومعاوية ،فكفروا املسلمني واستحلوا دماءهم).
 .2686هل يشرتط تعلق اإلنسان جبميع أفكار اخلوارج حىت يوصف أبنه
خارجي؟
ال يشتط هذا ،بل يكفي أن ُيمل اإلنسان النفس الثوري ابلدعوة للخروج على
احلاكم فقط ليتم احلكم عليه أنه خارجي.
 .2687هل االعرتاض القويل العلين على احلاكم يُدخل القائل يف أفكار اخلوارج؟
نعم ،قال الشيخ ابن عثيمني يف تعليقه على هذا احلديث "بل العجب أنه
وجه الطعن إىل الرسول ﷺ ،وقال له :اعدل ،هذه
يعين ذي اخلويصرة َّ
قسمة ما أريد هبا وجه هللا ،وهذا أكرب دليل على أن اخلروج على اإلمام
يكون ابلسيف ،ويكون ابلقول والكالم ،يعين :هذا أخذ السيف على
 - 1جمموع فتاوى ابن عثيمني (.)21 /8
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الرسول ﷺ لكنه أنكر عليه ،وحنن نعلم علم اليقني مبقتضى طبيعة احلال أنه
1
ال يكن خروج ابلسيف إال وقد سبقه خروج ابللسان والقول).
 .2688هل ممكن وصف من فيه فكر اخلروج على احلاكم أنه على فكر اخلوارج،
ولو مل يعتقد مجيع أصوهلم؟
نعم ،ألن أول من ظهر من اخلوارج مل يكن فيه إال فكر التطاول على
احلاكم؛ وهو النيب ﷺ ،وأيضا الذين خرجوا على عثمان  أو عليا  مل
تكن فيهم مجيع أفكار اخلوارج ،وحكم العلماء عليهم أهنم من اخلوارج.
 .2689هل يغضب على احلكم ويتطاول عليه ،كان نُصرة لدين هللا؟
ال ،هو لدنيا ،ومن أدلة هذا ما ذكره أبو حيان التوحيدي ،قال «أتى رجل
من اخلوارج إىل احلسن البصري  ،فقال له  :ما تقول يف اخلوارج؟
قال احلسن :هم أصحاب دنيا!
قال :ومن أين قلت أهنم أصحاب دنيا ،والواحد منهم يشي بني الرماح حىت
تتكسر فيه ،وخيرج من أهله وولده؟
قال احلسن :حدثين عن السلطان! هل منعك من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة
واحلج والعمرة؟ قال :ال.
2
قال :فأراه إمنا منعك الدنيا ،فقاتلته عليها».
 .2690هل هذا ما فهمه العلماء الحقا؟

نعم ،قال ابن تيمية« :قال أبو برزة األسلمي عن فتنة ابن الزبري وفتنة القراء

 - 1تعليقه على رسالة اإلمام الشوكاين« :رفع األساطني يف حكم االتصال ابلسالطني» ( ،الشريط /٢ :أ)
 - 2البصائر والذخائر ()156 /1
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مع احلجاج ،وفتنة مروان يف الشام« :هؤالء ،وهؤالء ،وهؤالء ،إمنا يقاتلون
1
على الدنيا».
 .2691ماذا نستفيد من شهادات وتقريرات العلماء السابقة؟
نستفيد منها أمهية احلرص والتمسك ابهلدي النبوي ،بعي ًدا عن عواطف
وشبهات اخلوارج! إال إن كان هناك من يتوهم أبن اإلمام احلسن البصري
وابن تيمية من املرجئة ،بسبب حرصهم على عدم اخلروج على احلاكم الظامل،
عند خوارج الزمن املعاصر؟!
 .2692ما وجه الشبه بني خوارج الزمان املاضي عن زمننا احلاضر؟
وجه الشبه أننا نرى اخلوارج يقاتلون على السلطة ويك ّفروا احلكام ،مث بعد أن
وصلوا للحكم مل يطبقوا شرع هللا ،ودخلوا يف الديقراطية اليت ك ّفروا احلكام
من أجلها ،فهم -حقيقة-طالب دنيا بشهادة احلسن البصري السابقة.
 .2693ملاذا جند أن من خالف أفكار اخلوارج ،كانوا يطلقون عليه لقب:
مرجئ؟

ألهنم يريدون هبذا تربئة ساحتهم من التكفري والتطاول على احلكام ،وهذا
سبيل أهل البدع حينما تنعدم عندهم احلجة الشرعية يتعلقون ابلتنابز
ابأللقاب ،وبذاءة األلفاظ املنفرة للناس عن أهل احلق.

 .2694بعض الناس يرمي على من كان ضد عليا ﷺ أنه من اخلوارج ،فما توجيه
القول؟
 - 1منهاج السنة النبوية ()153 /1
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هذا من سوء الفهم ،وقاصر النظر يف فهم فكر اخلوارج ،يف سبب افتاق
معاوية ومن معه عن علي ومن معه رضي هللا عنهم مجيعا.
 .2695هل يُقال أن البغاة هم اخلوارج؟
ال ،وللعلم يف إن هذا وصف يقصده الذي يريد احلكم أبن عائشة وطلحة
وعبد الرمحن بن عوف من اخلوارج!
 .2696ما توجيه هذا من كالم العلماء؟
قال ابن تيمية « :قول القائل :إن األمة اجتمعت على أن ال فرق بينهما -
(أي :البغاة واخلوارج) -إال يف االسم فدعوى ابطلة ،ومدعيها جمازف؛ فإن
نفي الفرق بينهما إمنا هو قول طائفة من أهل العلم ،من أصحاب أيب حنيفة
والشافعي وأمحد وغريهم ..وأما مجهور أهل العلم فيفرقون بني اخلوارج
املارقني ،وبني أهل اجلمل وصفني ،وغري أهل اجلمل وصفني ،ممن يعد من ال
بغاة املتأولني ،وهذا هو املعروف عن الصحابة ،وعليه عامة أهل احلديث
والفقهاء واملتكلمني ،وعليه نصوص أكثر األئمة وأتباعهم من أصحاب
1
مالك وأمحد والشافعي وغريهم».
 .2697ما وجه التفريق يف هذا من اهلدي النبوي؟
ٍِ
ِ
ِِ
ني،
دليله ما ثبت عن النيب ﷺ أنه قال( :متَُْر ُق َما ِرقَةٌ عْن َد فُ ْرقَة م َن الْ ُم ْسلم َ
يَ ْقتُلُ َها أ َْوَىل الطَّائَِفتَ ْ ِ
ني ِاب ْحلَِّق) .رواه مسلم ( ،)1064وهذا احلديث يتضمن ذكر
الطوائف الثالثة ،ويبني أن املارقني نوع اثلث ليس من جنس أولئك».
 - 1جمموع الفتاوى ()53 /35
893

املبحث العاشر

اخلوارج القعدية
 .2698ما ارتباط هذا املبحث مع ما ورد يف قضية عالقة احلاكم واحملكوم؟
حينما مت توضيح األمور الشرعية الواردة يف ضبط العالقة بني الراعي والرعية،
مث جاء التحذير من فرقة اخلوارج اليت تعكر صفو العالقة بني الطرفني حبمل
السالح ونشر الرعب بني السلمني ،وجب التحذير من طائفة خطرية تعيش
بني املسلمني تبث الفكر اخلارجي لكن بطريق غريب وبدون قتال!.
 .2699كيف يتم بث ونشر الفكر اخلارجي بدن خروج وقتال؟
يتم هذا إباثرة العامة على والة األمر ،وهو ال خيرج معهم ،ويظهر هذه الدعوة
الفاسدة على شكل النصح واحلرص على دنياهم وأمواهلم.
 .2700هل اخلوارج هلم فرقا متعددة؟
نعم ،اخلوارج فرق متعددة؛ منهم األزارقة ،والنجدات ،واإلابضية ،والصفرية
وغريهم ،ومن هذه الفرق فرقة( :اخلوارج القعدية).
 .2701ما موقع (القعدية) بني فرق اخلوارج ،ومباذا تتميز عنهم؟
هي من أخطر فرقهم ،ومن أخبثها ،ومما تتميز به أهنا ال ترى احلرب على
احلكام ،لكن تسعى بتزيينه لآلخرين بكل سبيل وحال.
 .2702من أين جاء الوصف لبعض اخلوارج أبهنم من القعدة؟
وصف العلماء هذه النوعية من الناس أبهنم (اخلوارج ال َق َع ِديَّة) ،ألهنم الذين
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الناس على حكامهم؛ بذكر مثالبهم والتشهري بعيوهبم؛ ويزينوا
يهيجون
َ
روج ابلسيف ،وال يُباشرون ذلك.
روج عليهم ،ولكنهم ال يرون اخل َ
اخل َ
وقال الزبيدي رمحه هللا ( :ال َقعدة قوم من اخلوارج ،قعدوا عن نصرة علي بن
أيب طالب  وعن مقاتلته .....وهم يرون التحكيم حقا ،غري أهنم قعدوا
عن اخلروج على الناس  ...والقعد :الذين ال يضون إىل القتال ،وهو اسم
للجمع ،وبه مسي قعد احلرورية فرقة من فرق اخلوارج والقعد :الشراة أيضا
1
فرقة من فرق اخلوارج الذين ُيكمون وال ُياربون ،وهو مجع قاعد).
 .2703ما السبب يف أن القعدة يعتربون من أخطر فرق اخلوارج؟
السبب يف هذا لآليت:
 أهنم يزيّنون اخلروج على حكامهم يف أذهان الشعوب العامة اجلاهلة لتحقيقمقاصدهم ،وآثروا القعود وانصرفوا عن قتال احلكام ومحل السالح.
 هم الذين يهيجون الناس ،ويزرعون األحقاد يف قلوهبم على والة األمر. يصدرون الفتاوى ابستحالل ما حرم هللا ابسم تغيري املنكر ،قال ابن تيميةرمحه هللا عن اخلوارج وهلم خاصتان مشهوراتن فارقوا به مجلة املسلمني
وأئمتهم إحدامها :خروجهم عن السنة ،وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة ،أو ما
2
ليس حبسنة حسنة).
 .2704هل هناك من مثال عن مشاهري اخلوارج القعدة؟
نعم ،قال احلافظ ابن حجر يف ترمجة عمران بن حطان" :اتبعي مشهور،
 - 1مقاالت اإلسالميني ()84/1
 - 2جمموع الفتاوى ()72/19
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وكان من رؤوس اخلوارج من ال َق َعدية -بفتحتني -وهم الذين ُي ّسنون لغريهم
اخلروج على املسلمني وال يباشرون القتال ،قاله املربد ،قال وكان من
1
الصفرية ،وقيل القعدية ال يرون احلرب وإن كانوا يزينونه".
 .2705ماذا نستفيد من الرتمجة السابقة؟
نستفيد أن عمران بن حطان مل يقاتل بنفسه ،بل ذُكر يف ترمجته أنه كان
يهرب خوفاً على حياته ،لكنه كان يشيع فتنة اخلروج.
 .2706هل ميكن القول أبن غالب الفساد يف البلدان خيرج من حتت أيديهم؟
نعم ،فهم يعتربون من حركات اخلوارج الثورية.
شر األفعال الثورية؟
 .2707هل التحريض يُع ّد من أ ّ
نعم ،إذ التهييج وشحن القلوب ابألحقاد ،وإاثرة العامة على والة األمر له
أبلغ األثر يف النفوس ،وخاصة إذا خرج من رجل بليغ متكلم خيدع الناس
بلسانه وتلبّسه ابلسنّة ،وهلذا روى أبو داود يف مسائل أمحد عن عبد هللا بن
2
حممد الضعيف أنه قال « :قَ َعد اخلوارج هم أخبث اخلوارج».
 .2708من يهيّج الناس للتطاول على احلاكم ،هل ينقصه العلم وحفظ القرآن؟
ال ينقصه ،فلرمبا يكون من حفظة كتاب هللا ،ويقدمونه العامة للصالة ،وله بالغة
يف اخلطب ،لكن ينقصه الفقه الصحيح ،واالستفادة من نظر العلماء ،ودعوة
الناس للصرب.
 - 1اإلصابة ()420/2
 - 2مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص)362:
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 .2709ما املنهج السليم الذي يسلكه املسلم عند جور احلاكم؟

هذا سؤال عظيم القدر جليل املنزلة ،وخصوصاً يف هذه األزمنة اليت كثرت
فيها تنوع الشبهات ،وألتبس فيها احلق ابلباطل ،وخالصة املنهج السليم
يتضح يف أمور:
األول :االعتصام ابلكتاب والسنة ،فإهنما النجاة من كل فتنة ،قال
اللِ َِ
تعاىل{:وا ْعتَ ِ
مج ًيعا َوَال تَ َفَّرقُوا} فال جناة إال
ص ُموا ِحبَْب ِل َّ
َ
ابإلستمساك هبما ،وقال ﷺ( :إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا
بعدمها ؛ كتاب هللا وسنيت) .رواه احلاكم (.)319
الثان :لزوم اجلماعة واحلذر من الفرقة ،فعن ابن عمر  قال :إن عمر 
خطب ابجلابية فقال ( :من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن
الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد )

أخرجه التمذي (.)2165

رد األمر إىل الرسول ﷺ ،وإىل أويل األمر وهم أولوا العلم ،قال
الثالثّ :
اخلو ِ
ِ
ِ
ف أَ َذاعُوا بِِه َولَ ْو َرّدوهُ إِ َىل
تعاىلَ {:وإ َذا َجاءَ ُه ْم أَْمٌر م َن ْاألَ ْم ِن أَ ِو َْْ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين يَ ْستَ ْنبِطُونَهُ
ا َّلر ُسول َوإ َىل أُوِيل اْألَ ْم ِر مْن ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ
ِمْن ُه ْم}(النساء ،)83:فال ينبغي أن يصدر يف أمر الفنت عن األصاغر
وأحداث األسنان والغوغائيني الذين مههم إاثرة الفنت؛ من الذين ال
يُعرفون بعلم وال فهم وال فقه ،وال مبراعاة املصاحل واملفاسد ،وإمنا
مقصود الواحد منهم أن يروي غليله ويطفئ غيض قلبه على
املخالف.
الرابع :حبس اللسان وكفه عن اخلوض يف هذه الفنت ،فإن الفنت كالظلم
والغياهب اليت تعمي البصر والبصرية ،فالواجب أن ال تؤخذ يف هذه
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الفنت كلمة منك إال وأنت على علم كامل اتم بعواقبها.
اخلامس :التفق يف األمور ،وخصوصاً يف إصدار األحكام ،فإنه الفنت يكثر
فيها اهلرج واملرج والقيل والقال وتكثر فيها التصرُيات ،وتفنن وكاالت
أنباء يف نقل األخبار على ما تريده من زايدة ونقص ،خيدم مصاحل
أخرى ،فاحذر من أن تتعجل يف بناء حكم مبجرد خرب مسعته أو
جريدة قرأهتا ،أو حتليل أخباري مسعته.
السادس :االمتثال على أمر هللا تعاىل بتزكية النفس؛ ابإلكثار من الطاعة
وصدق التوبة ،والتضرع إليه ابلدعاء الصادق أن يكفي األمة شر
الفنت ما ظهر منها وما بطن ،فإن هذه الفنت تفرق شأهنا.
ضل يف أبواب االعتقاد؟
 .2710ما األسباب اليت بسببها ض ّل من ّ
األسباب كثرية ،ونذكر أمهها:
األول :إرادة اهلدى من غري الكتاب والسنة ،فإن هذه الطوائف حادت يف
هذا الباب ،حيث مل أتخذ معتقداهتا كاملة من الوحيني ،وإمنا أخذت
عقائدها ومناهجها من عقوهلا اجملردة ،وأهوائها القاصرة ،ويصدق عليهم
قوله تعاىل :فَلَ َّما جاء ْهتُم رسلُهم ِابلْب يِنَ ِ
اق
ات فَ ِر ُحوا ِمبَا ِعْن َد ُه ْم ِم َن الْعِْل ِم َو َح َ
َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َّ
ِِ
ِِ
ستَ ْه ِزئُو َن}(غافر.)83:
هب ْم َما َكانُوا به يَ ْ
الثان :اختالط املصدر ،فهناك بعض الطوائف اإلسالمية أتخذ ابلكتاب
وعولت على مناهج أخرى ،كمناهج أهل الكالم وأهل الفلسفة،
والسنةّ ،
فك ّدر هذا األخذ اآلخر أصل املنبع الشايف واملورد الكايف
الصايف كاألشاعرة ،فهم مل يتكوا الكتاب والسنة مجلة وتفصيالً ،بل أخذوا
هبما ،لكن يف بعض املسائل فقط.
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الثالث :عزل أدلة الكتاب والسنة عن فهم السلف الصاحل ،فهم وإن أخذوا

ِبايت القرآن والسنة لكنهم ال يفهموهنا كما فهمها الصحابة والتابعني ،وإمنا
مناقضا املناقضة التامة ملا
هما آخر يكون يف كثري من أحيانه
ً
اختعوا هلا ف ً
فهمه السلف.
الرابع :حتميل األدلة ماال حتتمل ،أو التقصري عنها من ح ّد داللتها ،فهم
ط ،فتى طوائف منهم تذكر أشياء يف األدلة
ط ،وإما ُم َفِّر ٌ
بني طرفني :إما ُم ْف ِر ٌ
مل يدل عليها النص ال مطابقة وال تضمنًا وال التزا ًما ،وجتد بعض الطوائف
تبت داللة النص فتأخذ ببعضه وتتك بعضه ،وذلك كاستدالل بعضهم على
ِ
َح ٌد (َّ )1
نفي الصفات بقوله تعاىل{ :قُ ْل ُه َو َّ
اللُ َّ
الص َم ُد (َ )2ملْ يَل ْد َوَملْ
اللُ أ َ
يُولَ ْد (َ )3وَملْ يَ ُك ْن لَهُ ُك ُف ًوا أَ َح ٌد}(اإلخالص) ،فأين وجه االستشهاد؟،
يضا بقوله تعاىل{:لَي ِ ِ ِ
وكاستدالل بعضهم على نفي الصفات أ ً
س َكمثْله َش ْيءٌ
ْ َ
وهو ال َّس ِميع الْب ِ
صريُ} (الشورى.)11:
ُ َ
ََُ
اخلامس :اتباع اهلوى وحتكيمه يف األدلة وعرض األدلة عليه ،فما وافقه
قبلوه ،وما خالفه ردوه واهتموه ،ولذلك فإن أهل السنة يطلقون على هذه
الطوائف :أهل األهواء.

السادس :تقعيد القواعد املخالفة للمنقول ،واملناقضة للمعقول ،فتجد هذه
الطوائف تق ّعد بعض القواعد ،مث تنزل عليها أدلة الكتاب والسنة ،وتلوي
أعناق األدلة حىت تتوافق مع هذه القواعد.
وإذا كانت نتائج هذا اإلنزال ال تتناسب مع مذاهبهم فإهنم يقعون يف األدلة
ودا ،كل ذلك حىت ال تنخرم هذه القاعدة،
ردا وحتري ًفا وتعطيالً وجح ً
ً
فيحرفون كالم رب البشر صيانة لكالم حثالة البشر.
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السابع :كثرة اجلدال واخلوض ابلباطل بال علم وال برهان ،مع التعصب

املقيت ،وهذا سببه ضعف التعبد هلل تعاىل وعدم جترد النفس من اهلوى ،قال
ك إَِّال ج َدًال بل هم قَوم خ ِ
ص ُمو َن}(الزحرف ،)58:وقال
ضَربُوهُ لَ َ
تعاىلَ {:ما َ
َ َ ْ ُ ْ ٌْ َ
ٍ
تعاىل{:وَكا َن ِْ
ض َّل
اإلنْ َسا ُن أَ ْكثََر َش ْيء َج َدًال}(الكهف ،)54:وقال ﷺَ ":ما َ
َ
ول هللاِ  ه ِذهِ
قَ ْوٌم بَ ْع َد ُه ًدى َكانُوا َعلَْي ِه إَِّال أُوتُوا ْ
اجلَ َد َلُ ،مثَّ تََال َر ُس ُ
َ
ك إَِّال ج َدًال بل هم قَوم خ ِ
ص ُمو َن}.الزخرف()58رواه أمحد
ضَربُوهُ لَ َ
{ما َ
َ َ ْ ُ ْ ٌْ َ
ْاآليَة َ
(.)22258

الثامن :تقدمي العقول على النقول ،وهذا أصل من أصول فسادهم ،ولذلك
فإهنم يعرضون النقول على العقول ،فما وافقها أخذوه واعتمدوه ،وما خالفها
سندا إن كان آح ًادا ،وقالوا :إن اآلحاد ال يقبل يف مسائل االعتقاد،
ردوهً ،
وحبجة أنه مل يتناسب مع عقوهلم.
التاسع :ضعفهم يف معرفة لسان العرب ،وهذا أمر واضح فيهم ،فإن األدلة
من الكتاب والسنة نزلت ابللسان العريب املبني ،فيشتط أن يكون الناظر
فيها ذا معرفة ابللسان العريب ،فيعرف العام واخلاص ،واملطلق واملقيّد ،واحملكم
واملتشابه ،واجململ واملبني ،وحنو ذلك ،ولكن هؤالء الطوائف معرفتهم بلسان
العرب ضعيفة ،فإن غالبهم من األعاجم ،ويعرف ذلك من تتبع ترامجهم.
العاشر :األخذ ابملروايت الضعيفة ،فنالحظ أهنم يبنون معتقداهتم على
النقول الكاذبة ،واملروايت الباطلة اليت يرووهنا.
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اخلامتة
اللهم لك احلمد كله ،ولك الفضل كله ،ولك الشكر كله ،على توفيقك وتيسريك
لي ،ومن ذلك العون لتقدمي هذا الكتاب وما سبقه من كتب معينة
ومجيع ما أنعمت به ع ّ
يف فهم أركان اإلسالم.
فما سبق عرضه وتقديه يف هذا املوضوع ،مع كثرة األسئلة كان ملقصد مهم يف أساس
الكتاب؛ وهو تقدمي هذه املعلومات بوضوح ويسر عن أكرم وأعظم ما يتقرب به اإلنسان
عند ربه وهي العقيدة الصحيحة املوافقة ملا ورد يف القرآن والسنة الصحيحة ،ووفق فهم
سلف األمة ،من الصحابة ،وممن سار على درهبم إبحسان إىل يوم الدين
وهذا ما الحظه القارئ الكرمي لكثرة األسئلة مع التبسيط قدر الوسع يف توضيح
اإلجاابت ،وذلك سعيا لتوصيل املعلومات العقدية أبوضح كلمة ،وأيسر عبارة ،وابلدليل
الصحيح الدال عليها.
وال ّأدعي أنين أحصيت مجيع ما يتعلق مبسائل العقيدة ،لكنين أسأل هللا تعاىل أن
أكون قد ُوفقت جلمع قدراً كريا منها ،لتوضيح أساسيات التوحيد والعقيدة ،مع احلرص
على ترك الكثري من النقاشات ،أو التوسع يف عرض بعض املسائل ،وخاصة يف ما يتعلق
ابلفرق اإلسالمية.
فإن أصبت فهو فضل من هللا تعاىل ،وإن كان هناك من ز ٍلة أو خطأ فهو من النفس
صرة الضعيفة ،ومنه العفو واملغفرة سبحانه.
املق ّ
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